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Hellebronth Antalt jelölték. Az ezt követő titkos szavazás egyhangúlag helybenhagyta a 
jelölőbizottság felterjesztését.54 

A kitüntető feladat a Korányi-klinika betegágyán érte Nagy Pált, ugyanis egyre sú-
lyosbodó gyomorrákja miatt ekkor már folyamatos gyógykezelés alatt állt. Komolyabbra 
forduló állapota abban is megakadályozta, hogy az új országgyűlés megnyitásának ün-
nepségein részt vegyen.55 Hiába operálták meg a Verebély-klinikán, állapota nem javult. 
Mellhártyagyulladást kapott és végül nagyfokú szívgyöngesége február 10-én, csütörtök 
hajnal 3 órakor halálához vezetett.56 Temetésére 1927. február 12-én került sor.57

Kurucz Ádám

54 A felsőházi törvény értelmében a Vitézi Szék tagjai önmaguk közül választhattak egy felsőházi tagot és egy 
póttagot. Pesti Hírlap 1927. január 6. 5.; Pesti Napló 1927. január 6. 4. 
55 Miskolci Napló 1921. február 11. 3.
56 Pesti Napló 1927. február 11. 14.; Szécsy–Oszlányi–Oszlányi–Farkass i. m. 102.
57 Sírja ma is megtalálható a Kerepesi temetőben: 39. parcella, 1/131. sz. sírhely.

Emlékezés Sebeők Sári
operaénekesnőre

1882-ben született Sátoraljaújhelyen dr. Sebeők Antal katonaorvos, a zempléni orvos és 
gyógyszerész egyesület elnöke és Hübel Szidónia gyermekeként. Nyolcan voltak testvérek 
és mindannyiukat a művészetek szeretetére nevelte édesanyjuk, zongoráztak mind a nyol-
can, volt, aki festett is. A zenei tehetség megvolt nagynénjükben, Pálmay Ilkában (született: 
Petráss Ilona, Ungvár, 1859. szeptember 21.–Budapest, 1945. február 17.) is, aki világhírű 
énekesnő volt.

Édesapja már gyermekként felléptette az ezrede rendezvényein kislányát. Iskoláit Sátor- 
aljaújhelyben végezte, zenei tanulmányait pedig a fővárosban, az Operaiskolában kezd-
te, ahol tanárai Maleczkyné Ellinger Jozefa és Erkel Gyula lettek, majd Bécsben folytatta. 
1901-ben a Népszínház tagja lett, és ekkor ment Bécsbe tanulmányait folytatni, ahol mes-
tere Rosa Papier Paumgartner volt, majd maga Gustav Mahler szerződtette a Bécsi Udvari 
Operaházhoz 1904-ben, amely szerződését 1907-ben felbontotta és egy évadra Frankfurtba 
ment. 

1908-ban hazajött és a Budapesti Operaház tagja lett, ahol 1923-ban örökös taggá lépett 
elő, és mint vezető drámai szoprán működött. A magyar operaszínpadok egyik legkivá-
lóbb és legünnepeltebb művésznője volt, aki szinte a teljes operairodalmat végigénekelte. 
1917. augusztus 25-én nőül ment Lukács Simon miniszteri fogalmazóhoz.

Operaszerepei között gyakran fellépett hangversenyeken, már az 1900-as évek elejétől 
fogva, zajos sikereket aratva. A családban hagyomány volt a népdalok szeretete. Fellépése-
in, ráadásként mindig énekelt ezekből néhányat, ami szintén osztatlan sikert aratott. 

Budapesten kívül fellépett sok vidéki helyszínen is, köztük szülővárosában, Sátoralja-
újhelyen, mind a színházban, mind pedig dalesteken. Nemzeti identitását mutatja, hogy 
1921-ben egy, a Területvédő Liga által szervezett művészesten is fellépett.

Gyermekkorától meleg érzések fűzték a szülővárosához. Szívesen, lelkesen szerepelt az 
újhelyi közönség előtt. Volt, hogy húgával, Mártával együtt, aki akkor a bécsi zeneakadé-
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mia növendéke volt. 1913-ban a Városi Dal Egylet bemutatkozó hangversenyén és az első 
sátoraljaújhelyi hadiestélyen is fellépett. Amikor befutott színésznő volt, akkor is szívesen 
járt nyaranta haza a szülői házához az Antal-lakba, amit édesapja épített Sátoraljaújhely 
szélén egy költői szépségű völgyben (ma a Májuskút utcában található), kipihenni a moz-
galmas színi évadokat.

Sok ismert darabban játszott, ezekből szubjektív válogatás 
alapján kiemelek néhányat. Zichy gróf Rákóczi-trilógiájá-
ban Zrínyi Ilonát játszotta, szerepelt a Sámson és Delilában 
(Camille Saint-Saëns), Wagner Tristán és Izoldájában Izol-
dát játszotta, Erkel Hunyadi Lászlójában és Bánk bánjában is 
játszott főbb szerepet (Szilágyi Erzsébet és Melinda), a Huge- 
nottákban (Meyerbeer), a Toscaban (Puccini), a Parasztbecsü-
letben (Mascagni) is szerepelt. A Tannhäuserben (Wagner) a 
gyönyörű Vénusz szerepét kapta, a Rózsalovagban (Strauss), 
a Fidelioban (Beethoven), Mozart Varázsfuvolájában is sike-
reket aratott. A Nibelung gyűrűjében (Wagner) Brünnhilde 
szerepét osztották rá, Goldmark Sába királynőjében pedig 
1909-ben mellékszereplőként kezdte, 1916-ban viszont már a 
mű címszerepében láthatta a nagyérdemű. De játszotta Strauss Ariadné Naxos szigetén 
című művében a címadó Ariadnét is.

Bár egyes források szerint az 1930-as évek közepén visszavonult, máshol pedig azt írják, 
hogy 1941-ben tette ezt meg, kimutathatóan szerepelt még 1943-ban is a Háry Jánosban 
(operatörténeti nevezetessége, hogy a mű ősbemutatóján ő alakította a Császárné szerepét) 
és Poldini Farsangi lakodalom című művében többször is, bár hozzá kell tennünk: 1942 óta 
már „nem működő örökös tag”-ként volt említve. Sajnálatos módon magyar hangfelvétel 
nem maradt fent énekéről, csupán bécsi éveiből nyolc ária.

1952. július 24-én halt meg Budapesten. A Kerepesi temetőben alussza örök álmát, ahol a 
Budapesti Városi Tanács adományozott díszsírhelyet számára, amelyet 2012-ben újítottak 
fel.

Godzsák Attila

Felhasznált források. Elfeledett magyar énekesek – Sebeők Sári (http://caruso.blog.
hu/2012/06/24/elfeledett_magyar_enekesek_sebeok_sari); Galbavyné Frigyesfalvi Éva: Se-
beők Sara operaénekesnő életútja. In Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 
2. 1989. 337–351.; Dr. Hőgye István: Neves újhelyiek. Életrajzi Lexikon. Sátoraljaújhely, 1986. 
74–75.; Magyar Színművészeti Lexikon IV. Bp., 1931. 97.; és a korabeli sajtó (1900–1952).

Sebeők Sári
Brünnhilde szerepében


