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Ó DA  CA L L I O P É H E Z

A TRIANON-TRAUMA MINT FORDULAT 
A MAGYAR PRÓZAIRODALOMBAN

TORMAY CÉCILE AZ IDEGEN CÍMŰ NOVELLÁJÁRÓL

„S a bolsevizmus rémképei készítik elő Az idegen Donátját, 
hogy a kommunisták egy áldozatának kastélyában találkozzék 

annak istenfélő, tisztes ősével s a cinikus modern emberrel, 
akiről kiderül, hogy ő maga, az, »aki a háború előtt más volt.« 

Más szóval: az, aki minden pusztulásért felelős. A magyar 
társadalom felelősségét ez a látomás állapítja meg legélesebben: 

mintha a Bujdosó könyv utórezgése volna. Tormay Cécile 
nyugalmát végletesen izgatja az, hogy körülötte a világ nem 

akart tanulni, hogy minden erejével el akarja feledni a szörnyű 
leckét. Cavallier Józsefnek írja: »Vajjon olvasta-e a „Napkelet” 

okt. 15-iki számában Az idegen c. novellámat? Igaz, hogy nincs 
rá szüksége, mert érzi és cselekszi, ami az írásom mélyén rejlik, 

de művészi szempontból olvassa el mégis. Aztán, ha a végére ért, 
jusson eszébe, hogy mialatt én ezt írtam, a háború előtti lelkek 

tovább folytatták azt, ami az országot is, bennünket is a sír 
szélére juttatott. Van azonban vigasztaló is. Sokan megértették, 
amit odakiáltottam, és sokan összehangzóan írják nekem, hogy 
a Régi ház óta nem írtam szépirodalmi írást, mely ilyen eleven 
húsba vágott. Mindenesetre négy esztendő óta nem írtam ilyet, 
mert mióta négy év előtt gaz rágalmazóm felvonult ellenem, – 

soha sem írtam semmit, ami a képzelet világából való«.”
Hankiss János: Tormay Cécile

1.  ELŐZETES TÉTELEK A NOVELLA 
IRODALOMTÖRTÉNETI TÉRBE HELYEZÉSÉRŐL

1.  Nagy a kihívás, hogy elverjük azokon az esztétákon, politi-
kusokon és azon a hatalomszolga kulturális hivatalnoksere-
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gen a port, amely több mint fél évszázadnyi időre a föld alá 
nyomta a két világháború közötti nemzeti és polgári irodalom 
TELJES értékrendszerét, legkiválóbbjaitól – közöttük Tormay 
Céciletől vagy Wass Alberttől, sokáig Herczeg Ferenctől és 
Szabó Dezsőtől, Kosáryné Réz Lolától, Márai Sándortól még 
olvashatóságuk jogát is megvonva.

2.  TELJES értékrendszerről kell szólnunk, mert a Nyugat köré-
nek legkiválóbbjai: Babits, Kosztolányi, Karinthy, Móricz, s 
nyomukban az utódnemzedék nézetrendszere 1919-től 1945 
tavaszáig nemzeti és polgári értékek vonatkozásában többnyire 
egységesen reagált sorskérdéseinkre, legföljebb osztály-prefe-
renciákban illetve régió-öntudatosságukban lehettek és voltak 
eltérések.

3.  Babitsot ugyanaz a nemzeti és társadalmi azonosulás és iden-
titás-megmutatás jellemezte a teljes magyarsággal való szoli-
daritásában, mint Tormayt, de említhetném akár az erdélyi 
írók és költők kiválóságait Reményik Sándorral, Kuncz Ala-
dárral, Berde Máriával és Gulácsy Irénnel folytatva a sort. 
(Irodalmi idézetként ajánlom fi gyelmükbe: A könnytelenek 
könnyei című Babits-vers, a Végvári-versek és a Bujdosókönyv 
világot és magyarságot egyként megrázó Csaba-motívumá-
nak beszédes párhuzamait.)

4.  A magyar kultúra, ahogy ezt éppen először a trianoni diktá-
tumra történt döbbenésteli válasza, majd másodszor a Nyugat 
1930-ban megindított, csonka országhatárainkon túlra is kiter-
jedt mozgalma hangsúlyozta: nem tűr népi és urbánus, egzisz-
tencialista és közösségi, anyaországi és elcsatolt területi, parti-
kuláris és nembeli megkülönböztetéseket, megbélyegzéseket, még 
regionális és összenemzeti különválasztást sem.

„Hol volt, hol nem volt, túl, túl a trianoni határokon, volt 
egyszer egy bankett. Írók, művészek s kultúremberek voltak 
jelen. Egyszer csak felállott egy nyolcvannyolc éves öregúr 
és gyönyörűséges példázatot mondott a Nagy Fáról, amelyet 
kerítéssel daraboltak körül az osztozkodók. A Fa gyökerei 
azonban továbbra is túl maradtak a kerítés alatt s ágai túl-
nyúltak a kerítés fölött. És a Fa oly távolról szívta az élte-
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tő föld savait s oly messzire szórta virágai illatát, sorsának 
gyümölcseit, amennyire a természet parancsa terjesztette ki 
arányait...”172

„...erős szándékunk, hogy mi az igazi magas irodalomnak 
ezt az orgánumát intenzívebben kapcsoljuk a magyar életbe, 
hogy a zilált s még az utódállamokba is szétszóródott magyar 
szellemiségnek benne eleven tengelyt és centrumot adjunk.”173

5.  Legóhajtottabb célunk ennek az egységes magyar kultúrának és 
kultúraszemléletnek a visszametszése nemcsak a irodalom, de a 
világirodalom élő fájára, ahol keletkezése pillanatában is volt, s 
amiről legjobbjaink életművét csak önkényes kezek távolíthat-
ták el, s kívánják még ma is önkényük tébolyában távol tartani.

2. LÁSSUK A DOLGOT MAGÁT – AZ IDEGEN CÍMŰ NOVELLÁRÓL

Sokat beszélhetnénk, értekezhetnénk e nyitókérdések fölvetette 
feladatainkról, de most Tormay Cécile-t, egykor volt irodalmi 
nagyasszonyunkat, ébreszteni jöttünk össze, szellemi feltámadá-
sának nagyszerű megünneplése alkalmából.

E helyt magam is „csupán” egyik kiemelkedő novellájának ér-
tékelésére, bemutatására és újrafelfedezésére teszek kísérletet.

Milyen volt Európa, a „nagyvilág”, s benne Magyarország a mű 
megírásának idején? S milyen lehet írónőnk sorsanalízisében e 
novella helyszíne?

Vannak-e úgynevezett társnovellái az életműben, s ha igen, 
milyen esztétikai és/vagy írásdramaturgiai, netán személyiség-
fejlődés-horizontú vonatkozásban?

A műalkotásnak milyen üzenetei hatnak a legmesszebbmenő 
frissességgel ma, a XX. század második évtizedének kezdő éveiben?

In medias res a történet első színe: egy vasúti katasztrófa 
már-már világvégi eseménye. Fejest az első világháború utáni 
általános katasztrófák egyedített mélyvizébe. A szimbolikus tér: 

172 Móricz Zsigmond: Nemzeti koncentráció, Nyugat, 1930
173 Babits Mihály: A Nyugat és az akademizmus, Nyugat, 1930
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a civilizáció nagy vívmánya, a VASÚT-élmény heroikus meg-
éneklésének visszavonása… (Emlékezzünk az Emberek a kövek 
között című regény vihar-jelenettel kiegészített acélparipájának 
zabolázatlan, de MÉG életerős, dinamizmussal teli dübörgésére 
az első világháborút megelőző évekből, vagy Blaise Cendrars 
Transzszibériai expressz című költeményének korszakos élmé-
nyére!)

Itt időzzünk el kissé a VASÚT-szimbólum negatívba fordulá-
sának eseményénél, illetve az 1. világháború tömegszállítmánya-
inak és katasztrófáinak írói-költői párhuzamainál.

Magam Velimir Hlebnyikov kifejező, 1915-ös Vonatkígyók 
– menekülés című versében már katasztrófaélményként aposzt-
rofálhattam a – különös módon – tercina rímekben megénekelt 
– azaz leénekelt – eseményt.174 S 1917-ben Darkó Istvánnak, egy 
szintén újrafelfedezésre érdemes felvidéki írónak a Legnagyobb 
úr című novellájában a vasúti katasztrófa végső soron már a há-
borúba sodort magyar katonák közönyét megpecsételő végkifej-
letet szimbolizálta.

Írónőnk nagyhatású kezdőjelenetének mi is adja egyedi ér-
tékét? A narráció személyiséghez közelítettsége? Vagy az időkor-
szak-felidézések aktualizálása? Szinte a főhőssel együtt vesszük 
számba a mindenétől megfosztott ember széttekintésének „ered-
ményét”: a semmi maradt neki, de legalább ez is élet… S mindez 
1927-es időzítésben.

Hiába az objektivált világ leírása, narrációjával Tormay – élet-
művében nem először és nem is utoljára! – a tőle idegen férfi  
legbensőbb személyiségköreivel azonosul, azaz a vele való azo-
nosultságba helyez minket, olvasókat is. (Pedig még nem is ju-
tottunk el Az idegen, az idegenség összetettebb vonatkozású és 
átfogóbban értelmezendő szemantikai köreihez!)

Az írói tehetség tudatos vonalvezetése irányítja a kompozíciót 
már az elejétől fogva. Három idősík között villódzik-vibrál a fő-
hős tudata: az első világháború olaszországi frontélménye, a for-
radalmi terrorlegények parlamenti pincéjében töltött rabsága és 
a kiszámíthatatlan, váratlan katasztrófa jelene között.

174 Velemir Hlebnyikov: A tükrök kacagása, 20. old., Kráter 1998. 
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A nagyszerű és világhírű angol kortárs, Virgina Woolf 1923-
ban jegyezte fel először a Tormay Cécile művészi előadásmódját 
is meghatározó írástechnikai eljárást:

„Egy esztendei tapogatózásba tellett, míg sikerült ma-
gamban felfedeznem azt, amit az utántöltés technikájának 
hívok: ennek segítségével részletekben mondom el a múltat, 
ahogy éppen szükségem van rá…”175 

Valóban, már a novella első részében az embert az időteljes-
ségben egyszerre láttató alkotásmódról van szó, hangsúlyozottan 
személyiségközeli narrációval, de otthonosan és közvetlenül je-
lenítve meg az objektivált személyeket, jelenségeket is. Az írónő 
megejtően egyszerű, nagy összegző erővel mondja ki a nemzedé-
keket ért kettős trauma tartós jelenlétét a jelenben élők életében:

„Most is olyan hirtelen jött, mint akkor. Senki se gondol-
ta volna, hogy lehetséges. Előzőleg nyugalmasan ingatták 
az emberek a lábukat, hogy múljék az idő, és aztán jött... a 
háború, a forradalom, minden úgy jött, mint a vasúti sze-
rencsétlenség.”

„A szerencsétlenség szabad pályán történt, ismeretlen tájon”. 
A narrátor e bejelentése szinte azonmód szimbolikus térré, sőt 
parabolisztikus kiterjedésűvé teszi a novella cselekményét. Do-
nát ugyan magára maradt, hiszen a forráscsobogástól megmá-
morosodott ember lemaradt a katasztrófához küldött segélyvo-
nat indulásáról, de ugyanekkor már itt, e nyitó jelenetsor végén 
a gyógyulás forrásának mitológiai terében találjuk őt, ahogy azt 

175  Malcolm Bradbury: Virginia Woolf. Magyarul: Rimbaud Abesszíniá-
ban, szerk. Dobai Péter, Bp., Nagyvilág Kiadó, 1998. Tágabb összefüg-
géseiben is fontos lehet e két írónő közötti íráslélektani és írásdrama-
turgia párhuzamok feltárása, különösen a Woolf által 1929-ben meg-
jelentetett Women and fi ction (A nők és az epika) című írása alapján. 
Szó sincs szokványos feminista nézőpont propagálásáról, de inkább 
egy mélylélektani megalapozottságú esztétikai szemléletmódról. De 
erről máskor... a szerző.
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egy korábbi bekezdésben az írónő már ki is mondatta titokzatos 
és mindenkor részvétteljes narrátorával: „A vértől csak a föld és a 
víz gyógyítja meg az embert.”

A főhős magányának szürreális vízióiból egy közönséges sze-
kér és kocsisának szófukar tájékoztatásai vezetik tovább szó – a 
szoros értelemben – a főhőst és a fabulát. E jelenetsor nagysága 
éppen abban áll, hogy az ebben a kietlen tájban otthonos fu-
varos ember – maga is háborús rokkant! – „egy mély árokba” 
vezette a szekeret, s éppen itt érzi meg egymásrautaltságát a két 
úton levő:

„Halkan beszéltek mind a ketten, mégis megértette mind-
egyik, amit a másik mondott, és hirtelen nagy közösség tá-
madt a két ember között, aki sohase látta egymás arcát. Ez-
után nem szóltak többet, csak vezették a lovakat kétoldalt. 
Egyszerre csapásba zökkent a kerék.”176 

A harmadik színt kifejező lírai megszemélyesítésekkel, a jelen-
lét, a tájban benne-lét emberi azonosulásával vezeti fel a novella:

„A csapásban locsogott a kerék, és a sötétből nagy, vizes 
fák tántorogtak elő. Aztán hátrálni kezdtek a fák, és közé-
pütt szabad térség támadt.”

S máris itt vagyunk a titokzatos esemény mögött és fölött őr-
ködő magyar múlt emblematikus „védművében”: az eltévedtek 
előtt megnyílik a vár, megnyílik a vörös terror alatt kivégzett gró-
fi  tulajdonos tragikus sugallatoktól nyomasztó várkastélya.

A kulcsár és neje fogadja az ismeretlent. Minden olyan itt, 
mint ahol semmi sem a múlt már, de semmi sem a jövő. Ismét 
kivetíthető, általánosítható és parabolisztikus az esemény vo-
nalvezetése. De a jól ismert visszatöltős elbeszélésmód kegyetlen 
pontossággal vázolja fel a közelmúlt tragédiáját, s ennek mocskos 
emberi hátterét:

176  Idézétekben itt és a következőkben a szerző kiemeléseit jelzik az álló 
betűs részek, a szerk.
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„Ez a kastély, ahogy itt Boldogkőn mondja a nép, ember-
emlékezet óta a boldogkői Mártonff y uraké volt. De az én 
gazdám még életében lefelé fordítatta odalenn az oroszlános 
címert. Az a kőmíveslegény csinálta, aki aztán a kommün-
ben minálunk parancsolt. A népbiztos küldte ki a városból. 
És ilyen istenítéletes idő volt akkor is, mikor az urat leveze-
tette az udvarra.”

A helyhez kötés nem csökkenti az eseménytér további általá-
nosíthatóságát. Ahogy a magyar történelmi sorsidőhöz való le-
horgonyzottság sem kicsinyítheti az általánosított emberkép je-
lentőségét: ahogy a novella folytatásában az általam személyiség-
osztódásnak nevezett civilizatorikus öneszmélés nagyságát sem!

Mielőtt a vendégszobában maradt főhős újfent különös él-
ményeivel szembesítené az olvasót a narrátor, még egyszer visz-
szatekint, hogy nyomatékosítsa a történelmi kataklizma 1920-as 
évekbeli alázuhanását:

„Előzőleg a kőmíves legények mélyen megemelték a sap-
kájukat, a népbiztosok pedig még csak szatócsok voltak. 
Maguk szaladtak ki a csomagokkal a parádés hintókhoz, 
és alázatosan hajlongtak a magyar urak előtt. Semmi sem 
látszott, és az egész ország lóbálta a lábát, hogy gyorsabban 
múljék az idő. Aztán... lezuhant a vonat a töltésről...”

Talán szükségtelen ez a olvasóra tekintő magyarázat? Ki-ki 
eldöntheti maga. Mindenesetre szükséges ahhoz, hogy még egy-
szer aláhúzza az írónő: nem egyedi látomássorozat vár a követ-
kezőkben a főhősre.
Gyorsul a próza ritmusa, Donát szíve is mintha izgatottabban 
verne, a narratíva már-már teljesen azonos a hős nézőpontjával.

„Valahol ajtót csaptak be, aztán még egyet és még egyet, 
mintha valaki jönne, egyenesen errefelé jönne.

Ingerülten ütött a párnába. Ekkor már a közelben hal-
latszott a megfoghatatlan zaj. Nem bírta tovább elviselni. 
Világot gyújtott. A nagy szekrény mellett, a fehér falban kis 
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ajtón akadt meg a szeme, és olyan újnak tetszett előtte, hogy 
ott van, mintha csak most keletkezett volna.

Alig ért hozzá, hirtelen kinyílt.”

Üveges ajtó, gyertyák, az örök tükör. A szembenézés. Az el-
használtság érzése. S mindez ismétlődve. Karos gyertyatartó. Egy 
korábbi itáliai témájú novellából jól ismert Mária-szobrocska a 
falfülkében. Lépcsők fölfelé, és végre a toronyszoba.

Íme: a novella utolsó színe. Tormay Cecília zseniális írói hig-
gadtsága és előrejelzése, ahogy megnyitja a nagyszabású záróje-
lenetet:

„A nagy nyugalomban minden a maga helyére húzódott, 
minden elrendeződött. Csupán a legelső padban maradt 
vissza valamilyen indokolatlan árnyék. Összehúzta a sze-
mét. Ezt semmi sem vetette, mégis ott volt. Elkapta róla a 
tekintetét. Egy pillanatra megfordult a fejében, hogy elmegy, 
és nem néz oda többet. De ettől még izgatottabb lett. Nem 
tűrheti! Semmi sem maradhat ma bizonytalanságban, mert 
különben...”

 A pszichikai tér megnyílása ez. És a személyiség belső hármas-
ságának, az örök ember személyiségosztódásának nagy tényeire 
vetülnek itt a karos gyertyák lángos fényei.

A világirodalom nagy belső ajtóinak megnyitásához hasonló 
jelenetsor ez, olyan, mint Karamazov és Aljosa beszélgetése után 
egy másfajta – talán éppen ellentétes – megnyitásé, amely a Nagy 
inkvizítor  és a Néma Jézus találkozását volt hivatva bemutatni…

Itt, a toronyszoba látomásos terében ismét – Virginia Woolf 
szép kifejezésével –utántöltődik a történet. Márton fi a, Kelemen 
mester, az ötszáz évvel ezelőtti toronyépítő fi a fordul szavaival 
Donáthoz.

Az írónő a dosztojevszkiji semleges narrációval ellentétben 
továbbra is lélegzet-, lélek- és látványközelben közli főhősének 
érzéseit és gondolatait.
De…! Éppen itt fog megtörténni a hármas nézőpontváltás per-
gő és drámai módszerének megvalósítása. Kelemen mester a 
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szenvedés és az ima tanító, megtisztító erejéről szól. S a váratlan 
harmadik, az Idegen éppen az oltár felől csap le az előbbiek édes 
kettesben történt beszélgetésére: fölcsattanása mint káromlás 
csap le közéjük. Az idegen Istent kacagta ki, helyére fl egmán és 
cinikusan a Természettudományt állítva.

Vita bontakozik ki a középkori szerzetes és a modern kor em-
bere között. Az Idegent és korszakának emberét felejtő embernek 
tartja a bölcs pilises fejű, s tovább folytatja ítéletét, amikor dialó-
gustársa „a tudás”177 szószólójaként tüsténkedik:

„Ismétled magadat, uram. Már mondtam egyszer, és 
megértettem belőle, hogy ki vagy. Vakságodba és süketsé-
gedbe fogsz belehalni. Vagy talán már bele is haltál, és pusz-
tulásba rántottad egész korodat.”

Ebben a nagy párbeszédben Kelemen mesternek arra is telik 
fi gyelméből, hogy Donátához szólva, őt, a jelen emberét, a novel-
la időszámítása szerint az 1927-es esztendő emberét is biztassa, 
erősítse:

„Ő elfeledte, amire tebenned újból emlékezni kezd az em-
ber. Ő nem érti meg, amit te már sejtesz. Te tudod, mi a lát-
hatatlanban mívelkedő ellenség. Tudod, mint én, mi a hábo-
rúság és az éhinség. Tudod, mi a félelem, a bizonytalanság, 
a viszontagság, a szenvedés. Őt csupán csak a boldogsággal 
akarta tanítani az Isten...”

A mű zárómondatát már nem a narrátor és nem a középkori 
ember, a mindenkori emberek lelki irányítója és lelkiismerete, s 
nem is a novella történetét és kifejlődését hordozó főhős szájából 
halljuk. Éppen a címadó: az idegen mondja ki végérvényesen le-
zárva a történést – szembesítve akkori és mai önmagunkkal:

„– Én Tenmagad vagyok, aki voltál a háború előtt.”

177  Az Idegen: „Istennek már csak annyi helye van a világon, amennyit a 
tudás hagy neki.”
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Tormay novellájának nagy újdonsága, hogy a tudattalan láto-
más folyamatban, a „képzelet” kibontakozó világában – miként 
maga az írónő írta barátjának – nemcsak a magunk előtt gyak-
ran letagadott árnyék-énünk nyer markáns, hangos és erőszakos 
életet, hanem a csöndjeinknek, lelki erőnknek és imáinknak is 
hellyel szolgáló fölöttes és fényes énünk is: a múltból jelenünkbe 
átlépő és irányt adó személyiségmetszetünk. Így teljesítve be sze-
mélyiségünk belső hármasságának Jung által is elismert nagysze-
rű egymásra találását.

3. VISSZATÉRÉS A DOLGOZAT CÍMÉHEZ ÉS MŰFAJÁHOZ

Lehetséges, hogy ez alkalommal nem adtam választ dolgozatom 
kezdetén feltett kérdéseim mindegyikére. Idő szűke, mondhat-
nám, de inkább a hallgatóságra bízom az „édes munkát”. Nem 
kevesebbre buzdítom, mint hogy gondolatkísérletem után maga 
próbálja megadni kérdéseimre a válaszokat! Biztatom, mert si-
kerülni fog.

Egy dologgal mégis adós maradtam, jelesül, hogy miért is le-
het e novellabemutatásom címének műfaja éppen az óda?

S miért is tisztelhetem írónőnket a kilenc múzsák egyikének – 
a legidősebbnek és legelőkelőbbnek – a nevével?

Mondjuk hát magyarra fordítva a szót, Tormay Cecília – a 
Szép szavú. Az eposz, de egyáltalában az elbeszélő művészet mú-
zsája…

A férfi as, erős Zeusz és a lelki források emlékét őrző, asszonyi 
Mnémoszüné leánya. Az Emlékezet szép szavú leánya! S a királyi 
erő távolba dörgő leánya is.

Hát nem az Emlékezet és az Idegen találkozásáról szólt ebben 
a novellában minden, ahol a lélekfájdalmat és a történelmi vég-
zetet éppen a szép szavúság oldhatja fel emberfölötti gúzsaiból?

De kik is a múzsák: „a költészet világtényének” megvilágítói , 
„a nimfák rokonai, kiknek női mivoltát a természettel való mély 
kapcsolatot juttatja kifejezésre”. Nietzsche szerint mi volna más a 
költészet, „mint a mészkőből fakadó tisztavizű forrás külön vi-
lága…”
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Calliopé köztudottan a mindent beteljesítő, legfőbb múzsa: 
„Szállj alá az égből és fujj fuvoládon, Kalliopé, Királynőm, hosszú 
éneket” – így verselt róla minden idők költője, a nagy Horatius.

S mi, Barátaim, Barátnőim, tisztelt Urak és Hölgyek, hallhat-
juk újra a magyarság Szép szavú Leányának elbeszéléseit, olvas-
hatjuk újra poémákkal és eposszal felérő regényeit. Közénk érke-
zett, s nagyon reméljük, meg is tartjuk őt és szépséges életművét 
irodalmunk legnagyobb értékei sorában, s főként mindannyiunk 
és az utánunk jövők kedves Emlékezetében.

(Elhangzott a magyar Írószövetség Tormay Cécile halálának 75. 
évfordulója alkalmából megrendezett konferenciáján, 2012. április 
14-én.)


