
Nagyméltóságú Gróf! 
Mélyen tisztelt Hazafi! 

Rendk ívül szerencsésnek érezném magamat, ha Nagy
méltóságod kegyeskednék olykor vegyes tartalmú folyó
fratom számá ra oly nemií társadalmi vagy közműveltségi 
cikkeket ajá ndékozni (csa khogy rövidebb kidolgozásba n ), 
minők a Budapes ti Szemle fü zeteinek oly díszére s minden 
magyarna k oly örömére Yáltak. 

Legmélyebb ti sztelettel m aradván Nagyméltóságodnak 
Pest, nov. 9. 1862. 

alázatos szolgája 
Arany János . 

Mik ó e rö,·idk C' le,·élre az ugyanott leYÖ fogalmazvány 
szerint a következő választ küldte: 

Arany János urnak 
Tisztelt Hazafi ! 

Folyó h ónap 9. k ell levelét a mai napon vevém ; mint
hogy Kolozsvá rról ki ssé el kell távoznom, sietek arra vá
laszt küldeni. 

Sokféleképpen vagvok elfoglalva , kedélyem is szerfe
lett nyomott. úgy érzem. huza mos idő kell arra, hogy csak 
némileg is kigyógy ulh as ·a m nagy Yeszteség okozta sebei
met. (Egycllen. Ádám neYií fi a ha lá la volt_ a veszteség. Cikk
író.) De ha Isten l- ltet s ezek az akadályok idő teltével el 
lesznek tárnlílva . szíves felszólításának engedni fogok s va
lamit - ha ham ar nem is -. de az első félévben bizo
nyosan küldeni fogok . 

Isten oltalmába a já nlom Ont. hazá nkfiai meleg párto
lásába lapjá t s ezzC'I Yagyok Onnek 

Tisztelt hazafi -
hazafi szolgája. 

Az egy eszm éér t. a mng,·ar s zellemi élet oltártüzének 
élesztéséért egyk(·11t lángoló k ét n agy ember k eYés szóból 
is megérlelte egymás t. :'-iemcsak, de tettleg is és nem csu
pán szépen csengő szóval támogatták egymást. Mikót a csa 
ládi gyász - ezt minden életrajzi vá zla t feljegyzi - m ég 
tevékenyebb. még ön zetlenebb közéleti munkára ösztönözte. 
Itt keresett s tán talált en yhi.ilés t bánatára. Igy tudott bele
helyezkedni a lapot s zerk esztő Arany lelkébe s így frta meg 
a Koszorúna k programmot m agyarázó szép lés sajnos : 
egyetlen) cikkét oly pontos lelkiismeretességgel adott sza
vának értelmében . hogy Arany Pesten Erdély nagy fiá
nak , Erdély Széchenyijének a cikkével indíthatta í1tnak 
jelentős , M r szintén nem ho szú életű folyóíratát. 

HADD HTGYJÉK, HOGY ALSZOM 

A nagy támadások ideje 
még nem jött el. 
Összehúzom magam és védekezem. 

Fekete palástban, fekete álarccal 
járok. Szívemet nem mutatom 
és lehúnyom könnyes szemeimet. 

Aikamat szóra nem nyitom, 
most még nem szeretik hangomat : 
nem tudok dallamosan beszélni. 

Csendesen henyélek kinyújtott tagokkal ; 
füleimet távoli hangok hallására hangolom. 
Ggújtöm az erőket jövő küzdelmekre. 

A nagy támadások ideje 
még nem jött el. 
Hcidd hlgyjék, hogy alszom. 

Flórián Tibor 

Sebesi Samu halála 
lrta : Dr. Várady Aurél 

Bizony régPn Yolt, Löbl>, mi11t 50 éYc, hogy m cgismer
kcclt i.i nk . ő diá k volt az unitári usok ko lozsvári fög imn:í 
ziumában , én ped ig ha rm adik „elemi sta" ugyanott. A kor
kii lömhség, plá ne d iúk felfogás sze ri111 , elég jelentékeny 
volt tehá t köztünk, de azért „egy szobában laktunk". A 
„la kás" foga lm úl az a kkori kollégiumi élet r endszabályai 
szerint olyanformá n kell érteni, mint a közigazgatási élet
ben a közsl~g i ill e tősége t. Amint az á llampolgárnak vala 
mely községben ille tőséggel k ell hirnia , azonképen a r égi 
unitá rius kollégiumba n minden ta nul ónak , lett légyen 
l.heológus, diák vagy elemista , - „v;í rosi" vagy „bennlak ó" 
- va la melvik szoba kötelékébe k ell e tt tartoznia . És ez a 
kötelék azé rt is közel eselt a köz égi ill e tőség fogalmá
hoz , mert az egyf's lak ószobák községek neveit viselték 
homl ok za tukon. DC' nem á m holmi közönséges községek ét, 
han em nagy, ső t világvú ro okét. E r észben nagyzoltak a 
k lilömben purit :í n unitúrinsok . London , Róma, Berlin , 
Bécs, Budapes t Yoltak a szobák nevei és szerénységre 
rnlloll a 17-Ps szánHí szobá tól, hogy csak „Deb erecen"
nek nl'vczle m agú l. E nnek m eg körülbelül az volt a ma
gyaráza ta, hol!y a 17-es szá mú szoba ala tt l evő 27-es szá
múnak Róma vnll a n evC' s a z unil~1 riusok , e l őtt e lévén m ég 
a protestáns minőségü k e t megtagadó híres debrecC'ni meg
ny ilatkozás nak, DPbreccnt szívesen h elyezték Róma föl é. 

Mi ketten Sc-bf's i Sa mu va l névtelen szobá nak voltunk 
„la k ói" . ő henn is lak ott az erős rácsozata mia tt „ros
télyos"-ként im1ert, de hi va talosan néYvel meg nem jelölt 
szoháha n, míg én k orán elh alt Elc- mfr öcsémmel, mint 
„vá ros i fi ú" csa k a szü nc- tekre é · a privátákra já rtam he 
oda, a szoba tá rsi viszony jó i smc•rősökké telt minket s még 
hozzá elég nevczctC's alk alom vezette be az ismeretsége t. 

Eg~r gynnyör íí szép szeptemberi reggelen a szünet 
a la tt jö tt hire az úgynevezC'lt „székC'I~· puccs"-nak . Annak 
a k ala ndos vá ll alkozásnak , mell :vel l gron Gábor , Ba rtha 
Miklós . b r. Orbán Ott ó és tá rsa ik a székelységet fegyveres 
beava tk ozúsra a ka rták indíta ni az 1877. évi orosz-török 
h :'1hon '1ba. :\ hirt a Kelet. a ma is él ő dr. Rékéssy Ká roly 
lap ja röpíte tte lw reggPli kül ön kiadásban a koll égimba. 
Szöll ős i. a köz ismeretű n ag,·csizmás ujságkihordó szobá
ról-szobára h áza lt a külön kiadással , m elynek tartalma -
úgy mond, - kit sem érdek elhet ink ább, mint a székely 
diák ok a t. Az érdekl ődés nem is volt csek ély, de a kiilön 
kiadás ára fejéb en igényelt 2 kra jcá r nagyon gyérl'n hul 
lott a nagycsizm á Szöllösi k alapjába . Az érd ek es hir azon
ba n bő alkalmúl szolgált Sebesi amu zobatár unknak 
arra , hogy a ké<>őhh kifejl ődött elbeszélő színes előadásá 
val tá rja elénk a puccs általa személyesen ism ert vezetői 
nek fényképeit. 

Azzal a bizonyos olda lú koraérettséggel. mely a végzet 
rendel éséből m á r akkor a politikára predesztinált, én 
voltam a legérdeklődőbb ha llgat ója. És Sebesi ezt az ,ér
deklödés t h álá a n honorálta. Itt kezdődött ismeretségünk , 
mely k özel 10 év múlva újult aztán fel az Ellenzék szl'r 
k e ;,töségébc-n , melynek mint még n em ér l' ltségizelt diák 
1886 márciusa C'lején léptem kötelékébe. 

Seb esi Samunak ekkor már némi s még hozzá elég 
változatos n1111tja volt. Ebből a multból egyik kolozsvári 
la p tudósításából én csak egy március 15-iki ·zereplésé
rő l tudta m, m ellyel mint a zékelyudvarhelyi ref. kollégium 
VIII. osztályos diákja tette nevezetessé magát. A kolozsvári 
unitárius k ollégiumnak ugyani c ak egy évig volt ta 
nulója, aztán vis zament a pátriába és 1879 március 15-én 
igen zépen szavalt el a székelyudvarhelyi diákság ünne-
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St: b si Sa mu. 

pé n eg~· alkalmi kölleményl, „ú llítólag" így írla a tu -
dósító, - · sajúL szerzeményé t. 

Mikor L' rre 7 évre az E llenzék szt>rk esz lőségében la
lálkoztunk Sebc•si Samuval , volL múr egy „ kicsit" joghall 
gató, egy .,kics it" medikus, egy „ kicsit" író, tényleg pedig 
kedves csal :'1d kör{•hen boldog pa ter familia , ki a Yil á 
got jel entő deszk á k és az Ellenzék korrektori aszta la kö
zö tt m egosztoU tevékenységéYc l a munkakészségnek szép 
bizonyitékál szolgúltatta, dc e mell ett jó kedélye ked ves 
csapo ngásá va l közponlja tudott lenni az a kkori k olozsvá ri 
hohémvilág egy zc r Szepi bács inál, m:'.tskor a Hercegovi 
nában lezajlott 0sszejöveteleinek . 

A korreklori asz tal m ellöl lelkes a mhicióva l té ri :lt 
időnként a belséí dol gozótá rs hi va tásá ra és kül ön ö. en hu 
moros hangulatú írása iva l vonta magúra a fi gy<'lme l. Abba n 
a z id öhen ( 1887) ese LL az a szo mo rú dolog, hogy Csók a 
Sándor, a kolozsvúri emzeti Színház igazgatója és tá r 
·ulatának tagjai között konfliktus támadt an yagi differen
ciák miatt és a tá r nlat tagjainak többsége a fell épések be
szünte tésére ha lúrozta ma gál. Sebesi pompá a n elles t<' (>s 
szín es előadúsha n még pomp:'tsabba n adt a vissza a szó 
szoros értelmében a színfal ak mögött fol yó e harc egyes 
részlete it, s humoros cikkével olyan á lta lá nos ha lús t ért 
el, amilyen még a kolozsvá ri hirlapíroda lom akkori fény
korában , a Bartha 1iklós, l a l on~·a i Dl'zsö, Petelei I Iván, 
Salamon Anta l, dr . Szá z Béla és Zilahi Riss Béla vfü1 gába n 
is kevcsekn l:'k ju tolt oszt t~l yrészéül. 

Két évre r á, az Ellenzék tá rcapályázatán m egnyert <' 
az első díjat. .,Toll „ volt a címe a pálya nyertC's munk ának . 

(Dr. Htrnk ó János ra jza.) 

Fölséges a potlwzisa a toll uem es hiva tásán a k. Lendül etes 
-. z:~rnya l úsú d ithyram h a z írús magasz tos felada táról. 
Zengzetes ra pszod iu a magyar nye lv szép égeirő l. Sem. a 
szép szá mú pá l~• :'1z ók , sem az érdekl ődő nagy közG n ég kö
rében nem voll. ki ké tségbe vonta volna , hogy ez a munka 
va lóba n 111 egérdcmell c az e lső d íja t, melye t Sebesi Samu 
neme ge neroz itú s.;;a l az Erd élyi fagya r Közmüvelödés i 
Egye ül etn ek ju tta tol t. A jeligés levélre ugya nis a ma ga. 
neve helyeit ::i kevéssel e l őbb nagy v<Í ra kozások között 
megala kult egyes iilel szokásos nevé t : az E. M. K . E.-é t írta 
rl'á t's így a 20 fra nkos p:~ l ya díja t az egyesü let velte fel. 

E kko r Selwsi m á r rendes dolgozó tá rsa volt az E llen-
7ékn ek , mel~·n ek hasá bja in sü rün jelentek m eg színes tá r 
l' úi, derüs é ha ngula tos, többnyire helyi vona lkozá ú ka r
cola tai , s nem egyszer kom oly és lendületes vezércikk <' i is. 

. Ettől kC'zdvr egy id őn áL mindenik e ·ztendö meghozta 
homl okár a a dicsiíség egy-egy ba bérágá l. 1891-hen a z 
Erdély i Iroda lmi T úr sasúg vá lasz tja tagjává . 1892-ben a 
Korcsmit rosné leú nya címü népszínmü vel n yert pálya díja t 
a kolozsvá ri ;\pmzeti Szính úz versenyé nek homokján . 
18Hil-ban megjelenik Asszonyok címií C' lbeszél s-köte te, 
melye t na gy frd l' klődésse l fogadott a közö nség é elisme
rő l eg mélta tott a m ühirála t. És közben sik er ült szövC'get 
ír i a Simon Kálm á n e pnra tl a nul fin om i z lésű és mély
érzésű zen eszerzíl ,. P á ros szökte tés" címíí vi<lúm da lm íí 
véhez és ezzel jelent ék enyen hozzájá rult a hhoz, hogy ez a 
da rab éveken út olt szerepeljen a kolozsvá ri színház 

Irói tevékcn~·sége é kedves egyénisége Pgyk ént része
sek abban , hogy igen nép zerií le z Koloz vúron és pár 
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~vig gon<lat1anul élvezi ennek a speci(tlis népszerüségn<'k 
útkos gyönyöriíségét: a nagy kedveltséget a fehér aszta lok
nill és ezzel párhuzamosan az ízlés váloga tatlanságát, az 
önbírálat megfogyatkozását. 

Jó szelleme azonban megóv ja a hanya ti ás tói. A vélet
len úgy hozza magával, hogy Bartha Miklós, mint lapjának 
akkor még tényleges sz<'rkeszlőjc, rábizza a Ditrói ~lór 
színigazga tása a la tt nagy sikerrel megrendezett magyar cik
Jusban színre kerlilt néhány darab birúlatát és Sebesi 
Samu derekasan megfelel a vára tlanu l reáhárult feladat 
nak . 1 cm közönségf's birúlói készségről tesz tanubizonysá
got. ='iem a tuJós elvont bölcselkedésévf'I , de a színpad
ismerö gyako rl ol t szemével nézi a dolgokat és eleven s tí 
lusa meleg közvetlenségével pótolja a magasabb szempon
tok hiányait. Birálalai az arra ilktékcsek osz tatlan elisme
résével s a közönség meleg érdek lődéséve l találkoznak és 
Sebesi Samu, mikor azzal a kolozsvári speciális népszerü
séggel járó eszem-iszomok borgőze már-már megfullassza 
ht>nne a szép fejlődésnek indult írót, a színi birálathoz, 
mint az ő igaz eleméhez vonul vissza, hogy levegőhöz jus
son és lélegzetet vegyen. Nem is fullad meg. Éveken át dol
gozik ezen a téren. Valósággal elmélyed feladatában. He
lyes birálói érzéke megerősödik a tanulmányok útján, lá
tóköre kibővül a munka közben. És a színibirálatok révén 
újból foglalkozni kezd a színmű-írással. 

Jó szelleme újabb a lkotásra serken ti. Mákvirágját a 
közönség tetszése kiséri s e nemben utolsó müvét: a Beddi 
földjét, melyet most egy éve, jubileuma a lka lmából hozlak 
színre a Magyar Színházban. általános elismeréssel fogadja 
mind a közönség, mind a kritika. Élte utolsó évében, 70 
évvel vállain, még a regényírással is mepróbálkozott. Ez 
u tolsó munkája, mely az erdélyi színésze t gyermekkorának 
eseményeit helyen-helyen vonzó színekkel és melegséggel 
tárja fel, a Keleti Ujs~'tg hasábjain jelent meg, s nem kö
zönséges gyönyörüséget szerzett olvasóinak. 

Ötvenéves írói tevékenységének termését három ne
mes és értékes vonús ékíti. 

E lső az a demokratikusnak nevezhető irány, melynél 
fogva előszeretette l fordu lt a kisemberek bajai, a föld népe 
orsa felé. Nem affektá lta ezt. Természeti érzés és ösztön 

dolga volt núla, miért méltó arra az elismerésre, mit igen 
helyesen fejezett ki Kovács Dezső a róla íroll necrologus
ban , mikor megállapította, hogy ebben előtte járt Gár
donyinak és Móricz Zsigmondnak. Talán Géczi Istvánnal 
gyakoroltak P részben egymásra kölc önös hatást. Géczi 
mélyebb volt · ebesinél, de Sebesi elevenebb. 

Második becses vonása írói munkásságának a tiszta 
magyar irály, mely írásait minden mesterkéltségtől mente
sen últalában élvezetessé, sokban értékessé is teszi. E rész
bPn a Bartha Mik lós hatása a latt állo tt. De Sebesi, - vér
szerin ti rokonának egyetlen tanítványa, - egészséges ke
délyvilágából forroll harmonikus élelfi lozófiájával llilt elt 
n me. teren. 

Harmadik értékes vonása Sebesi Samu írói vénájának 
a szigorúan erkölcsös felfogás, melyet sehol sem téveszt 
meg l'art pour l'art jelszava alatt lop ózkodó erotika le
vrgöje. Különösen színbiráltaiban jutott ez nem egyszer 
igen éles, de mindig ildomos és komoly kifejezésre, mél
tóan ahhoz a gondolatvilághoz, melynek pályanyertes 
munkájában: a Tollban adott volt megrázóan hataln1as 
hangot, kifejtve, hogy az irodalom még a müvé zct kön
töse alatt sem lehet a kórházak fióktelepe, még kevéshhé 
,,sa la guardia" az erkölcsetelenség számúra. 

A Sebe i Samu írói munkásságának ez a három vo
ná a méltóvá teszi emlékét az utókor kcgyeletére, mit az
zal gyakorlunk az ö nemes zelleméhez legméllóbban, ha 
irodalmunkból ezt a h árom vonást semmi címen nem en
gedjük kitöröltetni. 

Á e acao-nagyvállala~* 
lrta: Kovács Lászlói 

1. 
Az internátus egy kis vi lúg. Élet-111olekula, amPly ma

gún hordja a makrokozmosz fén~·eit t'S foltjait. Az élet 
egyetcmrs minden porszemében. A mindenst.'g nem vegyü
let, amely clemekhül tevődik össze; a részek csak kiszakí 
tott darabok, amelyben a teljes élet hajszúlerei dobognak. 
Ha a testet akarod megismerni. szakítsd ki egy parányi ré
szét és Ledd mikroszkópium alá . .. 

. .\z internátus . . . '.\Ii minden van oll '? ! .. . ~égy fal 
szíík kerete közé egész vilúg befér ... Jellc111kiállítús. Kasz
tok. Szel lemi hierarchia. Félelmf's izmok, amelyek félén 
ken ernyednek a szellemi tekintélyek eJőll. ;, amelyeknek 
a szellemi erő öntudatlanul hizeleg . .. Régi , jó, pótusos 
idüket mPsélö öreg diák , s jövendő meséléínek termő ifjú 
jellem .. . Szenvedélyek. amelyek uszályként sodorják az 
élet minden mozzanatát maguk után . Szc·relem , amely 
halkan, sziromszerííen hull a lélekre, s boldog kínokban 
részegíli .. . Lázadozó és kis forradalmak kúoszúból fe ljó
zanull lelkek. . . Tőkepénzesek és parányi zsebpénzért 
napról-napra robotoló szegények ... üon Juanok és önma
gukat kalandokba belehazudók. Jellemhősök és becsülel
törvényeken nyugodtan átsétá ló lelkek. Bohémek. Iszáko
sak ... A köz dolgaiért hcviilö kis politiku~ok. Vezérek; 
célok felé tömegeket toborzó kis szónokok . .. Érdekek fi 
nom szálaival átszőlt élet. Proletárok. Kapilalist:'.1k . . . 
Apró kereskedelmi és ipari vá llalatok . .. his dohánytőzs -
dék .. . Uzsorúsok. Részvénylársasúgok . .. ;\lindcnb(\I egy 
csepp, csak az arúny más ... Talún csak \'alami úrnya lat 
beli eltolódás. 

u. 
Felkelésre régen csengettek múr. A nagy méhkas 

zúgott. 
Kertész úr, a ., középső 8" hetedik gimnázista szoba

főnöke még nem látszott ki a paplan alól. Jól ráhúzta a fü 
lére, hogy a !:'Irma {bár fékezi e · rzt a szohafőnök irúnti fé 
lrlem) halkan , szürve jusson át rajta és ne zavarja a gon
dolatait, amelyek még félig a színes úlmokhan jártak , dP 
félig nu'tr beúrnyékolta őket a szürke reggel. 

Félig még ott volt Kertész lir a tegnapi túnciskolában. 
ami álmában nH'gisrnétlődölt. De a simogató, édes gondo
latok közé múr hele-belenézell a gond. Honnan szerez ö 
c ipöt magá11ak a próbabálra ?! 

A lánciskolúhan is úgy szeretné sokszor va lahová el
rejteni a híhait , amikor Tusika egy-egy nehezen kilökött 
szavúra Jesiiti a fejét. Alig tud egy-egy szól mondani, ami
kor Tusik~íval rnn . Egyszer-egyszer nag~· úlmos kél szeme 
eléje tárul , tekintete ráborul. Ilyenkor kék tengPrbe sz<L 
dül hcle. A tegnap véletleniil táncközlwn egy eltéved t flirl
jP a fiill-lwz ért . megrázkódoll, mintha vrkony prnge sza 
ladt volna végig a testén. Tusika olyan leli , mintha egi·sz 
tustarló cinóber ömlött volna a bőre a lú. 

Szinte hesuttogta a paplan alá: 
- Gyönyörü szép .. . Hogy is lehel ilyen szép ? ! . .. 

A paplant majdnem egészen a fejére húzta. 
- Eh ... Véc i, a hatodikos ... Hiába szegődik oda 

harmadiknak, am ikor hazaki érem ... Mit is akar ... Hi-
szen ő egy évvel később végez! ... 

Boldogan, halkan kuncogott a paplan alatt: 
- Sohse érhet utól engem, ha tízszer o lyan jele is ... 

Mire ö odaérkezik , én már ... 
A goadolatai már telje en benn járkáltak a boldog 

jövendőben. Édesen borzongott meg, amikor elgondolta, 
hogy ö a Tnsika kar ja alá füzi a karját, és úgy mennek az 
utcán, boldogan össze-összenézve. 

• A szerző most megjelent • Történet a férfiről" e. elbeszélés· 
kötetéből. 

-154-Pásztortűz, 1930. április 6.
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