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2. kép 
1875 májusa — Székelykeresztúr 

 
Gombos Sámuel unitárius lelkész ebédlője. A szín lehet azonos az előbbivel, 

csak a falon más képek vannak. 
Sára asszony (Épp cseréli az asztalterítőt. Majd kimegy, behoz egy tál kalácsot, az 

asztalra helyezi.) 
Klárika (könnyedén, vidáman) Isten áldja, anyám! 
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Sára asszony Isten áldjon, jányom! 
Klárika Mi ez a nagy sürgés-forgás? 
Sára asszony Mi az, mi az? Hát itt van a báró úr! 
Klárika Orbán Balázs?! 
Sára asszony Hát ki más?! 
Klárika De én nem látom. Hol vagyon? 
Sára asszony Elment apáddal bé a kollégyomba. 
Klárika A kollégyomba? 
Sára asszony Oda, valamiféle alapítvány dolgába. 
Klárika Miféle alapítvány? És az mire jó? 
Sára asszony Alapítvány a szegény sorsú diákok megsegélésére. 
Klárika Akkor az afféle lenne, mint Brassai Sámuel püspök hagyatéka, 

ki könnyíteni akará az utat a tanuló ifjúságnak a tudományok 
megszervezésére és segélyezni az oskola elaggott tanárait. 

Sára asszony Meglehet… 
Klárika Úgy hiszem, ettől a jóságos, nemeslelkű bárótól ez nem meg-

lepő. 
Sára asszony  No, vegyed, jányom, azt a virágos kannát, tégy bele vizet és va-

lami szép virágot a kertből. 
Klárika (veszi a virágvázát, indul kifele) Máris! (El.) 
Sára asszony (kimegy, majd kis idő múlva tárcán hoz két poharat és korondi kancsó-

ban bort) 
Klárika (hozza a virágvázát, és az asztalra teszi) 
Sára asszony Indulj, Klára, hozd egy kicsit rendbe magad, amire érkezik a 

báró úr! 
Klárika Igenis, anyám! (El)  
Sára asszony (megigazítja az asztalterítőt, majd a virágokat) 

Kinnről beszélgetés hallszik. 
Orbán Balázs Milyen szépek ezek a virágok! 
Lelkész A feleségem munkája. Parancsoljon, báró úr! (Ajtót nyit) 
Orbán Balázs (belép) Isten áldja! Nahát, terített asztallal vár bennünket Sára 

asszony! 
Sára asszony Csak egy kis kalács és a szokásos enyedi bor, amit a kegyelmes 

báró úr mindig kedvele. 
Orbán Balázs      (huncut tekintetet vet a lelkészre) Akkor még marad bor, tiszteletes 

úr, úrvacsorára is? 
Lelkész Marad… marad, kegyelmes uram! Kérem, foglaljon helyet! 
Orbán Balázs (odalép a virágvázához és megszagolja a virágokat) Szívderítőek ezek 

a virágok! 
Sára asszony Klárika szedte!  
Orbán Balázs        Hol van a kis  Klárika? 
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Sára asszony Rögvest érkezik. 
Lelkész  (helyet mutat Orbán Balázsnak) 
Orbán Balázs Köszönöm! (Leül) 
Klárika (mosolyogva belép, és mélyen meghajol) Isten áldja, Isten hozta, báró úr! 
Orbán Balázs (széles mosollyal) Isten áldjon, leányom! Hadd lássalak!… be 

megnőttél! És még szebb lettél! Félek (a szülőkre néz), hamaro-
san bekötik a fejét ennek a lánynak! 

Sára asszony Túl korai lenne! 
Orbán Balázs Hány esztendős vagy, Klárika? 
Klárika Tizennyolcadikban vagyok! 
Sára asszony Oh, nem! Éppen Szent György havának 27. napján tölté a 17. 

életévét. 
Klárika (dacosan) Jó, de már tíz napja a 18. életévembe léptem. 
Orbán Balázs Igen örvendek látásodnak, mer’ a neved mián mindig szeretett 

nagyanyámra, Dessewffy Klára grófnőre gondolok, akivel gye-
rekkoromban gyakorta lovagoltam a lengyelfalvi réteken, pa-
csirtadalos berkekben. (Csend) 

Lelkész  Megbocsátjátok-é, ha nekünk beszédünk lenne a báró úrral? 
Sára asszony Természetesen! Bátran fogyasszanak a kalácsból! Mi Klárikával 

igyekezünk a déli harangszóra elkészíteni az ebédet…  
Lelkész                Az jó lesz! (Sára asszony Klárikával távozik.) 
Orbán Balázs Jólesik lelkemnek hallani, hogy az elmúlt években megalakult 

az Állami Tanítóképző itt, Keresztúron. 
Lelkész  És a Zeyk Domokos nevét vette fel. 
Orbán Balázs A Székelyföldnek igen nagy szüksége van afféle „lámpásokra”, 

amint Gárdonyi Géza barátom mondá, hogy kimívelje a sötét 
elméket. 

Lelkész  Nos, kegyelmes uram, akkor, ha szabad kérnem, beszéljen a 
marosvásárhelyi Székely Vértanúk emlékművének leleplezésé-
ről! Mer’ mi úgy tudjuk, hogy uraságod mondá az emlékbeszé-
det… 

Orbán Balázs Mit kíván tudni, tiszteletes úr? 
Lelkész  Engem minden érdekel, kiváltképpen kegyelmességed díszbe-

széde. De elébb javasolnám: kóstoljuk meg ezt a hegyaljai ne-
dűt! (Tölt a poharakba.) 

Orbán Balázs Emelem poharam a mindenkori székelykeresztúri kollégyom és 
diákjainak felvirágoztatására! 

Lelkész  Isten hallgassa meg! (Koccintanak, isznak.) 
Orbán Balázs Röviden csak annyit mondanék: most éppen hat hete, március 

idusán1 Marosvásárhelyt igen felemelő ünnepség vala, ámbár a 

                                                 
1 március idusa — március közepe, 15-e 
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helyi osztrákhű hatalom akadályozni próbálá. Beszédemben azt 
hangoztatám, hogy az önálló gondolkodás a szabadság alapja, 
de ugyanakkor kötelesség is… Ha merünk önmagunk lenni, és 
nem úszni az árral, ez a szabadságunk jele. Semmilyen áldozat 
nem elég nagy a szabadságért vívott harc során… A bilincs 
csak a kezet béklyózhatja, de a lelket soha! (Csend) Kegyelmed 
erről miként vélekedik? 

Lelkész  Megítélésem szerint a szabadságot pótolni nem lehet semmi-
vel… béklyóz a kényszerűség. 

Orbán Balázs Arról is szóltam, hogy az oly nehezen, oly sok véres áldozat ré-
vén megszerzett „szabadság” valójában csak álcázott száműze-
tés… vagyis rabság. 

Lelkész  De az utóbbi időben mintha a hajnal jelei mutatkoznának a sö-
tét égbolton… Kegyelmességed osztja véleményemet arról, 
hogy már a remény fuvallatai fújnak… ez a marosvásárhelyi 
emlékoszlop-állítás is egy efféle jel… 

Orbán Balázs A lehetőséget meg kell ragadni, élni kell vele! Végre méltó már-
ványtábla és írás őrzi e három bátor székely hazafinak, bágyi 
Török Jánosnak, orbateleki Horváth Károlynak és udvarhelyi 
Gálfi Mihálynak emlékét. 

Lelkész  Reményeim szerént: ameddig székely él ezen a földön! (Csend) 
Erre igyunk! (Tölt a poharakba. Koccintanak. Isznak.) Itt Keresztúrt 
gyászolt az ősi schola… gyászolt az egész település… (Csend) 
Gálfi Mihály itt a mi tanodánkban tanult éveken keresztül. Ud-
varhelyt ügyvédi irodája vala. Sokan emlékeznek reá. 

Orbán Balázs Bizonyára. (Szünet) Magasztos, méltóságteljes ünnepség volt. A 
sokezres tömeg megcsodálhatta a szürke gránit obeliszket, ta-
lapzatán egy átnyilazott fekvő oroszlánnal. 

Lelkész  Úgy hiszem, a meggyilkolt szabadságunk szimbóluma… 
Orbán Balázs Ők hárman a magyar szabadság örökké lobogó fáklyái marad-

nak! (Csend) 
Lelkész  Fogyasszon a kalácsból is! 
Orbán Balázs Köszönöm! (Vesz egy szelet kalácsot, megeszi, majd feláll. A kicsi 

asztalon levő Kriza „Vadrózsák” népköltészeti gyűjtését nézi). Kriza 
János püspök is itt Keresztúron tanult, ugyebár? 

Lelkész  (feláll, odamegy) Így vagyon: négy esztendeig tanult itt. (Csend) A 
báró úr könyvét, A Székelyföld leírását igen nagy érdeklődéssel 
forgatom jómagam, de asszonyom és leányom is. Azt a lelkészi 
irodámban tartom. 

Orbán Balázs (lassú léptekkel sétál) Szeretnék a tiszteletes úrtól valamit kérdez-
ni, és őszinte, egyenes választ várok! 

Lelkész  Parancsoljon, báró úr! (Fejet hajt.) 
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Orbán Balázs Amint azt tudja kegyelmed, én az unitárius egyházhoz nem 
csak vallási, hanem politikai indíttatásból csatlakoztam, ezért 
Székelykeresztúr országgyűlési képviselőjévé választottak. De 
tudom, hogy mostanában a kormánypárti jelöltet többen támo-
gatják a keresztúriak… Kérdésem: tudna-é a tiszteletes úr se-
gítségemre lenni, hogy újra itt, szülőföldemen és ne Magyarhon 
földrajzilag és lelkileg is távoli vidékének legyek képviselője? 
(Csend.) Ez lenne szívem nagy óhajtása. 

Lelkész  Miként az én elődöm, n. t. Pálfi Lajos is segített, én is köteles-
ségemnek tartom, hogy híveimet jobb bélátásra bírjam. Biz-
tosíthatom a báró urat, hogy én a magam részéről mindent el-
követek, de ehhez még Isten segítsége is szükségeltetik. 

Orbán Balázs Bár nem ildomos, de megemlítem, hogy Pesten beszéltem 
Berde Mózes tanácsos úrral, egykori keresztúri diákkal, aki ro-
konszenvvel viseltetik ügyem iránt. 

Lelkész  Ez természetes, báró úr! 
Orbán Balázs Ezt a kollégyomban folytatott mai megbeszélést az alapítvány 

ügyében béterjesztem jóváhagyás végett. Reményeim szerint 
néhány hónap elteltével a jóváhagyást megkapjuk, melynek ér-
telmében a kiválasztott deák a deákság titkos szavazása révén 
részeseltetik a pénzadományban. Ez igen lényeges! A demokrá-
cia elve kell érvényre jusson! Majd testamentumot írok… Vég-
rendeletembe foglalom majdan: „földi javaimat a hazai közmű-
velés és fajmentés oltárára szentelem”. 

Lelkész  …a hazai fajmentés és KÖZMŰVELŐDÉS OLTÁRÁRA ez 
nagy jótétemény  lészen! (Csend) Ebédig még van egy kevés 
idő… Nem lenne kedve egyet sétálni a rózsakertemben?… El-
dicsekedhetnék a frissen oltott nemes rózsafajtáimmal. 

Orbán Balázs (feláll) No, akkor mozduljunk meg! Úgy vélem, az alkotási vágy 
szüntelenül sarkallja a tiszteletes urat is. 

Lelkész  (feláll) Én nemzetemnek nagy hasznára nem tehetek, miként a 
báró úr… Ezért képességem szerént megcsinálok valamit a 
természet törvényeinek engedelmeskedve, de az Isten az alko-
tója. 

Orbán Balázs Meglehet… (Távoznak.) 
 

Függöny 
 

(…) 
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6. kép 
1882 májusa — Szejkefürdő 

 
A szín azonos az elsővel. A falon gobelinek, festmények. 

Orbán Balázs (házikabátban ül az asztalnál, és ír) 
Rózsa (halkan kopog) 
Orbán Balázs Tessék! 
Rózsa (félénken belép, meghajol) Bocsánat, báró úr, a zavarásért! 
Orbán Balázs Mondjad, Rózsa! 
Rózsa A kegyelmes báróné kérdezteti, hogy béjöhet-é egy kis beszél-

getésre. 
Orbán Balázs Mondja meg neki, Rózsika, hogy nagyon várom. 
Rózsa Igenis, báró úr! Milyen szépen méltóztatott mondani… 
Orbán Balázs (csodálkozva) Mit mondtam? 
Rózsa Há, a nevemet… mer engem csak a báró úr szok Rózsikának 

szólítani, senki más. 
Orbán Balázs Maga kedves lány, megérdemli a kényeztetést. (Feláll) Na, jól 

van! Mondja, az anyám mióta betegeskedik? 
Rózsa Biza, van annak már négy-öt hónapja… 
Orbán Balázs Miféle kórságban szenved? 
Rózsa Ez a helybéli doktor azt mondá, hogy máj- és epebántalmai 

vannak, attól vannak szegénynek azok a nagy fájásai. 
Orbán Balázs Na, és mit mondott, mi a teendő? 
Rózsa Leginkább az ételre kell ügyelni, aztán adott még valami porfé-

lét, és teákat javallott. 
Orbán Balázs (szomorúan bólogat) Én úgy látom, ezek nem sokat használtak. 
Rózsa (fejét ingatva) Nem!… Már alig eszik… 
Orbán Balázs Nem eszik?! 
Rózsa A szakácsné néki külön főz, de legtöbbször csak megkóstolja, 

de nem eszi meg. Csak almakompótot, meggykompótot és teát 
iszik. Tele tányért viszek el (szomorúan bólogat) sajnos. 

Orbán Balázs Hát az nem biztosítja az energiát. 
Rózsa Bocsánat báró úr, (meghajol) mit tesz az az ergia? 
Orbán Balázs (mosolyogva) Energia, Rózsika!… erőt jelent. (Kis szünet) Viselje 

jól gondját, kérem! Most pedig menjen, mondja meg, hogy vá-
rom! 

Rózsa Igenis! (Meghajol, távozik) 
Orbán Balázs (az ablakhoz megy, kitekint) 
Báróné (lassan lép be) Édes fiam, megzavarlak az írásban! 
Orbán Balázs (eléje siet, megfogja kezét) Engem anyám soha nem zavar, ellenke-

zőleg, öröm számomra az együttlét. (Segít leülni a fotelbe) 
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Báróné Oly sokat tartózkodol fenn Pest-Budán! 
Orbán Balázs A közügyek, jó anyám, a közügyek. 
Báróné (vidámságot színlelve, mutatóujját felemelve) Te másképp szoktad mondani. 
Orbán Balázs (kedvesen) Nos, hogyan?! 
Báróné … a szabadságnak és fajtádnak szerelme kötelez. 
Orbán Balázs Igen! Úgy is lehet mondani. 
Báróné Már két napja itthon vagy, de alig látlak. Csak mind írsz, íro-

gatsz… 
Rózsa:  (tálcán kancsót és két csészét hoz, az asztalra helyezi.) Parancsoljon 

báróné, a gyógyító füvekből főtt tea. Tölthetek? 
Báróné (fejével igent int, Rózsa teát önt a csészékbe) Jól van, Rózsa! Elme-

hetsz! 
Rózsa Igenis! (Meghajol, távozik.) 
Báróné Most éppen min dolgozol? 
Orbán Balázs A marosvásárhelyi Erdélyi Figyelőnek kell cikket írjak, és a parla-

menti beszédeimet gyűjtögetem egy csokorba, javítgatom… 
Báróné Minek? 
Orbán Balázs Szándékomban áll kinyomtatni azokat. 
Báróné (csodálkozva) Kinyomtatni?… Mire jó? 
Orbán Balázs Tán valaki hasznát veheti, okul azokból. (Szünet) Megítélésem 

szerint sok használható elgondolás, ötlet… mind-mind meg-
annyi fényjel az új utakra… 

Báróné És ez is hat kötetes leend, mint az előző két munkád? 
Orbán Balázs Lehetséges. 
Báróné Édes fiam, én úgy hiszem: az olimpuszi múzsák kedveltje vagy! 

(Szünet) Különösképpen Kálliopé2 és Kleo3 kedvel és segél té-
ged. Büszke vagyok reád, Balázs! 

Orbán Balázs (feláll, odamegy, kezet csókol) Anyám! Vajon valóban méltó vagyok rá?! 
Báróné Drága gyermekem, a te írásaid a szeretet alkotásai, a székely né-

ped iránti aggódás kicsengései. Az alkotó lélek csodái, amiben 
mindenkinek kedve telik. 

Orbán Balázs (meghatódva szól) Jó anyám, még soha, senki nem mondott mun-
kámról ilyen szép szavakat! 

Báróné Bár sokszor megérdemelted volna! (Csend) (Iszik a teából) Te 
nem teázol? 

Orbán Balázs Köszönöm, nem! Mondja, anyám, Bódog bátyám mikor láto-
gatta meg?  

Báróné Éppen a múlt héten volt nálam. 
Orbán Balázs Jól vannak? 

                                                 
2 Kalliopé (görög múzsa) — a filozófia és a tudomány múzsája 
3 Kleo — a történetírás múzsája 
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Báróné Jól… 
Orbán Balázs Rég nem láttam. Kívánnám látni. 
Báróné Annak bizonyára Felix is örvendene. 
Orbán Balázs És anyám? Hogyan érzi magát? 
Báróné Én, sajnos, nem dicsekedhetem. 
Orbán Balázs Hívatott orvost? (Lassan, hátratett kezekkel járkál a szobában.) 
Báróné Hívattam… és tanácsa szerint élek. 
Orbán Balázs Két nap múlva Marosvásárhelyre kell mennem a Kemény Zsig-

mond Társaság ülésére, szeretném javasolni, hogy menjünk el 
ott egy neves orvoshoz. Van ott nekem egy jó barátom, az biz-
tos tud segíteni. 

Báróné Az se tud segélni… De te már segítettél, fiam, hogy Pestről el-
hoztad nekem azt a nagy kanna olívaolajat. Tudod, a szakácsné 
nekem nem főzhet zsírral. (Kortyol a teából) 

Orbán Balázs Értem, anyám, de ez még nem elég a felgyógyulásához.  
Báróné (legyint) Miféle gyógyuláshoz? Úgy érzem, nappal a Nap nem süt… 

csillagtalanok az éjjeleim… (szomorúan.) Közeledik a vég… 
Orbán Balázs (hirtelen megmozdul) Milyen vég? 
Báróné Te is jól tudod, hogy az ember élete kezdet és vég között folyik 

le, így az egyik univerzumból átmegyünk a másik univer-
zumba… (csend) Ott (az ég felé mutatva) fent lehet, jobb lesz… 
ott apád már több mint tíz éve vár reám. 

Orbán Balázs (odamegy, megfogja kezét) De anyám, kegyelmeséged csak hetvenegy 
esztendős, még nem mehet el. Nem hagyhat engem ily egyedül! 

Báróné (kihúzza a kezét fia tenyeréből) Bevallom neked Balázs: egész éle-
temben nagy fájdalmat hordoztam a lelkemben. 

Orbán Balázs (kővé meredten vár) 
Báróné Tudod, miért gyötört sajgó fájdalom? 
Orbán Balázs (meglepetten, tanácstalanul ingatja fejét) 
Báróné Miattad!… A te magányod miatt!… Társtalan, szomorú ember vagy… 
Orbán Balázs Anyám, nyugodjon meg: társtalan igen, de szomorú nem va-

gyok! Nincsen komoly okom a szomorúságra. Én vidám ember 
vagyok és reménykedő… a közéletben már érezem az új idők 
fuvallatát… 

Báróné Jól van, gyermekem! (Kortyol a teából) Beszéljünk vidámabb dol-
gokról! 

Orbán Balázs Beszéljünk, hát, egy örömről: kegyeskedjen megtekinteni (a sa-
rokban álló utazótáskából elővesz két könyvet) ezeket a könyveket! 

Báróné Miféle könyveket! (Nehezen tud felállni, Balázs segíti) 
Orbán Balázs Pesten indulásomkor hoztam ki a nyomdából. (mutatja) Magyar 

Népköltészeti Gyűjtemény, 1882, Pest. 
Báróné De ezt nem te írtad? 
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Orbán Balázs Négyen írtuk: hárman Udvarhelyszékből: Benedek Elek, Sebesi 
Jób és jómagam, meg a Nagyajtáról származó, volt székely-
keresztúri deák, Kriza János unitárius püspök. 

Báróné Na, és ez fontos? Akarom kérdezni, hasznos munka?! 
Orbán Balázs Drága anyám, ez az első magyar nyelvű munka ősi népi kultú-

ránk, népi költészetünk alkotásaiból. 
Báróné Ezek szerint hasznos leend. 
Orbán Balázs Az! Bizonyára az! (Csend) 
Báróné Édes fiam, mondtam a szakácsnénak, hogy ma lemegyek a 

konyhába, hogy elkészítsem a te kedvenc olasz ételedet. 
Orbán Balázs (meglepetten) Anyám akarja elkészíteni?! 
Báróné Na, nem éppen! Csak irányítom. 
Orbán Balázs Melyik ételt? 
Báróné A csirkehúsos fusillit, fusilli con pollot4… emlékezel?! 
Orbán Balázs Emlékezem. Nagyon szeretem. Én is szeretnék meglepetést csinálni. 
Báróné Mindig szerettem a meglepetéseket! Apád ebben nagy mester vala. 
Orbán Balázs Megbeszéltem a gondnokkal, hogy kikocsikázunk Máréfalvára. 
Báróné (meglepetten) Máréfalvára?! Azt mondtad: Ugronéknál teszed 

tiszteleted. 
Orbán Balázs Előbb Máréfalvára megyek… Rendelni akarok ide a Kossuth-

lak béjáratához egy eredeti, máréfalvi székely kaput. Mit szól 
hozzá, anyám? 

Báróné Szerintem jó lesz. Bizonyára szép lesz! (Szünet) Én is rendeltem 
virágokat a fürdőház elé és a parkba, a Kossuth-szobor elé. 
Délután elplántáljuk. Jó lesz, ugye? 

Orbán Balázs Nagyon jó lesz! 
Báróné Tudod, a jövő vasárnap ünnep: pünkösd vasárnapja… és legyen 

szép itt a környezetünk… nemsokára jönnek a fürdőző vendégek is. 
Orbán Balázs Miért fontos az az ünnep? 
Báróné Drága fiam, azért van az ünnep, hogy átéljük a csodát… a 

krisztusi csodát… mert az a hívő embernek erőt ád… (Csend) 
Most lepihennék, Balázs… 

Orbán Balázs Szólok Rózsának. (megrázza a csengőt) 
Rózsa Parancsoljanak! 
Báróné Jöjjön, Rózá (olaszosan ejti) menjünk a szobámba! (Feláll, beleka-

rol) Este még gyere be hozzám beszélgetni. (El) 
Orbán Balázs Bemegyek feltétlenül, édes jóanyám! És a vásárhelyi utazást is 

megbeszéljük!… 
 

Függöny 

                                                 
4 fusilli con polo (olasz) — csirkehúsos olasz étel 
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7. kép 
1888. — Budapest 

Orbán Balázs pesti bérelt lakásának falán Kossuth, Petőfi és Victor Hugó 
fényképe. A szoba közepén asztal három székkel. Az asztalon két füzet és egy 
korondi kulacs, egy tálcán poharak. A színfal mögül zene szól: Liszt — Les 
préludes. A szín üres. Kis idő múlva érkezik Orbán Balázs és Ugron Gábor. 

Orbán Balázs (derűsen lép be) Tulajdonképpen a vendéget illetné az elsőbbség. 
Ugron Gábor (kedvesen) De urambátyám a rangidős! 
Orbán Balázs Vigye el a kánya ezt a rangot! 
Ugron Gábor Én most a kultúra terén elért rangjára céloztam. 
Orbán Balázs Na, foglalj helyet, Gábor öcsém! 
Ugron Gábor Köszönöm! (Leül. Az asztalon levő füzeteket nézi) Megengedi, 

hogy belenézzek? Ezek a készülő parlamenti felszólalások, 
ugye? 

Orbán Balázs Azok! 
Ugron Gábor (olvassa) Igen, érdekes, figyelemre méltó! (Olvassa) Na, ezt nem 

értem! Kérem, magyarázza meg: hogyan értsem ezt? (Olvassa) 
…a magyarországi nép 100-150 év alatt az idegen uralom jár-
mával nyakában kiirtja önmagát, és tudományokkal foglalkozók 
el fogják adni örökségüket? 

Orbán Balázs Nem érted? Jer közelebb! 
Ugron Gábor (feláll, odaviszi a füzetet) 
Orbán Balázs (a füzetre mutat) Itt olvasd az érvelést! 
Ugron Gábor (hangosan, a nézőtér felé fordulva olvassa) Manapság, megítélésem 

szerint, égető fontosságú az osztrák hivatalnokok, a teljes oszt-
rák államapparátus, a katonaság eltávolítása magyar földről és a 
kötelező német szó, a német beszéd megszüntetése. Mi csak a 
personaluniot5 tudjuk elfogadni, amint hajdan Nagy Lajos kirá-
lyunk idején Magyarország és Lengyelország között vala. Nem 
akarunk továbbra is korona-tartományi státust! Az idegenek 
hatalmának következtében minden jó szándék, minden igyeke-
zet, ami a magyarság nemzeti önismeretét és önbecsülésének 
erősítését szolgája, csak pusztába kiáltott szó! Megelégeltük 
ezeket az állapotokat! Ezek megemésztenek bennünket. (Meg-
áll) Ilyen sötéten látja bátyám a dolgok állását? 

Orbán Balázs  Úgy vélem, nem feledhetjük el a véres megtorlások korát, 
amely maga alá temette a sok drága hazafit és a magasztos ide-
ákat, amelyeket tápláltunk. 

                                                 
5 personalunio — két vagy több állam olyan független szövetsége, amelyet a  közös uralko-
dó személye kapcsol össze 
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Ugron Gábor Nem gondolja, hogy azok az elvek ma már anakronisztiku-
sak6?! És az ifjúság felé kellene fordítani figyelő szemünket? 

Orbán Balázs (szembe fordul Ugron Gáborral) Pontosan ezt gondolom: az ébre-
dező fiatalokat kellene ellátni magyarságismeretet gyarapító írá-
sokkal. De a politikai felfogást… kiállást a társadalmi cselekvés 
lehetőségeihez idomítani nem lehetséges! és nem is szükséges! 
Sokan az országgyűlési felszólalásomat nemzetieskedő gán-
csoskodásnak mondják… De én továbbra is a Nemzeti Párt 
baloldali frakciójának zászlósa leszek, és bátran, sőt büszkén 
vállalom a zászlólengetést. (Csend.) 

Orbán Balázs (leül) Foglalj helyet, Gábor! 
Ugron Gábor (leül) 
Orbán Balázs A földi élet hármas dimenziójában élve, nekünk, ma élő szé-

kelyeknek nem lehet közömbös a Tegnap, azaz Múltunk törté-
nései, melyeknek továbbéltetésével székely jövőnket építjük a 
sok szenvedéstől és igazságtalanságtól meggyötört Erdély föld-
jén. 

Ugron Gábor Minden elmúlás magában hordozza az új csíráit — nem így vé-
lekedik? 

Orbán Balázs (ingerülten) De minémű csírák azok?! Ne feledd: a csírából kon-
koly is nőhet! 

Ugron Gábor Nem gondolja, hogy az oktalan csüggedés már túlzás?! 
Orbán Balázs Jogtudós barátom, látom, elveink nem egyeznek. 
Ugron Gábor Pontosabban nem mindenben egyeznek! 
Orbán Balázs Egyre jobban vacog a lelkem a közömbösség jéghegyét látva… 
Ugron Gábor (kissé sértődötten) De ki közömbös?! Talán én?! 
Orbán Balázs E jéghegyet elhagyva sebesülő léptekkel kellene haladni a tettre 

váltott gondolatok irányába, mert ütött az ébredés órája! 
(Csend) Mondd: székelyként a közös ügyek operatív irányítását 
ellenőrző delegáció munkájában hogyan tudsz részt venni? 

Ugron Gábor Miért kérdezi? 
Orbán Balázs Mert kíváncsi vagyok. 
Ugron Gábor (lassan feláll, jobb kezével gesztikulál) Mi őrhelynek tekintjük képvi-

seletünket a delegációban… posztnak, ahol a nemzet érdekeit 
képviseljük. 

Orbán Balázs De ti azon munkáltok, hogy a Függetlenségi Pártot kormány-
képessé tegyétek… 

Ugron Gábor Ez igaz. Mi a realitásokhoz próbálunk igazodni, és nem va-
gyunk hívei a romantikus nemzeti szópuffogtatások politikájá-
nak. 

                                                 
6 anakronisztikus (gör.) — időszerűtlen, idejétmúlt, ósdi, elavult, korszerűltlen stb. 
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Orbán Balázs (Idegesen feláll. Lassan lépkedve beszél.) Járj nyitott szemmel! Nem 
veszed észre, hogy a realitásokhoz való alkalmazkodásod az 
osztrák kormánynak kevés, a székelység számára pedig túl sok?! 

Ugron Gábor Miért… eddig nem tettem  semmit székely népemért?!… Több 
ezer hold földemet veszítettem el, mert üzemet létesítettem, 
utakat építettem a Székelyföldön… Az én vezérelvem: „a szé-
kely néppel, a székely népért”! 

Orbán Balázs Az egész ország ismeri a rabonbán áldozatkészségét… (Szünet) 
Ugron Gábor Megítélésem szerint a túlzott, hencegő hazafias érzület vak in-

dulatot szül, mely pusztító szeleket generál. Énszerintem: jó 
lenne a túlzások labirintusából végre kijőni! 

Orbán Balázs Az ifjonti vér csak meddő küzdelemre sarkall téged?!… A kor-
mány szerint túlzások szerintem jogos követelések! Én pedig 
szívemre hallgatva, bár dicstelenül, de bátran, sziklaszilárdan 
harcolok a végső győzelemig. 

Ugron Gábor Az a győzelem mikor és hogyan következik be, bátyám?! 
Orbán Balázs A kitartás rövidesen meghozza a győzelmet… Jogos követe-

léseinket nem fogom kompromisszumokra váltani soha! Soha! 
(Csend) 

Ugron Gábor Kedves bátyám, nincsen szándékomban befolyásolni elveit. 
Orbán Balázs   Azokat nem futó homokra építettem. (Csend. Mutatóujját fel-

emelve) Vigyázz, Gábor, a csábításoknak ne hódolj be! 
Ugron Gábor   (kedves hangon) Hagyjuk a politikát! Nem kellene csendesebb vi-

zekre evezzünk?! 
                           Szünet. 
Ugron Gábor    Kéne érkezzen Jókai Mór, ugye? (Leül) 
Orbán Balázs Kéne! Ő akará ezt a találkozót… Amint mondá: a három ki-

váló székellyel együtt akar ünnepelni. 
Ugron Gábor (mosolyogva) Hát igen, nagy ünnep ez Orbán Balázs számára! A 

Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába fogadta 
tudományos munkásságáért. Ez hatalmas elismerés és megtisz-
teltetés! 

Orbán Balázs Túlságosan is nagy! Meg se érdemelem! 
Ugron Gábor Ilyent ne mondjon! Nincsen olyan erdélyi író ember, aki ezt 

jobban megérdemelné a haza és a nemzetnek tett szolgálatáért.  
Orbán Balázs Ne felejtsd el, öcsém, Berde Mózest! Az osztrák kormány en-

gem száműzetésre kárhoztatott, de őt a szebeni kormánybiz-
tost négy évre vasra verette.  

Ugron Gábor Itt (az asztalról felvesz egy másik füzetcsomót) ez egy újabb készülő 
műve? 

Orbán Balázs Most fejeztem be A székelyek származásáról és intézményeiről 
című munkámat. 
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Ugron Gábor (lelkesen) Ez nagyszerű!  
 Kopogás az ajtón. 
Orbán Balázs (hirtelen feláll) Ez Jókai lészen! (Az ajtóhoz siet. Kinyitja. Csodál-

kozva.) No, Isten hozott, Benedek Elek öcsém! 
Benedek Elek  Érkezésem meglepetés. Nem igaz?  
Orbán Balázs   (kezet fognak) Idvezellek! 
Ugron Gábor (feláll, kezet szorítanak.) Hogy-hogy egyedül jöttél? 
Benedek Elek  Jókaitól jövök. Azt üzené, hogy sajnálja, hogy most nem tud 

idejőni, de hat órakor a Vigadóban találkozunk. 
Orbán Balázs No, ülj le, Elek! 
Benedek Elek  Köszönöm! (Leül) 
Orbán Balázs Egy kis székely toroköblítővel szolgálhatok a vacsora előtt? 
Benedek Elek  Nem utasíthatjuk vissza… (tréfásan) Jöjjön hát! 
Orbán Balázs (tölt a poharakba) 
Benedek Elek  (poharát felemelve) Emelem poharam a legnagyobb székely, Or-

bán Balázs egészségére, akit a Tudományos Akadémia méltán 
fogadott soraiba! Éljen soká a nemzetünk szolgálatára! 

Orbán Balázs (szerényen) Csak addig éljek, míg szolgálni tudok székely népem-
nek. 

Ugron Gábor Éljen Orbán Balázs, a székelyek apostola! 
Orbán Balázs No, elég a himnuszokból! Igyunk hát! (Isznak) Véleményeteket 

kérve olvasnék valamit jegyzeteimből (veszi a füzetet és olvassa). 
„A nemzedék életképességét és hatalmát ma már nem a nyers 
erő, hanem a népek műveltségi foka és szellemi fejlettsége 
szabja meg.” 

Benedek Elek  Balázs bátyám, igen helyesen látja a világ menetét! 
Ugron Gábor Énszerintem is helyénvaló megállapítás. (Szünet) 
Orbán Balázs (legyint) Akkor jó! De beszéljünk másról! Akarom kérdezni, 

Elek, a kicsi fiad hány esztendős? 
Benedek Elek  Az én Marcell fiam nemsokára 3 évet tölt… És, Gábor, a te fi-

ad, úgy tudom már nagyobbacska legényke… 
Ugron Gábor Már hetedik életévében jár a kis lurkó! 
Benedek Elek  Hol kereszteltétek? 
Ugron Gábor Marosvásárhelyt kereszteltük, a plébániatemplomban. Persze ő 

is Gábor. 
Benedek Elek  Bizonyára ő is olyan jó hazafi lészen, mint apja. 
Ugron Gábor Az majd elválik. (Csend) (lassan feláll és a falon levő három képet 

szemléli) Ők Balázs bátyám példaképei, úgy hiszem. 
Orbán Balázs (fejét ingatja) Nem! 
Ugron Gábor (csodálkozva) Nem?! 
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Orbán Balázs Nem! Ők az én lelki rokonaim, mert elveikkel, törekvéseikkel 
teljesen azonosulni tudok. 

 De most, ha megengeditek, térjünk vissza Jókaira! Tudom, 
hogy nemrég tért vissza itáliai útjáról. 

Benedek Elek  Oda menekült, hogy felesége elvesztése miatti fájdalmát eny-
hítse. 

Orbán Balázs Nem tudom, mire véljem ezt az irányomba tanúsított nagy 
szimpátiát. 

Benedek Elek  Pedig, ha jól meggondoljuk, mindig is nagyon rokonszenvezett 
bátyámmal… 

Orbán Balázs Egynéhányszor kinyilvánította — az igaz. 
Benedek Elek  A minap is hangoztatta, hogy az erdélyi tárgyú regényeit, elbe-

széléseit Orbán Balázstól hallott legendák, elbeszélések inspi-
rálták. 

Ugron Gábor (Megfordul) Aztán ráadásul politikai szálak is fűzik Erdélyhez! 
Ne felejtsük, hogy Magyarhonban nem, de Erdélyben Erzsé-
betvárosban, majd az ilyefalvi kerületben választották parla-
menti képviselőnek. 

Benedek Elek  Na, és felesége, Laborfalvi Róza is háromszéki volt. Azért vál-
lalta az erdélyi utakat, hogy jobban megismerje az ott élő népet, 
amikor még nem volt képviselő. 

Orbán Balázs Ezek valóban a lélek útjai voltak… De most a Szabadelvű Párt 
soraiban politizál, és publicisztikájával is azt népszerűsíti. 

Ugron Gábor De hiszen az is baloldali irányvonal, nem kormánypárti. 
Orbán Balázs Igen, de az  balközép párt! Erősen különbözik tőlünk… (muta-

tóujját rosszallóan felemeli), nem az igazi Függetlenségi Párt! (Szü-
net) És, ti is, öcsém, (Gáborhoz fordul) a jobboldali frakcióval 
csak gyengítitek sorainkat. 

Ugron Gábor (hevesen) Téved, bátyám, mert mi a nemzet érdekeit képviseljük 
a Függetlenségi Pártban. 

Orbán Balázs (félbeszakítja) De jobboldalon! 
Ugron Gábor Jobb oldalon… a nemzet szolgálatában! 
Orbán Balázs Ismerem elveiteket: visszaszorítani a függetlenségi mozgalom 

radikálisabb törekvéseit, s így kormányképessé tenni az Ugron-
pártot. 

Ugron Gábor Lehet, hogy az idő minket fog igazolni… Elek, itt te vagy a leg-
fiatalabb, neked erről mi a véleményed? 

Benedek Elek  Zavaros időket élünk, bizonytalan minden. Köztudott, hogy 
szülőföldemen ellenzéki mandátumot nem szavaztak nekem, 
ezért rövid ideig kormánypárti páholyban kényszerültem poli-
tizálni, de lelkiismeretem és Orbán Balázs példája (rámutat) nem 
hagytak nyugodni. Felszólalásaim, akárcsak a kegyelmedéi, el-
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lenszenvet, gyűlöletet váltottak ki — és ezt megelégelve, kilép-
tem a pártból. 

Orbán Balázs Ezt helyesen tetted, Elek! 
Benedek Elek  Csupán szélmalomharc volt. 
Orbán Balázs Erősebb elszánás, határozottabb kiállás szükségeltetik a Füg-

getlenségi Párt részéről! Erre intett Kossuth is, amikor nála 
voltam Turinban. 

Benedek Elek  Kár, hogy nem jött haza a „Ceglédi százak” hívására! Mer’ ak-
kor nagyobb hatású lehetne a kormányzati párt elleni támadás, 
sőt eredmények is születnének! (Szünet) Ottjártakor mivel indo-
kolta a ceglédiek felkérésének elutasítását: hogy városuknak or-
szággyűlési képviselője legyen?! 

Orbán Balázs (Kissé elgondolkozik) Mivel indokolá?… Azt mondá, hogy ő soha 
nem akar osztrák-magyar állampolgár lenni! Büszke arra, hogy 
magyarnak született, és másod-állampolgárság neki nem kell! 

Ugron Gábor De nekünk itt az adott körülmények között helyt kell állnunk: 
népünk, nemzetünk, ősi kultúránk védelméért, felvirágoztatásá-
ért nap, mint nap. 

Orbán Balázs Na, erre a helytállásra igyunk hát! (Tölt a poharakba) 
Benedek Elek  (felemeli a poharat) A bátor helytállásra! 
Ugron Gábor Igyunk a biztató jelekre! (Isznak) Erőt ád a harchoz, hogy a sö-

tét erdőbe tartó utunkon már a lombok között fényjelek mu-
tatkoznak.  

Orbán Balázs (határozottan emeli fel kezét) Miféle fényjelek?! Ezek kompro-
misszumok eredményei! Dolgozni kell hűséggel a 48-as esz-
mékhez! 

Ugron Gábor Ez elvi kérdés. A mi nézetünk szerint a rugalmasság munkánk 
attributuma7. 

Benedek Elek  Igazad lehet… azt kellene tisztázni, hol a határ a kompro-
misszum8 és reálpolitika között! 

Orbán Balázs Amíg vannak vérző sebek, mi kompromisszumot nem isme-
rünk! Itt (veszi a füzetet az asztalról) a következő parlamenti be-
szédemből hadd olvassak fel egy passzust! 

Benedek Elek  Halljuk! 
Orbán Balázs (Olvassa a füzetből) Nekünk, a baloldali Függetlenségi Pártnak, 

Magyarország és Erdély önállóságáért bátran kiállóknak az a 
véleményünk, hogy a politika ingoványában vergődünk: a hi-
vatalos osztrákbarát kormány próbálja belénk fojtani a re-
ményt!… a független Magyarország és Erdély reményét. De mi 

                                                 
7 attributum — elválaszthatatlan tulajdonság 
8 kompromisszum (lat.) — engedmény, megalkuvás 
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továbbra is kitartóan és szilárdan fogunk küzdeni az Ausztriá-
tól való elszakadásért, a társadalmi, gazdasági, politikai szabad-
ságunkért! És a szellem szabadságáért! Mert a szellem sza-
badsága teszi lehetővé a gondolat fejlődését — az pedig a jólét 
záloga… A mi pártunk ezt a küzdelmet folytatja, ha kell, élete 
árán is, miként dicső elődeink, a Szabadság héroszai!… Héro-
szok, akik méltatlan utódok útját kitaposták! (Megáll. Leteszi a 
füzetet.) Nem folytatom… (Szünet) Ne feledjétek el, hogy erdé-
lyinek lenni több munkát és felelősséget jelent! Úgy kell dol-
gozzatok, hogy legyetek méltó székelyek! 

Ugron Gábor  Bizonyos lehet, hogy nekünk is ez mindennapi gondunk és tö-
rekvésünk! 

                           (Szünet) 
Orbán Balázs Visszatekintve múló éveimre: egész életem küzdelem volt, a jó-

ért és igazságért, a haza üdvéért, székely népem boldogulásáért, 
de soha nem kerestem jutalmat.  

Benedek Elek  (feláll) Én a magam részéről javasolnám: a beszélgetésünket 
folytassuk a Vigadóban! 

Orbán Balázs Induljunk, mert Jókai vár reánk! 
Benedek Elek    Meg aztán a vacsora is kihűl. (Nevetnek) 
Orbán Balázs    Sajnos az utóbbi időben nekem bajom van a vacsorával… 
Benedek Elek    És  miféle baj!? 
Orbán Balázs    Úgy tapasztalám, hogy csak a majorságfélét tudom enni. 
Ugron Gábor    Itt, Pesten nem értik a „majorságot”. 
Orbán Balázs   (legyint) Tudom, tudom: szárnyashúst kell kérjek… Nos, indul-

hatunk?! 
 Halkan felhangzik Süvegemen nemzeti szín rózsa című 48-as ének dal-

lama. 
Ugron Gábor (a színpad előterébe lépve) Úgy hiszem, véleményünk abban meg-

egyezik: nincsen bevégzett munka, csak örök újrakezdés! 
Orbán Balázs (mutatóujját felemelve) Ne feledjétek soha: Székelynek lenni hiva-

tás! 
Benedek Elek  Szépen mondta, Balázs bátyám!… Igaz székelynek lenni való-

ban hivatás! (Távoznak) 
 
A zene felerősödik. 

Függöny 


