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 Orbán Balázs közöttünk. 

 

 

Balázs Árpád 
 

Orbán Balázs és a legendás Szejke 

III. 
 

 

Orbán Balázs búcsúja Budapesttől 
 

Orbán Balázs báró itteni temetése impozáns részvét mellett ment végbe ma 

délelőtt. A Kálvin-téri templom-épületben bírt lakásán felállított ravatalát teg-

nap és ma folyton a résztvevők nagy csoportja állta körül, még egy búcsúpillan-

tást vetve az érckoporsó üvegfedelén át az elhunyt nemes alakjára.  

A koporsóra szebbnél-szebb koszorúkat küldtek: az orsz. függetlenségi és 48-

as párt, a m. t. akadémia, a m. történelmi-társulat, a győri függetlenségi párt:, 

Torda városa, Károlyi Gábor gróf (vörös szalagján e fölirattal: „Balázsnak — 

Amelie és Gábor), Kállay Ákos, Thaly Kálmán, ifj. Giczey Samu és családja stb.  

A gyásztisztességre, mely délelőtt 10 órára volt kitűzte, a templom-épület 

udvarán díszes gyászoló közönség gyűlt össze. Ott voltak: Péchy Tamás képvise-

lőházi elnök, Apponyi Albert gróf, Irányi Dániel, Károlyi Gábor gróf, Tibád An-

tal, Perczel Miklós, Pongrácz Károly gróf, Dárdai Sándor, Szentkirályi Albert, 

Vadnai Károly, Molnár Antal, Földváry Miklós, Rosner Ervin báró, Schvarcz 

Gyula, Szederkényi Nándor, Lukáts Gyula, Zboray Béla, Linder György, Mada-

rász József, Polonyi Géza, Ugron Gábor, Mocsáry Lajos, Szathmáry Miklós, Áb-

rányi Emil, Kiss Albert, Helfy Ignác, Hentaller Lajos, szóval az országgyűlés 

tagjai pártkülönbség nélkül nagy számmal, továbbá Tóth Lőrincz kúriai tanács-

elnök, Leövey mini o. tanácsos, Nyár Jenő báró, Splényi Ödön báró, Jakab Elek, 

Fejérpataky László, dr. Szádeczky Lajos, Madari Gábor, Mesterházy Kálmán, 

Morelli Gusztáv stb. A berettyóújfalusi függetlenségi párt küldöttségileg volt 

képviselve, a győri függetlenségi párt pedig táviratilag Hentaller Lajos képvise-

lőt bízta meg, hogy helyezze a koszorút a ravatalra.  

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

Károly unitárius lelkész megható könyörgést s szép búcsúztató beszédet mon-

dott, amelyben a többek közt így jellemezte az elhunytat: „Gondolkozni, szeretni 

és munkálkodni, e háromban nyilatkozik az emberi élet működése; ezeknek 

aránya jelzi az élet értékét s lehető összhangja adja meg annak szépségéit, 

nagyságát. Az elhunytban mindhárom tényező kiváló mértékben nyilatkozott, 

egyik a másikkal mintegy versenyre kelt s alig tudnók megmondani melyikben 

volt erősebb és nagyobb, a gondolatok világában-e, vagy az érzelmek országá-

ban, vagy a munkásság mezején?” 

„Az ész és szív, a gondolat és szeretet e szép gazdaságát ő szüntelen gyűjtö-

gette és szüntelen osztogatta. Önönmagát elfeledve ritka kitartással, törhetet-

len eréllyel munkálkodott, küzdött, fáradott s szenvedett mindig magasabb cé-
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lokért, eszményei valósításáért, egyetemes nemzeti és emberi jólétért. E küzde-

lemben fejlett ki páratlan jelleme, ebben merülnek fel szemünk előtt ama hatá-

rozott vonások: az egyenes lelkűség, a nyíltság, a szívjóság.” 

„E jellem emléke élni és hatni fog és hatván talán észrevétlenül is — mint 

titkos erő működni meg nem szűnik soha.” 

 

 
 

Székelyföld nagy kutatója 

 

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

vében a következő szép beszédet mondotta: „Gyászoló gyülekezet! Búcsúzni jöt-

tünk, de nem elválni. Egy kipróbált hűségű bajtársunk hagyott minket itt ideig-

lenesen. Egyedül, majdnem elhagyottan, puritán egyszerűségben szenvedte át 

az utolsó három napot. Milliókat szeretett, milliókért élt, de a balsors úgy hozta, 

hogy szívének hő szerelmét végső perceiben egyetlen ölelő kar nem viszo-

nozhatá. Mintha a balsors e végső ítélete is azt akarta volna igazolni, ami élete 

legfőbb princípiuma volt, hogy mindig és mindent másokért, soha és semmit ön-

magáért.
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Kiszenvedett drága barátunk! Koporsódat a Székelyföld drága rögeivel hantol-

ják el. Amint keresztül utazol szülötte földed falvain, emlékezetül mindenütt 

várni fog egy gyászkoszorú s kísérni fog a bánatos könnyhullatás. Mert nincsen 

ott senki, aki ne tudná, hogy a Székelyföld legjobb fiát veszítette el. Műveid 

fennmaradnak. Mert ha van a székelynek barátja, úgy te szeretted azt; ha volt 

fájó sebe, úgy te gyógyítgattad azt; ha lesz jövője gazdag és áldásos, úgy annak 

alapköveit te raktad le. E műveidért a m. tud. akadémia kebelére, a nemzet szí-

vébe fogadott. Mindig csak jót tettél, mindig nemes voltál, eszményekért hevül-

tél, jellemed salaktalan, szíved makula nélkül való volt. Még sem tudom, hálánk 

nagyobb-e azért, hogy éltél, avagy bánatunk azért, hogy meghaltál. Az éltető, a 

világító, a melengető napnak voltál te egy sugara a materiális küzdelmek és vi-

lágnézetek sűrű homályában. És mi csüggetegen állunk ravatalodnál, bánato-

san kérdezve: lesz-e több Orbán Balázsa a hazának, a nemzetnek, a Székely-

földnek? Beutaztál messze földrészeket és azt a tapasztalatot hoztad, hogy leg-

nagyobb kincs a hazaszeretet; régmúlt idők porladozó romjait kutattad föl, ezer-

számra olvastad a könyveket, az okleveleket és mindezekből azt tanultad, hogy 

legfőbb teendő a kötelesség hű teljesítése. Családot nem alapítottál, mert nem 

akartad, hogy valaki még hazádnál közelebb is férjen szívedhez. Akinek éltél 60 

éves korodig, annak is haltál meg, mert vagyonodat az erdélyi közművelődési 

egylet útján a nemzetnek hagytad. Mert te halálod után is a nemzet felvirágoz-

tatásán dolgozol. Úgy cselekszel, miként a Kaulbach elesett hun vitézei, kik a 

felhők felett, a magasságos égben is folytatják harcukat hazájukért. 

 

 
 

Török Adalbert főispán és Jánai Ádám alispán 

társaságában 1871-ben 
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Nem mondjuk: Isten veled! Mert köztünk a te halálod nem az elválás ténye, 

hanem 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 nél-

kül és a hazának igaz szeretetét akarják művelni komolyan, férfiasan, odaadó 

buzgósággal. — A parlamenti vita, melyet te csak az imént vezettél be, amely 

napon befejeztetett, ugyanazon napon hunytad le örökre szemeidet. Te úgy estél 

el, miként a jó katona, fegyveres kézzel, a csatatéren. — A viszontlátásra, szere-

tett, drága jó barátunk.” 

Beszéd közben a szónok több ízben nem bírt erőt venni megindulásán s a 

gyülekezet vele könnyezett és zokogott. Ezzel a gyászszertartás véget ért s a ko-

porsót négyfogatú gyászkocsira helyezték. Tizenegykor indult el a Kálvin-térről 

menet, elől az Entreprise emberei, aztán a gyászkocsi oldalt a képviselőházi te-

remőrökkel, közvetlen utána a függetlenségi párti képviselők haladtak. A menet 

a múzeum körúton s a kerepesi-úton át vonult ki a központi személyi pályaud-

varba, honnan az elszállítás a délutáni 2 órai gyorsvonattal történt. A vonaton 

Ugron Gábor vezetése alatt több képviselő utazik. Útközben egész Székelyud-

varhelyig, hol a temetés holnap lesz, minden állomáson az illető városok függet-

lenségi pártja koszorút helyez a koporsóra. 

 

* 
 

Orbán Balázs báró hagyatékát Polonyi Géza országgyűlési képviselő rendezi 

s — mint a Hírcsarnok írja — Orbán fejvánkosa alatt nem találtak 7000 forintos 

takarékpénztári könyvet, csupán 25 frt készpénzt. Orbánnak körülbelül 5000 

forintnyi tőkéje van az erdélyi hitelbankban elhelyezve. Tulajdona, a Szejkefür-

dő pedig vagy 60 ezer forintot ér. E vagyont az E. M. K. E. örökli. Orbán végren-

deletét különben a napokban hirdetik ki a budapesti kir. törvényszéknél. A ha-

gyatékában talált s már nagyrészt sajtó alá rendezett kéziratokat a m. t. aka-

démiának adják át. Hagyatékában egy rendkívül értékes Rákóczi-kardot is ta-

láltak, mely egykor Kiss Ernő honvédtábornok tulajdona volt.  

 

* 
 

Kolozsvárról sürgönyzik lapunknak esti 11 órakor: Most hozta a budapesti 

gyorsvonat Orbán Balázs holttetemeit. Az E. M. K. E. részéről gyászlobogó alatt 

tekintélyes számú küldöttség jelent meg az indóháznál. Szabó Géza gyászbeszé-

det tartott; a Szózat elhangzása után a függetlenségi párt nevében is mondtak 

beszédet, mire gyászdal következett.  

 

Pesti Hírlap, 1890. április 21. 

 

 

A Vasárnapi Újság beszámolója 
 

ORBÁN BALÁZS temetése e hó 20-ikán délelőtt ment végbe Budapesten. A 

koporsónál Derzsi unitárius lelkész és Bartha Miklós képviselő tartottak beszé-
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det. A képviselőház tagjai, akadémikusok és írók nagy számmal jelentek meg a 

végtisztességre. A koporsót egyenesen a magyar állami vasútra vitték, hogy 

Székelyudvarhelyre szállítsák. Útközben is többször nyilvánult a részvét. Püs-

pökladánynál a vidékbeli függetlenségi párt tagjai közül sokan várták és koszo-

rút helyeztek a koporsóra. Berettyóújfalunál pedig a választók nagy tömege je-

lent meg a pályaudvaron. Kolozsvárt az erdélyi magyar közművelődési egyesü-

let nevében adtak kifejezést a részvétnek. Innen az E. M. K. E. képviseletében a 

koporsót Sándor János főtitkár és Ottroban Nándor választmányi tag kísérte. 

Kocsárdnál Velics Ödön polgármesterrel élén a tordai öt tagú küldöttség várta a 

halottat, elkísérve Szejkéig. Héjjasfalváról minden falu lakossága gyászlobogók-

kal vonult az állomásra. Székelykeresztúron az egyesületek künn voltak, Bö-

gözön szintén; a nők pedig fekete kendőket botokra akasztva gyászlobogókat 

rögtönöztek. Székelyudvarhelyt e hó 21-ikén Török alispánnal az élén, az egész 

város apraja-nagyja megjelent. Sándor János, az E. M. K. E. főtitkárja itt he-

lyezte a koporsóra az E. M. K. E. koszorúját, beszédében ecsetelvén Orbánnak 

az egyesület iránt szerzett érdemeit. Ezután Demeter polgármester és Mis-

kolczy ügyvéd beszéltek. Hosszú gyászmenetben, nagy néptömeg sorfala között, 

tizenkét órakor érkeztek Szejkéhez, hol Török és Lőrinczy unitárius papok kö-

nyörögtek és Ugron Gábor képviselő mondott szép búcsúztatót. 

Végül Orbán Celesztina bárónőhöz jöttek küldöttségek részvétnyilatkozatokkal. 

 

Vasárnapi Újság, 1890. április 27. 

 

 
 

Orbán Balázs, aki tudott a nép nyelvén beszélni  
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ORBÁN BALÁZS 

1830–1890 

 
Sokan fognak ez országban őszinte részvéttel értesülni annak a férfiúnak a 

haláláról, akinek neve e sorok fölött olvasható. Mert nem sok ember van az or-

szágban, akinek személyes ismeretsége oly széles körökre terjedt volna ki, mint 

az övé. Irodalmi munkássága, politikai szereplése önmagokban is eléggé ismere-

tessé tették volna nevét. De Orbán Balázs valóságos különlegesség volt abban a 

tekintetben, hogy bejárta az országot egyik végétől a másikig, érintkezett az 

emberekkel s személyileg is megismertette magát. Mint hajdan a buzgó táb-

labírák, akik valamely politikai irány szolgálatában sorra járták a vármegye-

gyűléseket, azonképpen látogatta ő képviselő-választások előtt a kerületeket; 

megfordult minden faluban, szónokolt minden jelentősebb helyen s fáradhatat-

lannak mutatkozott a választási agitáció mezején mindenütt, ahol pártjának, a 

függetlenségi és 48-as pártnak, elveit terjeszteni, jelöltjeit támogatni kellett.  

Orbán Balázs tökéletesen rá volt teremtve erre a szerepre. Szép, daliás alak-

ja, a régi ősökre emlékeztető jellegzetes vonásokkal, hajlott sas orral, s hatal-

mas bajusszal, párosulva a magyar öltözettel, melyet le nem tett soha, mindez 

kész ajánló levél volt számára a magyar nép előtt, mely szívesen hallgatta sza-

vait s lelkesedett érte. Kitűnően tudott a nép nyelvén beszélni s mint népszónok 

mérhetetlenül fölötte állt a parlamenti szónoknak.  

De nemcsak külsejében volt szembeötlő egyéniség; származása, életmódja, if-

jú- és férfikori története, életének csodálatos viszontagságai, mindez oly alakká 

tette, mely méltán tarthatott érdeklődésre igényt.  

Anyai ágon Pécsi Simon erdélyi kancellártól, a szombatosok fejétől szárma-

zott. Nagyapja Mária Terézia magyar testőrségének volt egyik legdaliásabb vi-

téze, ki e királynő kegyének köszönhette bárói címét és jószágait. Apja, b. Orbán 

János, huszárkapitány volt, aki I. Napóleon ellen harcolt, s ki szabadságra 

nagybátyjához, egy Dessewffy grófhoz jővén, ott beleszeretett egy csodaszép ti-

zenhat éves leányba, akit nőül is vett. Anyja származásának homályos volta 

döntő lett a férfi élete pályájára, ami következőkép történt. Anyját ennek atyja, 

egy keleti származású konstantinápolyi kereskedő, Kassára adta egy előkelő le-

ánynevelői intézetbe s mivel Kassától Sztambulig, kivált a vasút előtti húszas 

esztendőkben messze volt, két évi tartásdíjat fizetve ki előre, haza indult, de ez 

útjában, mely Románián és Bolgárországon vezetett keresztül, nyomtalanul el-

tűnt s Perában, a konstantinápolyi városrészben visszamaradt neje csak húsz év 

múlva tudhatta meg, hogy a leánya hova lett. Ez, miután a fizetés elmaradt, ki-

jött az intézetből s Dessewffy grófnő vette magához, kivel az intézetben ismer-

kedett volt meg. Itt lett, mint említők, Orbán báró-névá s majd három fiúnak és 

egy leánynak anyjává. Arra a hírre, hogy Knechtel-Foresti asszony Perában a 

leányát keresi, Orbán János báró a negyvenes évek vége felé nejével s má-

sodszülött fiával, Balázzsal, ki akkor másodéves joghallgató volt, lengyelfalvi 

birtokáról Konstantinápolyba indult; de mielőtt odaérkezett volna, anyósa el-

hunyt, a nélkül, hogy leányát láthatta volna. S mikor a székely család Konstan-

tinápolyba ért, az elhunyt anyós házaira, melyeknek nagy értéket tulajdo-

nítottak, a török kincstár, mint uratlanokra, már rátette kezét.  
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A házak és terjedelmes háztelkek iránt pört kellett indítani, mely addig hú-

zódott, míg Magyarországon kitört a forradalom, melynek hírére az akkor 18 

éves Balázs Oláhországon keresztül hazafelé indult, hogy a szabadságharcban 

részt vegyen. A határon azonban keresztüljutni nem tudott s így visszatért 

Konstantinápolyba, hol egy százötven főből álló csapatot toborzott s azzal kísér-

lé meg a hazájába jutást Szerbián keresztül. De már akkor a szabadságharc le 

volt verve s a csapat szemben találkozott a Világostól menekülő magyarokkal. 

Újra visszatért tehát Konstantinápolyba, hol az emigránsok állandó vendégei 

voltak szülei házának. Hogy ily körülmények között az Orbán-család örökség 

igényeit a konstantinápolyi osztrák képviselőség nem igen támogatta, önként 

értetődik. Balázs maga, mint aki a katonakötelezettség alól kivonta magát s így 

haza lett volna toloncolandó, egy angol hajóra menekült, mely Londonba vitte, 
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honnan Jersey szigetére ment, ahol az emigráció ottani tagjai: Perczel, Mészá-

ros Lázár, Thaly Zsigmond, gróf Teleki Sándor, Louis Blanc, Hugo Victor tár-

saságához csatlakozott, kinek fiaival benső barátságban élt. Az emigráció hátra-

levő idejét Konstantinápolyban tölté, hol sógora, a tordai születésű Velics Ká-

roly gyógyszerész, aki nővérét elvette, időközben visszapörölte az anyai hagya-

ték ingatlanait. Míg azonban az anyait keresték, addig az apait itthon biztosí-

tani elmulasztották. Az úrbéri kárpótlásban nem részesültek, s mikor Orbán 

Balázs a hatvanas évek elején a Székelyföldre visszakerült, atyja birtokát a kis 

Szejkefürdőre leolvadva találta. De nem esett kétségbe. Elnevezte kis fürdőjét 

magyar Gastein-nak s ragyogó jövőt képzelt neki, noha bizony, kivált eleinte, 

édeskeveset jövedelmezett. Amellett a konstantinápolyi házak is leégtek s az 

üres telkek nem igen voltak értékesíthetők. Balázs ily szegénynek tudva magát, 

örök időre letette a bárói címet, s midőn Fogarassy erdélyi püspök belépett a bi-

rodalmi tanácsba, Orbán hazafias érzetét ez annyira sértette, hogy a katolikus 

egyház kebeléből is kilépett s unitáriussá lett, mely egyház iránt ettől kezdve 

folyton a legnagyobb buzgóságot és áldozatkészséget tanúsítá. 

Udvarhelyszék 1861-ben ideiglenes főjegyzőjévé, majd az öt székely szék tisz-

teletbeli főjegyzőjévé választotta, 1867-ben Kolozs-megye választotta főjegyzővé, 

mely hivatalt azonban nem fogadta el, mert már akkor irodalmi munkásságá-

nak szentelte idejét. 1869-ben sajtóbíróság elé állították, mivel történeti adatok, 

a kortársak tudomása s az erdélyi közvélemény alapján Bíró Mihályt nevezte 

meg a Székelyföldről szóló művében a Marosvásárhelyt kivégzett vértanúk (Tö-

rök, Horváth, Gálffy) árulójának és az 1851-ki összeesküvés föladójának. A saj-

tóbíróság fölmentette a rágalmazás vádja alól.  

Képviselői pályája 1871-ben kezdődött, amikor Marosvásárhely választotta 

meg képviselőjének. Utóbb Székelyudvar-helyről lett képviselő. Az utolsó két or-

szággyűlési ciklus alatt pedig Bihar-megye berettyóújfalusi kerületét képviselte. 

Kilenc éven keresztül a képviselőháznak jegyzője is volt, mely tisztét a függet-

lenségi párt bizalmának köszönhette. A képviselőházban, melynek egyik leg-

szorgalmasabb tagja volt, csaknem minden nevezetesebb alkalommal fölszólalt s 

beszédeit, melyeket írásban készített el s rendesen így is adott át a gyors-

irodának, választói számára külön is kiadta.  

Az irodalomban, melyet Utazás a Keleten című hat kötetes művével kezdett 

meg, majd meg a Kelet tündérvilágának fordításával folytatott, utóbb kizárólag 

a történeti szakmát művelte. Legfőbb irodalmi műve a Székelyföld leírása öt kö-

tetben, melynek megírása nyolc esztendejébe került s melynek kedvéért szű-

kebb kis hazájának minden zegét-zugát fölkutatta s minden emlékét áttanul-

mányozta. Utolsó műve Torda városának monográfiája volt, melyért e város 

díszpolgárává is választotta. A tudományos akadémia szintén elismerte külö-

nösen a történeti forráskutatás és adatgyűjtés körüli érdemeit, midőn őt két év 

előtt levelező tagjává választotta.  

Orbán Balázs nőtlen maradt s szinte meseszerű egyszerűségben élt. Igényte-

lensége már-már az önmegtagadásig terjedt s csodálatos kevésből tudott kijönni. 

Így sikerült, dacára szerény jövedelmének, mégis oly összegeket gyűjtenie, me-

lyekkel egyháza iskoláit s utóbb az erdélyi közművelődési egyesületet támogat-

hatta. Ez volt ambíciója, melyért még a szó szoros értelmében vett nélkülözésnek 

is alávetette magát. Kis hónapos szobácskában lakott, maga szolgálta ki magát s 
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még étkezésbeli igényeit is a lehető legcsekélyebb mértékre szorította. Jótékony-

ságát, melynek gyakorolhatásához ily nélkülözés által szerezte meg az eszközö-

ket, minden hiúság nélkül, diszkrét szerénységgel gyakorolta, sőt rejtegette a 

nyilvánosság elől, ha lehetett. Így szivárgott ki évek előtt, hogy Szolnokon pár 

száz, különböző idő- és országbeli darab aranyat «talált», melyet bírói kézhez tett 

le, hogy ha tulajdonosuk záros határidő alatt nem jelentkezik, legyen az erdélyi 

közművelődési egyleté. A tulajdonos persze nem jelentkezett, hiszen ő maga volt, 

s mint barátai jól tudják, húsz év kellett hozzá, hogy összekuporgassa. Az udvar-

helyi ötosztályú gimnáziumnak már évekkel ezelőtt tett nagyobb alapítványt, me-

lyet legutóbb is folyton szaporított, hogy az ötödik osztályt, melyet már alig bírtak 

fenntartani, megmenthesse. Végrendeletében Szejkefürdőt testvéröccsének, Or-

bán Bódognak hagyta, de úgy, hogy annak jövedelméből évenként 200 frtot az er-

délyi közművelődési egyesületnek s ugyanannyit a székelykeresztúri unitárius is-

kolának juttasson. Tövisi telkét, mely a regálejövedelemmel együtt mintegy 3000 

forintot ér, szintén az Erdélyi magyar közművelődési egyletnek hagyományozta. 

Orbán Balázs az utóbbi időben már sokat betegeskedett, mindannak daczára sem 

életmódján nem változtatott, sem orvosi tanáccsal nem élt. A mellett a legna-

gyobb pontossággal végezte képviselői tisztét. Utolsó beszédét, a naszódvidéki er-

dők tárgyában, már súlyos betegen mondta el. Le is feküdt utána azonnal s né-

hány napra rá kiszenvedett. Az akarata ellen betegágyához hivatott orvosok már 

nem tudták megmenteni. Benne egy valóban önzetlen jellemet vesztett el a ma-

gyar közélet, a meggyőződés férfiát a politika, lelkes, áldozatra kész bajnokát a 

művelődés s buzgó munkását a tudomány.  

 

Vasárnapi Újság, 1890. április 27. 

 

 

 
 

Az Orbán család címere 

(Köpeczy Sebestyén József rajza) 
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Orbán Balázs végrendelete 
 

Végrendeletem! 

Tekintve az emberi élet mulandóságát, a földi élettől való megválásnak bi-

zonytalanságát főleg az oly egészségben megrongált egyénnél, mint a minő én 

vagyok, szükségesnek tartom halálom bekövetkezhetése tekintetéből csekély 

földi javaimra nézve már most megtenni végintézkedéseimet.  

A mint egész életem küzdelem volt a jóért, az igazságért, a haza üdvéért s a 

miként életemben soha se kerestem önfeláldozó odaadásomért az öntudatnál 

más jutalmat: akként már csak a következetességért is oda kell törekednem, 

hogy halálomból is némi haszon áromoljék e szegény magyar hazára, a melynek 

egész éltem tevékenységét szentelém; földi javaim egy részét, azt a részét, a 

mely leginkább szerzeményem, a hazai közművelődés és a faj megmentés oltá-

rára szentelem, én családdal nem lévén megáldva a magyar népet tekintem csa-

ládomnak s azt is kívánom fő örökösömmé tenni, míg más részről a testvéri sze-

retet adóját se kívánom megtagadni azon testvéremtől, ki arra reá van szorulva 

s ki gyermekei által családunk tovább folytatására hivatva van.  

 

 
 

„A legnagyobb székely” 
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E két szempont irányozá elhatározásomat és eljárásomat.  

 

A földi javak a melyekkel rendelkezem a következők: 

1. A Szejkefürdő a vele összefüggésben levő taggal és ahhoz tartozó erdősé-

gekkel, az azon levő fürdő, vendéglő és lakházakkal, cseléd és gazdasági épüle-

tekkel, malmokkal, a gazdasághoz tartozó igavonó és tenyészállatokkal, lovak-

kal, gazdasági felszereléssel.  

2. Szombatfalva községben egy belső telek lakház, csűr és nyári konyhával.  

3. Tövis mezővárosban egy belső telek és tag határán, a tövisi jószághoz tar-

tozik Csáklyán a közhelyekből kapandó és erdő részlet, regale váltság, valamint 

Kurety községben levő regale váltság, közhelyek és erdőkből való részesedés.  

 

 
 

A Borvíz-oldalban álló kripta 1910-ben 

 

4. A Székelyudvarhelyi Székely egyleti takarékpénztárban van kamatozásra 

elhelyezve mintegy 2500 frt. készpénzem, a budapesti első takarékpénztárban 

van elhelyezve 250 frtom. Ezen kívül édes anyámtól örökölt ékszer, ami pár ezer 

forintot ér, a Székely egyleti takarékpénztárban van megőrzésre letéve. Az édes 

anyámtól örökölt ezüstnemű a Szejke fürdőn levő vertheim szekrényben van el-

helyezve.  

5. Budapesti lakásomon van bútorom, egy értékes gyémán-tos forgó díszma-

gyar öltönnyel, egy személyre való ezüstne-mű öltözetek.  

6. A pesti részvény könyvnyomda társulatnál (Hold-utca 7-ik sz. igazgató lo-

vag Fáik Zsigmond) depozitumban vannak a Székelyföld című munkám mara-

dék példányai, Torda és környéke című munkámból 540 példány, ugyanebből a 

kolozsvári „Ellenzék” kiadóhivatalában eladásra 35 példány.  

7. Vannak az édesanyánktól örökölt konstantinápolyi háztelkek, melyeknek 

Nodcsetjei vertheim szekrényemben vannak; de a mely házak és telkek a Vakuf 

által le vannak foglalva s kérdéses ha vajon azok körmei közül kivájhatók-e?  
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Körülbelül ezek a földi javaim. Adósságom van Magyar földhitel intézetnél: 

törlesztési kölcsön 1000 frt, bátyám b. Orbán Bódognak adósa vagyok a kezei 

közt levő kötelezvény értelmében Egyezer 35 frttal, amiből a Korondon átvett 

Jakabházi-féle bútorok letörlesztettek 250 frtot s így ő neki mindössze 770-80 

frttal vagyok adósa. E két adósságom törlesztésére rendelem a sz-udvarhelyi 

Székely egyleti takarékpénztárban levő 2500 frtnyi betétemet. Az ezen két 

adósságom kifizetésén felül maradó pénzt arra rendelem, hogy a Szejkén félben 

maradott kripta kiépíttessék, hová magam is elhelyeztetni kívánom földi ma-

radványaimat édesanyám tetemei mellé.  

 

 
 

Orbán Balázs utca Korond irányába 

 

Ha netalán a hatóság e kriptát jeleni helyén meg nem tűrné: akkor az lak-

házzá átalakítandó, s helyébe egy más kripta építendő az ellentétes hegy ormá-

ra (a tagba). A takarékpénztárban fennmaradó pénzből, mi ha elég nem lenne, a 

fürdő esedékes jövedelméből pótlandó. A Szejkefürdőt, az ahhoz tartozó tagot és 

szombatfalvi házat hagyományozom Bodog bátyám fiúutódainak, úgy azonban, 

hogy a fürdő és gazdaság jövedelméből tartozik minden évben a székely-

keresztúri unitárius gimnáziumnak 200, írva kétszáz o. é. frtot kiszolgáltatni ő 

és jogutódai 20 éven át vagyis mindaddig a míg 4000 frtot fog az évi járulék ki-

tenni. Ezen segélyt hagyom nevezett iskolának azért, hogy a kapandó évi járu-

lékból fordítsa az egyik 100 frtot szegény székely tanulók (a legszorgalmasabbak 

és legkitűnőbbek) ösztöndíjául, a másik 100 frtot pedig a beállítandó 6-ik osztály 

tanári fizetése alapjául, amelyre már életemben tettem 100 frt alapítványt. Bá-

tyámat és jogutódait oly szigorúan kötelezem ezen alapítványom betartására s a 

200 frt. évi járulék pontos kiszolgáltatására, hogy ha annak fizetésébe pontatla-

nok lennének, avagy azt bárminemű ürügy alatt megtagadnák, a Székely-

keresztúri unitár. gimnázium igazgatóságát és tanári karát feljogosítom arra, 

hogy ezen telekkönyvileg is bejegyzendő szolgálmányt törvényes úton is felve-

hesse, sőt pontatlan, vagy hiányos fizetés esetében, magát a négy ezer frtra me-

nő tőkét is azonnal exequaltathassa a Szejkefürdőn és tartozandóságain. 

Ép azért szomorúan tapasztaltam, hogy az ily közművelődési hagyományokat 

az utódok nem mindig szokták respektálni, sőt amint a M. vásárhelyi Teleki 



 23 

 
könyvtárnál s másutt is történt — nemes céljaitól elvonják, azért én a Sz. ke-

resztúri iskolának tett hagyományom pontos kiszolgáltatását minden körülmé-

nyek közt biztosítani kívánván a Szejke és tartozandóságainak birtoklását bá-

tyám és fiúutódai részére alapítványom pontos kiszolgáltatásához kötöm, s az 

esetben, ha azt lelkiismeretesen nem teljesítenék, nevezett iskolát megkárosí-

tani avagy kijátszani akarnák, az esetben elesnek a Szejkefürdő birtokától s az 

egészben a Sz. keresztúri unitárius gimnáziumra szállna át.  

Kedves Celeszta húgomhoz is — aki mindig gyöngéd testvéri szeretettel viselte-

tett irányomban, hálás kívánok lenni, neki hagyományozom a Szejkefürdői ma-

gán lakásomban (Zrí-nyi Ilona lak) található minden bútoromat, felkelhetőimet, 

vertheim szekrényemet, a benne levő ezüstneműekkel egyetemben, sőt az egész 

Zrínyi Ilona lak felső emeletét amíg ő él, úgy, ahogy van, lakhatja, használhatja, 

mint sajátját és tulajdonát, s az csakis halála után fog Bodog bátyám avagy 

fiúutódai birtokába menni. Celesta húgom lelkére kötöm, hogy a kriptának akár 

jeleni helyén való kiépítése, akár mai helyén való felépítése felett őrködjék s 

hogy úgy az édes jó anyám, mint az én testvéreim abban tisztességes elhelyezést 

nyerjenek.  

 

 
 

Orbán Balázs utca a városközpont irányába 

 

A Székelykeresztúri iskola alapítványánál Székely nemzetem iránti szerete-

tem az irányadó, mert én itt is igazán követem Krisztus tanait, hogy aki kővel 

dob, azt kenyérrel dobom vissza, mert nem tagadom, hogy végtelenül fájt lel-

kemnek, hogy a keresztúri választó kerületben K.... F.... ármányos-kodása foly-

tán éppen székely testvéreim, azok közt unitárius hitrokonaim buktattak meg; 

de én e meggyaláztatásomért, e kitagadásomért úgy kívánok bosszút állani, 

hogy a népnevelés előmozdítása által edzem meg jövőre e népet a hazafiságban. 

De ezen felül még többet is akarok székely véreimért tenni, s tövisi birtoko-

mat egész terjedelmében, a bennvalóval, a határán levő taggal, a Csáklya és 

Kurety községekben létező minden illetményemmel, regálé, erdő és közlegelők-

ből való minden részesedésemmel hagyományozom az Erdélyi közművelődési 

egyletnek, éspedig az egyletnek székely kitelepítési osztálynak, úgy, hogy azt 

bölcs belátása és tetszése szerint fordíthassa a székely kivándorlás meggátlásá-
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ra. Feljogosítom, hogy ha célszerűnek ítéli, e jószágot telepítési célra hasznosít-

hassa avagy el is adhassa s a befolyó összeget akár tőkésítés, akár felhasználás 

által e célra fordíthassa. Csekély mit e nagy célra juttathat az én szegénységem, 

de porszemekből alakulnak a sziklák, akiket a sors kegye többel áldott meg, 

azok kövessék az én jóindulatomat s a nagy cél el lesz érve.  

Ha a konstantinápolyi házak és telkek kézhez vehetők avagy azokért valame-

lyes kárpótlás vagy érték megtérítés kieszközölhető lenne, úgy azt, vagy ha azt 

életemben nem foganatosíthatnám, az arra jogcímet adó Hodcsetteket (bir-

tokíveket) hagyományozom Celesta húgomnak, úgy neki hagyományozom buda-

pesti szállásomon levő, holmijaimat és pesti részvénynyomdában levő már fenn 

jelzett könyveimet és az ugyanazon nyomdában deponált összes részvényeit a 

Székelyföld és Torda és környéke című munkáim képeinek, melyek tulajdonomat 

képezik s nevezett nyomdának csak őrzés végett vannak átadva.  

Ezen saját kezűleg írt és aláírt végrendeletemben teszem meg intézkedései-

met, melyek, hogy itt kifejezett akaratom és rendelkezésem szerint hajtassanak 

végre, az megváltozhatatlan akaratomat képezi; akaratom és intézkedéseim 

pontos végrehajtása feletti felügyelettel az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület Kolozsvárt székelő igazgatóját bízom meg s azért e végrendeletemet 

is, mely halálom után bontható csak fel, ez igazgatóság kezei közé helyezem el.  

 

 
 

A Sarolta forrás Szejkefürdőn 

 

Még van a fennebbieken felül 5 vasúti részvényem Ugron Gábor kezei közt, 

amire 500 Frtot fizettem, az Első székely vasút (Héjjasfalva Sz. Udvarhely) 

részvényei ezek.  

Ezeken kívül van még 8 drb. Székelyegyleti takarékpénztári részvényem, 

amelyek ellopattak, de amelyek már Kolozsvárt lakó Novák Fér. orgazdánál fel-

fedezve és beperesítve lévén, vissza fognak kerülni, ezeket is hagyom Celesta 

húgomnak, úgy, hogy életében használja, s holta után hagyja keresztfiam (Bo-

dog bátyám harmad szülött fia) Balázsnak, úgy, hogy azok jövedelmei nagyko-

rúságáig tőkésíttessenek s akkor a részvényekkel együtt kezére adassanak.  

Ezen végrendeletem az Emke irattárában helyeztetik el s halálomkor felbon-

tatván, annak tartalma másolatilag közöltetik a Székely-keresztúri unitár. koll. 
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igazgatóságával, Sz.-Udvarhelyt lakó B. Orbán Bodog bátyámmal és Abrán-

falván (Udvarhelymegye) lakó Celesta húgom férjezett Ugron Lajos-néval.  

Bodog bátyámnak törvényes házasságából származó fiúutódai értendők a fen-

nebbi kedvezmények élvezőinek, ha az ő fiai fiúutód nélkül halnának el s az ő ága 

férfiágon kihalna, az esetben reájuk hagyományozott összes birtokaim és ingósága-

im az „Erdélyi Magyar közművelődési Egylet” székely osztályára szállnak.  

A Szejke jövedelmezősége emelkedőben lévén, annak már fennebb a ke-

resztúri iskolának rendelt évi 200 frton felül ugyanannyit rendelek az Erdélyi 

Magyar Közművelődési E-gyesület székely osztályának 20 éven át, míg az négy-

ezer frt. tőkét fog kitenni.  

Ezek az én intézkedéseim halálom esetére, azok szigorú pontos végrehajtásá-

ra az Emke igazgatóságot kérem fel.  

 

Kelt Budapesten 1890 ápril 16-án.  

 

Orbán Balázs s. k. 

ország gy. képviselő.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A szejkefürdői hideg vizes medence 


