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 Helytörténet. 

 

 

Balázs Árpád 
 

Orbán Balázs szülőföldjén 

(I.) 
 

 

A megyeház építése 
 

Nem volt csendes akkor sem a közélet, amikor eltervezték az új megyeház 

megépítését az anyaváros központjába. Ahogy általában lenni szokott, az új me-

gyeház megépítésének nemcsak hívei, hanem ellenzői is voltak. A díszes megye-

ház alapkőletételi ünnepélye 1895. szeptember 7-én, szombaton volt, szép szá-

mú érdeklődő kíséretében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugron János alispán, aki máshol tervezte felépíteni a megyeházát, a főispán 

hiányában rövid beszédet mondott, majd a szokásos három kalapácsütéssel en-

gedélyt adott a munkálatok elkezdésére. Jelen voltak: Török Albert nyug. főis-

pán, Tibád Antal orsz. képviselő, Jung-Cseke Lajos apátplébános, Ugron István, 

a megyei és városi tisztikar és a tanári testület stb. stb. Mikó Árpád főispán pár 

nappal azelőtt Budapestre utazott, így az ünnepélyen nem vehetett reszt. Idő-

kapszulát is készítettek bádogból, benne a Székely-Udvarhely helyi lap egy pél-

dányát helyezték el, a forgalomban levő pénzekből egyet-egyet, sőt még Kossuth 

bankók is kerültek bele. Az alispán ekkor a következőket mondta: „Legyen ez a 



 13 

 
palota örök időkön át tanújele annak, hogy Udvarhely vármegye tudott és tud 

áldozatokat hozni a közügyért. Legyen tanújele annak, hogy Udvarhelyvárme-

gye még halálraítéltetése után, utolsó napjaiban is híven szolgálta a hazát; le-

gyen tanújele annak, hogy a megye mindvégig becsületes támasza maradt a 

haldokló megyei rendszernek s legyen tanújele Udvarhelyvármegye lakossága 

hazafiságának, honszeretetének és áldozatkészségének. A haza, Udvarhelyvár-

megye és Udvarhely város felvirágzására!” A zárkövet tehát befalazták s ezzel a 

szép ünnepségnek vége volt, a közönség az alispán éltetésével eloszlott. Az épít-

kezés kezdetével a gondok is megsokasodtak. Sokan sajnálták a régi megyehá-

zat, nehezen tudtak megválni tőle. Már a kezdetek kezdetén zavarta az embere-

ket, hogy az utcákon kő- és téglapiramisok emelkedtek, a járókelők sok port 

nyeltek az építkezés alatt. Mai szóhasználattal bedugult a központ, a közleke-

dés nehezen haladt. Egyesek azt vitatták, hogy „beékelik egy szűk katlanba, ho-

lott a fapiacon, miként az alispán tervezte, nagyszerű helyen lett volna. Bontot-

ták a régi megyeházát, de a céhépületeket is, egy szép tér érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miközben épültek a vadonatúj falak, a Szentimre utca lakói arra panaszkod-

tak, hogy a megyeház építésénél dolgozó munkások számára a kettős kútnak vi-

zét napjában többször hordónként hordva, annyira kimerítik, hogy az utcai la-

kók házi szükségletére csupán zavaros, moslékhoz hasonlító víz jut. Ezt még te-

tézte, hogy az épülő megyeházán két dolgozó suhanc addig tréfálkozott egymás-

sal, hogy az egyik megharagudva a másikra kést rántott elő és térden felül com-

bon szúrta. A sebesültet kórházba vitték, a késelőt elzárták. Egy kis politikai 

csetepaté következtében Mikó Árpád főispán helyébe gróf Haller János érkezett, 

akinek a beiktatását a főreáliskola tornatermében tartották, mivel az új megye-

ház még nem készült el. A távozó főispán beérte azzal, hogy az arcképét megfes-

tették a megyeház ülésterme számára. Mihelyt kész volt az épület, elsőnek a fő-

szolgabíróság költözött bele. A bútorzatot Budapestről szállították. Az új me-

gyeház elé aszfalt gyalogjárót készítettek.  
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Udvarhelyszék főkirálybírója, majd Udvarhely megye főispánja, vargyasi 

Daniel Gábor báró, aki kezdeményezte az új épület megépítését, miután nyug-

díjba vonult, összegyűjtötte korabeli feljegyzéseit, ahol őszintén, minden kerte-

lés nélkül véleményt mond a korabeli közérdekű történésekről. Naplója érdekes 

olvasmány mindazoknak, akik szeretik a történelmet. Többek között, azt is meg 

tudjuk, hogy a nyugdíjas napjait töltő elöljáró egyáltalán nem volt elragadtatva 

a Sztehlo Ottó tervezte új vármegyei épülettől. Köztudott, hogy az 1897-es esz-

tendőnek legünnepélyesebb eseménye az újonnan felépült vármegyeháza felava-

tási ünnepe és a millenáris emlékoszlop leleplezése volt, amelyre 1897. június 

26-án került sor. Ezt írja: „Az én időmbe az elnökletem alatti építtető bizottság 

csak annyira haladott, hogy a tervekre pályázatot nyitott, de sem a terveket 

nem vizsgálta meg, sem az építésbe nem folyt belé. Legalább én semmit se tu-

dok az egész építésről, semmiféle részem nem volt benne. Tehát ok nélkül vés-

ték oda a nevemet. Nem illet engem dicsőség, sem gáncs a folyosókból és a hely-

telen beosztásból álló épületért. Én még, midőn a „túrópénz”-zel rendelkeztünk, 

a szomszéd telket Pálfy Ferenctől, abból 7 ezer forinton meg akartam venni, de 

Török Albert rossz akaratán ezen tervem is meghiúsult”. Tehát, akkor sem volt 

politika „fúrások” nélkül. Keserű szájízzel mondja a megyeházáról és az emlék-

oszlopról: „mind kettőt megnézve idétlennek találtam”. Arról már nincs feljegy-

zés, hogy ő milyent szeretett volna, így ezt nem is fogja az utókor megtudni. 
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Garázs és templom 

 

Székelyudvarhelyen sokan megcsodáljákaz egykori vármegyeháza Szent Ist-

ván termét, a tulajdonképpeni dísztermet. Szép, azt mondják, egy kicsit hasonlít 

a budapestire. Ha a kettőt összevetjük, tényleg van némi igazság az állításban, 

de azért nyugodt szívvel megegyezhetünk abban, hogy ez utóbbi egy kicsit cif-

rább.  

Az udvarhelyi Szent István-terem arányaiban, méreteiben tökéletesen megfelel 

az udvarhelyieknek, akik méltán büszkék is rá. Ahogy megyünk hátrafelé a város-

háza zárt udvarán, öt boltíves ajtó fogadja a vendégeket. A boltívek fölött a széki 

címerek évtizedeken keresztül le voltak meszelve. Néhány éve újra láthatók. 

A bal oldali szélső ajtóhoz a mozgáskorlátozottak számára készült széles fel-

járó vezet, amelyet még az ötvenes években készítettek. Rászorulók rendszere-

sen használják, a „sima” látogatók ritkán, hiszen a hely főleg ünnepségek és 

polgári esküvők alkalmával van tele néppel. Ennél sokkal gyakrabban vették 

igénybe az ötvenes-hatvanas években, amikor naponta felgördült rajta az első 

titkár Volga márkájú személygépkocsija. Itt zajlottak a pártgyűlések, az ideoló-

giai eligazítások. Nyilvánvaló, hogy akkor az idők szellemének megfelelő, vörös 

drapériákkal, csillagos, sarlós, kalapácsos szimbólumokkal díszített állapotban 

vegetált, amely arra is alkalmas volt, hogy eltakarja a Millenniumra elkészült 

(de ténylegesen csak 1897-ben átadott) épület szépségeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más idők jártak, a fekete gépkocsi volt akkoriban az elvtársak szeme-fénye… 

A feljáró a millenniumi díszterem szomszédságában egyébként nem a mozgá-

sukban korlátozottak segítésére, hanem pártutasításra készült, inkább ideológi-

ai megfontolásból, hogy télen se fázzon meg a párttitkár Volgája.  

Itt „garázsolt” a fő-fő elvtárs, miután visszaérkezett a rajoni terepszemléről. 

Kényelmesen behajtott gépkocsijával a belső udvarra, s innen, a feljáró segítsé-
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gével a díszterem melletti fűtött garázsban kötött ki. Elvtársi idők voltak, du-

kált ez neki, akkoriban nem zavarta még a műemlékvédelmi felügyelőséget sem 

az ilyesmi, hiszen minden a párt alárendeltségébe tartozott. Az olajos garázs év-

tizedeken át működött, csak a kilencvenes években számolták fel, és lett belőle 

ruhatár. A Szent István díszterem maga sem úszta meg szárazon az impérium-

váltásokat. A harmincas években például, amikor dr. Réti Imre (a papból lett 

renegát) volt a polgármester, a díszteremben román istentiszteleteket is tartot-

tak a megszállók. A mai esketőteremben gyakran volt festészeti kiállítás. De az 

első román időben a prefektusnak ugyancsak az épületben volt a szolgálati la-

kása, a második emeleten. Valamikor nyomda is volt itt, a Minerva. Sok min-

dent látott és hallott az öreg épület 1896 óta, milyen jó lenne, ha néha megszó-

lalna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy márványtábla története 

 

Székelyudvarhely egyik büszkesége a Városháza. Az egykori Vármegyeháza 

a főtér északkeleti részén épült 1895–1896 között eklektikus stílusban Stehlo 

Ottó építész tervei szerint, a kivitelezést Ferenczi Endre főmérnök irányította.  

Ma, elmondhatjuk bátran, ez az épület a város egyik szimbóluma.  

Ahogy belépünk a belső udvarra, mindjárt az őrszoba (kapusszoba) mellett jobb-

ra egy szép márványtáblát találunk a falon. Mint minden látható helyre kihe-

lyezett emléktábla, ez is azt a célt szolgálja, hogy általa üzenjenek az utókor-

nak, hadd tudják a késői leszármazottak, hogy kik jártak-keltek, éltek-haltak e 

dombok között, s mivel foglalkoztak köz- és vasárnapokon. Azt hinné az ember 

első látásra, hogy az mindig is ott volt, s a történelem viharait könnyedén átvé-
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szelte. Ez nem ilyen egyszerű! Ennek a márványtáblának is megvan a maga sa-

játos története.  

Bizonyára az átadás idején, már 1897. június 26-án, mert ekkor volt a hivata-

los átadás — bár az épületet a Millennium évében használni kezdték — ott dí-

szelegett valahol az épület belső vagy külső falán. Aztán egyszer csak eltűnt, a 

márványtáblának évtizedekre nyoma veszett.  

Az 1989-es decemberi események idején — épp vasárnap volt — egyszer csak 

megcsörren nálunk a telefon a konyhában; a feleségem veszi fel, s mondja, hogy 

engem keresnek, majd át is adja mindjárt a kagylót.  

Egy férfi mutatkozott be — sajnos a nevére nem emlékszem —, s közli, hogy 

a néptanács pincéjében kialakított fűtőházban, a nagykazán háta mögött, zsír-

papírba csomagolva ott van egy márványtábla. Mondta, hogy eddig ők titokban 

őrizték, s most már ránk bízza... Azonnal felhívtam Kolumbán Gábort, az átme-

neti hatalom helyi vezetőjét, a Nemzetmentési Front akkori elnökét, és közöl-

tem vele a jó hírt. Valóban ott volt a tábla, csak azt kellett eldönteni, hogy mi 

legyen vele.  

A döntés eredménye: a falon látható.  

A Matricagyár munkásai legyártották a felfogató négy díszcsavart, és min-

den ceremónia nélkül a márványtábla visszakerült az őt megillető helyére. Köz-

ben eltelt huszonhat év, egy kisé megkésve, de minden elismerésem a ka-

zánfütőké, akik vigyáztak a történelmi ereklyére. Gondoltam, elmondom, hogy 

ne vigyem magammal ezt a titkot. 
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Hol vannak a katonák? 

 

     Kiderült, hiányzik két darabont és a címer a vármegyeháza építését megörö-

kítő márvány emléktábláról, eredetileg nem így nézett ki, mint amilyennek lát-

juk ma, a városháza falán. Ez a szomorú valóság számomra is a napokban tisz-

tázódott. Sok értékes emléktárgynak az impériumváltozást követően pecsételő-

dött meg a sorsa. Bizonyára a Kő- és agyagipari szakiskolában készült Hargita 

Nándor igazgató irányítása mellett a címer és a két székely darabont. Jelenleg a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megcsonkított márványtábla a főbejárati kaput követően a jobb oldali emeleti 

feljárónál van elhelyezve. Hosszú évtizedekig a városháza kazánműhelyében 

várta sorsa jobbra fordulását, mivel 1923-ban az akkori hatalom elrendelte a le-

vételét és a levéltárban helyezték el. Ez akkor derült ki, mikor 1924-ben Szabó 

Gábor alprefektustól dr. Mezei Ödön a vármegyeház falába beillesztett, régi em-

léktábla legutóbb történt eltávolítása miatt érdeklődött, amivel szerinte kegye-

letsértést követtek el, lévén a tábla a megyeház építését megörökítő, kedves és 

ártalmatlan történelmi emlék. Az alprefektus szerint a tábla, mint emlék, ép-

ségben a levéltárban volt elhelyezve, különben ez ügyben a prefectus adhatott 

bővebb felvilágosítást. No, de nem adott, mert nem volt kedve, a táblaügy leke-
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rült napirendről. Két évet lépjünk hátra, alig került a város román kézre, a Szé-

kely Közélet helyi napilap 1921. június 26-i számában azt írja: „Megrongálták a 

vármegyeházán levő emléktáblát. A főlépcsőn járónak szemébe szokott tűnni a 

vármegyeház épületében levő — az építés adatait feltüntető emléktábla, mely-

nek tetejét a vármegye címere díszíti. E dombormű-szerű címer, két szélső cí-

mertartó székely alakját ma délelőtt valaki megcsonkította, az alakoknak letör-

ték a lábait.” A lap munkatársa ez ügyben felkereste a felfüggesztett alispánt 

helyettesítő, Biró Dénes főjegyzőt, aki bár tudott a dologról, úgy látszik, többet 

nem szabadott mondjon. Állítólag nyomoztak, de a tettes nem került elő. Ezen 

nem kell csodálkozni, mert a márványtábla rövidesen bekerül a levéltárba, majd 

ismeretlen udvarhelyi jó szándékú tisztviselők jóvoltából a pincében találnak 

menedéket neki. Bátran ki lehet mondani, hogy a tábla megcsonkítása előre ki-

tervelt volt és minden, ami ezután következett. A Kolozsváron megjelenő Ma-

gyar Nép képes hetilapban (1929) bukkantam a történet folytatására, ahol a kö-

vetkezőket írja: „Most közölte a hivatalos lap Udvarhely megye új címerének le-

írását. Az új rendelet megváltoztatta a régi címert és — sajnos — a székelységre 

legjellemzőbb részeit eltüntette. Elmaradt a címer tetejéről a korona és címer-

pajzs mellől a két székely vitéz.” Így talán érthető, hogy miért a két katona 

megcsonkításával kezdődött a márványtábla kálváriája. A mostan látható tábla 

1989 decemberében került elő a polgármesteri hivatal pincéjéből, ahol évtizede-

ken keresztül a fűtőkazán mögött rejtegették a kazánfűtők. Hasonló sors jutott 

a városháza homlokzatán lévő címernek is, először a két darabontot távolították 

el a koronával, majd a címert is levetette a kommunista városvezetés 1945 után. 

 

 

Makarov, a szovjet helytartó 

 

Rövid ideig — formálisan is — szovjet katonai vezetés tartott rendet a szé-

kelyföldi városokban a második világháború végén, így Székelyudvarhelyen is. 

A románok második világháborúból való kiugrása után a szovjet és a román 

hadsereg fokozatosan kiszorította a német—magyar csapatokat a Székelyföld 

területéről. 

1944. szeptember második felében, illetőleg októberében, miután a félkatonai 

Maniu-gárdák vérengzésekkel egybekötött fosztogatásokkal lehetetlenítették el 

az életet, az első demokratikus választásokig a szovjet hadsereg saját hatáskör-

be vonta a megszállt területek közigazgatását.  

Ebben az időszakban — az 1944 októbere és 1945 márciusa közötti fél esz-

tendőben — szovjet parancsnoka volt Székelyudvarhelynek, egy bizonyos Ma-

karov alezredes, aki a rendfenntartás mellett ez idő alatt mindennemű admi-

nisztrációs feladatot is ellátott. Makarovról két történetet is hallottam, egyik vi-

dám, a másik szomorú. Mindkettő ebben az átmeneti időben történt. Az udvar-

helyi színjátszók a János vitézt vitték színre, amelynek egyik jelenetben huszá-

rok jönnek be a színre a magyar zászlóval. Ehhez azonban engedély kellett Ma-

karov elvtárstól.  

Fel is ment a küldöttség a városházára engedélyt kérni a szovjet helytartótól. 

Egy oroszul tudó tolmács — vélhetően idősebb ember, aki az első világháborút 

követően orosz fogságban tölthetett hosszabb időt, ahol önhibáján kívül sajátít-
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hatta el a nyelvet — előadta a színjátszók óhaját. Makarov végigpásztázta sze-

mével az előtte sorakozó műkedvelő színészeket, kedvesen bólogatott, majd a 

tintatartóba mártotta pennáját. Egy mozdulattal kihúzta a kérésen szereplő 

római egyest, és odaírta, hogy ’dvá’, vagyis kettő. Ily módon két magyar nemzeti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zászlóval vonulhattak be a huszárok a színpadra. A másik történet szomorúbb. 

Szombatfalván, az Ugron-kúriával szemben lévő telken találhatók az 1944 őszén 

a város környékén meghalt szovjet katonák síremlékei. Udvarhelyen nem voltak 

harcok, azt mesélik, egymást is lövöldözték. Korábban őket a központi parkban 

temették el. Az orosz katonák a városba érkezve azt hitték, nekik itt mindent 

szabad. Egyre-másra fogdosták össze a lányokat, asszonyokat az utcán, és csúfot 

űztek belőlük. Az a szóbeszéd járja, hogy Makarov megelégelte a katonák ga-

rázdálkodását, és maga ítélkezett a bűnösök felett, a statáriális állapotban állí-

tólag saját fegyverével lőtte le az erőszakoskodókat. 

 

 

Kossuth Lajos szellemében 

 

A nagy reformkori politikus, lánglelkű forradalmár és bujdosó népszerűsége 

nem mai keletű Székelyföldön és a székely anyavárosban. Már 1848-ban arról 

tudósít a Kossuth Hírlap, hogy tömegesen áll be az udvarhelyszéki legénység 

Kossuth-lovasnak. Ha hinni lehet a történetnek, s miért ne lehetne, Udvarhe-

lyen 300 jelentkezőt vártak a seregbe, ám az akkori kapitányuk, Pálfi Ferenc 

uram azt jelenté, hogy már ezernél tartanak.  
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A Szejkefürdőn, mely a 19. második felében báró Orbán Balázs tulajdona 

volt, 1883-ban Kossuth Lajos 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 szabadságharc szellemi vezére, akit 1886-ban választott fiává a város. A 

Budapesten megjelenő Fővárosi Lapok szépirodalmi és társadalmi közlöny 1886 

decemberében egymondatos hírben tájékoztat a városatyák döntéséről: „Szé-

kely-Udvarhely városa legutóbbi közgyűlésén Kossuth Lajost egyhangúlag dísz-

polgárrá választották”. A színes és szép kivitelű díszpolgári oklevél elkészítésére 

Fankovich Gyula főreáliskolai tanárt kérték fel. Az oklevélről nem maradt fenn 

fénykép, de leírásból tudjuk, miként nézett ki: „A kalligrafikus írású szöve-

get dús renaissance-stilű keret foglalja be. Felül címerek, angyalok s egy láncai-

ból felszabadult jobbágy láthatók, alul a város panorámája tűnik fel kékes reg-

geli ködben. A képnek keretét a vidék egyik speciális növénye, a páfrány képe-

zi.” 
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Kossuth születésnapja jó alkalom volt mindig a nemzet nagy fiáról megemlé-

kezni, így volt ez 1892-ben is, amikor dr. Vajda Emil, főreáliskola tanár a Kos-

suthról szóló érdekes könyv szerzője mondott beszédet. Bankett volt és kivilágí-

tás, adják hírül a korabeli lapok. Nemsokára a millenniumi ünnepségeket meg-

előzően a város egyik fő utcáját — a Botos utcát — már Kossuth Lajosról neve-

zik el. Hogy miként történt a keresztelő, egyelőre ismeretlen, tény, hogy 1895-

ben már Kossuth utcaként emlegetik. 

 

 

Az ismeretlen Vajda Emil 

 

     Mára a városi Kossuth-kultusz egyes részleteit is elfelejtették, nemhogy azon 

személyek munkálkodását, akik sokat tettek érte. Dr. Vajda Emil tanár is sokat 

tett akkoriban Kossuth népszerűsítése érdekében a Küküllő-menti városban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

met nyelvből, valamint irodalomból és bölcseletből, de a kolozsvári zenekonzer-

vatóriumban is sikeresen vizsgázott. A testgyakorlásban ugyancsak kitűnt. 

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

illetve 1884-ben rendes tanárrá, de jelentős szerepe volt az udvarhelyi zenekul-

túra fejlesztésében is. 1887 és 1897 között a Székely-dalegyelet szervezője és ve-

zetője, részt vett dalosaival az 1902-es budapesti és az 1904-es fiumei dalárda-

ünnepélyeken, s mindkét helyen a harmadik díjat szerezve meg és Budapesten 
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a Nemzeti Zenélde arany babérkoszorúját is elnyerte. A fiatal tanárember nagy 

híve volt Kossuth Lajosnak, és bőven kivette részét a Kossuth-ünnepségek meg-

szervezésében. Mint a székelyudvarhelyi dalegyesület, karnagya nagy szerepe 

volt a hazafias dalok kiválasztásában és ezek népszerűsítésében. Mindemellett 

szerkesztője volt a Székelyudvarhely című lapnak, ahol tollával is erősítette a 

Kossuth iránti rokonszenvet. Budapesten 1892-ben jelent meg Kossuth Lajosról 

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

írásaiból és szónoklataiból, részletesen ismerteti hatását a politikában és az iro-

dalomban, és ugyanakkor ügyes összeállításban mutatja be élete főbb dátumait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyolcvan filléres könyvet csakhamar elkapkodják, ezért később többször is 

újranyomják. Az udvarhelyi tanár személyesen is meglátogatta 1889-ben az 

emigrációban élő politikust. 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. A Kossuth Lajos 

élet- és jellemrajz című könyvének első díszpéldányát a nagy hazafi nővérének, 

Ruttkayné Kossuth Lujzának küldte el, aki nemsokára válaszlevelet is küldött 

az udvarhelyi tanárnak. 
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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 az agg politikus: 

„Isten hozta! Gratulálok a székely dalegylet dicsőségének. Örvend a lelkem, 

hogy a székely fiuk az ország fővárosában diadalt arattak. Hiába, csak nem fa-

jult még el a székely vér” — mondta a város díszpolgára. Mindjárt hozzátette, 

hogy olvassa a magyar 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 egyaránt beillő levél kíséretében küldte meg a 

hazafiság nagy őrének, lelki barátjának. Az emigrációban élő Kossuth Lajost 

Orbán Balázs országgyűlési képviselő több alkalommal is meglátogatta, ahol be-

szélgetéseik közben Kossuth nagy szeretettel emlékezett meg azokról a városok-

ról, ahol őt díszpolgárrá választották. 1888-ban közétett nyílt levelében tudatja 

a világgal, hogy 31 város „magához ölelt” és köztük említi Székelyudvarhelyt is. 

1894 márciusában hosszabb betegeskedés után Kossuthot ledöntötte a lábá-

ról 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 nyugalomra.  
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Székelyudvarhelyen a temetés napján gyászistentisztelet volt a református 

templomban. Ott volt a vármegyei tisztikar Ugron János alispán vezetésével, a vá-

rosi tanács, az árvaszéki tagok és az ipartestületek. Az istentisztelet imával kezdő-

dött, amelyet Németh Sándor segédlelkész mondott. Utána Redő Ferenc lelkész be-

szélt. Végül a dalegylet Kozák Márton karmester alkalmi gyászdalát énekelte.  
 

 

Terv maradt a Kossuth-szobor 

 

A város méltó emléket akart állítani, ennek érdekében Székelyudvarhely 

képviselőtestülete 1914-ben Gotthárd János polgármester elnökletével bizottsá-

got küldött ki Budapestre a Kossuth-szobor ügyének előkészítésére. A bizottság 

kiküldését szükségessé tette a székelyudvarhelyi születésű Rápolti Lajos szob-

rászművésznek 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 valahol elakadt. Háborús időszak és impériumváltás köze-

ledett. Sok lelkesedés, megannyi hazafias gondolat és cselekedet eredménye ve-

szett oda a letűnt világgal, ám mindennek helye lenne jelenleg is, ha a jövőnek 

szóló érvénnyel lennénk képesek felmutatni a múltat, s azokat, akik a köz javát 

előttünk kívánták szolgálni. 
 

 

Főutcánk 

 

Minden településnek van főutcája és általában a belváros legjelentősebb ut-

cáját szokták így nevezni. Székelyudvarhelyen sincs másképp. A főutcánkat elő-

deink Kossuth Lajosról nevezték el, előtte a Botos utca nevet viselte. Sokan pró-

bálkoztak a megfejtésével, de máig tisztázatlan, miért kapta ezt a nevet. Az 

ezerhatszázas évek okleveleiben már szerepel az utca neve.  Tibád Levente hely- 
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név- és helytörténetkutató szerint, bár nem tartja valószínűnek, nem teljesség-

gel lehetetlen az sem, hogy a határrész és az utca nevének megalkotására egy-

aránt a Botos személynevet használták föl: a területet Botos nevű tulajdonosá-

ról, az utcát pedig egy benne lakó Botos nevű egyénről nevezték el. Tamási Áron 

nagy írónk Szülőföldem című önéletrajzi írásában a következőket írja: „Megin-

dulok hát s először a főutcán megyek végig, amit Kossuth utcának hívtak régen 

s Botos utcának még régebben. Most, igaz, nem tudom, hogy mi a neve”. Van 

igazság ebben, mert volt még Bulevardul Regele Ferdinand a két világháború 

között, majd a szocializmus éveiben Bulevardul 1 Mai—Május elseje sugárútnak 

elnevezve, de az udvarhelyi polgár mindvégig Kossuth utcaként emlegeti. 1894-

ben, amikor meghalt a város díszpolgára, az anyaváros gyászt öltött Kossuth 

halála alkalmából. A házakon gyászlobogók lengtek, hirdették a megmérhetet-

len veszteséget. Intézetek, egyletek, hivatalok is kitették a gyászlobogókat. Ug-

ron János alispán rendkívüli ülést hívott össze, ahol a következő határozatok 

születtek: 

1. A megye és város küldöttségileg képviseltesse magát a temetésen.  

2. Részvétiratot intéz az elhunyt családjához.  

3. A megye és város díszes koszorút helyez a ravatalra.  

4. A Bothos-utczát Kossuth-utczának nevezi el.  

5. A különböző felekezetek hatóságai megkerestessenek. hogy a megye min-

den községében gyászisteni tisztelet tartassák a temetés napján.  

6. A temetés napján a kereskedések zárva lesznek.  

7. Az elhalálozás napjától számítva három hétig minden mulatság szünetel. 

A küldöttség tagjai sorában az eddigi megállapodások szerint a következők van-

nak: Dr. Török Albert ny. főispán, Ugron János alispán, Szentkirályi A., Dr., Vaj-

da Emil, Szabó Albert, Jakab Gyula, Kassay F. Ignácz, Dr. Ráczkövy Sámuel. 

Az 1990-es változásokat követően a főutca újra visszakapta a „Kossuth Lajos 

nevet” és büszkén viseli a nagy hazafi nevét és szellemét. 
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Látogatóben Ugron Gábor uramnál 

 

Lapozom a régi újságokat. Szeretek egy-egy kicsit sétálni az időben. Most ép-

pen az Ugronok érdekelnek. Mivel szombatfalvivá lettem, illik tudni, hogy kik 

voltak az egykori szomszédok. Egy biztos, az Ugron nevet a székely krónika már 

a rabonbánok korában említi. Az én hősöm képviselő volt és híres ember. Ha él-

ne az idősebb Ugron Gábor — milyen kár, hogy nem ismerhettem —, igazi cím-

laphős lehetne. Ahogy olvasom írásait, illetve a róla szóló beszámolókat, mind-

járt gyanítom, hogy kemény fából faraghatták. Ha meg kellene őt választanom, 

minden bizonnyal rá szavaznék, ez nem vitás!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azt mondják, a székely gőzös első talpfáit is a saját erdejéből vágatta ki, an--

nyira lelkes vasútpártoló volt, s nem véletlenül kapaszkodott fel az első moz-

donyra az érkezést megörökítő fényképen. A székely virtus sem hiányzott belőle. 

Azt írja Az Újság 1883-ban, hogy Ugron Gábor országgyűlési képviselő és 

Dániel Elek szombaton (?) reggel a székelyudvarhelyi határban, súlyos feltéte-

lekkel pisztolypárbajt vívtak, mely Ugron megsebesülésével végződött. Dániel 

golyója karját fúrta keresztül; a seb mindazonáltal nem veszélyes. A párbajra 

Ugronnak egy hírlapi nyilatkozata adott okot, melyben Dániel egy kijelentését 

rágalomnak nyilvánította. A párbaj okául a kolozsváron megjelenő Erdélyi Hír-

adó egyik székelyudvarhelyi levele szolgált, melyet Dániel Elek küldött a neve-
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zett lapnak. A levélben a legutóbbi megyei közgyűlés volt leírva, s abban többek 

közt Simon Gyula erdőmester jelentése alapján az is, hogy az udvarhelyi járás 

főszolgabírájánál az állami erdészeti hivatal több ezer erdei kihágást jelentett 

be, de a főszolgabíró semmit sem tett a kihágást elkövető székelyek ellen.  „Ezen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a lanyha eljáráson — így szól az inkriminált tudósítás — az illetők vérszemet 

kapva, az erdőlopás már annyira elharapódzott, hogy Oroszhegy közbirtokossági 

erdejéből a helybeli hetivásárokra százezerekre menő lopott fából készült zsin-

delyt szállítanak be hetenként. Közelebbről az erdőőr ez erdészeti hivatalból 

csendőrök kiküldését kérte, kik azonnal mozgósítva lettek, de ezen időközben — 

reggel 6 órától délelőtt 10 óráig — e lopott fából készített és az erdőőr által le-

foglalni akart, több százezer zsindelyt az illetők beszállították, illetőleg a csend-

őrök kirendelését megsejtve, útközben Kadicsfalván véletlenül éppen a főispán 

csűrébe rakták le és zárták el, hogy a csendőrök által lefoglalható ne legyen, mi-

ről a csendőrök azonnal jelentést is tettek.“ 

     Ezzel szemben Ugron Gábor országgyűlési képviselő az Erdélyi Híradó-nak a 

következő távirati nyilatkozatot küldötte: „Kadicsfalván Török főispán épületét 

haszonbérbe én bírom, gépészem lakja, a zsindelyt oda erdőgazdaságom vásárol-

ta a hetivásár napján és raktározta el. Minden ellenkező állítás rágalom.” Miu-

tán a tudósítást Dániel Elek írta, Ugront provokálta, s így történt meg a párbaj. 

Vajon ki lehetett ez a számomra ismeretlen Dániel?  
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Utánanéztem, és hamar kiderült, hogy Dániel Gábor országgyűlési képviselő 

testvéröccse, aki a kétszeri golyóváltással történt pisztolypárbajban Ugronnak 

jobb felkarját lőtte keresztül, míg ő maga sértetlen maradt.  

„A párbaj föltételei voltak: kétszeri golyóváltás 25 lépésről 5-5 lépés avansz-

szal. Ugron Gábor lőtt először, de pisztolya csütörtököt mondott, mire Dániel 

Elek lőtt, és golyója Ugron jobb felső karjának izmain hatolt át, a nélkül, hogy 

csontot talált volna. Ugron Gábor állapota teljesen jó, este már künn járt az ut-

cán és ma (?) délután elutazott Székelyudvarhelyről Budapestre.”  

„Kolosváron, átutazóban még kikacsintott a hálókocsiból, felkötött jobb kar-

ral is azt üzente, „hogy hazájának ügye mellett köteles megvédeni a saját becsü-

letét is. A gondviselés, mely őt már annyiszor megmentette, ezúttal is csodálato-

san megtartotta, a miben útmutatást lát arra, hogy ezután is szolgálja hazáját 

és védje becsületét.” 

 „Ugron kijelentette, hogy jól érzi magát, bár sebét jelentékenynek tartja. A 

párbajozó felek tegnap (?) már a fővárosba érkeztek” — olvasható a tudósításban. 

 

 

Egyszer Fenyéden is rálőttek 

 

Nem ez volt az utolsó revolveres afférja, néhány évvel később, pontosabban 

1904. október 18-án, egy keddi napon történt, hogy az országgyűlési képviselő a 

Fenyéd községben, édesanyja, özvegy Ugron Lázárné birtokán, törökbú-

za szedése közben rendreutasította Demeter Zakariás béresbírót. A béres vis--

szafeleselt és megtagadta az engedelmességet, amiért aztán Ugron arcul ütötte. 

Demeter Zakariás ekkor fejszét ragadott, s azzal támadt rá Ugron Gáborra, 

akinek eltörte a bal karját. Demeter azután a hazatérő Ugronra még revolverből 

háromszor rá is lőtt, de szerencsére egyik lövés sem talált. A törvényszék Deme-

ter Zakariást, aki különben már emberölésért egy ízben tizenkét évi fegyházat 

ült, két napig tartó tárgyalás után, öt évi fegyházra ítélte. 

 

 

Szomorú jelentés 

 

A hírt ezúttal a Tolnai Világlapja hozza 1911 januárjában: Ugron Gábor or-

szággyűlési képviselő, a magyar parlamentnek egyik legmarkánsabb alakja, a 

múlt héten 64 éves korában Budapesten meghalt. Ugronról még ellenségei is el-

ismerték, hogy jelentékeny ember volt s ezért halála veszteséget jelent a magyar 

parlamenti életben. Fiatal éveiben szoros barátságban állott Bartha Miklóssal, 

a kivel egy humoros ellenzéki lapot szerkesztett. Nyugtalan vérű ember volt 

egész életében. Csakhamar elhagyta szülőhelyét és 1871-ben már a franczia-

német háború idejében Francziaországba sietett, hogy ott a köztársaságnak 

ajánlja fel kardját. Majd később Olaszországba ment, a hol Garibaldi táborában 

több csatában vett részt. A béke megkötése után ismét Párizsba siet, s ott ma-

rad a kommün egész uralma alatt. Amikor külföldről hazajött, Udvarhelyszék 

képviselőjévé választotta. Ettől fogva, rövid idő kivételével, haláláig tagja volt a 

képviselőháznak. Az utóbbi hetekben gyengélkedett, de baját nem vette komo-

lyan. Vasárnap hirtelen rosszul lett és karosszékében ülve meghalt.  
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Ugron Gábor temetése 

 

A Budapesti Hírlapból tudjuk meg, hogy a halottat hozó koporsó éjjel érke-

zett meg Székelyudvarhelyre és egyidejűleg utazott felesége, gyermekei és a ro-

konság. „Az éjjel a holttest a pályaudvaron volt. A temetésre a városi hivatalok 

és ipartestületek zászlók alatt jelentek meg és a zivataros téli időjárás ellenére 

több ezer székely gyűlt össze a temetésre. Kora reggel megindult a népvándorlás 

a vasúti állomáshoz és az utcák hosszában, ahol a gyászmenet elvonult, a részt-

vevők ezrei állottak sorfalat. A pályaudvaron a díszes érckoporsót elhelyezték 

a gyászkocsira és a gyászmenet megindult a szent-ferencrendiek templomához. 

A koszorúk százait több kocsi vitte. A városi ipartestületek nyitották meg a me-

netet, amely után a vármegye zászlóvivője következett, akit a törvényhatósági 

bizottság tagjai követtek. Ezután a falvakból beözönlött székelyek haladtak, 

majd a koporsót és koszorúkat vivő kocsik következtek, ezt pedig a család követ-

te. A szentferencrendiek templomához érve a halottat vivő kocsi a templom ajta-

ja előtt megállt, a család tagjai bevonultak a templomba, ahol gróf Mikes János 

főesperes rekviemet mondott. Ennek végeztével újra megindult a menet Szom-

batfalvára, ahol az Ugron-család sírboltja van. Másfél órát tartott, míg a menet 

a hegytetőre ért. A hegy aljában nagy társzekérre tették a koporsót és azon vit-

ték fel a hegyre. A gyászszertartás előtt Sebesi János Udvarhelymegye alispánja 

búcsúztatta el a megye nagy fiát, majd gróf Mikes újra beszentelte a holttestet, 

mire a kripta gyertyáinak lobogó fénye mellett lebocsátották a koporsót.” Heves 

véralkatú, szenvedélyes politikus volt, olyan, milyent nem találunk ma az olva-

dó Székelyföldön, pedig nagy szükség lenne, hogy gatyába rázza a sok málészá-

jú, magát politikusnak nevező parlamentert. 
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