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 Orbán Balázs közöttünk. 

 

 

Balázs Árpád 
 

Orbán Balázs és a legendás Szejke 

I. 
 

Unokáimnak 

 

 
 

„És éppen ezen véghatárainkon fekvő legérdekesebb terület, a szép Székely 

föld az, mely legkevésbé van ismerve, melyről önmagunk is legkedvesebbet tu-

dunk. Égető szükséggé vált tehát annak felkutatása és ismertetése.” 
 

Orbán Balázs 
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Az olvasóhoz 
 

Tartozom egy őszinte vallomással. Régi rajongója vagyok Orbán Balázsnak, a 

legnagyobb székelynek, aki méltán viseli e rangos címet. Valóban nagy, felbe-

csülhetetlen örökséget hagyott ránk. A sors úgy rendelte, hogy 1992-ben én kez-

deményeztem, mint önkormányzati képviselő Székelyudvarhely város első köz-

téri szobrának felállítását. Mindig hajtott a vágy, a kíváncsiság, hogy megismer-

jem a múlt század végén virágzó Szejkefürdő igaz történetét, hisz valamikor 

nem is olyan régen vendégházak sokasága, zeneszótól hangos vendéglők, messze 

földön híres fürdőmedencék várták a pihenni, gyógyulásra érkezőket. Mindezek 

hátterében egy nagyszerű ember állt, akit úgy hívtak, hogy: Orbán Balázs. Ő 

volt az, aki úgy szerette népét és szülőföldjét, hogy képes lett volna életét adni 

érte. Fő műve, a Székelyföld leírása sokáig tiltott olvasmány volt szűkebb pátri-

ánkban, de mióta kinyílott a világ, ott áll a polcomon és mindig előszeretettel 

lapozom. 

Miközben régi lapok közt búvárkodva bukkantam rá halála, temetése króni-

kájára, úgy gondoltam, hogy könyvemben ezt a dokumentum értékű korabeli 

sajtóanyagot is megosztom az olvasóval. 2019-ben születésének 190. és 2020-ban 

halálának 130. évfordulója jó alkalom arra, hogy újra és újra beszéljünk róla, 

rátekintsünk birtokára, mely egykor bölcsője volt és sírja is lett.  

 

Balázs Árpád 

 

 

Szejkefürdő 
 

A magyar közönségnek egyik régi szerencsétlensége a külföldieskedés. Min-

denen kapunk, ami idegen, s ha helyünkbe nem hozzák, mi megyünk utána. Ez-

zel együtt jár az a másik szerencsétlenség is, hogy csaknem mindent elhanyago-

lunk, ami hazai. Európában alig van ország, mely oly gazdag volna ásványos 

forrásokban, mint hazánk; s vagyonos osztályaink mégis egész népvándorlással 

vonulnak, tavasz végétől nyár utoljáig a külföldi fürdőkre. E vándorcsapatok ré-

vén sok százezer, sőt talán sok millió is kimegy évenként az országból, holott 

azzal hazai fürdőink felemelkedhetnének; míg így a saját közönségünk külföldre 

való vágyakozása megakadályozza ezek kifejlődését s európai színvonalra emel-

kedését. Nem adoma, hanem megtörtént tény, mely akárhányszor előfordul, 

hogy a magyar embert külföldi fürdőről küldi haza egy-egy lelkiismeretes idegen 

orvos, hogy menjen valamelyik kárpátaljai vagy erdélyi fürdőbe, mert betegség-

ében ott találhat legvalószínűbben üdülést.  

Midőn hazánk ismertetésének céljából a hazai fürdők ismertetését ez idén 

ismét megkezdjük: tesszük ezt egy olyan fürdővel, mely a Királyhágón innen 

egyike a legkevésbé ismert gyógyhelyeknek. Még új fürdő az, melynek képét mai 

számunk mutatja, de alkalmasint egyike lesz azoknak, melyek hivatva vannak 

a külföldre vándorló fürdővendégek számának apasztására.  

A Szejkefürdő a Székelyudvarhely—parajdi országút mellett, a székely anya-

várostól, csak egy negyed óra távolra fekszik: utolsó vasúti állomása Segesvár, 
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honnét naponként közlekedő postakocsin négy óra alatt érünk Székely-Ud-

varhelyre s igy a fővárosból 25 frt útiköltségbe kerül (vasúti második helyet 

számítva) s 28 óráig tart az odautazás.  

E fürdő is, mint hazai legtöbb fürdőnk, sokáig el volt hanyagolva, de újabb 

tulajdonosa Orbán Balázs országgyűlési képviselő, igen tekintélyes áldozatokat 

tett rendbehozatalára s öt év óta egészen megváltoztatta az egyszerű helyet, 

mely addig csak a szép fekvés és erős hatású víz által vonzotta magához a vidék 

lakóit. A fürdő völgyének jobb oldalán emelkedő Nagy Mál árnyas erdői alatt 

emeletes vendéglő áll, kőből építve, tágas termekkel és erkélyekkel, az emeleten 

pedig vendégszobákkal. Mellette bérház áll, két szobás és külön konyhákkal el-

látott szállásokkal. 

Az erdőalji nagyvendéglőn és bérházon kívül még épült lenn, közvetlen a für-

dő szomszédságában három lakház 7 szállással, s így most már 24 szállás áll a 

vendégek rendelkezésére. Egy két szobás családias szállás bútorozva egy hóra 

csak 20 frt.; egyes szobák 10-15 ftért kaphatók. A vendéglői ellátás is olcsó, mert 

ebédet egy hóra 16 ftért, egész ellátást 25-30 ftért, egy meleg fürdőt 30 krért, 

egy hideg fürdőt 10 krért lehet kapni. Oly olcsó e fürdő, hogy magános ember 

havonként 50-60 frtból, tehát annyiból, a mennyit a legkisebb városban is elköl-

tene, kényelmesen kijöhet.  

Emellett szellemi táplálékról: hírlapokról és könyvtárról is gondoskodva van, 

s gyönyörű kilátású árnyas sétányok nyújtanak szórakozást a vendégeknek. 

Van fürdő-orvos (dr. Cseh Károly), Udvarhely városa csak egy negyed órára fek-

szik, hová naponként 4-szer lehet omnibusszal berándulni.  

A Szejkefürdő a völgyön át törtető Sóspatak jobb partján, a fürdőteleptől 50 

lépésnyire van. A Szejke kén-jódos forrás, melynek vize kristálytisztaságban s 

oly bőségben lüktet fel a föld gyomrából, hogy lefolyása malmot hajthatna. E 

forrás két tágas medencébe (női és férfi fürdő) van felfogva, kitűnő zuhanyokkal 

körülvéve, melyeknek vize magából a 7-8 E. fok hidegségű ásványos forrásból 

szivattyúztatik. A forrás hidegségben a borszéki Lobogó után következik, de 

olyan tulajdonságú, hogy csak az első beszálláskor tetszik hidegnek, mert a test 

hamar megveresedik s azután többé nem érzi a hideg hatását, úgyhogy gyen-

gébb idegzetű ember is negyedóráig, a gyakorlott fürdők félóráig is kiállják. 

Eddigelé a Szejke gyógyhatását főként szélhűdésben, hűlésben, köszvényben 

és tagzsugorodásokban, stb. találták kiválónak. Forrásai egyébiránt most van-

nak vegyelemzés alatt a budapesti egyetem laboratóriumában, s csak ezután 

fogjuk teljesen és kimerítően ismerni azon vegyelemeket, melyek e szép jövővel 

biztató forrás gyógyhatását eszközlik. Eddigelé nagy konyhasó-, kén- és gazdag 

jódtartalmát emelték ki az ott megfordult természetvizsgálók és orvosok. Ha a 

tulajdonos a megkezdett úton tovább halad s nem retten vissza a most talán 

még veszteséggel járó befektetésektől: a Szejkefürdő jövője biztosítva lesz: leg-

alább akik a fürdőn megfordultak, a nem csekély számú erdélyi fürdők között 

máris a jelentékenyebbek közé sorolják. 

 

Vasárnapi Újság, 1876. május 21.  
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Erdélyi levél 
 

Szejkefürdő 

(Aug. 4.) 

 

 
 

Szejkefürdő, 1874 

(Morelli Gusztáv rajza után) 

 

Annyi levél jelent már meg a Szejkéről, hogy újat alig mondhatnék róla. Újat 

nem, de mondhatok igazat. Az utóbbi időkben több leírást olvastam róla, de le-

gyen szabad megjegyeznem, hogy valamennyi túloz egy keveset. Kuruc tudó-

sunk: Thaly Kálmán összehasonlítja egy levelében Gasteinnal, Karlsbaddal s 

még néhány külföldi fürdővel s azt mondja végül, hogy a Szejke valamennyit 

fölülmúlja. Nos, gyógyhatását nem ismerem tapasztalatból, mivel magam nem 

szenvedtem podagrában, s kötelességem elismerni Szejke ama jeles tulajdon-

ságát, melyről derék történészünk oly elismerőleg nyilatkozik. Magam is meg-

egyezem abban, hogy a Szejke páratlanul áll Magyarországon hidegségére néz-

ve, mert vize alig 7-9 fok Celsius szerint s több nyáron időzve itt, még nem lát-

tam olyan beteget, a ki meg ne gyógyult volna tőle, lett legyen hűlés, podagra, 

vagy Tisza-pártiság a betegsége. Kétségen kívül nagy hátránya azonban, misze-

rint annyira hideg, hogy senki sem képes belemenni, kinek már különben is 

nem acélosak izmai s bizony valami vékonydongájú ember könnyen holtra fagy 

benne. Ivó víze kellemes savanyú ízű, igen bő vas- és szénsavas mésztartalom-

mal, csak illata nem éppen az eau de Colognera emlékeztet s komolyan app-

rehendálom, hogy éppen a „Zrínyi Ilona” kútja ilyen. Lakásairól a rosszakarat 

sem mondhat semmi rosszat. Különösen a Székely Mózeshez címzett vendéglő, 

Béldy Pál, Kossuth, Rákóczi, stb... lakházak igen jók. Kerestem, — miután mind 

történelmi nevekkel vannak felruházva a lakások, — ha nincsen-e vagy egy De-

ák Ferenc, Széchenyi nevű is. Nincs egy sem. 

Nagy kitérést tettem a rendes kerékvágásból, még azt sem mondám el, hol is 

fekszik tulajdonképpen az a Szejkefürdő, melyről úgy zárjel között azt is megsú-

gom, hogy tulajdonosa melléknevéről Udvarhelyen Zandirhám-fürdőnek hívják. 

Fekszik a héjjasfalvi vasúti állomástól (Budapesttől Héjjasfalva tizenhat óra) 
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két és Udvarhelytől háromnegyed órányira, erdős hegyek oldalában, mint min-

den székely fürdő. Mögötte terjedelmes erdő terül el, mely újabban már takarít-

va van s oldalába kanyargó utak vágva. Itt-ott egy-egy lugas, jobbára az eddigi 

női vendégekről vannak elnevezve. Van Irma, Margit, Gizella, Bertha, Róza és 

Elma-lugas. 

Ha elég erőteljes tüdőd van, kisétálhatsz a hegy csúcsára a Hentaller-fájához 

és meg van fizetve fáradságod a kilátásban. Ellátsz északkeletre a parajdi vona-

lon a közeli falukig, délre Udvarhelyig, honnan mogorván integet feléd Budvára, 

a székely támadt romjai s a Székely Mózes fejedelem emeletes háza, mely ma a 

kath. egyház tulajdona s fiatal papoknak szolgál lakásul. Tempora mutantur. 

Hol Kádár András, Apor István meg Ugron Ábrahám sarkantyúzták paripáju-

kat s vezényelték erőteljes hangon a lovas kurucokat, hol ezelőtt ezer esztendő-

vel szekérvárat vont magának a székely, mivelhogy: „Annyi gothus vala, Hogy 

számi se vala, Szegény Székely ország. De nagy bajban vala”, hol három mészá-

roslegény megszalasztott 1600 embert, bár azok „Róma fiai” voltak: ott most 

Werndl- féle szuronyos puskák villogását látod és vadgalambszín blouseban lo-

vagolnak el szemed előtt a vadásztisztek. 

Tempora mutantur! 

Átadod magad az emlékeknek, füledben a tárogató hangja zeng és... az esti 

szellő feléd röpíti a kürt hangját. Hisz ez a gyalogság takarodója! Bizony, nem is 

a kurucoké. 

 

 
 

Szejkefürdő, háttérben a Nagyvendéglő 

 

A hegy alatt azonban a fürdőn egy másik, kellemesebb hang üti meg füledet, 

cigányzene. Tégy úgy, mint én, haladj le a vendéglő nagy termébe és fizesd meg 

az öt ezüst tízest, mert itt bizonyosan bál lesz, mint minden hétfőn és szerdán. A 

nagy terem már tömve van a székely föld legszebb terményeivel: a szép szőke 

leányokkal. A szíves házi gazda megteszi azt a szívességet, hogy bemutat va-

lamennyinek. Táncolj, amíg a lábad bírja, beszélj keveset a fővárosról, sokat a 

farsangról, csak arra az egyre kérlek, ne nagyon nézegess bele a szép leányok 

szemébe, mert olyan betegséget kapsz, amit ki nem gyógyít a székely Gastein, 

de még a német Gastein, Mehádia, Tátra-Füred, sőt Ugron-fürdő sem. A terem-
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ben meglátod azt is, milyen az a székely csárdás, más néven: „csűrdöngölő”. 

Meg-mutatja a tulajdonos Orbán Balázs. Karján valamelyik szépasszonnyal, lá-

bán sarkantyús csizmával, baljában a Kossuth-kalappal s száján a székely tánc-

szóval:  

 

 
 

Orbán Balázs festett székelykapuja egykori birtokán, 

ma a síremlék előtt áll 

 

Kicsi nekem ez a csűr, 

Kirúgom az oldalát. 

A rím persze kifogás alá eshetik. Aztán kezdődik a francia négyes. A ki nem 

táncolja, följegyezheti a hölgyek neveit s ott láttam Kabós Károlynét, Jánosi 

Mihálynét, Szabó Pistánét, Váró Ferencnét, Nagy Ferencnét, Gerich Károlynét, 

Boday-nét, Jánosi Kornéliát, Köröndi Mózsinét, Biális Irmát, Török Katát, a 

Varró kisasszonyokat, Kiss Irmát, Kis Katát, Madarász Veronikát és még szá-

mosat. Ott volt Thaly Kálmán is tapló sipkájával, biztatván az érdemes bárót, 

hogy: 

— Csak rajta Balázs! Remekül van Balázs! 

Ott volt Lázár Ádám képviselő Thaly Kálmánnal s több kissebb-nagyobb ce-

lebritással, megtelepedve egy asztal mellett az előszobában. S míg a fiatalság 

mulat kedvére, megszólal egy búfelejtő „csöndes” is. Szomorúan tekinték órám-

ra. Tizenkettőt mutatott, indulnom kellett Udvarhelyre s így nem tudhatom, 

meddig tartott a mulatság. 

 

Bolgárfalvy 

 

Fővárosi Lapok, 1881. augusztus 9. 
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Attila forrás és Székely Mózes vendéglő 
 

 
 

Székely Mózes Nagyvendéglő, a törzshely, 

ahol százan is kényelmesen elfértek 

 

Legendaszámba megy mifelénk, hogy Félix-fürdőn azt mondta az orvos az 

Udvarhelyről érkezett páciensnek: ekkora utat megtenni, amikor ott van ma-

guknak a drága jó Szejke-fürdő. Van benne egy kis igazság, hiszen sokszor azt 

sem tudjuk, milyen kincsekkel rendelkezünk. Szejkefürdő, avagy székely Gas-

tein, ahogy aranykorában nevezték, Székelyudvarhely szabadidő központja és 

üdülőtelepe, sokak szerint, a város előszobája. Hírnevével, régi patinájával, szé-

kely kapuival, meg állítja egy pillanatra az átutazó turistát, de gyorsan el is en-

gedi. Pedig egy oázis lehetne, a város gyöngyszeme, gyógyvizeivel, borvíz-for-

rásaival, mofettájával turisták százait csalogathatná ide. Neve szorosan össze-

fonódik ma is báró Orbán Balázs nevével, hiszen egykori birtokán járunk. A 

legnagyobb székely a közeli domboldalban alussza örök álmát. Szinnyei József 

Magyar tájszótára szerint a Szejke szó jelentése kellemetlen ízű és szagú (bü-

dösköves, salétromos, kátrányos, petróleumos, timsós) ásványvíz avagy vize-

nyős, süppedékes hely, ahol ilyen ásványvíz fakad föl. Már a 16. században úgy 

említik, mint ahol az út mellett lévő forrás szürkés, tengervízhez hasonló büdös 

vize gyógyítja a sebeket és a bőrkiütéseket. A területet 1866-ban a lengyelfalvi 

báró Orbán Jánosné vásárolta meg, aki öt évvel később fiának, Orbán Ba-

lázsnak adta azt. A családi örökségként kapott birtokot Orbán Balázs kezdte 

fürdővé alakítani 1871-ben. A legnagyobb székely az Attila-forrás köré kőme-

dencét építtetett, meleg fürdőt, vendéglőt, kocsmát, gazdasági épületeket, par-

kot létesített. A Budapesten megjelenő Fővárosi Lapok 1874 júniusában arról 

értesíti olvasóit, hogy „Székely-Udvarhely mellett a Szejke-fürdőt, mely hatal-

mas kénjódos gyógyforrással bír, tulajdonosa Orbán Balázs képviselő fölemelni 

törekszik, s épített oda két nagy emeletes kőépületet, erkélyekkel, tornácokkal, 

árnyas pavilonokat s ka-nyarutakat csináltatott”, a fürdőben havonta 15 forin-

tért ebédet, harmincért pedig teljes ellátást lehet kapni. A régi leírásokból azt is 

megtudjuk, hogy a Nagyvendéglő Székely Mózeshez van címezve, a fürdők Atti-
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la és Csaba (nagy medence) nevét viselik. A tulajdonos maga a Kossuth lakban 

tanyázik, s körülötte egész serege áll az ősi neveket viselő házaknak. Említésre 

méltó még a Béldi, a Rákóczi, Bercsényi, Thököli, Mikes és Zrínyi Ilona lak. A 

házigazdát így rajzolják le a vendégek: alakja magas, megnyerő, bajsza, amely-

nek párját széles ez országban meg nem találni. De térjünk vissza az Attila for-

ráshoz, járjuk egy kicsit körbe, melynek a világoskék vizében ma is szaporán 

szállnak föl a gáz kövér buborékai. 

 

 
 

Szejke-vizet hordó bivalyos szekér a ’20-as években 

 

 
 

A híres „vizes” bivalyos szekér a ’40-es években 

 
Ma egy szerény, de stabil faépítmény őrködik fölötte. A hideg fürdő — jéghi-

deg. Színe égszínkék. Kezdetben egy pár percnél tovább nem bírja ki senki, de 

azt mondják, hosszabb használat után 30, sőt 45 percig is fürödhetni benne, már 

aki kipróbálja. A kőmedencébe foglalt forrás a fürdő területén a szabadtéri 

nagymedence közelében van, (Attila-forrás, óránkénti hozama 7800 l víz volt) — 

itt tör fel a jellegzetes szagú kénes, sós, 73 féle ásványi anyagot tartalmazó, 13 

fokos gyógyvíz, ami reumára, porckopásra, bőrbetegségekre, idegrendszeri prob-

lémákra javallott. Régebb az Attila kénes forrás, a nagy erővel feltörő vízmen--

nyiségével nemcsak a két úszófürdőt (Attila és Csaba fürdő) táplálta, hanem a 

24 porcelán- és cementkáddal ellátott meleg fürdőket is ellátta. Ma a gyógyvíz 
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egy tartályba kerül, innen pedig szabadeséssel jut be a közelében lévő épületbe, 

ahol felmelegítve összesen tíz kezelőkádba kerül. Egy fürdőkúra általában tíz-ti-

zenöt alkalmat, egyenként 15-30 percet vesz igénybe. Egy udvarhelyi cég szak-

emberei száz év után először kitisztították és fertőtlenítették a kőmedence egy 

részét. Bóni István László mérnök, aki jelen volt a munkálatoknál, azt mondja, 

meglepődve tapasztalták, hogy milyen mesteri precizitással készült a faragott 

kőből kirakott fürdőmedence, az összekötő habarcs nagyszerűen kiállta az idő 

próbáját. A medence alján talált fenyőfapárnákon fekvő deszkákat cserefa csa-

pokkal fogatták össze a régi mesteremberek, mellőzték a fémet. Az idők fo-

lyamán hatalmas iszapréteg rakódott le a medence alján, amit a nyár folya-

mán ki kell majd teljesen takarítani. Talán sikerül felújítani a következő évek-

ben ezt a méltatlanul elfeledett Attila forrást, és gyógyvizét rendeltetésszerűen 

használni egészségünk megőrzése céljából. Akkor a legenda valóssággá válhat, a 

csoda itt van, de tennünk kell érte.  

 
 

A titokzatos édesanya, Knecktel Eugenia 
 

Báró Orbán János huszárkapitány Felvidéken ismerte meg a messze idegen-

ből érkezett szépséges leánykát, feleségül vette és egyenesen a család ősi len-

gyelfalvi birtokára vitte, ahol boldogan éltek. Házasságukból öt gyermek szüle-

tett, Balázs, a mi nagy székelyünk volt a második, aki köztudott, hogy rajongá-

sig szerette az édesanyját. Érthető, hiszen neki köszönhetően vált valóra sok 

álma az életben. Például az Utazás Keleten című hat kötetes munkája, amikor 

1846-ban elindulnak görög származású édesanyja örökségéért Isztambulba a 

szüleivel. Így lesz világjáró, híres emberekkel találkozik, ismerkedik, nyelveket 

tanul és beszél, majd megismerkedik a fényképezés mesterségével. Az édesany-

jától kapta ajándékba 1871-ben a Szejkefürdőt is, gazdálkodásra, ahol végaka-

rata szerint őt is édesanyja mellé helyezték örök nyugalomra. Az 1883 decembe-

rében készült szomorú jelentés szövege sem szokványos, mely tudatja a hírt, mi-

szerint özv. báró Orbán Jánosné szül. Knecktel Eugenia 73 éves korában végel-

gyengülésben jobblétre szenderült. Csak Orbán Balázs tudott így fogalmazni,  

 

 
 

Orbán János 

 
 

Knecktel Eugenia 
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amikor azt írja: „A női erények ritka példányképe szállt sírba. Egy fennkölt lé-

lek vált meg porhüvelyétől, mely éltető melegével nem csak családja szív és ész 

világát hevíté, hanem nemesitőleg kisugárzott mindazokra, kikkel érintkezett. 

Nemcsak a család összetartó köteléke szakadt meg, nem csak ott hagyott maga 

után vigasztalhatatlan árvákat, hanem a szegények és gyámoltalanok is egy 

támaszukat vesztették benne. Hosszúra nyúlt élete az áldásos tevékenységben 

és önfeláldozó küzdelmekben nyilvánult. Mintaképül szolgálhat a magyar a-

nyáknak, hogy miként kell gyermeket nevelni és miként kell azok fogékony szí-

vében csepegtetni a tiszta erkölcsöket és lángoló honszerelmet. Ő távol keleten 

született magyar atya és olasz anyától, s az együtt oly sokat szenvedett két test-

vérnép szebb tulajdonait egyesíté lélekben. Ő testestől lelkestől magyarrá vált, 

úgy élt, úgy működött, s úgy halt el, mint régi clasicus kor dicső emlékű hölgyei, 

kik a haza és szabadság szeretetnek voltak magasztos őrszellemei. Adjon a 

gondviselés sok ily anyát e hazának s akkor az mentve lesz” — olvasható a 

gyászjelentőben. Édesanyja ma jeltelen sírban fekszik fia mellett, a messziről 

jött látogató mit sem sejti, hogy a holtában is öleli fiát az öreg matróna. 

 

 

Orbán Balázs „a mi emberünk” 
 

Pillanatképek a legnagyobb székely életéből 

 

 
 

Orbán Balázs fiatal korában 

(Az eredeti fénykép dr. Molnár Attila tulajdona) 

 

Orbán Balázs, amikor betegeskedni kezdett, az beszélték róla a magyar fővá-

rosban, hogy valaki mérget kevert az italába, a házát teljesen kirabolták. Erek-

lyeként őrzött családi ékszereit s értékes papírjait elvitték, az elkövető nem 
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más, mint a szejkefürdői birtokának gondozója. Azt is rebesgették, hogy állító-

lag gyöngéd szálak is fűzték a házvezetőnőhöz. A hírt halála után a sajtó is 

megszellőztette. Ezernyolcszáznyolcvanhét elején arra a hírre érkezett haza, 

hogy kirabolták a Rákóczi lakot és féltett ereklyéit, anyjától maradt családi ék-

szereit elvitték. Velük együtt eltűnt Faragó Anna is, aki négy esztendeig gon-

dozta szejkei házát s kormányozta magát a fürdőt is. Szegény Orbán Balázs nem  

 

 
 

Szejkefürdő 

(Korabeli fénykép után készült rajz) 

 

hitte az emberek „abszolút romlottságát” s megbízott Annában, akit Kolozsvár 

utcáiról vitt otthonába, de meglehetősen viharos múlttal. A jólelkű báró úr meg-

könyörült rajta s házába fogadta, hogy megmentse az elmerüléstől. Ott élt és 

uralkodott esztendőkig abban a reményben, hogy egyszer bárónő lesz belőle. A 

gazda ritkán járt haza, az ország gondjai túlságosan lefoglalták, így amíg távol 

volt, Anna igazgatta a fürdőt, és gazdaságot s az ő kezére jutott minden jövede-

lem. A rablás után nagy csendben Incze József ügyvédhez fordult Orbán Balázs, 

hogy szerezze vissza valahogy a családi ékszereit; a többit, ha elvész is, nem 

bánja. Arról hallani sem akart, hogy a bíróság útján kerestesse meg a tolvajt. 

Attól tartott Orbán Balázs, hogy rossz hírbe keveredik, ez neki nem hiányzott. 

Megbocsátott a bűnösnek s nem szolgáltatta ki a bíróságnak. A családi ékszere-

ket a kolozsvári zálogházból vásárolta vissza ötszáz forinttal. Anna is belátta, 

hogy nem lesz belőle bárónő soha. Családdal nem lévén megáldva, de a nők min- 

 

 
 

Korabeli udvarhelyszéki népviselet 
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dig körülrajongták. Fiatal korában a hölgyek valósággal bálványozták. Sohasem 

láttam ilyen szép férfit — szólt elragadtatva egy előkelő francia nő, midőn Or-

bán Balázs Hugó Viktor emlékénél beszédet mondott. Szemtanúk szerint elbű-

völő egyéniség volt: a görög arányok és a székely vérmérséklet szerencsés keve-

réke. Egyik alkalommal Székelykeresztúr piacán szónokolt egy hordó tetejéről, 

azt találta mondani: ha képviselőnek választják, eltörlik az adót. „Ez a mi embe-

rünk!” — kiáltották hallgatói. A székely nép, de különösen az asszonyok bálványa 

volt. Mikor képviselő-választásra mentek a férfiak, a feleség meghagyta férjének: 

„Orbán Balázsra szavazzon kend, mert hanem kiforrázom a szemét, mikor haza-

jön”. Ismerősei mondják: Szebb ifjat alig ismertek. Mosolygó fekete szem, szabá-

lyos vonások, örök lángolásban levő alig barna arc, magunk közt beszédes ajka, 

szerény, társaságban mondhatni félénk viselet, mindenkit megnyert számára. 

Már akkor báróságára nem sokat adott, mert gazdagnak nem született... 

 

 
 

Orbán Balázs, az amatőr fotográfus munkái 

 

Az is közismert, hogy Orbán Balázs előszeretettel fényképezte a szebbik ne-

met. A legjobb bizonyíték erre a több tucatnyi ránk maradt fényképsorozat, 

melynek szerzője, éppen a legnagyobb székely. Kortársai is gyakran emlegették 

a nagy-bajuszú jóképű fiatalember vonzalmát a szebbik nem irányába. Orbán 

Balázs emléke címmel a Dávid Ferenc egylet kiadásában megjelent emlék-

könyvben a kortársak emlékeznek és olyan történeteket osztanak meg a nagy-

érdemű olvasóval, ami akkoriban tabu témának számított. Id. Daniel Gábor ud-

varhelyi főispán sok érdekes adatot mond el Orbánról, kivel, ha éles politikai el-
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lentétben is volt, mindig becsülte. Példának említi, hogy mikor a Székelyföldről 

írt művét készítette, miképp szerzett pénzt a szükséges utazgatásra. „Egy alka-

lommal huzamosabb ideig tartózkodott Orbán Balázs Erdővidéken, adatgyűjtés-

sel s fényképezéssel foglalkozván. Egy baróthi hetivásár után csodálkozással be-

szélte el nekem egy székely nő, hogy egy nagy bajuszú úr potom áron veszi le 

mindazokat, kik kívánják. Nagy volt a csődület a nők részéről s pillanat alatt le 

voltak véve. Azt hiszem, ezen fényképek nem igen sikerültek, de mégis valami 

jövedelmet adtak az ő útiköltségei fedezésére.” Pálffy Dénes többek közt azt a  

 

 
 

A fiatal Orbán Balázs 

 
 

Orbán Balázs 1853-ban készült 

fényképe Jersey szigetén 

(A Párizsi Musée d'Orsay archívumából) 

 

csintalanságot írja meg róla, hogy egy csehédfalvi látogatás alkalmával, ahol 

unitárius parciális volt, arra lett figyelmes, hogy a díszmagyarban megjelent 

Orbán Balázs egy rövid diskurzus után a rögtönzött nagy konyhában forgolódik 

és meglepetésére „a szakács mellé adott szép lányokat és csinos menyecskéket 

rendre simogatja és öleli; félrehívom és mondom neki: ugyan mit művelsz, ez 

nem talál papi gyűlésen és öltözetedhez. Erre egész meggyőződéssel azt feleli: 

ezt meg kell tennem, mert ha nem tenném, ezen leányok és menyecskék rossz 

néven vennék.” A szejke-fürdői mulatságokon gyakran mondta vendégeinek, 

hogy táncoljanak, amíg a lábuk bírja, beszéljenek keveset a fővárosról, sokat a 

farsangról, és arra kérte barátait, ne nagyon nézegessenek bele a szép leányok 

szemébe, mert olyan betegséget kapnak, amit ki nem gyógyít a Szejke vize. Ha 

táncolni kellett, ő maga kezdte, karján valamelyik szépasszonnyal, lábán sar-

kantyús csizmával, a Kossuth-kalappal, s száján a csujogtatóval. Politikai pá-
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lyafutása alatt gyakran hangoztatja, hogy a nők sokkal több befolyással bírnak 

a politikai életre, mint azt gondolnánk. Később ő maga mondja: „ruházzuk fel a 

nőket azon jogokkal, melyeket a természet nekik is éppúgy adott, mint nekünk; 

így az emberiség bizonyosan hamarább eljut a szabadság édenébe...” Arra hi-

vatkozik, hogy a nők egész sora bizonyította a történelem során: ugyanúgy al-

kalmasak politikai szerepvállasára, mint férfitársaik. Amíg erre a nőknek nincs 

törvény adta joguk, kénytelenek a háttérből, a férfiak révén gyakorolni hatal-

mukat. Milyen igaza volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orbán Balázs barátaival Aradon. 

Háttérben Simonffy Kálmán és Fátyol Károly látható. 

(Az eredeti fénykép dr. Molnár Attila tulajdona) 


