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dély fölleges, dc szép ege néz a jövendő
generációk szemébe.
Ismerem mint írót PS miut embert
egyvenhat esztendeje ír Sebesi
és így szeretem is negyven esztendeje.
Samu. E negyvenhat esztendő alatt a
De ennyi időnél több telt el irodalmi
köwtkező könyveket írta:
A toll cíföllépése óta.
műt, ame lynek vezérlő cikke egy gyöÉs hogy most. uo1 pályájának
uyöríí rhapsodia az író kezébe adatott
ncg-ynneclik és egynehányadik esztentoll fönséges hi val.ásáról. a legszebb
dejében irni akarok róla, egy kissé
tárcák egr_tke, amelyet valaha magyar
bajban vagyok.
üírca-rovatban olvasni )lehetett. AszB<i.iban vagyok: rnnt az utóbbi idő
szm1.1101r, Apró történetek, Sze.<Jény emlien neháuy jól kezdődő írói pálya debn:rk, legutóbb a Minerva uéni kiadárékban törve itt ketté, e szívünknek
sában Szép ci Nyikó s a vidélce című
kedves ifjak fölött jóformán kimerítetnovellás könyvei. Irt egy sereg kisebbtiik dicsérő jelzői nk szótárát. Tgy az
uagyobb színpadi munkát is. A korcsélőknek kevesebb jut belőle.
márosné lánya. Bíínhődés, llfákvirá.<J,
egész estét betöltő népszínmŰYek. OorDe 11l'm baj ez a baj. Scbesi Samu
rcttl i brettókat is írt s egy sere·g- egy felIstennek hála él s nem kíván tőliiuk
von ásost. Egy ilyent újabban fn1rndott
fenntartás nélkül való dícsérefokct.
Hanem őszinte. meleg szere 4,etli ·1kct f'l tőle a kolozsvári Magyar Nemzeti
Színház, készen van egy új hál'omfel mégis szeretném híven lolmácsolni és
vonásos sz ínműv e is, amelyben a uép
annak a rcménységnl'k mégi
szeret·
szerrpel.
nék kifejezést adni, l1ogy e félszázad
kitünő munkássága mellett nem fo Novelláiban és színdarabjaiban a
gunk elmenni csupán egy kalaplendíyikó friss vize, a Kiiküllő méla fotéssel.
lyúsa, a fenyvesek titokzalos zúgi1sa,
'l falusi kuriák csönd.ie és ,rf'ndje. szcNincs tervem írói munkásságának
l'él'lzletes esztétikai méltatásába hele- 1,\'ény asszonyaink gondja és legrnye ink
hrtykesége, parasztjaink ful'fangja és
rncnni. g1vrgczte kiilönbm1 azt Borbély
nehézkessége, erdélyi nagyon auró kisIstván a .. Pásztortííz" egyik közelebbi
városa ink sziirkPsége és mfodcnnapi
/\yfolyamábnn; csupán annyit akarok
<'.· !PtP, kisemboreink bázaUda. szcgéhozzátenni. hogy úgy tetszik, igen is
JJyeink nagy gondjai é aoró örömei
szigorú mértékkPl mért ő is. Sebesinek
vannak írói hitínyoisságai, miért is ne és kescrYes bánatai egy bölcs. humortó l egyensúlyozott lélek természetesen
volnának. - .Jókainak is vannak, kf'rekedő meséiben j elennek meg. És
de vannak olyan erényei. amelyek
P me ékben, amelyek lehet, h og-:v nem
minden időre kedvessé teszik az ő írámindenütt mélyek, de mindenütt tiszsait erdélyi ember előtt.
lúk PS átlátszók, mint a Nyikó vizének
1881-bcn í da az rlső novellát s ma,
hullámai: üdén és tisztán suhannak
1928-hnn mrg mindig frja őket.
Azzal dícsokszik. hogy ötven kiadat- partjaik között történetei. itt-ott megtorounva. de csakhamar Lmt>t tovasílán novellája van készen az asztalfiókmulva. Ez üde mesékben mukulútla11ul
jában.
tiszta magyar nyelv muzsikáján ErUram Isten! Micsoda ősi kedves
dély lelke szól Sebesi Samu könyveimagyar tempó ez !
ben.
Arany János dugdosta így öreg korában a költeményeit, hogy „marad Az Prdélyi lélek. A sokat keresett
é, vitatott erdélyi lélek.
jon is valami az ember után". De majd
A transsilvánizmus, amelyet k ererászabadulnak a szerkesztők és elcsalogatják őket.
sünk és amelyet analyzálni próbálunk.
Ne félj, kedves öreg cimboránk, hogy lá , suk egyszer már, hogy mi az
és miből áll.
.Apolló I stenben való testvérünk, ha
mind is "kijönnek", - amint Felszeghy
De rejtve van. Nem engedi magát
Dezső mondaná - akkor is marad utáelemezni itt sem és másutt sem.
nad valámi.
Mcgnyil'vánulásaiban ismerjük csuEgy derült, bár gondoktól terhes
pán, mint a vitamint, anélkiil. hogy
tiszta él et emléke marad, s maradnak clomezn i tudnók, mint ahogy nem bírja
utánad minden jó, szép és igaz maelemezni a kémia a vitamint, amely
gyar dologban való
buzgós{tgod és
az é l eterőket adja.
kedves tálentumod becses emlékei: elVan; és jó, hogy van. Ennyit tudunk
beszéléseid, amelyeknek tükréből Erróla.

Sebesi Samu.

Pásztortűz, 1928. február 26.

E muukái becsültté, tiszteltté t>s
népszedívé tcttók a nevét Enlélyszerte.
De népszerűségét tulajrlonképen hirlapírói miíköclésével ulaJ)itotta meg.
Az első ujsághirt 1880-ban írta az
Ellenzékbe, tehút n egyvenh ét évvel,
majdnem egy félszázaddal ezelőtt. És
::iz ujságírástól azóta se tudott megválni. A kenyere, a sorsa lett az ujsúg,
mindcnuapi penzuma, gondja és gyö uyöriíségc.
Volt idő , amikor egyedül írta az Ellenzéket, mnit úgy kell érteni, hogy
egyedül írt belé olyan cikkeket, amelyeket el lehetett olvasni.
Kitartott híven e lap mellett dicső 
ségének idejében és hanyatlásában. A
Bartha Miklós idejében és a Magyari
Mihály idejében. Ugy látom, hogy is mét hozzácsatlakozott.
Irt belé színházi kritikákat és elmefutta"tásokat, tárcákat és elbeszéléseket. Irt és ollózott belé híreket, amelyek forrada lmakról és jubileumokról
szó lottak, lakotlalmakról és bankalapításokról; mint eresztett a búza é. hogy
jó volt-e a dinnyetermé. , ezt is megírta;
lllf'gírta a bálok t>s temetések krónikáját, urak és parasztok, gazdag és szcgóny emberek eseményeit. Az élet hullámjátéka lüktetett a tolla h egyén.
'rliske Pál néven elmés karcolatokkal tette a nevét ismertté és respektáh iH ssá.
E vidám, ötletes és szúrós valamik,
amelyek alá egykor „Tüske Pál" név
volt jegyezve, nagy mértékbes emel té k az Ellenzék nép zeriíségét s a vidé k a 'l'üske Paliádák ötleteivel mulattatta magát.
Sed trausit gloria mundi. Sebesi
Samu engedte magában kiszáradni
Tüske P á lt, hogy rendre kinőjjön belő 
le a későbbi Sebesi Samu, a novellaíró.
Igaz, hogy jó író lett.
Borbélr, István ugyan megírta a
.. Pásztortúz" egyik régebbi évfolyamá,ban népszínműveiről is írván, hogy
Sebesi Samu e műfajt újjá akarta teremteni és h ogy ez nem sikerült neki.
D e én Istenem! Én láttam a Sebesi
Samu házi Példányát e kritikai műből.
És láttam, hogy röviden, de velősen
az van írva a kritika margójára a Sebe i Samu n yugalmas szép kézírásával.
hoig „Akarta a fene !" N em akarta ő
újJáteremteni a népszínművet, dehogy
akarta. S így elesik Borbély István
megjegyzé ének az a része is 1 hogy „ez
nem sikerült neki." - !gy Jár a kritiku s!

Mert ilyenformán nem volt, hogy
mi ne sikerüljön.
Egyszerűen csak jó népszínműveket
akart írni, mint annyi más népszínrnű
író elődje. S hogy nem teljesen sikerü lt. Jó. Dc termett belőle itt is egy
egész sor tőrlil metszett erdélyi alak;
s én is emlékezem, hogy jóval Gárdo nyi Géza előtt Sebcsi Samu már tnpo gatózott azon az úton, ame lyf'n a falusi
élet reális rajzához érkf'zett el későLb
Gárdonyi Gézá és Móricz Zsigwond.
És ez is érdem.
Erdély lelkének ]JŰ szolgája ő min den írásaiban. Mint ember is egyike
a legkedveltebb, leghűségesebb lelkeknek . De nem volna róla teljes a rajzom,
ha nem emlékezuém meg vadász-mi voltáról is.
'l'udorn, lJogy ene nagy súlyt. helyez.
És így megírom, hogy nagy vadász
volt Sebesi Samu fiatalabb évei Len;
nagyon nagy vadász, csakhogy 1.1z úgy nevezett humánus vadászok közé tartozott.
Kevés vadat lőtt agyon.
lgy tavasszal, szalonkahúzás idején
nem volt v1.1dúsz Erdé lyszerte, akinek
a vutlásztáskújáu több horog lett volna
és kevesebb szalonka, mint az ő vadásztáskúján.
lgy, hogy Erdélyben van némi >ad,
az jórészt az ő érdeme.
Elmondom egy vadászhistóriáját.
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Váradi Miklós azt mondotta egyszer neki, amikor látta, hogy tetötől 
talpig fegyverben indul a Nyikó mentére nyulvadászatra;
azL mondoUa ,
hogy küldjön aztán n eki is egy nyulat.
- Küldök, hogyne küldenék. - YÚ laszult készség·esen Samu. - Küldeui
fogok.
És Váradi 1\1 iklós várta is a n)'ulat,
mert amit Sebesi Samu me,gigc·1·, az
szPnt és hapták, és SarnuLól levelező 
ln p is jött hogY c<iak1 "Yan kddött
egyet.
'
·
,..,_
- Küldöttem neked egy nyulat, szólt a levelezőlap, amelyet Miklós sok>.zor elolvasott és azután minden nap
várta a póstút. De a nyul nem érkezett
meg.
- A uyul nem ·érkezett meg! moudotta .Miklós szernrehányóau, ami kor találkozott vele a Mátyás-szobor
előtt, ahol Samu
verőfényes időben
sütkérezni szeret.
-- A nyul nem érkezPtt meg, hej!
- Lehctetle11. - válaszolta ;iúmborul 8amu. Pedig mondottam egyiknek,
amikor nem tl'afáltam cl, hogy erPclj
KolozsYúrra, Yú radi Miklóshoz.
- Legalább köYér nyul Yolt ? ké nlezie l\lik lós.
- Kövér J1y1il volt. -- válaszolta
S:irnu. - Nagyon l'ZéJJ köYér nyul volt.
S az úgy is YolL
De a kövér és szép nyula kn! Sebcsi.
Samn mindig elszalasztotta. Mert ahol
1

,

$e besi Sam u.

(Dr. 'H ankó János rajza.)

~1 szerencsét és bőséget osztogatták, ő
oU nem igen volt jelen.
Ö otL távollétével tündökölt.
Es test\·él'e ebben is ő az erdélyi
íróknak, szii :·ke és eg)· szcrű Yt réb, erdélyi író a javából, ha ugyan szabad
az ilyen öreg IPgénynek ezt a titulust
nduuuk, hogy f'l'délyi író.
Mert ez a nh újabban egy kissé
bitangságba kPrült.
De sebaj.
)fajd jön az Illő, a nagy májiszter,
az ö rostajával. És nhba mindrnkiL be lérak.
És akkor meg] á tju k: ki esik át és ki
marad be1rne.
IloNícs Dezsí).
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Az angol szellemi élet
érdekes tünete.
Mikor Shakespeare örökéletű drámái
születtek, ugyanakkor nyert új alakot
az angol imaköuyv, melyet „a vallás
műveszete" e. kö11J·,· írója így jellemez:
ez a világ egyik nagy mesteri műalko
tása. lii tmusos és uemcs stílusa, gazdag szókincse, tömör, világos szerkezete, a Jegelsőrenúű művé minősíti.
Sakespeare-re azért hivatkozunk,
rnerL nemi részben ugyanaz a kísérletezC:- s tűzte napirPndre, a mi Hamlettet a színpadra modern ölLözetbe vitte.
A nagy angol világ milliói között ren g:etPg sokan így gondolkoztak: bármily szép is az Imakönyv, már ucm a
mienk. F; könyv levegője most már fagyasztó. A mai ember éJctéLöl, goudol1rnzasától, hité től teljesen távol áll. A
h iwk milliói rideg·en fordulnak cl tőle.
Az imák nyelve erthetcUcn, sőt félrevezető.
Ha a rnai Ciuber imádkozni
akar, nem azt kéri, amit Erzséuet ki1·úlyné korában kértek a XVII. százml elején, hanem aminek ma érzik
szükségét.
.
Ezeket a panaszos megjegyzéseket
nemcsak vilagiak, hanem papi emberek is hangoztatjúk már igen régóta.
Maguk az egyház legfőbb vezetői: a
Canteuburg es yorki érsek is átlátták,
reformra van szükség. Egy királyi bizottság már 1906 óta foglalkozik a
kérc...léssel. Azóta sok kísérletet tettek,
de semmi olyat uem létesítettek, ami
a huszadik század igényét kielégítse.
Ma a rideg forma nem felel meg az
ízlé. uek. Ma több rugékonyságot kell
belevinni a vallás nyelvébe is. Az érsek maga mondja: a mai nemzedék új
színt, új esztétikát kíván s ezt meg
kell adni. Vigyázni kell, hogy olyan
könyv ·kerüljön az angolok kezébe,
amelyet
nyugodtan
elfogadhátnak,
bogy senki se legyen kénytelen a köny vet mellőzni. Ha megegyezés nem jöhet létre, fé lni lehet, hogy a nagy angol egyházban már régóta mutatkozó
zakadékok, még mélyebbre sűlyednek.
Nagy baj mutatkozott az egyházi fegyelmezés meglazulásában is, annyira,
hogy a püspökök nem tudtak kellő rendet és tekintélyt tartani fenn.
Az elavultság és az ízlés kérdéséhez csatlakozott még egy másik, melyet az evangélikus irányzat hívei még
veszedelmesebbnek tartottak: a katholikus formák kedvelése és ápolása. Az
angol magas arisztokráciának tetszett
a római egyházi gyakorlatok fénye és
pompája. A reform elkerülhetetlennek
látszott s a C.a nterbu rg és yorki érsekek . maguk allottak a mozgalom élére.
Mindkettő nagy tekintélynek örve~d
nomcsa.k egyhiiz~ban, han'.ém az egész

