
Sebe~li Samu negyven éves 
iról jubileuma 

Egy magyar fr6 jubilált. Egy erdélyi 
magyar író. Aki negyven év Iélektrli. op
timista hizásoktól hnzogó munkájára il 
lesztette így rá a szerény és csi>ndes ma gJ
ünnepeltetés díszét. Csak eli smerést é be
cs iilés t jelentő, dr anyagi j ólétet, kin csr
ket nem hozó díszét. SC'besi Samu így j u
hilált. 

Mi is mit az egész? Brmuta tója az író, 
a közel fél évszázada hittrl és nem épen 
mindcn!lapi folentummal munkálkodó er
dély i író hetedik darabjának. A Bedd y 
földjének. Enuek n szelíden lázadozó. a 
földért való Yerckvt-s végzetét fojtott fe
szültségben m egmarkoló parnszt-színm1i
nck, amely a régi sz ínpadtc'drnika esz
közeivel, azokat itt-ott íijítva és fri sítve, 
fiatalos erő\·el és probléma- lá tássa l bogoz
za a székrh · fiildet-t11ró parasztlélck é lctH 
és sorsú t. 

I aiYitások közt is soka tadó, mi· ly alko
tás, amcl y a legtclj <!sebb írúi ü·vr1;j,- Schcsi 
~a1111ínak. Va n drámai lrvcgöje, fc~zűlts,;

g-r, akciói l;s cmberri . Yannak jól megfo
gott jelenetei és helyzetei. Egészében pedig 
olym1 dara b. amely se írójának, se 111. er
dél y i irodalomnak nem \'á lik szt-g~·e 11t~ re. 

Sőt fri ss figyclmeztetójcl: íme ez a 1wgy
\C11 évi p álya futá sá t iiunC'plő öreg ír1í tud 
fri ssen lútni és alkotni . 

Az elöadá:; elég gondos és s ikerü lt volt. 
llcmlcz&i, s-:c rcp l ő k egyaránt. Főleg Olasz, 
Keméuy, Lacz kó, Mik lóssy, 1-Io ykó, Mi
hiíl y ff y stb. nevére kell hangs úl .' t ejteni. 
Dr Petróczy, lantos. Ba láz'> is nivó~a t 
nyujtottak. 

Az ünnep. f>g kü lső része: - ('Z volt a 
jubileum-adta elismerés és hódolat ·
előadás előtt és utáu folyt le. A ~zínház

ban dr. Borbély I stván, N yirő J uzscf és 
rlr. Yásá rhely i János meleg l c lkl'~; iiltsl-gii, 

tíszteleta<lásra meghajtott iidvözlései emrl
ték mago ra a jubilánst. 

~;Jőadás után pedig egy intimha ngulatú 
és bensőséges társasvacsora keretei közt 
dr. Boross György, Benedek Elek, Kovács 
Dez ő és dr. Vá. árhclyi János köszöniöt
ték Sebesi SamtÍt szívvel, szóval, szeretet
tel. Az író miudkét helyen fel elt is a folé
áradt nagy becsülésre ~s ünnepléf.re n·
rényen, végzetét-tudó hölc derűvel és 
megbékéléssel. 

Aztán clnnHt minden. Egy erdélyi ll'O 

jubilált, szegf>nyen, szerényen. de tiszta lé
.fokkcl és ctikárnl. éhány órán1 felfi
_gyeltek az emberek. ránéztek valakire, 
meghallgatták azt, alci négy évtízedt'n át 
.törhetetlenül értük dolgozott, s ezzel vége. 

ebesi Samú írhut, fáradhat tovább. Ez 
..az t'rdélyi írósor . 

Walter Gyula 

Mekkai Sándor: Ágnes 
Regény. Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadása 

Fa11laszfi1.:us regény: mondja talán 
maj d sok olva5Ó, - taláu idegenkedve, ta
lán ~orzach· ~·. mindenesetre izgalmas_ ?l
Yasmany utam I.1a ngula tbnn. <l,e,. Íl'JC""~ 
1·á lva, hogy mit 1s akart enl'l 1ro1a, cs11 k 
c·~ak játsza ni egy Jchcietlen mese lehetet
len alakjnival a · legérdckfcszí tőbh det.c~
ti\·-filmmel wrscnvző módon? A fanfazw 
rl'génye, fogja moúcla_ni más: l_é!e~t~ni kí
sérlet, tudományos tctel megv1lag!tasa re
aéndornuíban. Magam azt szcre tnrm mon
rlaul, hogy egyik olvasóna k ~m lesz _egr
szen igaza, dc valahogy nu1;1d akctton_ek 
i<raza lesz. Mert ennek a regcuynck tar
g)·a, témája, hőse, ~rugikus !~ozgatú-e1;ejc 
csn k110-Ya11 a fanta zw. Alapkovc az cgesz
lll'k ~gy lélektani meggyőződés . arr~I. 
hogy nz e~l>Ct:i é letben, ~nna k kis , t;~ 
t1 11gy PSCffil'nye1ben egyarnnt na fantaz1.a 
játssza a l egdöntőbb sze repet, o, az e~~nw
nyck elindítója. legelső mozguto n!go.1a:. s 
ioní hl i lendítűje a !rtőre, vap. tovabh gor.
irető je n mélvbe. J·.z n fantazm lehet J•> 
~ap;y gouosz Irá nyú. as7;crint" hogy mil y_~n 
eréíkkl'I társul, mj'lvcn crtc lnn vagy crkol
c~i nivcín á llú cm >érekct ragad meg, vagy. 
s ez a legfontosa bb talá n : nz egyes crn
hcrhr n is mit ra gad meg és sodor tovúbh. 
~ I Nt a fantúzia szörnvíí nagy, rlc önm a
g<í ban kö7.önyös, hnta loT-, . ideg~n ~1 z er
kölestől és az ertclemtol is. mas J<'llege 
van dc viszont hatni aka r t-s rabul ejteni 
az ~gész cmhert. úgy Í' rzem, sőt Makkni 
Sándor pszichológiui tan ulmánya ilHíl tud 
ni vélem, hogy regényének ,·a lcíba11 p,: 

lehetett a „tétele." Ezt a tételt akadn il
lusztrá lni . De nemcsak ez l akarta. Gaz
dag mondanivalója nemcsak tudományo" 
elmé·lct alapján gyűlt Í's ~orl ód.ott fe l, ha
nem emberi 1~ letek 111 eg f1gyelese, tapasz
talat és élmény alapján, s ehhez járuli 
sa ját művészi fantáziáj_á?ak fes~í\~ rrr.jr. 
L~a ntasztikusan , a fantaz1a cs1.koze1vcl 1r
ta mrg a fantázia regényét. De a fantasz
tikum alól fflclmcs (-~ felemelő realítások 
vil la nnak ki , miut színe virágszőnyl'g 
al<Íl mezklrn zik lák, kemények és iga
zak. mint az Irás betű i . Ezek az alakok, 
akikkel regényében találkozunk, va lóban 
ké ptelenek, miii veliik törtfoik, valúha11 
képtel~n ség, de csa~ . a -.~ i.il síí mese„ s~r
rint. Agnes egy bara h kor kedves kozep
pontjn, e"'yik<ijiik felesége. Ezt a bol~log 
harmóniáhan és szNctetközö ségben, tisz
ta nvugalomban élíí kis csoportot rob
ba ntfa fel a fnnt ázia hatalma. Kötelessé
geiknek, cszmé1_iyciknck és. ba1·átságu~
n11k élnek csupan, míg egyszerre csak ege
szcn meglepő dolgok kezdenek történni 
velük. Megzavarodik életük tiszta tarn, 
hol egyik, hol másik és~le! öum~g~n, vagy 
a másikon karakterbeli, erzclnu, mdulah, 
képe ségbeli elváltozúst, eleinte jó és ne
mes,, ~ésőbb ördögi f~mpábau, _i~1ígnem R 
törtcncs egyre fokozodo tcmpOJa az er
kölcsi és fizikai halá lba kergeti többjüket, 
tragikus mélységbe taszítja alá vala
nwnn y it. Eg orvos rnn k~ztük, c.;gy e o
da lé nY a külső mese szenut, aki volta 
k~ppcn me(:rle tesíti u f antáz~a., zerepét. 
mmteg sz1mbolumu a fanta z1annk. A 
mese szerint ő az, akikbő l u zó szoros 
értelmében „kiszakad" a fantáziája , s 
mások nevében és képében a legcsodála
tosabb dolgokat követi el, míg ő maga 
testi, de lelki, azaz értelmi és erkölcsi for-
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_ mújúlmu ii., d1·rnwdt, . tet.szhalott . á llapo_t
ban fckv.il- . . \ ketlü. en 1rodalomilag eleg 
g ~·akrun feldolgozott kmáj~n túl, mesz: 
szebbre nü ez az ulak azaltu l, h ogy o 
csakugyan az l'lszabnclult, féktelen, értel
mi és erkölcsi gátuka.t nem ismerő fautá
ziá n11k a szimboluma. „Megszállja" a töb
biek l1; nvét, l'gyrsiil nliik, álta luk Yégez 
elübli c· ~lJlla-j<'i, a-:táu e lrémítő dolgokat. 
\Jin clezck a fa11tasztik11s dolgok azonban 
cgys1.l•riihh 1;s éppen a7.~rt 1~egrcudítőb~ 
fé.11yel.:re ut,alnak. Azt, kerc~ez1k az oh;aso 
lelkéiöl : Te nem volta ! meg soha ugy, 
hog~· a ké•pzclődl's kezdte ki igazi cgyéni
~tigedei~ Nem kezdtél Te magad soha 
még, csak úgy ártatlrurnl játszani egy 
alan1as indulattal, s egyszerre fö léd nőtt 
~<;zre \•étleniil~ cm érezted magadban még 
soha az t a fl-lclmcs idegent, aki nagyszerű 
a lkotásokra, dc épp úgy könyörte len pusz
títá. rn is egvformán inspirúlhat? Ime ez 
a fc'lelmes idegen az írú „doktorának", a 
dndorló fantáziának fanta ztiku lényé
ben áll clőttl'cl. Emeld fel, piszkáld meg 
az t-lct hegyére kapaszkodva hegymászó 
hotoddal a gyep buja virágo zőnyegét, 
n fonta 7til-11111 . .lehetetlen" zíníí bár o
nnít, - a latta beleütközöl a meztelen 
s7ikhíbn l-s ez a kopár szirt te magad 
vagy . . \ regény oh·asá. a közben ilyen kü
lönös ismerkPdt;s megy végbe saját ma
g11 nkkal. NPm Yagyunk sem emberfeletti 
fr ltaliílúk, sem zseniá lis míLYészek, sem 
gYi lkosok, sem öngyi lkoscik, sem rablók, 
n1:.g talán tolrnjok, még talán csábítók. 
lll t'g talú n házasságtörők sem, - még ta
lán képzelethcn sem, - de, dc egy csira, 
egy lehetőség-szikra . . . - ó apró bűnök 
n ' gtelenje . Kegyes oh-asó. Yigyázz, a fan
tázia mammutokká növelheti őket és ős
,·iliígi szörn yekkt>. Tehát ne képzelőd{. ! 
„jaj annak, aki elengedi a fantáziáját" 
l•: ,1, a „fantasztikus" regfoy ezt prédikálja 
nckiink. DctektiY-film fátyola alatt ige
ltirdd {·s. Ezt is e ak rilakkai . ándor és 
l·:rdi·ly t11dia produkálni ... 

Hr>mény1J.. SJndor 

--o--
Ürmösi Károlyné: Pár szál virág 
- Versek. Kolozsuár. Coruin-nyomda 1928.-
Ürmö.~i Károlyné: Pár szál ~irág cimen 

g,·lijiiHlt' öss,1,c ilt-ott megjelent poémáit. 
l~edves, egyszerű versek ezek, a sr.elidség 
é természete ség közYetlcn hangolá ú köl
teményei. Halk érzések, a jóság és gyön-
géd ~ asszonyi érr.é ei, a természet képei, 

"' fu , hit, csöndes, belső eh~Ycdések, az élet to 
\·áltozásai intonálják ezeket a nagyobb 
részben röpke, műfajilag talán a dalhoz leg
közelebb álló verseket. Nine, enek bennük 
naO'y szavak, kivánatos költői élmények, a. 
re1~dkivüliség szféníjáha emelkedő művészi
ség tartalmi és formai elemei is jórészt hiá
nyoznn.k, inkább diszkrét, szelid, egyszerű 
asszonyi líra. Dc van bennük elég lélek, 
mély ég és beu ő égesség, amely sohse lép 
fel ro sz prctcnúókkal. Egy csönues szív 
vall itt e kötet oraiban, tiszta és a szónak 
nem olkopta tott értelmében naív szív. 01-
va mányúl tehát e ;ersek csönde , halk 
deríijfi élvezetet szere„nek, amit a könyv 
kedve kiil eje is fokoz. 

Walter Gytdla 

Pásztortűz, 1929. február 10.




