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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 Jób 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 Jób 1860. november 7-én született Nagygalambfalván. Édesapja Sebesi Albert 1820-
ban született, gazdaember, egyes források szerint gazdatiszt is volt. Édesanyja Szoboszlai 
Ludovika. Kortársa és rokona volt Bartha Miklósnak, a rugonfalvi születésű publicistának, 
országgyűlési képviselőnek és a szintén Rugonfalván született Sebesi Samu írónak is. Jóbnak 
és Samunak az ükapjuk volt közös, de a kortársak szerint Jób mind Samut, mind Bartha 
Miklóst unokabátyjának tartotta.  

    Sebesi Jób a székelyudvarhelyi református kollégiumban tanult, 1880-ban végzett. Szoros 
barátság fűzte kollégistatársához, a nála egy évvel idősebb Benedek Elekhez, aki már 1877-
ben végzett, Budapestre ment, és egy Bagoly c. egyetemi lapot szerkesztett. Ennek a lapnak 
lett Sebesi Jób az udvarhelyi munkatársa, s itt jelentek meg első versei. 
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   A gimnázium elvégzése után Jób, akit ebben az időben inkább az ugyancsak Sebesei Samu 
nevű rugonfalvi birtokos, nagybátyja1 nevelt, Budapestre költözött. A jogi pályát választotta, 
és a fővárosi hírlapokba kezdett el írni. Két év múlva Kolozsvárra ment, és a Bartha Miklós 
által szerkesztett Ellenzék című napilap munkatársa lett. 

   Közben – 1882-ben – megjelent első könyve, a Magyar népköltési gyűjtemény III. kötete, 
Székelyföldi gyűjtés címmel. Ebbe Kriza János hagyatékából, Orbán Balázs mese-
gyűjteményéből, Benedek Elek és Sebesi Jób dalban és balladában gazdag gyűjtéséből 
válogattak a szerkesztők. 1885-ben jelent meg Kolozsváron az első verseskötete, Harasztok 
címmel. Az 1887-ben indult Kolozsvár című, Petelei István szerkesztette lapban is jelentek 
meg versei. Az Erdélyi Múzeum 1888-as számaiban két válogatást adott közre erdélyi 
balladagyűjtéseiből. 

   Feleségül vette Sikó Rózát, Sikó Miklós (1818–1900) jeles erdélyi festőművész, 1848–49-es 
honvéd főhadnagy lányát. 1890-ben megszületett Éva nevű lányuk. 

   A hírlapírás mellett hivatalnoki állást is vállalt, a vasút kolozsvári üzletvezetőségén. 1893-
ban már betegeskedett, mikor áthelyezték a Debrecenbe. A vasúti munkája mellett itt is írt a 
helyi lapokba. Tüdővészben halt meg 1894. január 4-én, apósa házában, Marosvásárhelyen.  

 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
 

   Sebesi Jób Nagygalambfalván született, azonban családjának másik ága Rugonfalván 
telepedett le, és a mai napig itt élnek a család ezen ágának leszármazottai. Ez a tény már 
önmagában helyi és tájegységi jelentőségűvé teszi. Munkásságának legjelentősebb és 
legfontosabb része néprajzi gyűjtése, melyet Benedek Elekkel közösen végzett, és éppen 
Székelyföldnek ezen a részén, a Nyikó és a Küküllő mentén. A kötetnek jelentősebb részét 
teszi ki a Benedek Elek és a Sebesi Jób által gyűjtött rész. Bár Sebesi Jób munkásságát 
elfelejtették – a kötet gyűjtői között az Országos Széchenyi Könyvtár a katalógusában csak 
Kriza Jánost tartja számon – a kötet szerkesztői, Arany László és Gyulai Pál Kriza Jánossal és 
Orbán Balázzsal egyenértékű néprajzi gyűjtésként válogatták a kötetbe Benedek Elek és 
Sebesi Jób gyűjtését. Néprajzi munkásságának hatása túlmegy a tájegységen, legalábbis 
székelyföldi jelentőségű, így javasoljuk a tájegységi és az erdélyi értéktárba való felvételre is. 

 

 

 
 

                                                             
1 Sebesi Jób nagybátyjának tartotta, valójában az ő ükapja, Sebesi Miklós (1719–1749) volt a földbirtokos 
Sámuelnek a dédapja. 
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 

 
Művei: 
 

• Magyar Népköltési Gyűjtemény. Szerkesztette Arany László és Gyulai Pál. 3. kötet. 
Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötte: Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi 
Jób. Budapest, 1882) 

• Harasztok. Magyary Nyomda, Kolozsvár, 1885. 2. kiadás. 
• Erdélyi népballadák. Az Erdélyi Múzeum-Egylet Bölcselet-, Nyelv- és 

Történettudományi Szakosztályának Kiadványai, 1888. 2. sz. 132-150. o. 
• Adalékok népköltésünkhöz. Az Erdélyi Múzeum-Egylet Bölcselet-, Nyelv- és 

Történettudományi Szakosztályának Kiadványai, 1888. 6. sz. 498-516. o. 
• Költemények. Kolozsvár, 1892. 
• Apró történetek. Berger Miksa, M[áramaros]sziget, é. n. [1893] 
• Cikkei megjelentek: Magyarország, Nagyvilág. 
• Szerkesztette a Debreczen-Nagyváradi Értesítőt 1892-ben. 

 
Róla szóló írások: 
 

• Sebesi Jób. Vasárnapi Újság, 1894. január 14. 29. o. 
• Halottaink. Sebesi Jób. Erdélyi Múzeum az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, 

Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi 
Szakosztályainak közlönye, 1894. 1. sz. 52. o. 

• Gyalui Farkas: Sebesi Jób. Ellenzék, 1927. 135. sz. 9–10. o. 
 

 
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 

 
 
       
 


