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   Sebesi Jób 1860. november 7-én látta meg a napvilágot 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 képvise-
lőnek és a szintén Rugonfalván született Sebesi Samu írónak is. Jóbnak és Sa-
munak az ükapjuk volt közös, de a kortársak szerint Jób mind Samut, mind Bar-
tha Miklóst unokabátyjának tartotta.  

    Sebesi Jób a székelyudvarhelyi református kollégiumban tanult, 1880-ban 
végezte el. Szoros barátság fűzte kollégistatársához, a nála egy évvel idősebb 
Benedek Elekhez. A később mindenki által Elek apónak hívott lapszerkesztő 
1877-ben végzett, Budapestre ment, és egy Bagoly c. egyetemi lapot szerkesz-
tett. Ennek a lapnak lett Sebesi Jób az udvarhelyi munkatársa, és itt jelentek meg 
első versei. 

   A gimnázium elvégzése után Jób, akit ebben az időben inkább az ugyancsak 
Sebesei, de Samu nevű rugonfalvi birtokos, nagybátyja1 nevelt, Budapestre köl-
tözött, jogi pályát választott, és a fővárosi hírlapokba kezdett el írni. Két év múl-
va Kolozsvárra ment, és a Bartha Miklós által szerkesztett Ellenzék című napi-
lap munkatársa lett. 

   Közben – 1882-ben – megjelent első könyve, a Magyar népköltési gyűjtemény 
III. kötete, Székelyföldi gyűjtés címmel. Ebbe Kriza János hagyatékából, Orbán 
Balázs mesegyűjteményéből, 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 festőmű-
vész, 1848-49-as honvéd főhadnagy lányát. 1890-ben megszületett Éva nevű 
lányuk. 

                                                            
1 Sebesi Jób nagybátyjának tartotta, valójában az ő ükapja, Sebesi Miklós (1719–1749) volt a földbirtokos 
Sámuelnek a dédapja. 
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   A hírlapírás mellett hivatalnoki állást is vállalt, a vasút kolozsvári üzletvezető-
ségén. 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.  

Felhasznált irodalom: 

• Sebesi Jób. Vasárnapi Újság, 1894. január 14. 29. o. 
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• Gyalui Farkas: Sebesi Jób. Ellenzék, 1927. 135. sz. 9–10. o. 
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