
Sebestyén Imre Dezsı 1945-ben Kakasdon született 
Kozma Emma és Sebestyén Ádám gyermekeként.  

Sokoldalú érdeklıdése nyomán már gyerekkorában értett a ze-
néhez, a fényképezéshez, és az anyatejjel szívta magába a székely 
hagyományok értékeit.  

Édesapja pályázatokra győjtött hagyományırzı anyagaiból írt 
dolgozatainak elsı tanácsadója. Apja igényelte tıle ezt a támo-
gatást, mert román iskolában, majd késıbb magyar nyelvő olvas-
mányaiból autodidaktaként szerzett tudást, s elhivatott kitartással 
győjtötte és rendszerezte a bukovinai székelyekre vonatkozó 
információkat, s így írta a könyveit. Sebestyén Ádám életében 
kiadott könyvei elfogytak. Az 1996-ban bekövetkezett halála után 

kilátástalannak tőnt, hogy legalább a legfontosabb könyvei új kiadásként megjelenjenek.  
Késıbb a számítógép fejlıdésével lehetıvé vált, hogy elsı lépésként Sebestyén Imre Dezsı sorra digi-
talizálta a legkeresettebb mőveket, és a weblapján elérhetıvé és letölthetıvé tette. Svédországtól az 
itthoni felhasználókig többen így jutottak hozzá a „Bukovinai székelység tegnap és ma” címő könyv teljes 
tartalmához. Majd 2009. tavaszán magánkiadványként megjelentette a nyomdai változatot is.  

Közremőködésével indult be – a Völgységi Múzeummal és a Véménden szervezett néprajzi 
tábor résztvevıivel együttmőködve – a régi bukovinai „hazatérık” (családonkénti fényképes igazolványok 
1941-bıl) digitálizálása,  s az évenkénti tudatos győjtı és archiváló munka.  

Alapító tagja a Sebestyén Ádám Székely Társulatnak. A Muharai Elemér Népmővészeti Szö-
vetség pályázatára – fıként apja levelezésére támaszkodva megírta a kakasdi hagyományırzı együt-
tes 30 éves történetét, amit szintén elérhetıvé tett a weblapján. 

A kakasdi együttes alakulásának 30. évfordulóján a hagyományırzés fejlesztésének szükség-
szerő tennivalóiról rangos tanácskozást szervezett, vitaindítót tartott, és gondoskodott arról, hogy az 
itt megfogalmazott tennivalók tudatosodjanak a bukovinai székely hagyományırzés gyakorlatában.  

 „Sebestyén Ádám: Népi gyógyászat a bukovinai székely falvakban” címő győjtése kéziratként 
maradt az utókorra. A betegségeket feldolgozó hét riportsorozatból digitálisan megtekinthetı könyvet 
készített. Késıbb megszerkesztette és magánkiadványként kiadta a könyv változatot is. A szerkesztett 
könyv Gyógyító praktikák” címmel a tudományos igények figyelembevételével jelent meg.  

Sebestyén Ádám: A bukovinai székely népmesék I – IV. kötetekben megjelent mesékrıl 
Kovács Ágnes szakmai jegyzeteit elérhetıvé tette a weblapján.  

Sebestyén Imre Dezsı átdolgozta és szerkesztette az I. kötet 90 meséjét, mely 2009. nyarán 
„Márika meséi” címmel szintén magánkiadványként jelentette meg.  

A bukovinai székely hagyományırzés tárgyú weblapja több mint 1 GB információt tartalmaz 
pl. letölthetı kéziratok és könyvek tartalma, képek, hang- és videofelvételek formájában.  

Több éve zsőritagként segíti a Sebestyén Ádám székely mesemondó versenyek lebonyolítását.  

Apja hagyatékát, dedikált könyveit, kéziratait, levelezését, fénykép- és hangfelvételeit, a tárgyi emlé-
keket éveken keresztül megırizte mindaddig, míg a Székely Szövetség  Bonyhádon 2009-ben létre-
hozta a gazdag élet hagyatékának bemutatására a Sebestyén Ádám emlékszobát. 

    Az újólag kiadott könyvek. 


