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Az idő kegyetlen műtétet végez a régi Kolozsvárral. ízenként tépi, szaggatja és
megsemmisíti ma még élő, de holnap már lehull6 lombjait a vén, pusztulásra
ítélt törzsnek. A százados köveket sok vihar mosta, mállasztotta, - az emberek
pedig, kik a holthideg köveket meleg és remegő élettel itatták át, végeláthatatlan
sorban vonultak be az örökkéval6ság szállásába, a lankás és árnyékos hegyoldalba: a
házsongárdi temetőbe. Maholnap a megritkult, szétszéledt nyájnak nem marad hírmond6ja sem, csak a kövek maradnak itt. Kolozsvár kövei, amelyeknek benső, oml6
rétei;eiben él, lélekzik a múlt fekete fájdalma és napfényes öröme, fejedelmi büszkesége és vigiliás megaláztatása.
A'Z örökös szállásra költözött a régi Kolozsvárnak egyik legszínesebb, legmelegebb szívű alakja is, Sebesi Samu. Nagy mllvészbarátja, E. Kovács Gyula mellett jutott ki pihen8helye s bizonyára mélt6bban senkit sem érhetett ez a kidíntetés, mert
Sebesi Samu egész életében ra)ong6ja volt a színháznak, amelyet mint kritikus és
mint darabíró is egyképen k1vánt szolgálni. A régi, farkasuccai Magyar Szinház
körüli hősi életnek volt ő egyik legelevenebb, leglelkesebb tagja. Ma már, hogy ő is
elköltözött, talán az egy Váradi Miklós, Sebesinek szintén hllséges barátja, őrzi csak
lelkében a régi Kolozsvár letllnt színházi életének fényes emlékeit.

*

Ó, milyen is volt az a régi, édes, mind messzibbtűnő Kolozsvár Sebesi Samujával,

a Nyikó partjáról idesodródott hetyke jogásszal, a félbemaradt medikussal, a színpad
csal6ka ábrándjaival narkotizált keszegtermetű kardalossal! Hogy elmosódott az Ellenzék szerkesztőségében a sajtóhibák légiójával viaskodó ifjú korrektor alakja a mi
szemünkben! A mi tudatunk érzékeny lapján eltakarja a régi képet, az emlékek
porló rétegét az aligmúlt tegnapnak eleven val6sága. Mi már csak a tömzsi, fehérhajú,
rövid osi.loposlábú, széles kerekképű, szelídkifejezésű Sebesi Samut láttuk. A holl6~ürtöket téli zuzmara lepte el, s a szilaj, kihívó nyikómenti önérzet átalakult a telt,
J6ságos kifejezésll arcori okos, megérté> humorrá.
Hová tűnt a régi-régi Kolozsvár a nagy Bartha Miklóssal, Salamon Totyóval, - a
szenvedélyes primadonnabarát és élénk dialektikájú amatőr-zsurnalisztával - a
~alp,ig dzsentlmén Korbuly Jóskával: - a biíbájos Ger8 Lina urával, - aki az akkori
1d~k fogalmai szerint tekintélyes vagyont költött el lapalapftásra - és a nagyben~8iű eszem-iszom törzsfé>nökével: Akeszmann Alberttel, - a gazdag cserzé>varga
orökké terített asztalú háztájékával, a kolozsvári Kleon békaegérharcaival? ...
A vékonypénztí, cingártermettí legényecske, a székelykeresztúri kollégiumi évek
nytígeinek sikeres lezárása után feljöve pedig Kolozsvárra, a Királyhá~6n erre fekv6 orsz~grész fővárosába. Az egyetemi polgár büszke tudata dagasztotta az ifjú jogász mellét,
ak1 azonban hamarosan beleunt a r6mai pandektákba és felcsapott medikusnak. Az orvosi
egyetem és klinika akkoriban még ott volt a Karolina-téren, - a mostani Erdélyi Múzeumegyesület 6don épületében, - amelynek klastromszertí falait, - ahol a nagyhírű
Brandt professzor uram prelegált, - az újdonsült medikus nem nagy el8szeretettel
1átogatta .
.Annál buzgóbb törzsvendége lett a farkasuccai játékszínnek, - Belfarkas és
~~lki~·ály uccákat összeköt6 vadgesztenyesátoros kis uccának, - amelynek szuroksotétiét holdvilágtalan téli estéken a színházbasiet8 illatos delné>k el6tt lámpásos
szolganépség Űzte el. óh és a színház deríís udvarának kedves, boh6 komédiásnépségel... A királyi g6g elszigeteltségében sétál6 római profilú E. Kovács Gyula fehér
glaszé-keztyi'.ijében, pedáns gondossággal vasalt széleskarimájú cilinderével, arisztok-
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ratikus előkelőségével! Gigászi szerepein mélázik el és fenkölt boltozatos homlokán
csak akkor futnak ösze a komor, gondterhes redők, ha az adósság-számlák sokasága,
- mint valami III. richardi kísértő szellemhad, - megjelenik lelkiszemei előtt. A
Nyik6 mentéről idesodródott székely di;Ík milyen vak tisztelettel nézett fel erre a
daliás színészkirályra! Hogy rajongott a puszták viharos erejével, friss és nyers
földszagával, szélesen elnyújtott kurjantásaival az ős magyar lelket megszólaltató Szentgyörgyi Pistáért! Örök barátságra lobbant naiv, hívő szíve Váradi Miklós sarkanty(1pengésére, - aki akkor még hej, be nyalka legény volt! Aki akkor még, nemcsak a színpad festett kulisszái mögött, hanem a Belközép ucca tájékán is feltünt kacskarin~óra
zsinórozott szi'.írkés dolmányában, makrapipájával és árvalányhajas, pörge kalapjaval.
És az örökké mókás Fóris Pista, - az ellenállhatatlan Styx Jankó: Pusztay Béla - és
a legnagyobb magyar jellemszínész: a Moliere-figurák remek alakítója: Szatyi bácsi,
aki szabad estélyein, mint a sekszpíri idők korcsmahős zsenii, korhely árvaszéki írnokokkal, elcsapott falusi jegyzőkkel, borvirágorrú csizmadiákkal és részeges kocsisokkal szeretett kvaterkázni. Felhangolt huncut jókedvében azzal rémÍtgette jakobinus
polgártársait, hogy üvegszemét néha-néha bele-belepottyantgatta borospoharába.
~s Pálmay Ilka legendás ifjt'1sága, Fáy Szeréna drámai hevének és zeng8 dikciójának tropikus forrósága! Hát ellenállhatott-e ennek az álomszedí forgatagnak, ennek az édes, gondtalan bohéméletnek a Nyikó megejtettszívlí legénye? fgy csapott
fel ő is komédiásnak. Boldog volt, hogy fujhatta a kórust a többi névtelennel együtt
azon a színpadon, amelyen egy Hunyadi Margit fejedelmi gráciája árasztotta magakörül a női gyengédség és kellem ellenállhatatlan blívkörét.

*
A lelkes ifjú azonban rossz komédiás. Legszigorúbb kritikusa önmagának. Rávirradt a vajudás, majd a kiábrándulás korszaka. Nem a színpadból és nem a színészetb51 ábrándult ki, csak félreismert tehetségéből, amelynek nem a színpadi, hanem
a redakció íróasztala és az éjféli órák visszavonultságában az író lelkimí'ihelye volt az
igazi és most már világosan érzett területe.
A nyolcvanas évek második felében vagyunk Kolozsváron. Bartha Miklós lapja:
az Ellenzék ekkor már nagyhatalom. Az erdélyi provinciális sajtó-viszonyok között
bizony nagyhatalom volt. A kolozsvári nyolcvanas évekbeli sajtóviszonyok! Nagynevíí, eleventollú, élcseszíí, harcosszellemíí publiciszták s a lap romantikus köréhez
vonzódó, tollal és karddal verekedő fiatal egyetemi hallgatók, politikai érvényesülésre törő fiskálisok, egyházi- és közigazgatási-potentátok szellemi flottabázisa. Milyen
nagy álmélkodás és tisztelet kísérte azt a hírt akkor, hogy az Ellenzék példányszama
felülhaladja az ezret, - sőt egyidőben már-már megközelíti a kétezret. Hiszen ezzel szemben a mameluk-párti Kolozsvári Közlöny teljes példányszáma alig érte el a
négy-ötszázat.
A jelenlegi „vas-udvar"-ban, a deákferencuccai, - akkor belközépuccai Korbuly-házban készül az Ellenzék közvéleménye.
Délelőtt kilenc Óra. A belső szobában a félelmes lapvezér diktálja szónoki lendülettel fulmináns vezércikkét, - a külső szoba ajtaja kitárul, - és belobog rajta
göndör szőke frizurájában, parfőmfelhl>t árasztva magakörül Salamon Antal, aki itt
szabadítja fel elménckedl> kritikáibn a városi tanács bürokráciájának béklyójában lekötött „míívészlelkét". Volt valami operettfigura, mosolyrakésztetl> vonás ennek az
egyébként éleseszíí, kozl>r-hajlamú városi tanácsosnak a megjelenésében. Szegény Salamon Toty6 kés6bb - Szász Ödön diabolikus keresztvize alatt - a „Vízcsap-l>rgr6f" predikátumot nyerte el.
Ebben a redakcióban dolgozik a judiciumával, közjogi és politikai érzékével .m~g
magának Bartha Mikl6snak is feltünt egészen fiatal Váradi Aurél is. Rövid 1de1g
Krenner Miklós - az erdélyiek mai Spectátora, - megel6z6en pedig Reiner Ern6
és Sebcsi Jób - a Samu unokatestvére - is itt dolgoznak akkoriban.
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A Samu fiú ott gürcöl szerényen egy korrektura fölött, sebbel-lobbal igyekszik
befejezni, hogy ideje legyen még lapzárta előtt makáma-versikében megénekelt hírecskéjét a lapba beszorítani.
ó, mert a makáma-hírecske népszerl\, ked venc műfaja vol az akkori újságírás divatjának.
Sebesi Samu már rágja is a tollat, - borzolgatja versfaragás közben tüskésen
mered& üstökét. Ki akar tenni magáért. A makáma el is készül s a siheder „i'.tjdondász" alkotása először szigorú zsíírin megy keresztül. Ime a makáma:
„- Gyors a madár, gyors a szélvész, gyors a villám, hanem Márkus, távgyalogl6 még gyorsabb ám! Tizenöt perc rossz minuta, - és azelőtt tÍzszer futa, gyorsan a F8tér körül, - számnélküli schuszterinas ennek szörnyűkép örül, - egy
Stébli* áll komoly képpel, - hordván szemét szerteszéjjel, - s komoran sz61: ez
kutya, - Königgratznél volt csuda."
A karcolat és rajz volt még népszerű műfaja az akkori idők újságírásának. A
riportot mai hatalmas apparátusával akkor még nem ismerték Kolozsváron. Gyalui
Farkas volt az els8, aki a riportázst Kolozsváron megteremtette. Sebesi Samunak a
rajz és karcolat volt az eleme. Sok naivitás, de sok 8szinte érzésfeszültség és a sti!us novellisztikus színessége, már e zsenge írásmővekben is megnyilatkozott. Igazi eljegyzése az irodalommal azzal a nevezetes eseménnyel pecsétel8dött meg, amikor a
„Toll" című írásával öt arany jutalmat nyert az Ellenzék pályázatán. Az akkor még
csak diákoskod6 Kovács Dezs8 is nyert ezen a pályázaton dzkoronás aranyat.

*

Ezt a régi professzionátus irodalmat nem szabad véres komolysággal venni. Irodalompolitikai program nélküli irodalom volt ez, amelynek termékei nem igen juto~tak túl a mezéíségi kúriákon. A nyupati kultúrhullámok utolsó győrődései értek
el idáig. Friss levegőhöz alig jut6, egészseges kritikában alig részesüléí tehetséges fiatal~k vergéídtek alvadt vének között, akik kedélyes asztaltársaságok mintájára, vénd1ákok önképzőkörének naivságával, maradiságával, - nemcsak a nyugati, hanem
még a pesti irodalmi fejlődéskapcsolatok kihagyásával akartak kaszin6i és „Grand-kávénázbeli"-tarokkparti mellett „erdélyi irodalmat" csinálni.
. Az igazán tehetséges fajtája a to!lforgat6knak Pestre menekült, ahová már bes~1várgott a francia naturalizmus és az orosz realizmus nagy mestereinek új n11'.ívészi
hitvallása. Itthon Erdélyben csak Petelei István zsenije lángolt tőzvészes fényében,
- de az erdélyi „honi" olvas6k látószemét köd hályogozta be és nem látták meg,
nem értékelték, nem kegyelték az elhívatott tehetséget.
Sebesi Samu ebben a kedvezőtlen miliőben maradt és csak egészséues, friss ösztöne. és a Hargiták tájékár61 hozott fajiságának pusztíthatatlan eredetisége 6vta meg
a tel1es elkal16dást61. De mennyivel szélesebb területet szánthatott volna fel, mennyivel gazdagabb szüreti'.í gyümölcsöt termett volna kedvez8bb légkörben! M~grekedt
~olozsváron, - vídám asztaltársaságok szívesen látott vendége lett, - szorgalmasan
1
rta az E!lenzékbe világos felfogású, tiszta judiciumú színházi kritikáit és küzdött a
megélhetes nehézségeivel.
Bartha Míkl6s távozása után az Ellenzék is teljesen hozzáidomult Kolozsvár
~espedő szÍnvonalához, munkatársait egymaga nem tudta megélhetéshez juttatni. Sebesi
amunak is kenyér után kellett néznie. Családi gondok felel8ssége tornyosult eléje
Aka bohémlelkfi, zablát61 Írt6z6, pányvátlan csik6 hálás a város törzsféínökeinek: az
eszmannoknak, a Benigni Számiknak. hogy megválasztják városi községi bír6nak.
Igazán csodával határos, hogy az áldatlan irodalmi viszonyok mellett is, az alkotás-vágyának tüze teljesen hamúba nem omlott Sebesi Samu lelkében. A hatalmas
székely energia tartotta benne haláláig frissen a lelket. 1r novellát és regényt, de a

* A „Stébli"

akkoriban az osztr~k tiszteknek volt gúnyneve.
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színpad felé vonz6d6 hajlamossága irodalmi vclleitásában is uralkod6 vonása lesz és
úgysz6lván évről-évre ostromolja a kolozsvári színház színpadán keresztül népies
tárgyú drámáival és társadalmi színműveivcl a provinciálison túlnövő sikert.
Közben időszakonként megjelennek novellás-kötetei. Csetlő-botl6 egyszerű emberek j61 megfigyelt figurái, apr6 tragédiái, Gárdonyias szellemben merülnek fel az
egészséges látású székely koponya tudatos felszínére. A j6ság megalkuv6 engedményével történeteiben tudatos szándékkal kereste és helyezte el a kiegyenlítő, megható
poént. A falu nem a régi népszínműves, rikit6, hazugmázas színében, repülő rokolyákban, dekoratív külsőségekben, s nem a lényeget eltúloz6 kisz61ásokban jelentkezett írásaiban, de els8k között volt Sebesi Samu, aki ízelít8t adott műveiben, novelláiban és színdarabjaiban a népi problémák mélységeiből.
Életének legutols6 színpadi munkája a „Beddy földje", amelynek korszeríí erdélyi problémája összefügg az itteni magyar sors legutols6 tÍz esztendejének nagy
osztálykérdéseivel. Korunk erkölcsi tt'íkrének feltárásával nemcsak ír6i bátorságfr61,
hanem éles megfigyelőképességéről tesz komoly tanúságot.
Tragikus halála előtt pár héttel fejezte be folytatásokban megjelent Wesselényiregényét: „Fáklya gyúl az éjben" címmel és minden vágya az volt, hogy hanyatl6 életének utols6 napjaiban a magyar nyelvért foly6 küzdelemnek ezt az époszát a mostani magyar ifjliság kezeibe juttassa könyvalakban is. Nem érte meg.
Elköltözése fájdalmas veszteség számunkra, mert vonz6 egyéniségében a régi
Kolozsvár arculatár61 egyik rokonszenvesen kedves figurát törölt le a Sors rendelése.
Emlékeink temetőjében egy új sírral többet őrizünk. Azon derék, tiszta fegyverekkel
küzdéS katonáét, aki hosszú élete alatt eszméinek és hitvallásának lobog6ján foltot
KÖMIVES LAJOS
soha nem ejtett.

Erdélyi Helikon, 1930. V. sz.

MAI AMERIKAI REGÉNYEK
Ezúttal hadd essék sz6 azokr6l az amerikai regényekré>l, amelyek az elmúlt h6napokban bizonyos figyelmet keltettek. Ezekért a regényekért nem igen lehet lelkesedni, de hány mai eur6pai regény váltja ki az érzékeny olvos6b61 a mély mővészi és
emberi élmény szenzáci6ját? Amerikát természetesen a beszél6film és a rádi6 terrorizálja és sz6rakoztatja; az Úgynevezett intelligens olvas6k jelentékeny százaléka még
mindig beh6dol a zsurnalisztikai ügyességgel megírt életrajzoknak; a foly6íratok klisészentimentalizmusa ugyancsak me~fertőzi az olvas6kat. Viszont a regények is garmadaszámban jelennek meg, s a nok mindjobban ellepik ezt a szépirodalmi területet.
Susa n G a s p e 11 „F u g i ti v e' s Re t u r n" cím& regényében egy n6 beleunt az életbe s az öngyilkosság látszott az egyetlen megoldásnak. De u s ex
m a eh ina alapon azonban az utols6 pillanatban megmenekül az erőszakos halált61. A regény Amerikában és Görögországban játsz6dik le; hangja kultúráit, tartalma érdekességnélküli. Susan Gaspell mt'ívelt no, s azért ír, s nem tehetsége, amely
problematikus, kényszer.íti az írásra. Jellemzése az elhatározott és nem intenzív megfigyelés eredménye. Annak ellenére, hogy gazdag az érzelmi világa, mégis azt a benyomást teszi, mintha érzelmi injekci6kkal kellett volna megszfnesítenie Msnéííe
féli9, tragikus, félig közhelyes sorsát. Körülbelül az az értelme regényének, hogy az
elvalt asszony is - boldog lehet. Miután Amerikában sok elvált asszony keresi a
boldogságot, talán ez magyarázza meg a regény viszonylagos sikerét.
„D i d o, Q u e e n o f t h e H e a r t s" címmel G e r t r u d e A t h e r t o n, a legnépszer&bb amerikai regényír6n8k egyike, karthag6i légkörbe helyezett regényt írt:
Amit Gertrude Athcrton Flauberttéíl tanúit, azt rosszul tanulta meg, s ami egyént
invenci6jának eredménye, az felszínes, megtévesztéíen ügyes. Dido meghal - szerelmi és hazafias okoknál fogva, s a regény ·révén az az érzésünk, mintha ez az

