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 Orbán Balázs közöttünk. 

 

 

Balázs Árpád 
 

Orbán Balázs és a legendás Szejke 

IV. 
 

 

 

A nagy székelyt négyszer temették el 
 

 
 

Az összeomlott sírbolt, 

előtte az új nyugvóhely U-val jelölve 

(Bányai János felvétele) 

 

Orbán Balázs a mi emberünk, Székelyudvarhely büszkesége, ha úgy tetszik 

egy csillag, aki ott ragyog fent az égen, az erdélyi halhatatlanok között. Székely-

föld leírása, a fő műve, a mai napig is Székelyföld történetének és ismeretének 

leggazdagabb adattára. Nemzedékek nőttek föl rajta, s tanulták belőle a szé-

kelység történetét és ismeretét. Ideje tehát minél többet megtudni róla. A szé-

kelység csillaga, amint tudjuk, éltében sem unatkozott, mindig úton volt, bejár-

ta a fél világot, csak írni és megpihenni járt haza legtöbbször a szejkei birto-

kára. Fáradhatatlanul járta a Székelyföldet, megírta történetét, melyet rajongá-

sig szeretett, és ide tért vissza végleg megpihenni. Ha egyáltalán tudott pihenni, 

mert bolyongása holtában is folytatódott. A legnagyobb székely koporsóját elő-

ször közel az országúthoz és a fürdőhelyhez a Szejkefürdő nyugati oldalában 

épült kriptában helyezték el édesanyja mellé, de ez nem bizonyult végleges 

nyugvóhelynek. Új családi sírboltot építenek a szemközti Borvízoldalba, ide he-

lyezik át másodszor földi maradványait. Az első világháborút követően a kripta 

állapota nagyon leromlott, egy földcsuszamlást követően az építmény beomlik. 

Orbán Balázs és  a  többi családtagok földi maradványait a kripta előtt ásott sír- 
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A harmadik temetés 1921. júniusában 

(Bányai János felvétele) 

 

gödörbe helyezik át 1921. június 19-én, az unitárius egyház támogatásával. Ez 

volt a harmadik temetés. Évek hosszú során a sír gondozatlanul áll, a begyepe-

sedett hant köré később kerítést építenek, kopjafát helyeznek az addig jeltelen 

sírhoz, mindez 1932-ban történik. Majd évtizedekig nem történik semmi. Már 

1956-ot írunk, amikor néhány lelkes embernek köszönhetően sikerül felújítani 

újra az emlékhelyet és megmenteni a végleges pusztulástól. A hatvanas évek 

végén (1969) elkészül a negyedik stáció, immár reméljük, végleges, a székely-

kapusor végén, a mostani helyén talál(nak) megnyugvást. Azt már kevesen tud-

ják, hogy nem csupán az ő porait őrzi a sírhant, hiszen Orbán Balázs mellett 

nyugszik édesanyja, Knechtel (Foresti) Eugénia, aki 1883 karácsonya előtt 

szenderült  örök álomra.  Majd következett legkedvesebb húga, Ugron Lajosné,  

 

 
 

A sírkert 

 (Haáz Rezső tervei alapján 

Barabás Lajos ácsmester készítette 1932-ben.) 
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Orbán Celesta (1832–1905) és végül unokahúga, Br. Orbán Olga. Az utókor dol-

ga lenne az Orbán család iránti tiszteletből megjelölni, hogy kikkel pihen egy 

sírban a legnagyobb székely. 
 

 
 

Szoborsors 
 

Váratlanul érte a székelyeket, amikor 1890. április 19-én, budapesti lakásán 

örökre lehunyta szemét Orbán Balázs, a legnagyobb székely, aki minden vagyo-

nát, és szellemi kincsét annak a népnek ajándékozta, amelyet ő rajongásig sze-

retett. Temetését követően székelyföldi tisztelői mindjárt nekiláttak, hogy méltó 

emléket állítsanak szobor formájában a nagy hazafinak, de valahogy nem akart 

sikerülni. Először a székelykeresztúri választókerület polgárai döntöttek még 

1891-ben, hogy Orbán Balázsnak, a székelyek egyik legigazibb barátjának, ki e 

kerületet több országgyűlési cikluson át képviselte, Székelykeresztúron szobrot 

állítanak. Meg is alakult a szoborbizottság, de a pénz lassan gyűlt. Hiába állt a 

kezdeményezés élére két országgyűlési képviselő Ugron Gábor és Gyárfás Endre 

személyében, mégsem gyűlt annyi pénz, hogy szobor legyen belőle. Tíz év múlva, 

1901-ben újra próbálkoztak a szoborállítással Keresztúron, az elöljárók most a 

piactérre terveztek szobrot állítani.  A munka  kivitelezésére  Hargita (Scheffler)  

 

 
 

Az el nem készült szobor 

 
 

 

Hargita Nándor szobortervezete 
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Nándor, a székelyudvarhelyi Kő- és agyagipari szakiskola jeles igazgatótanárát 

kérték fel, aki két szoborváltozatot is bemutatott a megrendelőknek. Az egyik 

elképzelés szerint, egy székely kapu előtt ülő, gondolkodó Orbán Balázst látha-

tunk, a másikon egy székely kapufát ábrázoló talapzaton pihen a mellszobor. Az 

elsőt 4, míg a másodikat 3-5 méter magasra tervezte és süttői követ használt 

volna fel a kivitelezéskor. Nem lett semmi belőle. Ez a pénz is odaveszett, el-

nyelték a csődbe ment bankok. Székelyudvarhely város, ahol a legnagyobb szé-

kely az iskoláit járta, 1900-ban szoborbizottságot hozott létre és megpróbálta 

Hargita Nándor szoborterveinek egyikét  kivitelezni,  de a kezdeményezés,  nem 

 

 
 

Hunyadi László szobrászművész 

és a Mű 

 
tudni, milyen okból, megfeneklett. Sajnos, a szobrász műhelyében tárolt gipsz-

minták idővel elpusztultak. Nagy kár értük. Több szobrásznak is álma volt élet-

nagyságú emléket állítani Orbán Balázsnak. Ez eddig csak Hunyadi László ma-

rosvásárhelyi szobrászművésznek sikerült 1995-ben, akinek egész alakos szobra 

ma ott áll a székely anyaváros főterén. Ott áll a szép ember egyszerű atillában, 

daliás termetével, hajlott sasorrával, sűrű bajszos, és szakállas arcával, háttal a 

fenyőfáknak, a református templomnak, ott a köztéren, hisz életét a köznek 

szentelte. Köszönöm a sorsnak, hogy én lehettem a kezdeményezője. 
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Megvalósult az álmom: 

szobor született! 
 

Alig ismerkedtem meg az önkormányzati képviselő szerepével (1992–1996), 

máris bennem motoszkált a szoborállítás gondolata. A székelyudvarhelyi pol-

gármesteri hivatal akkori tanácsadója, Lőrincz György örömmel fogadta kezde-

ményezésemet és a megvalósításig mindvégig segítette az ügyet. Tervemet a 

székelyudvarhelyi tanács elé terjesztettem, ahol a képviselőtársak egyöntetűen 

támogatták: indulásból valamennyien felajánlottuk félévi önkormányzati tiszte-

letdíjunkat. Szavazáskor még Ardeleanu Victor mérnök is gond nélkül emelte a 

kezét. Ezt követte a szoborbizottság létrejötte, a pályázati felhívás, majd elkez-

dődött munka. Hat szobrászművésztől hét pályázati munka érkezett be, a bi-

zottság Hunyadi László alkotását találta a legsikeresebbnek. A munkálatokat 

dr. Ferenczy Ferenc polgármester irányította, jómagam az anyagi támogatást 

gyűjtögettem nagy szorgalommal. A helyi sajtó minden pénzadományról beszá-

molt. Orbán Balázs szobra közadakozásból készült; akinek nem volt pénze, az 

bronz- és rézadománnyal segített. Összefogott a város és a magyarság. A szobor 

a Matricagyár  öntöde  részlegén készült Antal Mihály szabadkai öntőmester irá- 

 

 
 

Az Orbán Balázs-szobor felállítására benyújtott 

Határozati javaslat 1992. december 8-án 
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Zenglitzky Zoltán felvétele 

a Corpus című dokumentumfilmből 

 

nyításával. Az alapzat Hosszú János helyi vállalkozó munkáját dicséri. A szobor 

„születését” Zenglitzky Zoltán rendező-operatőr barátom örökítette meg Corpus 

című 20 perces dokumentumfilmjében. Már csak az avató ünnepség volt hátra: 

1995. február 4-én. Az avatás napján csípős hideg volt, de gyönyörűen sütött a 

nap. A város főterét hihetetlen tömeg népesítette be, sokan eljöttek erre a vár-

va-várt ünnepre. Felejthetetlen esemény volt. …És öröm volt látni: beteljesült a 

tervem, a kezdeményezésem, az álmom: Székelyudvarhely központjában ott állt 

diadalmasan a legnagyobb székely szobra, mint egy kis szabadságszobor, hogy 

továbbra is utat mutasson, nemcsak a templomairól és iskoláiról híres anyavá-

ros lakóinak, hanem az egész Székelyföldnek. 

 

 
 

Jankó János karikatúrája 1874-ből 



 21 

 

Orbán Balázsról beszélték 
  

 

„Aki téged kővel dob...” 
 

1881-ben — Székelykeresztúron megbukott a képviselőválasztáson. Kudarcát 

megkönnyezte. Végrendeletében mégis így emlékezik meg a „hálás” ke-

resztúriakról: „A székelykeresztúri gimnázium alapítványánál székely nemze-

tem iránti szeretetem az irányadó, mert én itt is igazán követem Krisztus tana-

it, hogy aki kővel dob, azt kenyérrel dobom vissza.” Alapítvánnyal dobta vissza... 

 

 * 
 

Megkérdezték egyszer a nagy székelytől: 

— Báró úr, miért utazik harmadosztályon, a vonaton? 

— Mert nincs negyedik — válaszolta. 

 

* 
 

Egy más alkalommal pedig így válaszolt a feltett kérdésre: 

— Nem szégyelli maga cipelni haza a piacról a csomagokat. 

— Azt szégyellném, ha nem lenne mit cipelnem. 

 

 
 

„A székely is magyar, csak egy kicsivel több!” 
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Édes otthon 
 

Száműzetése során eljutott Hugó Victor és a jó kedélyű Teleki Sándor társa-

ságában az angliai Jersey szigetre. A három férfi esténként megállt a tenger 

partján és vágyódva nézett a messzi szülőföld felé. Egy napon Orbán Balázs fur-

csa dolgok művelésébe kezdett, összeszedett egy halom trágyát és a házuk elé 

hordta. Az est beálltakor meggyújtotta a szeméthalmazt és melléje telepedett. 

Teleki megrökönyödve kérdezte, hogy miért teszi ezeket: — Ez időtájt égetik 

otthon is a földeken a szemetet. A szagát akarom érezni, semmi mást. A csípős 

füst könnyeket sajtolt a szemekbe és az illanó kékségen át felködlött a hazai táj. 

Otthon szeretett volna lenni. 

 
Legnagyobbika 

 

Orbán Balázsról, a legnagyobb székelyről emlékeznek, értekezik a szakma, 

hogy mi mindent köszönhetünk neki, aki szerénységből még a bárói címét sem 

használta. Hazafi, politikus, tudós, fényképész, néprajzi és földrajzi író, sorolják 

az előadók. Hatkötetes műve, a Székelyföld leírása tette halhatatlanná. Erre 

mondja egy kis gondolkodás után a konferencia házigazdája: Orbán Balázs egy 

személyben volt akkoriban az NSKI, vagyis a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A 

közönség hangosan felnevet. Valaki megjegyzi, ha ezt Orbán (Viktor) meghallja, 

leépítés lesz Jenő (Szász)! 

Másnap Székelylengyelfalván gyülekezett a nép emléktáblát avatni, a szülői 

háznál, egymást érték a szónoklatok. Szász Jenő, az NSKI elnöke, szokás sze-

rint, papír nélkül, szabadon mondja gondolatait, hogy Orbán Balázs a nemzet 

fiainak legnagyobbika volt. Egy lengyelfalvi székely meg is jegyzi rögtön: 

— E’ má’ beszéd! Nagyapám is mesélte, hogy a báró nagy bika volt. 

 
Visszafelé 

 

Erzsike, ki nagy tisztelője és falubelije Orbán Balázsnak, meséli, hogy Len-

gyelfalván nem mindenki szerette a bárót, mert elég furcsa természete volt. Tör-

tént, hogy egy kora reggel a fiatal báró a kúria tornácáról figyelte a kertjükben 

kaszáló falubeli férfiakat, akik épp akkor végeztek a rendvágással. Odaszólt a 

kaszásoknak: Hé, emberek, nem lehetne visszafelé is kaszálni, mert drága az 

idő? A kérdésre az egyik kaszás kérdéssel válaszolt. Nagyságos uram, amikor 

maga a mondat végére ér az írással, szokott-e visszafelé írni? A báró nem adott 

választ az atyafinak.  

 
Legények, talpra! 

 

A lengyelfalvi Bencze Balázs bácsi, aki személyesen is ismerte a báró urat, 

Tomcsa Sándornak mesélte még a negyvenes években: — A báró úr osztán is-

tenigazi székely ember vót. Mintha most is hallanám, olyan septibe beszélt. Ha 

elhívott kalákába, mozsikásokat hozatott s a kaláka végeztivel táncolni kellett. 

Sokszor lefényképezett s mindenkinek adott egy-egy képet tiszta ingyen. Akkor 

már ehelyt Szejkefürdőn lakott, ott volt a gazdasága. S nyáron minden áldott 
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reggel 4 órakor szócsővel odaállott az ablakába s úgy költötte a gazdaságot: „Le-

gények, talpra!” De aztán csak valaki merte volna kínozni a jószágot. Mer a jó-

szágot s a fődet erőst szerette. S erre biztatott minket is… 

— Engem úgy hivott, hogy „te, Balázs”. A bátyja, Bódog, egy Zöldi lányt vett 

el, Zöldi Annát; makfalvi fehérnép volt. Ő sohasem házasodott meg. Azétt utóda 

volt, no — tette hozzá komolyan, csendesen.  

 
Ez volt 

 

Orbán Balázs báró országgyűlési képviselő, történetíró és akadémikus volt. 

Mikor Erdélyből, a szejkefürdői egyszobás lakását elhagyva, Budapestre ment 

képviselői hivatását teljesíteni, gyakrabban a független és 48-as pártkör helyi-

ségének a kanapéján aludt, mert nem volt pénze szállodai szobára. Ellenben 

amikor egy ízben visszautazott Pestről Erdélybe, a nagyváradi vasúti állomáson 

egy zacskóban ezer aranypénzt talált. Ezt nyomban bevitte és letette az állo-

másfőnökségnél. Ez volt báró Orbán Balázs. 

 
Kétszáz, ha volna 

 

Victor Hugó, a nagy drámaíró rendkívüli szeretettel viseltetett Balázs iránt. 

Szerette főleg férfiasságáért, elszánt bátorságáért és a szabadság iránti rajongá-

sáért. Azt mondják, hogy egyszer féltréfásan úgy nyilatkozott, hogy kétszáz 

francia Orbán Balázzsal meg tudná buktatni a császárságot. 

 

 
 

„Orbán Balázs lelke az eget meglelte, 
Az üdvösség végtelenje 
Lesz eztán a telke.” 
 
Borsszem Jankó, 1890. április 27. 
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A szoboravató ünnepség képekben 

(Balázs Ferenc fotói) 
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Beszédet mond Szűrös Mátyás 

magyar országgyűlési képviselő 
 

 
 

 
 

Dr. Jakubinyi György 

a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, 

dr. Csiha Kálmán református püspök 

és dr. Erdő János unitárius püspök  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1ri_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye
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Markó Béla, dr. Ferenczy Ferenc, Takács Csaba, 

Bálint Pataki József, Lehr György, Alföldi László (hátsó sor), 

Rudas Ernő, Sütő András, Szűrös Mátyás, Kasza József (középső sor),  

dr. Csiha Kálmán, dr. Jakubinyi György és Mózes Árpád 

 
 

 
 

Dr. Jakubinyi György a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, 

dr. Csiha Kálmán református püspök, dr. Erdő János unitárius püspök, 

Mózes Árpád evangélikus püspök, Dr. Ferenczy Ferenc polgármester, 

Duray Miklós író, Markó Béla költő 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1ri_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye
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A székelyudvarhelyi Ati-Beta Televízió 

élő adásban közvetítette az ünnepélyt. 

Operatőr: Demeter Levente. 

 
 

 
 

A szejkei síremlék 

(A dombormű Orbán Áron szobrászművész alkotása.) 
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A művelődéstörténeti sorozatban szereplő lapok 
 

Borsszem Jankó — politikai élclap. 1868 és 1938 között jelent meg Budapes-

ten. 

Budapesti Hírlap — Budapesten egymástól függetlenül megjelenő két hírlap 

neve. Az első 1853 és 1860 között, a második sajtóorgánum, melyre könyvünk-

ben is hivatkozunk, 1881 és 1938 között jelent meg. 

Fővárosi Lapok — 1864 és 1903 között Pesten megjelenő szépirodalmi napi-

lap. 

Pesti Hírlap — Magyarországon egymástól függetlenül megjelenő politikai 

hírlapok. Kötetünkben a negyedik, 1878 és 1944 között megjelenő, Légrády Ká-

roly főszerkesztése alatt napvilágot látott lapra hivatkozunk. 

Vasárnapi Újság — 1854 és 1921 között Budapesten megjelenő képes, isme-

retterjesztő hetilap. 
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