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avagy rövid értekezés, hogy kelljen a 
méhek körül okszerűen bánni, ön- és 
mások tapasztalatai után. Bpest, 1874. 
(24 ábrával.) — 2. Havi foglalkozás a 
méhek körül vagy : rövid oktatás hogy 
kelljen a méhekkel hasznosan és ok-
szerűen bánni. U. ott, 1874. (7 ábrával.) 

Síinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Sebes Pál, unitárius tanár, 1812. ápr. 
24. ment rektornak Toroczkóra, hol 1844. 
ápr. 24-ig volt tanító, mikor nyugalomba 
ment. 1850. ápr. 6. a consistorium ideig-
lenes rektornak nevezte ki, máj. 1. fog-
lalta el állását, 2ő0 frt volt a fizetése 
és fekvőségek. 1856. a főtanács a rek-
torság alól fölmentette, de tanárnak meg-
hagyta. 185/-ben haza költözött Torocz-
kóra, hol 1864. máj. 11. meghalt 78. 
évében. — Munkája : Erkölcsi tükör vagy 
a becsületes és csinos magaviseletnek 
szabályai. (Praeceptum morum). Toroczkó, 
1886. Myom. Nagy-Enyeden. 

Fővárosi Lapok 1864. I . 118. SZ. — Keresztény 
Magvető 1889. 24. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Sebesi Ferencz (bolgárfalvi), naplóíró, 
a zarándmegyei Bolgárfalván székelt és 
1626-ban Bethlen Gábor alatt részt vett 
a magyarországi táborozásban, 1631-ben 
a Bosna-Serajba indított erdélyi követ-
séghez csatlakozott; ezután iskolába járt 
Szatmárott; 1635—39-ig Lengyelország-
ban szolgált több nagy úrnál ; innét haza 
menvén, zarándmegyei jószágán gazdál-
kodott, míg 1655. és 1658-ban ismét 
követségbe járt. — Naplót hagyott hátra, 
melyről Kovachich így emlékezik meg: 
«Francisci Sebessy Diarium ab anno 
1626—1657 die 24 Dec. Hung, idiomate 
dedictum cum subjectis Actis publicis 
Legationes Georgii Rákotzy concernentibus 
plerisque originalibus in folio habetur in 
Bibliotheca Hedervariani C. Michaelis 
Viczay.» Ezen naplóból megjelent a Győri 
tört. és rég. Füzetekben (I. 1861. Budai 
követsége 1655-ben II. Rákóczy György 
erdélyi fejedelem alat t ; Rhédei Ferencz 
fejedelem megbízottjának Sebesi Ferencz 

követsége 1658-ban a budai vezérnél); 
a Delejtűben (18h'0 Sebesi F. naplójából 
kivonat, 1861. S. F. temesvári követsége 
1658 ban. Az eredeti kéziratból közli Ráth 
Károly). 

Korachich, Scriptores rerum HunK minores, 
üudae , 1798. I. A p p e n d i x 88. — Nagy Iván, 
M a g y a r o r s z á g Családai X. 117. 1. — Iroda-
lomtörténeti Közlemények X. 117. 1. 

Sebessi János, nevelő. — Munkája: 
Egy protestáns gymnasium terve. Pest, 
1860. Táblázattal. 

Petrik B ib l iogr . 

Sebessy János (sebesi), a m. kir. hely-
tartótanács számvevőségi ingrossistája 
1840—44-ben. — Munkája: Az 1832— 
1836. esztendőben hozott úrbéri czikke-
lyek sommás és részletes előadása és 
azon czikkelyekben felhívott törvények 
előmutatása és magyar fordítása. Pest, 
1837. (Németül. U. ott, 1837.). 

Petrik B ib l iogr . 

Sebesi Jób, vasúti hivatalnok, a szé-
kely népmesék és dalok buzgó gyűjtője, 
hosszabb ideig mint hírlapíró működött; 
kezdetben a jogi pályára lépett, majd 
a vasúti szakhoz ment, de közben foglal-
kozott hírlapírással és irodalommal is 
és munkatársa volt több budapesti és 
kolozsvári hírlapnak. A debreczeni vasúti 
üzletvezetőséghez 1893-ban helyezték át. 
Folyton betegeskedett; e miatt 1893 vége 
felé hivatalából szabadságolták és haza 
ment. Meghalt 1894. jan. 4. Marosvásár-
helyt 34 éves korában. A kolozsvári 
Ellenzék belső dolgozótársa volt ; Debre-
czenben az ottani lapoknak volt munka-
társa. Czikkei a Magyarország és a Nagy-
világban (1881. 46. sz. Gomörmegye nép-
költészetéről) ; az Erdélyi Múzeum-egylet' 
bölcs.-, nyelv- és tört.-tud. szakosztály 
Kiadványaiban (V. 1888. Erdélyi nép-
balladák. Adalékok népkönyvészetünk-
höz). — Munkái: 1. Magyar népköltési 
gyűjtemény. Új folyam. Szerk. és kiad-
ják Arany László és Gyulai Pál. Bpest, 
1882. (VI. kötet. Székelyföldi gyűjtés, 

Szinnyei: Magyar Írók
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gyűjtötték Kriza János, Orbán Balázs, 
Benedek Elek és Sebesi Jób. Ism. Kolozs-
vár, 1887. 225. sz., Egy. Philil. Közlöny 
1889.). — 2. Harasztok. Kolozsvár, 1885. 
(II. kiadás. Költemények). — 3. Költemé-
nyek. U. ott, 1892. (Ism. Budapesti Hir-
lap 279. sz., Vasárnapi Újság 25. sz., 
Fővárosi Lapok 160. sz., Budapesti Szemle 
LXXVI. 1893. 189. 1.). — 4. Apró törté-
netek. Máramaros-Sziget, 1893. (Kis Könyv-
tár 18.). — Szerkesztette a Debreczen-
Nagyváradi Értesítőt 1892-ben. — Álneve: 
Sata Pista. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pesti Napló 

1904. 7. SZ. — Vasárnapi Újság 1904. 2. s z . 
( N e k r . ) . — Erdély írók Almanachja, a r c z k . 
— Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Sebesy Kálmán, premontrei kanonok 
és alperjel; 1848 előtt keszthelyi gymna-
siumi tanár vol t ; a szabadságharezban 
részt vet t ; várfogságra Ítélték és négy 
évet Olmützben és Josephstadtban töltött. 
Később jószágkormányzó volt a rend bir-
tokain, a 60-as évek közepétől pedig 
tanár a szombathelyi főgymnasiumban; 
később betegeskedése miatt néhány évet 
nyugalomban töltött. Meghalt 1881. máj. 
25. élete 66., áldozópapságának 39. évé-
ben Csornán. — Czikkei a Gazdasági 
Lapokban (1856. A marhavészről, 1860. 
Alföldi reflexiók Somogyból, 1863. Ta-
pasztalataim a marhavészről); a Sopron-
ban (1875. 36—52. sz. Társadalmi viszo-
nyaink ezelőtt 40—50 évvel); a Sopron-
vármegyei Lapokban (1876. 5. sz. A 
Berzsenyi-ünnepély). 

Országos Tanáregyesület Közlönye X I V . 693. 
1. és gyászjelentés. 

Sebesi Samu, hírlapíró Kolozsvárt. — 
Czikkeket írt az 1848—49. Történeti La-
pokba (1892. Kossuth Lajos); az Ország-
Világba (1895. ra jz) ; az Erdélyi írók 
Almanachjába, a kolozsvári hírlapokba 
sat. — Munkája: Apró történetek. Kolozs-
vár, 1901. — Színművei: Bűnhődés, nép-
színmű 3 felv. (Ism. Vasárn. Újság 1900. 
32. sz.), Korcsmárosné leánya cz. nép-

színműve a kolozsvári népszínmű pályá-
zaton a díj felét kapta. 

Fővárosi Lapok 1893. 328. SZ. é s a m . n . 
múzeum könyvtár példányáról. 

Sebesi Bassett Vilmos. — Munkái: 
1. Újvidék és környékének leírása és út-
mutatója. Újvidék, 1901. (Több fénynyom. 
képpel; magyar-német czímmel és szö-
veggel). — 2. Temesvár szab. kir. város 
leírása és útmutatója 1903. évre. Szerk. 
és kiadó. Temesvár, 1902. (Több fény-
nyom. képpel, magyar-német szöveggel.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sebestyén Ádám. — Munkája: Sta-
tisztikai adatok gyűjteménye a baranya-
megyei községi és körjegyzőségekről. 
Mohács, 1898. 

Petrik, Magyar Könyvészet 1886—1900. j 

Sebestyén András (kocsi), ág. evang. 
lelkész, szül. Takácsiban (Veszprémm.), 
tanult Sopronban, honnét tanítónak hívták 
Kapolcsra, Kővágó-Örsre, 1781. Palotára, 
erről 1783-ban lemondott és Takácsiban 
vette lakását. 1784. decz. 14. Nagy-Alá-
zsonyba rendeltetett papnak ; 1792. Szil-
Sárkányba vitték ; ezen hivataláról, mint 
szélütött lemondott és Enesén vejénél 
töltötte végső napjait. Meghalt 1803 után. 
— Munkája: Bírói hivség, mellyet Sza-
konyi János úr hólt tetemei felett 1791. 
eszt. Sz. András hava 18-dik napján 
nemes-szalóki uri udvarában élő szóval 
elől adott. Komárom, 1792. (Költemény.) 

Hrabowszky György, A dunántúli superintend 
dentia prédikátorai. Veszprém, 1803. 95. 1. 
— Petrik Bibliogr. 

Sebestyén Béla, ev. ref. tanító. — 
Czikke a Tanítók Lapjában (1900. A 
magyar nyelvtanításnak mai módja sze-
rint van-e helye az elemi népiskolában ? 
Esetleg mi volna helyette tanítandó ?); 
a Hajdú-Böszörmény és Vidékének munka-
társa. — Munkája : Zavaros időkből. Re-
gényes elbeszélő költemény XXVII ének-
ben. Hajdú-Böszörmény, 1900. (Ism. Va-
sárnapi Újság 46. sz.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 




