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I.  A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kása Csaba 
 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Kása Csaba 
Levelezési cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 17. fsz. 1. 
Telefonszám: +36304374619 
E-mail cím: kasa.csaba@gmail.com 
 

 
II.  A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése: Sebesi Samu munkássága 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 

   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 

   természeti környezet  turizmus   
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

   települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása:  
 
   Sebesi Samu 1859. január 20-án1 született Rugonfalván. Édesapja Sebesi Sándor, édesanyja 
Vetési Mária. Középiskoláit a székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban, a kolozsvári és a 
székelyudvarhelyi Református Kollégiumban végezte, Székelyudvarhelyen érettségizett 1880-
ban.  

                                                             
1 Romániai Magyar Irodalmi Lexikon internetes kiadása http://lexikon.kriterion.ro/szavak/3960/. Az érettségije 
évében kiadott értesítő szerint 1859. december 14-én. A székely-udvarhelyi evang. reform. kollégium értesítője 
az 1879/80-ik iskolai évről. Székely-Udvarhelytt, Becsek Dániel Könyvnyomdájából. 1880. 11. o. 

http://lexikon.kriterion.ro/szavak/3960/
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   Még ebben az évben újságíró lett a szintén rugonfalvi születésű Bartha Miklós (nagybátyja) 
által alapított Ellenzék című napilapnál. Közben beiratkozott a kolozsvári egyetemre, ahol egy 
évig volt tanárjelölt, két évig orvostanhallgató. Próbálkozott a színészettel is. Az Árendás 
zsidó című darabban, Kolozsváron egy parasztfiút alakított. Kedves komikus figurát csinált 
belőle, azonban szerepmondás közben elakadt, ezért színésztársai a gúny tüskéivel szurkálták 
a túlérzékeny fiút. Samu nem bírta a csipkelődést, otthagyta a színpadot, de nem bocsátott 
meg. Tüske Pál néven színikritikát kezdett írni az Ellenzékbe.2 Váradi Ferenc színtársulatával 
töltött idejének élményeit A kóbor színi világból c. novellaciklusában dolgozta fel.  
   1893-tól árvaszéki levéltáros, 1899-től falusbíró Kolozsváron. 1885-ben rövid ideig a Ma-
gyar Polgárban közölt cikkeket, majd visszatért az Ellenzékhez, de jelentek meg írásai Az Én 
Újságom, Aradi Közlöny, Debrecen, Erdélyi Lapok, Függetlenség, Hazánk, Magyarország, 
Ország-Világ hasábjain is. 1891-től az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja. 3 
   Az Ellenzékben Tüske Pál néven közölt tárcanovellái tették ismertté nevét. Témáit 
legszívesebben a Nyikó és a Küküllő vidékének mindennapi falusi életéből s a „nagyon apró 
kisvárosok” embereinek világából vette, ezek – írja Kovács Dezső: „… egy bölcs, humortól 
egyensúlyozott lélek természetesen kerekedő meséiben jelennek meg. … Ez üde mesékben 
makulátlanul tiszta magyar nyelv muzsikáján Erdély lelke szól Sebesi Samu könyveiben.”4 
   1889-ben megnyerte az Ellenzék tárcapályázatát. Ugyanebben az évben mutatták be a Páros 
szöktetés című darabját, zenéjét Simon Kálmán szerezte, melyet öt év múlva újra műsorra 
tűzött a Kolozsvári Színház.5 1893-ban a Korcsmárosné lányával a kolozsvári Nemzeti 
Színház pályadíját nyerte el. Az 50 arannyal jutalmazott népszínmű dalait Vikol Simon, 
kolozsvári zeneszerző írta.6 A darab később Marosvásárhelyt és Désen is színre került.7 
   Mákvirág című népszínműve 1910-ben Kolozsváron nagy sikert aratott, a debreceni színház 
is többször műsorra tűzte. Érdekessége a darabnak, hogy zenéjét Dóczi József és Fráter 
Loránd szerezte, utóbbi életéről, a szintén rugonfalvi születésű Mester Miklós által alapított 
Mesterfilm Kft. forgatott 1942-ben játékfilmet. 
   A forgatókönyvét írta az 1915-ben készült, Janovics Jenő által rendezett, Leányfurfang című 
némafilmnek. Sajnos, a film kópiája elveszett. 
   1923-ban novellapályázatot hirdetett az Ellenzék egy történeti regényre és egy elbeszélésre. 
A bíráló bizottság a benyújtott huszonegy novellából Nyírő József írásának nyújtotta a pálmát, 
Gyallay Domokos második, Indig Ottó harmadik díjat kapott, Sebesi Samu dicséretben 
részesült.  
   Az Erdélyi Irodalmi Társaság 1926-os tagválasztó közgyűlésén Sebesi Samu széppróza-írót, 
az erdélyi irodalom régi munkását tiszteleti tagjai közé iktatta. 
   1928-ban, írói munkásságának 40. évfordulóján nagy ünneplésben részesítette az Erdélyi 
Irodalmi Társaság. Köszöntötte Borbély István főtitkár, Nyírő József író, Vásárhelyi János 
református püspök-helyettes. Az ünnepi alkalomból a kolozsvári színház a Beddi földje című 
darabját tűzte műsorra. A díszelőadás után bankett volt az újságíró-klubban, ahol Benedek 
Elek is megjelent régi barátja ünneplésén. Az első pohárköszöntőt Boross György unitárius 

                                                             
2 Szentgyörgyi István – Sebesi Samuról. Keleti Újság, 1930. március 24. 5. o. 
3 Budapesti Hírlap, 1891. május 28. 11. o. 
4 Pásztortűz, 1928. február 26. 92. o. 
5 Galamb Sándor: A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. II. k. Budapest, 1944. 294. o. 
6 Pesti Hírlap, 1893. december 14. 7. o. 
7 Galamb Sándor: A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. II. k. Budapest, 1944. 263. o. 
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püspök mondotta.8 „Meghatottan köszönte meg Sebesi Samu az ünneplést és beszédében 
hangoztatta, hogy egész életén át megmaradt erdélyi embernek. …  Sebesi Samu abban az 
időben elégedett meg az erdélyi környezettel, amikor még nem alakult ki annyira különálló 
erdélyi irodalom, mint ahogy ezt most látjuk Erdély elszakítása után.”9 
   A Petőfi Társaság 1928. május 13-i évadzáró ülésén folytatta Sebesi Samu ünneplését, Kiss 
Menyhért az író humoros elbeszélését mutatta be, abból az alkalomból, hogy most ülte 
negyvenéves jubileumát.10 
   Sebesi Samu haláláról kiadott MTI jelentés szerint 1930. március 24-én a kolozsvári zsidó 
kórházban hosszas és kínos szenvedés után hunyt el az erdélyi magyar írók nesztora.11 A 
házsongárdi temető halottascsarnokában felállított ravatalhoz zarándokoltak: „Szentgyörgyi 
István, a veterán színész, a magyar színház tagja, Janovics Jenő igazgató, az Erdélyi Irodalmi 
Társaság tagjai Dózsa Endre elnök vezetésével, a kolozsvári magyar újságírói kar, a Magyar 
Párt központi elnöksége és kolozsvári tagozata, Inczédy-Joksman Ödön ügyvezető alelnök 
vezetésével, a magyar polgárság képviseletei, az iparosság és munkásság küldöttségei. A 
ravatalt roskadásig elborították a koszorúk és virágok. Az egyházi szertartást Vásárhelyi 
Boldizsár református esperes végezte, aki magas szárnyalású beszédben méltatta Sebesi 
munkásságát, a Törekvés dalegylet énekkara pedig gyászdalokat énekelt. A sírnál az Erdélyi 
Irodalmi Társaság nevében Boros György dr. unitárius püspök mondott megható 
búcsúbeszédet. Méltatta Sebesi irodalmi munkásságát, ritka tehetségét, amelyet teljesen a 
közélet szolgálatába állított, ragaszkodását az erdélyi földhöz s a Székelyföld iránti rajongó 
szeretetét. Zágoni István dr. a magyar újságírás nevében vett búcsút az elhunyttól.”12 
   Kortársa és értékelője, Kovács Dezső úgy látta, hogy „… már tapogatózott azon az úton, 
amelyen a falusi élet reális rajzához érkezett el később Gárdonyi Géza és Móricz Zsigmond. 
És ez is érdem.” 13 

 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
   Sebesi Samu rugonfalvi születésű íróként a Nyikó és a Küküllő mente falvainak életéből 
merítette írásainak témáját. A Nyikó mente falvainak fontos néprajzi, irodalmi emléke a Szép 
a Nyikó s a vidéke és más novellák c. kötete. Főhősei egy részének alakját falubelijei életéből 
merítette, így feltehetőleg a Beddy földje c. darabjának főhősét a rugonfalvi Jeddy családról 
mintázta. Munkássága azonban túlmutat a Nyikó mente tájegységén, 40 éves tevékenységét 
kolozsvári alkotóként az erdélyi irodalom nagy öregjeként ünnepelték, így indokolt lenne 
mind az erdélyi külhoni nemzetrész értéktárba, mind a Magyar Értéktárba való felvétele. 
 
 
 

                                                             
8 A Sajtó, 1929. 92. o., Pesti Hírlap, 1929. február 7. 14. o., Walter Gyula: Sebesi Samu negyven éves írói 
jubileuma. Pásztortűz, 1929. február 10. 69. o. 
9 Budapesti Hírlap, 1928. április 3. 8. o.. 
10 Budapesti Hírlap, 1928. május 15. 14. o. 
11 MTI, 1930. március 24. 25. kiadás. 
12 A Sajtó, 1930. 210. o. 
13 Pásztortűz, 1928. február 26. 93. o. 
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 

 
Sebesi Samu színdarabjai: 

• Korcsmárosné leánya. Népszínmű. A dalok zenéjét szerezte: Vikol Simon. (Kolozsvári 
Színház, 1893.) 

• Varázsital. Egyfölvonásos eredeti bohózat. (Kolozsvári Nemzeti Színház, 1897.) 
• Páros szöktetés. Egyfelvonásos operett. Zene: Simon Kálmán.14 (Kolozsvári Színház, 

1889.) 
• Bűnhődés. Népszínmű. (Kolozsvár, 1900.) 
• Mákvirág. (Kolozsvár, 1909. Debrecen, 1910.) 
• A gyermek bolondja. Népies vígjáték. (1913.) 
• Beddy földje (Kolozsvári Magyar Színház, 1929.) 
• A babonások. Falusi bohózat. (Kolozsvár, 1932.) 

 
Sebesi Samu művei: 

• Toll. [s.n.] Kolozsvár, 1890. 
• Mindenféle. Kolozsvár, 1893. 
• Asszonyok. Kolozsvár, 1895. 
• Apró történetek. Szerző, Gámán Ny., Kolozsvár, 1901. 
• Bartha Miklós élete és működése. In.: Bartha Miklós összegyűjtött munkái. 1–6. kötet. 

Sajtó alá rendezték: Samasa János, Szmertnik István, Sztankovits Ferencz. Budapest, 
[Egri Lyceum Ny.], [Győri Pannonia Ny.], 1908–1913., 1. kötet. 9–99. oldal.  

• Szegény emberek. Elbeszélések. Erdélyi Irodalmi Társaság, Martinovics Ny., 
Kolozsvár, 1914. 

• Kazár földön. [Bartha Miklós összegyűjtött munkái] [a szerző életrajzát írta Sebesi 
Samu] Buschmann Ny., Budapest, 1921. 

• Szép a Nyikó s a vidéke és más novellák. Minerva Ny., Cluj-Kolozsvár, 1928. (A 
"Magyar Nép" könyvtára) 

• Rica. Regény. Bevezető: Kovács Dezső. Cluj-Kolozsvár, [1930] (Erdélyi Magyar 
Könyvtár) 

• A babonások. Falusi bohózat egy felvonásban. [Victoria Ny.], Kolozsvár, [1933] 
(Erdélyi Magyar Könyvtár) 

• Bartha Miklós élete és működése. In.: Bartha Miklós összegyűjtött munkái. 1–6. kötet. 
Sajtó alá rendezték: Samasa János, Szmertnik István, Sztankovits Ferencz. Budapest, 
[Egri Lyceum Ny.], [Győri Pannonia Ny.], 1908–1913., 1. kötet. 9–99. oldal. Reprint 
kiadás. Bevezető tanulmány: Dr. Botlik József PhD., történész, ny. egyetemi docens. 
CXXVIII. o. Kiadja a Lakiteleki Tölgy Alapítvány, Lakitelek, 2016. 

• Sebesi Samu cikkei, írásai jelentek meg a Történeti Lapokban, az Ország-Világban, az 
Erdélyi írók Almanachjában, a kolozsvári hírlapokban (Ellenzék, Pásztortűz, Erdély). 

                                                             
14 A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon internetes kiadása http://lexikon.kriterion.ro/szavak/3960/ szerint 
Károly. 

http://lexikon.kriterion.ro/szavak/3960/
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Sebesi Samu forgatókönyve:  

• Leányfurfang. Gyártási év:1915. Rendező: Janovics Jenő. 
 
Róla szóló irodalom: 

• Kovács Dezső: Sebesi Samu. Pásztortűz, 1928. február 26. 
• Budapesti Hírlap, 1928. április 3. 
• Budapesti Hírlap, 1928. május 15. 
• A Sajtó, 1929. 92. o. 
• Pesti Hírlap, 1929. február 7.  
• Walter Gyula: Sebesi Samu negyven éves írói jubileuma. Pásztortűz, 1929. február 10. 
• A Sajtó, 1930. 210. o. 
• MTI, 1930. március 24. 25. kiadás. 
• Szentgyörgyi István – Sebesi Samuról. Keleti Újság, 1930. március 24. 
• Várady Aurél, dr.: Sebesi Samu halála. Pásztortűz, 1930. április 6. 
• Két jubiláns. In: Kuncz Aladár: Tanulmányok, kritikák. Kriterion Könyvkiadó, 

Bukarest, 1973. 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: rugonfalva.org 
 

 
III.  MELLÉKLETEK 
 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 
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Sírja a Házsongárdi temetőben (Kolozsvár). 




