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 Orbán Balázs közöttünk. 

 

 

Balázs Árpád 
 

Orbán Balázs és a legendás Szejke 

II. 
 

 

Lelki barátok 
 

Kossuth Lajos szellemében 

 

Kossuth Lajos népszerűsége nem mai keletű Székelyföldön és a székely anya-

városban. Már 1848-ban a Kossuth Hírlap arról tudósít, hogy rohan az udvar-

helyszéki legénység Kossuth-lovasnak. Ha hinni lehet a történetnek, s miért ne 

lehetne, Udvarhelyen 300 jelentkezőt vártak a seregbe, ám az akkori kapitá-

nyuk, Pálfi Ferenc uram azt jelenté, hogy már ezernél tartanak. A Szejke-

fürdőn, mely akkoriban br. Orbán Balázs tulajdona volt, 1883-ban Kossuth La-

jos nagy hazánkfia neve napján, a függetlenségi párt tagjai hangos bankettet 

szerveztek, mely végül tánccal és látványos tűzijátékkal zárult. Kevesen tudják 

azt is, hogy Székelyudvarhely díszpolgárai közé tartozik a magyar szabadság-

harc szellemi vezére, akit 1886-ben választott fiává a város. A Budapesten meg-

jelenő Fővárosi Lapok szépirodalmi és társadalmi közlöny 1886 decemberében 

egy mondatos hírben tájékoztat a városatyák döntéséről: „Székely Udvarhely 

városa legutóbbi közgyűlésén Kossuth Lajost egyhangúlag díszpolgárrá válasz-

tották”. A színes szép kivitelű díszpolgári oklevél elkészítésére Fankovich Gyula 

főreáliskolai tanárt kérték fel. Az oklevélről nem maradt fenn fénykép, de le-

írásból tudjuk, miként nézett ki: „A kalligrafikus írású szöveget dús re-

naissance-stílű keret foglalja be. Felül címerek, angyalok s egy láncaiból felsza-

badult jobbágy láthatók, alul a város panorámája tűnik fel kékes reggeli ködben. 

A képnek keretét a vidék egyik speciális növénye, a páfrány képezi”. Kossuth 

születésnapja jó alkalom volt mindig a nemzet nagy fiáról megemlékezni, így 

volt ez 1892-ben is, amikor dr. Vajda Emil, a főreáliskola tanára, a Kossuthról 

szóló érdekes könyv szerzője mondott beszédet. Bankett volt és kivilágítás, ad-

ják hírül a korabeli lapok. Nemsokára a millenniumi ünnepségeket megelőzően 

a város egyik fő utcája — a Botos utca — már Kossuth Lajos nevét viseli. Hogy 

miként történt a keresztelő, egyelőre ismeretlen, tény, hogy 1895-ben már Kos-

suth Lajos utcaként emlegetik. De ismerjük meg dr. Vajda Emil tanárt, aki so-

kat tett akkoriban Kossuth népszerűsítése érdekében a Küküllő-menti város-

ban. A kolozsvári születésű tanár 1880-ban nyert tanári oklevelet magyar és 

német nyelvből, valamint irodalomból, s bölcseletből, de a kolozsvári zenekon-

zervatóriumban is sikeresen vizsgázott. A testgyakorló sportokban is kitűnt. 

1882-ben nevezték ki a székelyudvarhelyi kir. állami főreáliskolához helyettes, 

illetve 1884-ben rendes tanárrá, de jelentős szerepe volt az udvarhelyi zenekul-
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túra fejlesztésében is. 1887 és 97 között mint a Székely dalegylet szervezője és 

vezetője vett részt dalosaival az 1902. budapesti és az1904. fiumei dalárdaünne-

pélyeken s mindkét helyen a harmadik díjat és Budapesten a nemzeti zenélde 

arany babérkoszorúját nyerte el. A fiatal tanárember nagy híve volt Kossuth La-

josnak, és nagyban kivette részét a Kossuth ünnepségek megszervezésében. 

Mint a székelyudvarhelyi dalegyesület karnagya, nagy szerepe volt a hazafias 

dalok kiválasztásában és ezek népszerűsítésében. Mind emellett szerkesztője 

volt a Székelyudvarhely című lapnak, ahol tollával népszerűsítette a Kossuth 

iránti rokonszenvet. Budapesten 1892-ben jelenik meg Kossuth Lajosról szóló 

könyve, mely a patrióta életrajzán kívül szemelvényeket is közöl ennek írásaiból 

és szónoklataiból, részletesen ismerteti hatását a politikában és az irodalomban 

és ügyes összeállításban mutatja be élete főbb dátumait. A nyolcvan filléres 

könyvet csakhamar elkapkodják, ezért később többször is újranyomják. Az ud-

varhelyi tanár személyesen is meglátogatta 1889-ben az emigrációban élő poli-

tikust. Báró Orbán Balázs ajánlotta be a kormányzónak egy torinói kirándulás 

alkalmával, aki szívélyesen fogadta. Búcsúzáskor ezt mondta: Székelyudvarhely 

város is megtisztelt a díszpolgári oklevéllel. Büszke vagyok reá, igen szép úgy 

kompozíciója, mint koncepciója. Vigye a székelyeknek legforróbb üdvözletemet. 

Székelyföld legerősebb védbástyája Magyarországnak, melyet úgy anyagilag, 

mint szellemileg támogatni s emelni, minden magyarnak legfőbb kötelessége”. 

Nagy életcél volt látni Turinban Kossuthot, beszélni vele, akitől homlokcsókot is 

kaptam, írja később emlékezéseiben. Kossuth Lajos élet- és jellemrajza című 

könyvének első díszpéldányát a nagy hazafi nővérének, Ruttkayné Kossuth Luj-

zának küldte el, aki nemsokára válaszlevelet is küldött az udvarhelyi tanárnak. 

 

 
Orbán Balázs 1865-ben keleti öltözetben 
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Négy év múlva újból olasz földön járt Vajda Emil, ezúttal dr. Ráczkövy orvos 

földijével és tiszteletüket tették Kossuthnál, akinek személyesen nyújtotta át az 

életéről szóló könyvet, mely a Franklin társulatnál jelent meg díszes kiadásban 

48 képpel. Az udvarhelyi tanárt a következő szavakkal fogadta: Isten hozta! 

Gratulálok a Székely dalegylet dicsőségének. Örvend a lelkem, hogy a székely 

fiúk az ország fővárosában diadalt arattak. Hiába, csak nem fajult még el a szé-

kely vér, mondta a város díszpolgára. Mindjárt hozzátette, hogy olvassa a ma-

gyar sajtót, figyeli, mi történik az országban. Nemcsak Vajda Emiltől kapott 

könyvet Kossuth, hanem Orbán Balázstól is, aki a Székelyföld leírásának első 

három kötetét 1870. október 29-én politikai hitvallásnak és ars poeticának egy-

aránt beillő levél kíséretében küldte meg a hazafiság nagy őrének, lelki barátjának.  

 

 
 

Kossuth Lajos Orbán Balázsnak dedikált fényképe 

 

Az emigrációban élő Kossuth Lajost Orbán Balázs országgyűlési képviselő több 

alkalommal is meglátogatta, ahol beszélgetéseik közben Kossuth nagy szeretet-

tel emlékezett meg azokról a városokról, ahol őt díszpolgárrá választották. 1888-

ban közé tett nyílt levelében tudatja a világgal, hogy 31 város „magához ölelt” és 

köztük említi Székelyudvarhelyt is. 1894 márciusában hosszabb betegeskedés 

után Kossuthot ledöntötte a lábáról az influenza, végleg ágynak esett. 1894. 

március 20-án, este tizenegy óra előtt öt perccel meghalt. A nemzet nagy fiának 

holtestét Budapestre hozták, majd a Kerepesi temetőben helyezték örök nyugo-

vóra. Székelyudvarhelyen a temetés napján gyászmise volt a református temp-

lomban. A rekviemen ott volt a vármegyei tisztikar Ugron János alispán vezeté-

sével, a városi tanács, az árvaszéki tagok és az összes ipartestületek. Az isten-
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tisztelet imával kezdődött, amelyet Németh Sándor segédlelkész mondott. Utá-

na Redő Ferenc lelkész beszélt. Végül a dalegylet Kozák Márton karmester al-

kalmi gyászdalát énekelte. Később a város méltó emléket akart állítani, ennek 

érdekében Székelyudvarhely képviselőtestülete 1914-ben Gotthárd János pol-

gármester úr elnökletével bizottságot küldött ki Budapestre a Kossuth-szobor 

ügyének előkészítésére. A bizottság kiküldését szükségessé tette a székelyud-

varhelyi születésű Rápolti Lajos szobrászművésznek azon önzetlen, szülőföldje 

iránt érzett szeretetéből jött ajánlata, hogy a Kossuth-szobrot hajlandó ingyen 

megmintázni, ércbe önteni, csupán az anyagi értékét fizesse meg a város. A 

kezdeményezés sajnos valahol elakadt. 

 

 
 

Orbán Balázs és Luigi Pianciani 

politikus, Róma későbbi polgármestere 

Jersey szigetén (1854 v. 1855) 

(A Párizsi Musée d'Orsay archívumából) 

 
 

Teleki Sándor és Orbán Balázs 

Jersey szigetén (1857) 

(A Párizsi Musée d'Orsay 

archívumából) 

 

 

A székely báró halálának híre 

korabeli sajtókiadványokban 

 

 

Meghalt pénteken éjfélkor 

 

Mikor a csütörtöki ülésen Orbán Balázs nem jelent meg, hogy a naszódi szer-

ződés ellen beadott indítványa következtében a zárbeszédet megtartsa, nem egy 

képviselő mondta: „Meglássátok, hogy a végét járja, mert ha csak egy jártányi 

ereje maradt volna, akkor is eljön bizonyosan.”  
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Csakugyan vége lett! Pénteken éjfél előtt tíz perccel szűnt meg élni. Érezte a 

végét, mert amikor a múlt kedden indokolta indítványát, s utoljára szidta a Ti-

sza-kormányt, amely már nem is létezik, erős lázban szenvedett s beszédét vé-

gezve, azt mondá a mellette ülő képviselőnek: „Ez volt a hattyúdalom, többet 

nem beszélek!” Hazament, lefeküdt, három napig szenvedett, enni nem tudott, 

orvosának, Poőr Imrének halkan mondá: „Meg kell halnom”, s utolsó órájában 

az őt meglátogató gr. Károlyi Gábortól alig hallható hangon búcsúzott el: Isten 

veled, Gábor!  

Gyomorrákban szenvedett egy idő óta s orvosi megállapítás szerint: bélhűdés 

vetett véget hatvan esztendőre terjedt életének.  

 

 
 

A párt nagyon buzgó, fáradhatatlan tagot veszített benne, olyat, ki a válasz-

tások alkalmával végigjárt annyi kerületet, amennyit csak bírt, s rendesen 

díszmagyarban, hatalmas fekete bajuszát kifenve, dörgött utcán, teremben, 

színben, ahogy jött, a kormány és a mamelukok ellen, nem válogatva sem a szót, 

sem a vádat. Barnás ónszínű arcával, sas orrával, kétfelé nyúló kacskaringós 

fekete bajuszával a szikár alak imponált a népnek, s tény, hogy míg maga kiszo-

rult szülőföldjéről, a székely földről, (a mi érzékenyen fájt neki) a Királyhágón 

innen nem egy kerületben volt főtényezője a függetlenségi párt győzelmének. 

Mint vándor apostol utazott innen oda, s rajta volt, hogy működése a pártpénz-

tárnak mentül kevesebbe kerüljön s legtöbbször gyalog ment ki a fővárosi pá-

lyaudvarra, megkímélve még a bérkocsi költséget is.  

Általában a székely báró, aki magát nem írta bárónak, magával szemben 

igen szűkmarkúlag élt. Látszott ez ruházatán, szállásán, egész életmódján. Két 

atillája volt, (mert mindig teljesen magyarban járt), egyik szürke székely posz-

tóból, a hétköznapi ruha; másik hosszú fekete atilla, az ünneplő köntös Ez utób-
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bit húzta föl mindig, mikor beszélt s mivel igen szeretett beszélni, hozzá szólva 

majd minden tárgyhoz, ha nem is beszélt a tárgyról, ez az atilla gyakran fe-

ketélt rajta. Szállása a Kálvin-tér református épületében (7. sz.) nagyon szűk és 

olcsó lakás volt, minden dísz és kényelem nélkül. Mondják, hogy bútorai meg-

reccsentek halála percében; de valószínűleg recsegtek máskor is, mivel igen 

avultak voltak s vénségére a bútor rendesen beszédessé válik. Élelmére is vajmi 

keveset költött. Drágább vendéglőben alig látta őt valaki, sőt olcsóban sem sok-

szor. Úgy élt, mint egy aszkéta, szűken, soványon.  

 

 
 

De ez a szerfölött takarékos ember nagyon bőkezű lett, ha kivált az erdélyi 

magyarság egy-egy közügyéről volt szó. Szülőföldje iskolájától nem sajnálta, 

(mint önmagától) a pénzt, a közművelődési egyletnek pedig egyik igazi mecéná-

sa lett. Tett rá alapítványt életében s arra hagyta minden vagyonát, köztük a 

Szejkefürdőt. Nyolcvanezer forintra tette az első hír e vagyont, de mint ismerő-

sei mondják: valamivel kevesebb lesz. Végrendeletét két nappal elébb készíté el 

s azt már el is küldték Kolozsvárra az egyleti titkársághoz.  

Az elöljáróság tegnap írta össze ingóságait. Készpénzt nem találtak nála töb-

bet három forintnál, de a vánkosa alatt hétezer forintról szóló takarékpénztári 

könyv volt. Amit ő betett, abból nem vett ki semmit s képviselői napdíjaiból is 

sokat megtakarított. Orvosa az utolsó napokban gyomorbaja csillapítására 

pezsgőt rendelt; de ő szódavizet hozatott, mert az is pezseg és sokkal olcsóbb. 

Agglegényi örömtelen élete volt s csak az írásban, beszédek készítésében és 

pártügyekben volt öröme. Testvére három van: báró Orbán Ottó lengyelfalvi, 

báró Orbán Bódog korondi birtokosok s Ugron Lajosné szül. Orbán Celeszta bá-
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rónő. Ezek családi gyászjelentése szerint: gyászszertartása ma (vasárnap) d. e. 

10 órakor lesz a Kálvin-tér 7. sz. házában. Egyszerű fekete magyar ruhában, 

egyszerű koporsóban fekszik. Unitárius lévén, Derzsi Károly helybeli lelkész 

mond fölötte imát és búcsúztatót, a párt nevében pedig Bartha Miklós képviselő 

fog beszélni. Délután két órakor gyorsvonattal szállítják el a koporsót Székely-

udvarhelyre, hol holnap (hétfőn) temetik el a családi sírboltba. A pártból többta-

gú küldöttség kíséri le Ugron Gábor vezetése alatt, ki a temetésről is intézke-

dett. Útba esvén Berettyóújfalu, melyet a boldogult képviselt, ott a vonat megáll 

s pártja részéről beszéd mellett koszorút tesznek a koporsóra. Küldtek arra az 

országgyűlési párt, az akadémia és több jó barát. Megkoszorúzza továbbá az er-

délyi közművelődési egylet is.  

 

 
 

A politikai pályára készülő 

Orbán Balázs 

 

 
 

Új politikus nemzedék: 

gróf Teleki Oszkár, báró György Károly 

és báró Orbán Balázs (1860 körül) 

 

Koporsója mellett megszűnik azok ellenszenve is, a kiket ő hevesen, kímélet-

lenül, olykor kellő meglatolás híján szokott volt megtámadni. Azok a szavak el-

hangzottak, de jó célra tett alapítványainak hatása megmarad. Erős magyar ér-

zése volt egész az elfogultságig s puritán módra élt egész a nélkülözésig. Magá-

nak sokkal kevesebbet juttatott pénzéből, mint az általa fölkarolt egy-egy ma-

gyarsági ügynek.  

Lengyelfalván (Udvarhelyszékben) született 1830. február 3-dikán s Székely-

udvarhely ref. kollégiumában tanult, már akkor is különösen szeretve a törté-
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nelmet. Atyja, Orbán János, valaha huszártiszt volt s I. Napóleon ellen harcol-

tak. Anyjáról azt mondják, hogy keleti származású lett volna s az tény, hogy 

Konstantinápolyban házuk és telkeik voltak. Atyjával a török fővárosban lakott 

akkor is, midőn nálunk a szabadságharc zajlott. Mikor egyszer a képviselőház-

ban keményen támadt meg olyan képviselőket, kik valaha mint honvédek har-

coltak, Ivánka Imre szemére lobbantá, hogy mikor azok a hazáért küzdtek, ő, a 

18 éves ifjú, külföldön időzött. Orbán Balázs azt felelte rá, hogy ő is haza akart 

jönni, de nem tudott bejutni az Oláhországban levő oroszoktól. Beszélte továbbá 

magánkörben, hogy Balog Dáviddal egy kis csapatot alakított, de elkéstek, mert 

akkor már a szabadságharc bajnokai menekültek vagy fogságba estek.  

Később Konstantinápolyban, Londonban, Jersey szigetén menekültek közt 

forgott s a Bach-rendszer megszűnte után tért haza. Kiadta külföldön megírt 

Utazás a Keleten című munkája köteteit, Kelet tündérvilágának fordítását, s 

nyolc évi munkával a Székelyföld leírását, mely igen terjedelmes monográfia, 

hibáktól nem ment, de sok tekintetben értékes mű s főképp ezért választá meg 

három évvel ezelőtt az akadémia levelező tagjának. Írt Torda múltjáról, s kiadta 

Székelyudvarhely monográfiáját, melyért a város díszpolgárnak választá meg.  

Udvarhelyszék 1861-ben, Kolozs megye l867-ben főjegyzőnek választá meg. 

Ez utóbbit nem fogadta el irodalmi munkája miatt. Mivel székelyföldi művében 

Biró Mihályt a székely vértanúk föladójának állította, Pesten esküdtszék elé ke-

rült, de fölmenték. A képviselőháznak 1869 óta tagja. Pár országgyűlésen Ma-

rosvásárhelyt és Udvarhelyszék egyik kerületét képviselte. Volt a Háznak jegy-

zője is. Az utóbbi két országgyűlésen a berettyóújfalusi kerület képviselője volt.  

Elhunytát a pártkörön, képviselőházon és az akadémia palotáján fekete zász-

lók hirdetik. Temetésén a párt testületileg jelenik meg, Irányi Dániel vezetése 

alatt. De lesznek ott más párti képviselők és akadémikusok is, örök nyugalmára 

áldást kívánva. 

 

Fővárosi Lapok, 1890. április 20. 

 

 

Lesz-e több Orbán Balázsa a hazának, 

a nemzetnek, a Székelyföldnek? 
 

 

A Pesti Hírlap eredeti tárcája 

 

Elköltözött hát a kemény székely, ki óriási bajuszával és originális magyar 

alakjával a Ház legfeltűnőbb jelensége volt. Ki hitte volna, hogy ily gyorsan el-

bánik a halál evvel a vasfejű és ércszervezetű szittyával, aki úgy élt, mint egy 

remete, úgy halt meg, mint egy koldus s úgy testált, mint egy fejedelem. Most 

négy napja még nagy beszédet tartott a Házban a naszódi ügyben, melyet mint 

erdélyi jól ismert. Ott állt a szélsőbali padok közepén, egyenesen, szilárdan, a 

fekete atilla ráncok nélkül simult el daliás termetén, s beszélt zengő, mély erejű 

hangon. Ki hitte volna, hogy hattyúdalát tartja? Ki hitte volna, hogy úgy jő, 

mint a haldokló sirály, ki még egyszer kiszáll a tengerre, hogy utoljára hallja a 
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megszokott hullámmorajt, vergődjék a szelek szárnyain, azután visszahúzódjék 

sziklaodújába meghalni?  

Pedig úgy volt. A „székely báró” nincs többé, ott fekszik egyszerű ravatalon, 

egyszerű öltönyében, rideg, puszta diogenesi lakásában. A legeredetibb magyar 

emberek egyike hagyta el ezt a földet, akiben egyesültek nagy erények s nagy 

gyarlóságok.  

 

 
 

Szegény Balázs bácsi! Aki látta ádáz bajszát s hallotta még ádázabb beszéde-

it, el sem képzelhette, hogy ez a Tuhutum valóságos gyermekszívet hord keblé-

ben. Mikor rangos, kemény lépteivel végighaladt az utcán s a nép megkapatva 

nézte ezt a szittyák közül idetévedt pompás alakot, hitte volna-e valaki, hogy 

olyan egyszerűen, oly szűkén, olyan takarékosan él, mint a legszerényebb mun-

kás valamelyik padlásszobában! S mikor a Házban rengeteg száraz beszédeit 

ontotta, ki hitte volna, hogy ez a „szájhős” otthon kis szobájában kétféle kincset 

gyűjt, dús hagyatékot nemzeti célokra és a tudománynak. Takarékos volt egész 

a fösvénységig — de csak magára. A szó teljes értelmében szájától vonta el a fa-

latot, hogy élére rakja a garast kulturális célokra. Cselédet sohasem tartott s a 

legkényelmetlenebb teendőtől sem riadt vissza, ha megtakarításról volt szó. 

Nem egyszer lehetett látni az ünnepélyes alakot hosszú bekecsében, amint a 

legnépesebb utcákon végig cipelt egy rengeteg csomagot, görnyedve alatta. Egy-
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szobás lakása egy karthausi barátnak is szegényes lett volna. Nem volt benne 

egyéb néhány zsibvásáron szerzett rozoga bútornál, ágya ment volt minden eu-

rópai komforttól, csak egy szalmazsák volt rajta, azon hált bekecsébe burkolóz-

va. Hanem a székelykeresztúri unitárius gimnáziumnak már életében hetven-

ezer forintot ajándékozott, végrendeletében pedig nyolcvanezer forintot hagyott 

az erdélyi magyar kultúregyletnek.  

Csak egy jellemző adatot kívánunk felhozni Orbán heroikus igénytelenségé-

ről. Midőn tegnapelőtt már ágyba döntötte a kór, gr. Károlyi Gábor módjával 

megkérdezte tőle, van-e pénze.  

— Van, felelt Orbán sztoikus nyugalommal. Éppen elég a hónap végéig.  

— Mennyi?  

— Három forint.  

S tényleg mindössze három forint készpénzt találtak halála után nála. (Meg 

7000 forintra szóló takarékpénztári könyvet.) Életét szegényen kezdte. Csak egy 

bárói rangot örökölt, azt is eldobta. Emigrált, bujdosott, azután hazajött s lett 

szélbali agitátor, kortes, és magyar író — csupa olyan állapot, a mitől felkopik 

az ember álla. Orbán Balázs csodát művelt. Ő teremtett, vagyont szerzett, méh 

szorgalommal gyűjtött, mindezt takarékosságával s mindent a nemzetnek. 

Csak egyben nem fösvénykedett: irodalmi működésében. A Székelyföldről írt 

hat kötetes nagy műve ezreibe került. Bejárta az egész székelyföldet, fölkereste 

az összes várakat, megtanult fényképezni s lekapta a bérces országrész minden 

érdekes helyét. Nagy költséggel elkészítette illusztrációit. S igen sok értékes 

forrás adatot gyűjtött. Székelyországhoz fiúi szeretettel ragaszkodott, a kis 

Szejkefürdőt a „Székely Gastein” büszke névvel ruházta föl s onnan sok csaloga-

tó szó röppent szét a két haza minden tájára. Képviselőnek is a székelyek vá-

lasztották meg először, de mikor megbukott régi kerületében, többé nem lépett 

fel Székelyországban. Csak korteskedni járt le. A szélsőbalhoz tartozott s annak 

mindig a legszélsőbb árnyalatán foglalt helyet. A ház legszaporább szónoka volt. 

Egy kérdés se pereghetett le a ház rostáján, hogy Orbán Balázs hozzá ne szóljon 

s egy alkalmat se szalasztott el, hogy az elnöktől megrovást ne fogjon. Hossza-

dalmasan, szárazán beszélt, mikor szólásra emelkedett, ez jel volt az általános 

menekülésre. A padok kiürültek, a képviselők többsége a folyosóra tódult, a 

bennmaradottak apró társalgó csoportokra oszlottak, csak egy ember figyelt me-

rően a szónokra: az elnök. Várta az elmaradhatatlan házszabályokba ütköző ki-

fejezéseket. Nem kellett soká várnia. Csakhamar kiperdült, nagyot dobbanva az 

első. Az elnök a szónokot az első megrovásban részesíti. Új várakozás. Balázs 

bácsi csakhamar ismét konfliktusba keveredik a házszabályokkal. Az elnök ki-

adja a második megrovást. Azután ő is cserbenhagyja Balázs bácsit s a jegyzők-

kel kezd diskurálni. A két megrováson túl nem volt veszélyes az öreg. Húsz év 

óta folyt ez már, így folyt volna tovább is, ha a jó öregtől meg nem vonja a szót 

örökre egy Péchy Tamásnál kegyetlenebb elnök, a halál.  

A szélsőbalnak nem volt lelkesebb kortese nála. Ha kerület ürült meg, Balázs 

bácsi kezébe vette a vándorbotot, és szórta az igét. Az általános választások ide-

jén öt-hat kerületet is bejárt s az ilyen kortes-utakon nem sok skrupulust csi-

nált magának belőle, ha véletlenül egy pár millióval följebb találta rúgtatni az 

államadósságot. Egy ízben Ugron Gáborral járt be egy kerületet. Ugron ijedezve 

vette észre, hogy míg Orbán bőkezűségéből az egyik faluban csak ezer millió fo-
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rint volt az adósság, a másik faluban már kétezer millió lett. A harmadikban 

meg háromezer millió.  

Ugron nem állhatta tovább. Megszólította hát az öreget: 

— Egyezzünk ki Balázs bácsi az államadósságban. Nem bánom én, akárhány 

millióra tesszük, de ahhoz aztán ragaszkodjunk minden faluban.  

 

 
 

Ugron Gábor, a szomszéd 

 

Már körülbelül másfél éve betegeskedett s az utóbbi időben egyre hanyatlott 

ereje. Gyomorrák kínozta. Szerdán még elment a Házba, hogy beszéljen a na-

szódi ügyben, de már a házban igen rosszul érezte magát. Károlyi Gábor vitte 

haza kocsiján. Egy napig még dacolt az erős, minden kényelemtől elszokott em-

ber a kórral, de végre kénytelen volt lefeküdni. Humora halálos ágyán sem 

hagyta el. Ezt mondta egy ízben: „Apám 70 esztendős korában házasodott, én is 

akkor szándékoztam, de már látom, sietnem kell vele, mert elkésem.” Tudta, 

hogy csak napjai vannak hátra s végrendeletét is elkészítette, melyben vagyonát 

az erdélyi kultúregyletre hagyta. Mikor haldoklott, akkor is csak a bekeccsel 

volt letakarva s testén rajta volt a szürke utcai ruha, melyben a házba járt. Ta-

lán utolsó óráiban se lett volna mellette senki, ha Irányi véletlenül föl nem küldi 

a körszolgát a lakására. Károlyi Gábor gróf, aki később fellátogatott hozzá, már 

csak a szemeit foghatta be. Így halt meg az az ember, aki egész életét, egész va-
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gyonát a közügynek szentelte. A képviselőházra pedig ma reggel fölrepült a fe-

kete zászló, jelentve veszteségét a parlamentnek, melyből még sokáig fog hiá-

nyozni Orbán Balázs megszokott eredeti alakja és nem mindennapi idealizmu-

sa. Gyarlóságait el fogjuk feledni és emléke fennmarad, mint jeles hazafinak és 

rendkívüli polgárnak. 

 

Pesti Hírlap, 1890. április 21. 

 

 
 

Orbán Balázs 1871-ben 

 

 

Orbán Balázs temetése 
Budapest, ápr. 20.  

 

Csillogó üveges kocsiban, tarka koszorúkkal elborított koporsóban vitték ki 

ma a vasútra az egyszerű puritán külsejű, de tündöklő jellemű embert, hogy el-

szállítsák a messze Székelyföldre, a havasok aljába, az örökzöld fenyvesek me-

sés világába. Ott fog pihenni szűkebb hazájában, melyet oly forrón szeretett, s 

mely leghívebb, legőszintébb fiát siratja benne. A koporsó után busán, hallgata-

gon, a függetlenségi párt képviselői haladtak, a nép kétfelől az úton megállt s 

levett kalappal nézte a menet elvonulását. Odakint átadták a vasút embereinek, 

s a tüszkölő gőzparipa most viszi őt utolsó nyugvóhelye felé, végig az annyira 
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szeretett hazán, síkságain, folyamain, hegyein és erdein keresztül... Aztán mély 

sírba fektetik, aztán elfelejtik. Minden tavasz virágokat fakaszt az elhagyott sí-

ron, a természet megemlékezik róla: zárjuk mi is szívünkbe, s őrizzük az ő em-

lékét sokáig az idő romboló hatása ellen… 

Magánál a gyászháznál, Kálvin-tér 7-dik szám alatt, tegnap óta sokan láto-

gatták a ravatalt s koszorúkat tettek le a következők: Az orsz. függetlenségi és 

48-as párt, a m. tud. akadémia, a magyar történelmi társulat, a győri független-

ségi párt, Torda városa, Károlyi Gábor gr. (vörös szalagján e fölirattal: „Balázs-

nak — Amelie és Gábor), Kállay Ákos, Thaly Kálmán, ifj. Giczey Samu és csa-

ládja stb. A temetésen, mely délelőtt 10 órára volt kitűzve, ott voltak: Péchy 

Tamás képviselőházi elnök, Apponyi Albert gróf, Irányi Dániel, Károlyi Gábor 

gróf, Tibád Antal, Percel Miklós, Pongrácz Károly gróf, Dárdai Sándor, Szentki-

rályi Albert, Vadnai Károly, Molnár Antal, Földváry Miklós, Rosner Ervin báró, 

Schwarcz Gyula, Szederkényi Nándor, Lukáts Gyula, Zboray Béla, Linder 

György, Madarász József, Polónyi Géza, Ugron Gábor, Mocsáry Lajos, Szath-

máry Miklós, Kiss Albert, Helfi Ignác, Hentaller Lajos, szóval az országgyűlés 

tagjai pártkülönbség nélkül, továbbá Tóth Lőrinc kúriai tanácselnök, Leövey 

min. o. tanácsos, Nyáry Jenő báró, Splényi Ödön báró, Jakab Elek, Fejérpataky 

László, Szádeczky Lajos stb. A berettyóújfalusi függetlenségi párt küldöttségileg 

volt képviselve, a győri függetlenségi párt pedig táviratilag Hentaller Lajost bíz-

ta meg, hogy koszorút tegyen a ravatalra.  

A koszorúkkal borított koporsót fél 11-kor vitték le az udvarra, hol Derzsi Károly 

unitárius lelkész megható könyörgést és szép búcsúztató beszédet mondott.  

A lelkész imája után Bartha Miklós orsz. képviselő a függetlenségi párt ne-

vében a következő beszédet mondotta: Kiszenvedett drága barátunk! Koporsó-

dat a Székelyföld drága rögeivel hantolják el. Amint keresztülutazol szülőfölded 

falvain, emlékezetül mindenütt várni fog egy gyászkoszorú és kísérni fog a bá-

natos könnyhullatás. Mert nincsen ott senki, aki ne tudná, hogy a Székelyföld 

legjobb fiát veszítette el. Műveid fennmaradnak. Mert ha van a székelynek ba-

rátja, úgy te szerezted azt; ha volt fájó sebe, úgy te gyógyítgattad azt; ha lesz jö-

vője gazdag és áldásos, úgy annak alapköveit te raktad le. Mindig csak jót tettél, 

mindig nemes voltál, eszményekért hevültél, jellemed salaktalan, szíved makula 

nélkül való volt. Mégsem tudom, hálánk-e nagyobb azért, hogy éltél, avagy bá-

natunk azért, hogy meghaltál. Az éltető, a világító, a melegítő napnak voltál te 

egy sugara a materiális, küzdelmek és világnézetek sűrű homályában. És mi 

csüggetegen állunk ravatalodnál, bánatosan kérdezve: lesz-e több Orbán Balá-

zsa a hazának, a nemzetnek, a Székelyföldnek? Családot nem alapítottál, mert 

nem akartad, hogy valaki még hazádnál közelebb is férjen szívedhez. Akinek él-

tél 60 éves korodig, annak is haltál meg, mert vagyonodat az erdélyi közműve-

lődési egyesület útján a nemzetnek hagytad. Mert te halálod után is a nemzet 

felvirágoztatásán dolgozol. Úgy cselekszel, miként a Kaulbach elesett hun vité-

zei, kik a felhők felett, a magasságos égben is folytatják harcukat hazájukért. 

Nem mondjuk: Isten veled! mert köztünk a te halálod nem az elválás ténye, ha-

nem az emlékezet megszentelt kapcsolata. Együtt maradunk édes jó Balázs mi 

ezután is. Példaadásod, szellemed mindig ott lesz abban a gyülekezetben, ahol jót 

akarnak tenni önzetlenül, kötelességet akarnak teljesíteni jutalom nélkül és a ha-

zának igaz szeretetét akarják művelni komolyan, férfiasan, odaadó buzgósággal.  
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Beszéd közben a szónok több ízben nem tudott erőt venni megindulásán s a 

gyülekezet vele könnyezett. Ezzel a gyászszertartás véget ért s a koporsót az 

Entrepise négyfogatú díszkocsijára helyezték. Tizenegykor indult a Kálvin-

térről a menet, elől az Entreprise emberei, oldalt a képviselőházi teremőrök, 

közvetlen utána a függetlenségi párti képviselők. A menet a központi személyi 

pályaudvarba ment, honnan az elszállítás a délutáni 2 órai gyorsvonattal tör-

tént. A vonaton Ugron Gábor vezetése alatt több képviselő utazik. Útközben 

egész Székelyudvarhelyig, hol a temetés holnap lesz, minden állomáson az illető 

városok függetlenségi pártja koszorút helyez a koporsóra.  

 

 
 

Bartha Miklós, a rugonfalvi jó barát 

 

Orbán hagyatékát Polónyi Géza rendezi. Orbán vánkosa alatt nem találtak 

7000 forintos takarékpénztári könyvet, csupán 25frt készpénzt. Orbánnak kö-

rülbelül 5000 frtnyi készpénze 1 van az erdélyi hitelbankban elhelyezve. Tulaj-

dona, a Szejkefürdő, pedig mintegy 50 ezer forintot ér. E vagyont valószínűleg 

az E. M. K. E. örökli. Orbán végrendeletét különben a napokban hirdetik ki a 

budapesti kir. törvényszéknél. A hagyatékában talált s már nagyrészt sajtó alá 

rendezett kéziratokat a m. t. akadémiának adják át. Hagyatékában egy rend-

kívül értékes Rákóczi-kardot is találtak, mely egykor Kiss Ernő honvédtábornok 

tulajdona volt. 
 

Budapesti Hírlap, 1890. április 21. 
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Gyászszertartáson 

 

„Mindig és mindenütt másokért, soha és sehol magáért”. Ez volt az Orbán Ba-

lázs fő életelve, amint ezt megható búcsúztatójában Bartha Miklós képviselő 

mondta, aki vele a pártküzdelmekben sokat harcolt együtt, megszokta, sokra be-

csülte és — amint elnyomhatatlan könnyei bizonyították — barátilag szerette is.  

És ezek a szavak sokat megmagyaráznak. Sem a politikus, sem a történetíró, 

sem a szónok nem oly kifogástalan volt Orbán Balázsban, hogy teljesen igazol-

hatnák a nekrológokban és a temetésen nyilvánult általános részvétét. Mint po-

litikus túlzó s az ellenfelekkel szemben kíméletlenül mogorva volt; mint törté-

netírónak a tárgyias kritika sok hibát találhat munkái adataiban is; mint szó-

nok teljességgel nem tartozott a művészi ékesszólók közé, rendesen az általános 

vádak egy pár húrját pengette, türelmetlenül s a tárgyak mélyébe nem hatolt. 

És mégis nemcsak ellenzéki lapok szóltak elhunytáról igaz részvéttel, hanem 

azok is, melyek életében sokszor keményen ítélték el felszólalásait, túlzott vád-

jait. Koporsójához pedig, a végtisztességet megadni, nem csupán országgyűlési 

elvtársai járultak testületileg, Irányi Dániel vezetése alatt, ami csak a tartozó 

hála nyilvánítása volt a függetlenségi elvek legfáradhatatlanabb kortesének ha-

vainál, hanem kormánypárti képviselők is csoportosan gyűltek koporsójához, 

akadémikusok és ismert polgárok, kik a politika terén egészen más elveket val-

lanak. Megjelent a képviselőház elnöke: Péchy Tamás is, akinek sokszor gyűlt 

meg vele a baja, midőn sértésekre csapongó beszéde közben figyelmeztetnie, 

rendre utasítania, sőt tőle a szót is megvonnia kellett.  

Politikai ellenfelei nem csupán azért voltak oly számosan a temetésén, mert 

a halál végre is mindent kiengesztel, hanem mert utolsó útjának megáldásakor 

ki akarták fejezni tiszteletüket az ember iránt, ki ebben az önző világban külö-

nösen önzetlenül élt.  

Ez az, mi a sértődéseket elfeledteti, mi a tollakat és embereket a szomorúság 

összhangjába kapcsolta e halálesettel szemben.  

Ahogy beszélt a parlamentben és kerületekben, ahogy írt és izgatott: az kü-

lönféle megítélés alá esett mindig. De azok közül is, akik rendesen a folyosóra 

távoztak, midőn dikciózni felállt: eljött a temetésre nem egy, mert érezte, hogy a 

saját énjét legkevesebbre becsülő ember ritka jelenség volt olyan időben, midőn 

az „én” érdeke annyira uralkodik az embereken. Nem szokásunk a mai időt, 

melyben annyi örvendetes törekvés és haladás van, mogorván ócsárolni. Tudjuk, 

hogy az önzés minden korban egyik fő mozgatója volt az emberek cseleke-

deteinek. De talán soha sem volt időszak, melyben úgy megsokasodott volna a 

stréberek tömege, mint azóta, hogy a kapaszkodást rendesen több jutalom és si-

ker honorálja, mint a szerénykedő igaz érdemet és tehetséget. Hatalmasoknak 

udvarolni sokkal hálásabb lett, mint az igazat megmondani. Aki csupán az esz-

méket, elveket szolgálja, kevésbé boldogul, mint az, ki tulajdon énje érdekét 

tartva mindig szem előtt, akkor szolgál csak szívesen, ha kap érte valamit. Is-

merünk nem egy érdemes embert, ki röstell kérni és kapaszkodni, s ki azért ma-

rad háttérben és mellőzve, mert tudják róla, hogy meggyőződéséhez úgy is hű és 

következetes marad. Azokat kötelezik le sokszor az ilyenek rovására, akiktől 

félni lehet, hogy ha hiúságukat nem legyezik és anyagi jólétüket nem gyarapít-

ják: könnyen hátat fordítanak.  
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Ily viszonyok közt olyan ember, ki a maga énjét semmibe sem veszi, ritka és 

különös jelenség. Modern emberek talán különcnek, sőt bolondnak is mondják, 

de nem árt a közerkölcsnek, ha legalább egy-egy gyászalkalommal meghajolnak 

az ilyen „bolondság” előtt azok is, akik különben az elhunytnak egyéb vonásait 

nem dicsőíthetik.  

Jól élni szeret ma úgyszólván mindenki s ez érdekért a büszkeséggel és meg-

győződéssel is gyakran megalkuszik. A vasat legtöbbje a maga érdekében törek-

szik verni melegen, mert a pénz és állás nagyhatalom. Az üres táska mellett 

vajmi kevéssé imponál ma a fej, ha tele van is ésszel, vagy a szív, ha tele van is 

nemes hévvel. Sőt még a tele táska is csak úgy boldogít, ha nem rejtjük el, hogy 

titokban tartott jótékonyságok forrása legyen, hanem ha rá állunk, mint egy 

magasító talpra s lármázva használjuk.  

 

 
 

Orbán Balázs díszmagyarban 

 

„Stréberek” élik most aranyidejüket világszerte s mily különös, divatból ki-

ment jelenség az olyan ember, ki azért gondol legtöbbet az ó-görög világra, mert 

szeretne úgy élni, mint Diogenes — egy hordóban. Mivel pedig ezt nem teheti, 

olyan szűk és dísztelen szobában tölti idejét, mely nem sokkal különb egy hor-

dónál.  

Megvalljuk, hogy nekünk nem eszményünk az ilyen külső élet. Szakítani kell 

így az ízléssel, mely sok nemes gyönyört okoz, a kényelemmel, mely a munka-

kedvet emelheti, a társaságos szórakozásokkal, mely a kedélyt növeli. A túlzott 

puritanizmusnak tőszomszédja a cinizmus. Orbán Balázs is túlvitte a purita-
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nizmust, az igény nélkül való élést s kárt tett vele gondolkozásában, érzületi de-

rültségében, sőt egészségében is. De ha van túlság elég a fényelgő emberek ben-

ső cinizmusában, akkor jóval többet ér az olyan szűkén és kopáran élő Diogenes, 

ki magától mindent megtagad, hogy énjét feledve, jó ügyek számára hagyja 

megkuporított vagyonát.  

 

 
 

Orbán Balázs egy kevésbé ismert fiatalkori fényképe 

(Veress Ferenc kolozsvári műhelyében készült fotó) 

 

Sajnálni lehet, hogy az elköltözött vasfejű szittya-magyar nem tartott mérté-

ket a magánélet szigorú szabályozásában, mert akkor jóval tovább élhetett vol-

na. Maga is azt hitte egykor, hogy megéri a kilencven évet. Az apja hetven éves 

korában nősült s túl volt a kilencvenen, midőn kolerában elhunyt s halála előtt 

három nappal még tüzes vérű paripán lovagolt. Anyja görög nő volt. E vérvegyü-

lék szerencsés. Bízhatott a hosszú életben. De, úgy látszik, nem örökölt semmit 

a magyar báró uraskodásából s minden szokásbeli hajlamot a görög anyától 

nyerhetett, mert a görög nő olyan, hogy vagy pompát űz, mint egy keleti szultá-

na, vagy oly fukaron él, mint egy kínai asszony.  

Az emberi test, bármily erős legyen, nem bírja ki bosszulatlanul a sanyarga-

tást. Egy orvos mondta a temetésen: voltaképp csoda, hogy Orbán Balázs meg-

érte a hatvan évet, mivel nemcsak mindent megvont magától, hanem veszélyes 

végletekbe esett. Itthon rendesen úgy élt, mint egy szegény napszámos, rosszul 

táplálkozva, télen alig fűttetve, kerülve a bor és minden kényelem luxusát, ván-

kosa az úti táska, takarója egy mente, derékalja egy szalmazsák volt, sőt fordult 

elő eset, midőn lakást még nem véve föl, heteken át a klub egy díványán felöl-

tözve aludt. Egy régi világi remete sem élt sokkal rosszabbul a maga sziklalaká-
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sában. De a remete mindig egyformán élt. Orbán Balázs pedig, mikor a kerüle-

teket járta fáradhatatlan buzgósággal, egészen másként volt kénytelen élni, 

mint itthon. Ott vendégeskedések, lakomák szakadatlan sora várta, midőn — 

tetszett vagy nem — boroznia kellett s enni, amíg csak bírt, mert kínálgatták 

folyvást. Itthon a túlzásig vitt mértékletesség, ott künn a túlzásig menő trakták 

— ilyen szélsőségeket az emberi szervezet nem áll ki sokáig, s ha Orbán Balázs 

kiállta több mint húsz esztendeig — jegyzé meg az orvos, — akkor vas gyomra 

volt.  

 

 
 

Szejkefürdő 

(Korabeli képeslap — részlet) 

 

Másképp is fárasztotta erejét. Téli eső vagy nyári hőség, éj közepe vagy vir-

radat volt légyen: ha egyszer Irányi azt mondta neki: indulj ebbe meg ebbe a ke-

rületbe hangulatot csinálni, ő rögtön talpon állt, díszmagyarját összepakolta s 

ment a legelső vonattal. És aztán alvásra is alig szakított időt. Megesett, hogy 

három nap alatt több, mint harminc faluban tartott népszónoklatot, egy-egy pi-

acon a rákondított harang hangját is túlharsogva. A falukon rendesen rögtön-

zött és egyet beszélt, csak a számokban tért el. Szerette nagyítani az államadós-

ságot, melyet a „jogtapodó” kormány csinált. Egyszer egy kerület különböző fa-

luiban az új adósságot hol ezer, hol két-háromezer millióra tette. Akkor mondta 

neki Ugron Gábor: „Nem bánom Balázs, ha a legnagyobb számot mondod is, de 

állapodjál meg egyben, s mindig azt az egyet mondd!” De biz az arithmetikában 

azontúl sem bírta magát mérsékelni. Falukon mindig jobban boldogult, mint vá-

rosokban. Debrecenben, hol egy öreg gazda (mint Thaly Kálmánra is), házat íra-

tott a nevére, hogy „jöttment”-nek ne mondhassák, kétszer volt kisebbségben 

maradt jelölt, az utolsó általános választáskor pedig Miskolcon bukott el. De 

mikor pótválasztások voltak: akkor ő sikeres segítségül szolgált mindig. A mos-

tani országgyűlés alatt kilenc olyan kerületben korteskedett, ahol az ő pártja 

győzött. Ez volt csak az öröm neki. Szobája falát nem díszíté egyéb, mint az elv-

társ képviselők miniature képcsoportja s a fölött e kilenc választás kortes-tollai. 

A kerületekben volt csak igazán elemében; a fővárosban kerülte a társaséleti 

szórakozást, mert hisz az költekezéssel jár. A szalon pedig ismeretlen talaj ma-

radt neki. Pedig báró lett volna, de arra is haragudott, aki megbárózta. Vala-
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mint e címet nem vette igénybe, nem maradt meg a katolikus vallásban sem, 

melyben született. Hazafi harag miatt szakított vele. Mikor Fogarassy erdélyi 

püspök bement a Reichsrathba, fölháborodott: „Dehogy lesz nekem többé püspö-

köm” — s unitáriussá lett. 

A székelyföld volt szeretetének fő tárgya. Arról írt, azt szerette legjobban s 

azért fösvénykedett. Végrendeletében az erdélyi közművelődési egyletet tette fő 

örökösévé, de hagyott valamit egyik fivére: Orbán Bódog báró gyermekeinek is. 

Pénze, vagy ötezer forint, az erdélyi hitelbankban van betéve. Az, hogy hétezer 

forintos takarékpénztári könyvet találtak volna az ágyában: csak mendemonda. 

Három forintnál pedig több maradt a tárcájában — vagy huszonöt forint.  

 

 
 

A Kossuth-lak Szejkefürdőn 

 

Iratai közt megvan pontosan leírva minden országgyűlési beszéde. Ezeket 

előre elkészíté, betanulta s ülés alatt is, míg a sor rá került, a hátsó folyosón 

egyedül járva, ismételgette magában. A kéziratban vörös irónnal voltak aláhúz-

va a dörgedelmes vádak s kékkel a gúnyos mondatok. E beszédeket ő koronként 

összegyűjtve s kinyomatva küldé el választóinak. Sok olyan személyi vádjára, 

mely később alaptalannak bizonyult, naiv hiszékenység vitte, mert mindent 

mohón elhitt s igaznak vett, mit a kormánypártiakról úton-útfélen hallott. Ha 

magánéletében több öröme, vonzóbb tűzhelye vagy családi köre lett volna: bizo-

nyára nem lesz oly mogorva és türelmetlen az ellenkező nézetűekkel szemben. 

De ugyanannyira fanatikussá vált a maga meggyőződésében, hogy a másét nem 

is tartotta annak. S ez a nyitja, hogy vádjai ritkán szültek nagyobb felháboro-

dást.  

Mikor korosodó idejében nógatták, hogy mért nem házasodik meg, azt felelte: 

Én a népet hordom szívemben s attól nőnek képe nem fér oda. Voltaképp ismer-

te természetét s tudta, hogy nincs családos embernek teremtve.  

Temetésének egyik legszomorúbb vonása épp a családtagok hiánya volt. 

Testvérei a távoli székelyföldről nem érkeztek meg. Barátai pótolták őket, kik-

nek egyike azt jegyzé meg, hogy ha néhány pillanatra fölébredhetne, először is 
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gyászba vont kis szobájának délszaki növényein ütődnék meg, hogy mire való 

ide az a „bolond luxus, aztán érckoporsója szürke oldaláról törültetné le a neve 

előtti két aranyos betűt: „Br”; végül pedig a szalagos koszorúkra mondaná: Hogy 

mért nem adtátok inkább e cifraságok árát az EMKE-nek? A mamelukokat tán 

ezúttal megtűrte volna maga körül, mert hisz önzetlenségének mentek megadni 

a méltó adót.  

A gyászszertartás d. e. fél tizenegykor kezdődött a reformátusok templomi és 

iskolai tág udvarán. Egész tömeg halotti gyülekezet vette körül a koporsót, me-

lyen a függetlenségi párt, az akadémia, a győri függetlenségiek, Thaly, Kálmán, 

Torda városa, Károlyi Gábor, Kállay Ákos, s ifj. Giczey Samu koszorúi pihentek. 

Nemcsak képviselők voltak nagy számmal (köztük gr. Apponyi Albert, Perczel 

Miklós, gróf Pongrácz Károly tábornok, Szathmáry Miklós stb.), hanem akadé-

mikusok (köztük Tóth Lőrinc), előkelő polgárok és úrnők is. Berettyó-Újfaluból 

küldöttség jelent meg. 

 

 
 

A „petróleumos” Szejke kút 

 

Derzsi Károly unitárius lelkész megható könyörgést és búcsúztatót mondott, 

kiemelve, hogy az elhunyt, önmagát elfeledve, ritka kitartással küzdött, fáradt, 

szenvedt eszményei valósításáért. Utána Bartha Miklós tartotta a búcsúbeszé-

det, meghatva és meghatottan. Szólt a kitartó hűségű elvtársról, ki milliókat 

szeretett, de végső perceiben egyetlenegy ölelő kar sem viszonozhatta szeretetét. 

Szólt a székelyföld legjobb fiáról, ki ez erős magyar fajnak barátokat szerzett, 

sebeit gyógyítá, jövőjéhez pedig alapköveket rakott le. S azon a földön minden 

faluban várja is most egy koszorú, ahol koporsóját átviszik. Szólt az önzetlen 

férfiról, ki az anyagi nézetek homályában sugár vala s ki messze földről is azt a 

tapasztalást hozta haza, hogy legfőbb kincs a honszeretet. Elvtársait nem vá-

lasztja el ő tőle a halál, mert az emlékezet kapcsa megmarad s példaadása ott 

lesz ezentúl is a gyülekezetben, hol jót akarnak tenni önzetlenül s kötelességet 

teljesíteni jutalom nélkül, stb.  
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A megható beszéd után a koporsót négyfogatú díszkocsira tették, oldalt a 

képviselőházi teremőrök haladtak, utána a képviselők. A múzeumi és kerepesi 

úton a központi pályaudvarba vitték a koporsót s onnan d. u. két órakor szállí-

ták el. Ugron Gábor többekkel együtt kísérte el. Útközben új meg új koszorúkat 

tesznek a koporsóra s a temetés Székelyudvarhelyen ma lesz.  

Áldás és meleg búcsúszavak mellett helyezik a hamvakat örök nyugalomra.  

 

Fővárosi Lapok, 1890. április 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Az Attila forrás, háttérben a síremlék 


