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f ·sebesí Samu hal~Ia 
· Ism't elhallgat. Aztán aziron "ronúai meeenr· 

hülnek. Si:emei megcsillannak: 

Bod6n6nál töltöttük as miket . • . 
· - Szép idők Yo1tak \dok. Bod6n&hoa j'rtunk 

sokat ••• 

Sz~p, hófeMr fejét, kedves mosolyát sohasem 
fogjuk többé látni, nem fogjuk hallani csendes 
szelíd szavait, amelyekben sohasem lehetett fel~ 
fedezni a tül'el.metlenséget, az irigykedést; azt a 
székelyes akcentust, amely haláláig megérződött 
beszédén és amelyet még a Nyikó és a Küküllő 
vize mellől hozott magával Kolozsvárra. l\leghalt 
Sebesi Samu, egyik utolsó mohikánja aunak az 
irógenerácjónak, amelyet a mai erdélyi irodalom 
megalapozójának kell tekintenünk é!l amely 
olyan neveket tett maradandókká, mint Petelei 
István, Malonyay Dezső, Jékey Aladár, Abonyi 
Arpád, Bede Jób és még annyi sokat. Azok, akik
kel Sebesi Samu együtt lelkesedett és együtt lá
zadozott, már csaknem mind eltávoztak. Sebesi 
Samu azonban itt maradt közöttünk és sohasem 
hatott anakronizmusként. A tollat ugyszó!váu 
haláláig nem tette le a kezéből. Hiszen tavaly 
még regényt irt, Wesselényi-regéu.yt, a Keleti 
Ujság olvasóinak gyönyörködtetésére. Irói tollát 
soha nem vette fel nem tiszta indokból. Dolgozott, 
irt, mert az irás - regény, novella, népies szin
játék - kikivánkozott belőle és nemcsak a közön
ségnek, hanem saját magának is élvezetes perce
ket szerzett vele. 

Bartha Miklós 11-vatta iróvá és ujságiróvá. 
Mikor Bartha Pestre került, mint egy nagy lap 
főszerkesztője, hívta magával Sebesi Samut. 
Itt volt az a pont, amely sorsfordulatot j elent
hetett volna életében. Sokáig harcolt önmagával, 
amíg végül nemet mondott. ő az irást nem érvé
nyesülési eszköznek látta, ugy érezte, hogy at 
erdélyi íróriak itt van a helye s ha elÚ1enne, 
hűtlen lenne hozzá a Nyikó-menti történetek mu. 
zsája. Inkább állást vállalt a városnál, - köz
ségi biró lett és apró, bagatell ügyekben hozta 
napról-napra bölcs és józan itéleteit - mert az 
irodalom akkor is sovány kenyeret kínált hódo
lóinak. Nappal a •árosi büróbau bogozgatta a 
külvárosi emberek ügyes-bajos dolgait., délután 
és este pedig tollat vett a kezébe és gynnyörü 
szülőföldje árnyas ligeteit, hegyi patakjait, dol
gos székelyeit idézte emlékezetébe, hogy megcle
venitse szükebb patriájának életét. Dc sr.iYesen 

fordult a szinészYilág felé. is, amely mindig közel 
állt hozzá. Hiszen eleinte szinésznek is készült, 
mert hamarosan belátta, hogy az orvosi diploma 
meg az ÜtffYédi okJc,·él nagyon szép célkitűzés, 
de nem illik az ö bohémhajlandóságaihoz. A szí
nészetnél azonban nem.ment tovább neQá~y iqn·ó 
szerepnél, az ujságirás volt az ö igazi eleme. A 
Barth:i l\fikl-Os EllenzékéJ:!él kezdte meg szerkesz
tőségi. tevékci1ységét és évtizedeken keresztül ki 
is tartott ennfl a lapnál. 'füske Pál név alatt irta. 
sok humorral átsz.Jtt eíkkeit, magrns és .fordula
tos szinikritikái1. 

öh·eii esztendős irói és ujságirói .- p4,lyája 
alatt sckczer cikket és tárcát irt, több könyve 
nyomtatásban is megjelent. Inkább a novella és 
az apróbb zsánerképek vonzották, egyeüen regé
n ye az az irói gondossággal és alapossággal meg. 
irt munkija volt, amelynek közlését nemrégiben 
fejezte be a Keleti Ujság. Szintnüvei j ó szinpadi 
érzékről és emberismeretről tanuskodtak. L~g
utóbb a Beddy földje cimü darabját mutatta be 
a kolozsvári r lagyar Szinház ötvenéves irój ju
bileuma alkalmá,·al. Ennek is, mint ,korábbí szin

- ÁC Urte a bor úit, mit-- j~C'zi m-eir 
gunyosan a feleségoe. . 

Szentgyörgyi c!ak nyugodtaa folytatta: 
- Ott töltöttlik az e!téket ••• 

/ - Talán az éccakákat f 
' Jo Na jó, j6, nem kell azért Ti tái:ni, - mondja 

békés llangon Pista bácsi a feleségének, aki azon
ban nem hagyja a magáiét: 

- Hát mondjuk, estéket - hajnalig ••. 
- Ejnye, ejnye, Istenem, s:r;cg-ény Samu hát 

itthagyott t És az asszony felé fordulva füzi tovább 
a gondolatot: 

- Bár én mentem volnn el. Nem élet ez, ha 
az ember nem tud dolg~zni • • • 

- Játszott .a Sebesi darabjában, Pista bácsi T 
- Nem, de téizsgyökeres magyar darabok vol-

btk. Szép és nagy sikereket ért el velük, még Pes
ten is. És· ime, ittbagyott. Borzaszt6 ez, hiszen nem
régen járt nálam. Ez akkor volt, amikor balálhire
met költötték. Mcgnfate, hogy élek-e mégT Roppant 
örült, hógy életbentalált és hozta a jó hirt, hogy 
barátom, a Reményik Lulu is felgyógyult. Még azt 
mondta a SallllU, hogy együtt készülünk a tavaszra.„ 

Itt a hangja ismét megbicsaklik és azomoruan 
te~zi hozzá : 

- Samu már elment örökre .•. ~n is már alii: 
birom. Beteg, öregember vagyok. Rá.rom hónapig 

1 
„ . é . nyomtam az ágyat • . • 

Erős fizikuma, igazi széke y osereJe v g1g _ Mi baja volt, Pista bácsi f 

müveinek, komoly sikere mit. 

megtartotta szellemi és testi frisseségét. Nehány Rám néz, sremeibeo hamiskás f~nyek villan-
héttel ezelőtt kezdett betegeskedni, ekkor azon- uak meg. N evct•e niondja: 
ban egyszerre rohanta meg a cukorbaj, érelme- _ Nyolcvankilenc. 
szescdés s :iz ebből származó érdugulás. A zsidó _ 'I 
kórházba szállitoUál:, ahol nagy szeretettel és __ Igen, igen. s. nyolc•ankileno f\ulen ·a~. Er. 
lelki_isme1·etes3éggcl gondozták. Steiner prowsz. •olt az én bete~ségell11. Bármit fecsegnek az orvo
szor msgopcrálta, hallibát levágta, de már c-sak ~ok, én ma is makkegésr.ségcs vagyok. Csak egy ba.
azia1 a fenntartással, hogy ez az utolsó kisérlet jom •an, a nyolc'rnnk ileoc esztendő. Ugy ér!ll!m né
és alig 4llíthatja meg a halálos kór pusztit4sá~ . ha., hogy nem ér&m meg már a jövő telet. 
Az alatt a hét alatt, amít a kórházban töltött, - Pista bácsi még erő!, sziv6s é..'I birokra kP-1 
annyit szenvedett, ami egy életre is elég lett hu8r;-harminc esztendővel, - moudom csendesen. 
Yolna. Ebben az e:ictbcn rnlóban nem frázis: su- Per zsupp gyalog Békéscsabáíg 
lyos szem·edésektöl Yáltotta meg a halál. H et- - Csak -roltnm. Még hctvcokilencéves korom-
Ycne~yedik énfüen halt meg pénteken este 11 }ian is Kurt_icstól b}lJlog, per zsupp kísértek a 
órakor. Halál :í.t önfeláldozó hitt·ese, három fia esimdőrölc Békéscsabára. Akkor íöl sem vettem, Ma 
és számos unokája gy~szolja . Temetése hétfőn már a utlllőrobe is alig tudok kimenni. A Sa.munuk 
<lélntán 5 órakor lesz; 1\ köztl)m'!tÖ halottas há- ·lÍibája volt, hogy világ?Jetében„. komótos, csöndes 
zából_. járál!u ember volt. A butelen Jott betegséggel nem 
· · . 1 tudoi m:eigbirkózni. Én még elhessegetem a halillt, 

E •• f t á t k f ' s ' [td /f 1 de 0 nem birt vele. Már nekem is lassan megy. Csak gyu v r u a avaszt es -amu mar e vozo délélött kelek fel az ágyból és ebéd után lefekszem. • • ••k Már olV1asni sem indok. E~y~tlen sz6~akozáso~ van 
0 f 0 f e . • . - fi~~lgatok, iroii~~~ regi . ?~é.ke1met. Pedig de 

5 
szeretnek még a szollombe k1Jurn1. 

zen tgyörgy; I sfvá n - Sebes; Samu ró I . Itt ismét elborul a hangja. Sokáig viaakodi% ma· 
gával és így folytatja: 

Neh!ny Mttel eielótt Sebesi Samu megállitott 
az uccán. 

- Hallottad a szomora lllrt f - kérdezi e köny-
nyezó azemmel. · 

- ' - Meghailt Szentgyörg1' · Pista. Igy mondták 11 

l!lzinháznáJ, megyek hozzá ... 
}4a Sebeei Samu ravata(á előtt állok és meg

il'end!ilten jut eszembe a multkori jelenet. Most én 
megyek Szentgyörgyi Istvánhoz, hogy az akkor ha-
1 ottnak hitt élő mondjon valamit a kortársról, ba
rátr6l, az ir6r61 és kritikusról, aki most \oialóban 
meghalt. 

Ferencz József ut 60. Öreg, földszintes, ma
g8baroskadt házacska. Itt la.kik Szentgyörgyi Ist· 
ván, a legnagyobb élő magyar népszinmiivész. 
Ahogy az alacsony kapun belépek, a feleségét lá
tom, aki az udvaron foglalatoskodik. 

- Itthon van Pista bácsi Y 
- Éppen most ebédel. Tessék az első szobába. 
Belépek. Tiszta, egysz:erü polgári szoba. Arra 

~incs időm, hogy· szétnézzck. Máris hallatszik a jój 
ismert hang: 

- Adjon Isten! - kös zönt rám Szentgyörgyi 
István . . Friss, egészs~es külsejl'ín igazán nem lát
szik a nyolcvnnldlenc év. De az sem látszik, hogy 
l1osszu ideig sulyos betegen feküdt. Ki gondolná, 
hogy halálhirót költötték. Haja, amit az idő neDl 
tudott kjirtani, szépen el van választrn, kackiás ba
jusza kipödörvc: 

- Tessék nyugodtan ebédelni! Nem akarom 
zavarni, - szabadkozomi. 

Ellentmondá t nem türő gesztussal iiltct le . .A'/. 
tireg müv~sz még állva manad, mikor chnondom a 
1tzÓmoru hirt és azt, hogy mi járatban vagyok. Meg· 
tántorodik, de izmos kezeivel megragadja a szék 
karfáját: 

-:- Meg - meg - meghalt! A Si:i.mu, Sebesi 
Samu lJ?.Elghalt ~ .. Szegény barátom ... 
~ ~ ~zékre roskad. Igazán szivból jövő szavai 

-után piélrsége.s, tragikus csönd. Még az óra ketye· 
1fM eem .ballitszik. Irlózátos fájdalom borul mar-

káns arcárn. A sziYem a torkomba szalad . 
Aztán lass:rn, szaggatottan beszélni kezd: 
- Sze„ény 8amu, ilthngyott, most az egyszer 

megelőzött, 
0

Jó nCVéU és emlékén kívül Csak nyOD10• 
ruságot 11agyott hátra ... 

- Ob, szerencsétlen Sebesiné, - mondja tom· 
pán Szentgyörgyi felesége, - mit fog most csiuál
ni T 

- Miég teje.s puliszl.:át kért utoljára, - foly· 
tatja a szót Szentgyörgyi, do sze.Ta elcsuklik. Segi- · 
tek rajta és me~kérem, hogy beszéljen valamit az 
elhunytról. 

- A szinészröl 7 - kérdez i élénkebben és már 
oz emlékek rózsnszinü filmje peregni kezd. 

Az Árendás zsidótól - Tüske Pálig 

- Samu színész akart Je11ni. Komédiiis. Kolozs
váron lépett fel először. Hn jól emlékszem, az 
„Árendús zsidó"-bnn. F.g-y parasztlegényt játszott. 
rredves, 'komikus figurút csinált belőle. 

- Vo1t sikere első feJlépésének7 
- Nem volt roS5z, de sokat bosszantottuk mi, 

n sziniészek, mert szcrepmond:.\s közben elakadt. A 
gu11y ítis-kéivcl szurkáltuk a tulórzékeny íiut, aki 
akkor m:í.r i& ·kolozsvári l:ipokba firkítlgatot.t is. Nem 
birta. 'I\ csipkelőcléseinkc>t és otthagyott brnniinkot, 
de nem bocsátott meg .. . 

" - Igaza YolL ! - ve ti ikiizbc az nsszouy. 
- Ekkor vette fel a Tüske Pál nc\~·t és szin· 

padi guuyolódásainkért megfizetett - az ujs:lgok· 
bnn . ll~eloonpott kritikusnak é.s irónak. 

- }{ilyen k1itíkus ' 'oltf - kérdeztük. 
- Szigoru. dc Íó1a.zságos. Lelkiismeretesen for· 

gatta .a . tollat, izekrc szedte. a darab?t• nem isme.rte 
ugy'.'lu a mai kritikusok cifrálkodó technikus-termi· 
nusait, de . őszintén és becsületesen megmondta a 
véleményét. Aztán elgondolkozik, hosszu ideig hall
gat és így folytatja.: 
. _ - Ej l stenem, cle rág vol·t mindez. Elöszö-1 

gaidasági iskolába járt, már akkor jó barátok vol· 
ttmk. Ebben az időben ismerte meg a feleségét i.s. 
SPi~~y özvegy, ntilyen szép leá.uy Tolt a~or .. ·• 

( .. . "~ 

- Inkább engem vitt volna. el u Isten, mert 
így .d~Qg · nél'k:fü, sz6rnkoztís nélkül nem birom to-
v,bq. . 

Ekkor hirtelen feláll, gyorsan lehaJol M azt 
mondji!ll: . . 

- Ezt nem bírom, a haJladozást. Vnlanu baj 
van a derekammal. Meggyengült a törzsöm. 

- Pcdi"' most is jól néz ki, Pista bácsi 
• - Láts;at csak, amiről esiembe jnt a régi ver· 

sike: · 
Méz iz alatt m~reg, 

„ Szép almsban féreg ..• 
....- Ez ngyok én. , 
Elbuosuzom. 

--- A viszontlátásra, Pista bác.si - a 11únpa· 
' 

doni 
Istnét felcsillan a 15zeme. Frissen ugrik fel ~ 

mo~pja: 
· - Miuden vágyam még egyszer „ uinpadon 

kom~di,6.z:ni. 
Olajos Domokos. 
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'.EGYESÜLETI ÉLET 
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A kolozsvári Ifjusági Keresztyén Egyesület a 
szegényi;orsu thcol. iés egyetemi hallgatók sc~él!e· 
zésér.e vallásos iinucpélyt rendez y111sárnap, marcms 
M 23-án 1\ farkasuccni ref. templomban. Az linne
pély ,kezdete délután 5 óra. Per&elyadomá.n.yokat kö
szö ettel fogad a jótékonycélra ai: egyesület: 

KözJa.zdn.sá.gi elöa.dás a Székely 'l'á.rsasagban. 
A :$~ékelyek Kolozsvári Társas· , .k ifju~ági. bi
zottsága által re-ndezett közgazdasagt szemmánum 
Jegk~zelebbi előadását hét~ön, . f: lió 24-én es~e 8 
ór~ku: a -Tá.rsaság Cal. V1ctonet 32. az. alatti he
ly · §iébcn .Va.5ka Dezsö li:eres~edelmi isk. · tanár 
tart~!\ meg . Román\!?. . kölcsönl'.iröl. Főiskolai hallga.
tó~.r,;·s érdek:lödíTuet siivescn lát a.a ifj11Sági bi
zottf . 
• t,f· , ~ ' '· r _ „., . 

1930. március 24.


