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 Helytörténet. 

 

 

Balázs Árpád 
 

Orbán Balázs szülőföldjén 

(II.) 
 

 

Attila-forrás és a csodavíz 

 

Legendaszámba megy, mifelénk, hogy Félix-fürdőn azt mondja az orvos a pá-

ciensnek: ekkora utat megtenni, amikor ott van maguknak a Szejkefürdő 

gyógyvize! Van benne egy kis igazság, hiszen sokszor azt sem tudjuk, milyen 

kincsekkel rendelkezünk. 

Szejkefürdő, avagy székely Gastein, ahogy aranykorában nevezték, Székely-

udvarhely szabadidőközpontja és üdülőtelepe, sokak szerint, a város előszobája. 

Hírnevével, régi patinájával, székely kapuival megállítja egy pillanatra az át-

utazó turistát, de gyorsan el is engedi. Pedig egy oázis lehetne, a város gyöngy-

szeme, gyógyvizeivel, borvízforrásaival, mofettájával turisták százait csalogat-

hatná ide. Neve szorosan összefonódik ma is Orbán Balázs nevével, hiszen egy-

kori birtokán járunk. A legnagyobb székely a közeli domboldalban alussza örök 

álmát. Szinnyei József Magyar tájszótára szerint a Szejke szó jelentése kelle-

metlen ízű és szagú (büdösköves, salétromos, kátrányos, petróleumos, timsós) 

ásványvíz avagy vizenyős, süppedékes hely, ahol ilyen ásványvíz fakad föl. Már 

az 16. században úgy említik, mint ahol az út mellett lévő forrás szürkés, ten-

gervízhez hasonló büdös vize gyógyítja a sebeket és a bőrkiütéseket.  
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Azt mondják, aki a petróleum ízű Főkút vizét megkóstolja, az soha el nem fe-

ledi. A területet 1866-ban a lengyelfalvi báró Orbán Jánosné vásárolta meg, aki 

öt évvel később fiának, Orbán Balázsnak adta azt. A családi örökségként kapott 

birtokot Orbán Balázs kezdte fürdővé alakítani 1871-ben. A legnagyobb székely 

az Attila-forrás köré kőmedencét építtetett, meleg fürdőt, vendéglőt, kocsmát, 

gazdasági épületeket, parkot létesített. A Budapesten megjelenő Fővárosi Lapok 

1874 júniusában arról értesíti olvasóit, hogy „Székely-Udvarhely mellett a Szej-

kefürdőt, mely hatalmas kénjódos gyógyforrással bír, tulajdonosa: Orbán Balázs 

képviselő fölemelni törekszik, s épített oda két nagy emeletes kőépületet, erké-

lyekkel, tornácokkal, árnyas pavilonokat s kanyarutakat csináltatott”. A fürdő-

ben havonta 15 forintért ebédet, harmincért pedig teljes ellátást lehet kapni. A 

régi leírásokból azt is megtudjuk, hogy a vendéglő Székely Mózeshez van címez-

ve, a fürdők Attila és Csaba nevét viselik.  

 

 
 

A tulajdonos maga a Kossuth lakban tanyázik, s körülötte egész serege áll az 

ősi neveket viselő házaknak. Említésre méltó még a Béldi, a Rákóczi, Bercsényi, 

Thököli, Mikes és Zrínyi Ilona lak. A házigazda alakja magas, megnyerő. Külö-

nös ismertető jelei: bajsza, a melynek párját széles ez országban meg nem talál-

ni, jegyzi meg egy korabeli újságíró. De térjünk vissza az Attila-forráshoz, járjuk 

egy kicsit körbe, melynek a világoskék vizében ma is szaporán szállnak föl a gáz 

kövér buborékai. Egy szerény faépítmény őrködik fölötte. A hideg fürdő jéghi-

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

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

aki kipróbálja.  

A kőmedencébe foglalt forrás a fürdő területén a szabadtéri nagymedence kö-

zelében van, (Attila-forrás, óránkénti hozama 7800 l víz volt) — itt tör fel a jel-

legzetes szagú kénes, sós, 73 féle ásványi anyagot tartalmazó, 13 fokos gyógyvíz, 

ami reumára, porckopásra, bőrbetegségekre, idegrendszeri problémákra javal-

lott. Régebb az Attila kénesforrás, a nagy erővel feltörő vízmennyiségével nem-
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csak a két úszófürdőt (Attila és Csaba fürdő) táplálta, hanem a 24 porcelán- és 

cementkáddal ellátott meleg fürdőket is ellátta. Ma a gyógyvíz egy tartályba ke-

rül, innen pedig szabadeséssel jut be a közelében lévő épületbe, ahol felmelegít-

ve összesen tíz kezelőkádba kerül. Egy fürdőkúra általában tíz-tizenöt alkalmat, 

egyenként 15-30 percet vesz igénybe. Még decemberben egy udvarhelyi cég 

szakemberei száz év után először kitisztították és fertőtlenítették a kőmedencét. 

Meglepődve tapasztalták, hogy milyen precizitással készült a faragott kőből ki-

rakott fürdőmedence, az összekötő habarcs nagyszerűen kiállta az idők próbáját. 

A medence alján talált fenyőfapárnákat cserefa csapokkal kapcsolták össze, alig 

sérültek. Az idők folyamán hatalmas iszapréteg rakódott le a medence alján, 

amit a nyár folyamán ki kell majd takarítani. Talán sikerül felújítani a követ-

kező években ezt a méltatlanul elfeledett Attila-forrást, és gyógyvizét rendelte-

tésszerűen használni egészségünk megőrzése céljából. Akkor a legenda valóság-

gá válhat, a csoda itt van, de tennünk kell érte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napóráink 

 

Rohan az idő könyörtelenül és nem lehet megállítani. Az idő múlásával las-

san eltűnhetnek a kultúrkincseink is, ha nem vigyázunk rájuk, az ősi időmérő 

eszközök, a napórák. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a székelyudvarhelyi 

katolikus parókián lévő napórát annak idején Mátéffy Béla matematika-fizika 

szakos tanár felleltározta és pontos leírást közölt róla: 

A székelyudvarhelyi szentmiklóshegyi plébánia épület észak-déli irányú, ún. 

konyhaszárnyának templom felőli nyugati, és átellenes keleti oldalfalán egy-egy 

napóra látható: mindkettő beosztása olyan, hogy a »valódi napi időt« az év min-

den szakában helyesen mutatja, egyik a délelőtti V—XI., a másik pedig a dél-

utáni I—VII. óra között. Az időt a falból kiálló mutatórúd végén lévő gömbnek, 

tehát a rúd végének árnyéka mutatja, a római számokkal jelzett óravonalak se-

gítségével. Az óravonalak úgy vannak egymáshoz képest nagyjából párhuzamo-

san feltüntetve, hogy a köztük levő távolság az évszaknak megfelelő arányban 

változik. Nyáron, mikor a Nap június 22-én legmagasabban, a Ráktérítő körén 
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jár, a rúd árnyékának vége a falon a legalacsonyabban vonul: ezt az utat mutat-

ja az óravonalak alsó végét összekötő hosszanti görbe vonal. A keleti oldal nap-

óráján a vonal mentén látható az állatöv Rák csillagzatának jele. Télen viszont, 

mikor december 22-én a Nap járása а Вaktérítő körén a legalacsonyabb, a muta-

tórúd árnyékának vége a napórák felső, hosszanti vonalán megy végig. Ezt jelzi 

a napórák felső vonalán az állatöv Bak csillagképének jegye. Az óravonalakat 

középen ketté vágó hosszú, egyenes vonalat a tavaszi és őszi napéjegyenlőségek 

idején (március 21. és szeptember 23.) járja végig a mutatórúd árnyékának vé-

ge, mikor a Nap a Kos, illetve a Mérleg jegyében van. A nyugati oldalon ezt jelzi 

a középső vonalra illesztett jel, a Kos jegye. A keleti oldalon a következő felira-

tok keretezik a napórát felül: ne LIV or spernas has LUX Dat et effICIt VMbras 

(Irigység, ne vesd meg ezeket az árnyékokat, hiszen a fény adja és hozza létre 

őket.) Itt a nagybetűk, mint római számjegyek, összeadva egy évszámot adnak 

(chronostichon) :  

LIVLUXDICLUM MDCLLXVVVIII 1728  

A konyhaszárny újjáépítésének idejére vonatkozóan alul: DoneC serVIo 

nUnqVaM InULTa sVbSIsto  

(Amíg csak szolgálok, soha megbossszulatlanul meg nem állok.) Itt szükség-

ből az »inulta« szó T-je I-t, a »sub sisto« szó S-e X-et helyettesít, tehát az évszám:  

DCVIVVMULIVXI MDCLXVVVVVIIII 1689  

A nyugati oldalon a napóra felírása:  

JÁNOSY PLEBANO SOLARE DOMUSQUE NOFATA EST  

PATRONO EXCELSO REGA LEFANTE PIO  

Az itt dőlt betűvel jelölt, piros színű betűk adják az évszámot: 

LLDMVVVXCLLVII MDCLLLLXVVVVII 1832  
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A latin szöveg fordítása: »Jánosy plébános által (vagy idejében) a napóra és 

az épület megújíttatott, amikor a kegyes patrónus, a felséges király trónra lé-

pett.« A szövegben előforduló »rega« fordítása nehézségekbe ütközik. 1831-ben 

foglalta el a pápai trónt Bartolomeo Capellaria XVI. Gergely néven (1831– 

1846), viszont I. Ferenc osztrák császár és magyar király (1792–1835) uralkodá-

sában a mondott évben nem történt semmi változás. Esetleg a püspöki szék be-

töltésére vonatkoznék a szó? 

A református kollégium új épületén is láthatunk egy napórát, melyen a falból 

ferdén kiálló fémrúd árnyéka mutatja az időt a félkörös rajzolatú órabeosztáson. 

Még volt egy napóránk, ezt Vajda Ferenc református esperestől tudjuk, aki ma-

ga írja a következőket: a piacon a mostani park alsó végében: állott a régi vá-

rosháza. Ezt 1829-ben építette volt a város. Emeletes, kemény, négyszögű épü-

let: déli oldalán napórával. Az árulóhelyiségek leégése után, 1918-ban,város 

szépészeti szempontból, lebontatta a városházát is. Sok környékbeli napórás há-

zat láttam, ha még nem késő, akkor mentsük meg azokat. 

 

 

Solymossy fürdő 

 

Székelyudvarhely fürdőváros. Egy kicsit furcsán hangzik a fülnek, pedig ré-

gen annak tartották. Igaz, akkor más idők jártak, az emberek a természetes 

gyógyforrásokat használták, s volt is bőven belőle. Ezek voltak a kollégiumkert 

mellett elhúzódó vasúti töltés alatt, a Küküllő régi medréből feltörő fekete víz, a 

Gergely Ferenc-féle sós fürdő, a Budvár-hegy alatti sós forrás, a Szejke kénes 

víze és a Solymossy fürdő. Ez utóbbiról teszek most említést. Szigethi Gyula 

Mihály, a református gimnázium híres professzora a Székely-Udvarhely Nemes 

Székely-Nemzet AnyaVárossának leírásában (1828) így mutatja be az olvasónak: 

A Városnak napnyugoti határába, Bóldogaszszonyfalva felé van egy köszörűkő 

nevű meredek kősziklás óldal, mellynek tővéből folyki a fekete nevű s színű víz, 

sok fekélyeknek, és csonton lévő nyavalyáknak meggyógyítására hathatós erejű 

víz,  mellyet a közel s távol-lévők szerencsésen használnak,  ettől nem meszsze  
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vagyon egy bővizű sóskút azon völgynek aljába, mellynek vízéből a’ Városiak ki-

rályi kegyelemből Szerdánként, és Szombatonként hordókkal vitetnek, mind a 

konyhái szükségre, mind némelly bőrrel járó mesterségek elő segéllésére, efféle 

Sós-kútak nyittatnak néha az északi határban is. Magát a fürdőt Solymossy Já-

nos gyógyszerész alapította 1872-ben, majd Solymossy Endre tulajdonába ke-

rült, aki teljesen újjáépítette a fürdőt. Már akkor népszerű volt a városi embe-

rek körében. Forrásainak vize a jódos-brómos gyógyvizek csoportjába tartozik, a 

szovátai és a báznai vizekéhez hasonló az összetétele. Lapozzuk fel az 1877-ben 

megjelenő Udvarhelyi Híradót, mely többek közt ezt írja: A helybeli jótékony 

nőegylet a sósfürdő helyiségében június hó 10-én a szegények segélyezése céljá-

ból, tűzijátékkal és tánccal egybekötött nyári mulatságot rendez, melyre minden 

buzgó honfit és honleányt, ki az egylet célja iránt érdekkel viseltetik, tisztelettel 

meghívja a rendező bizottság nevében: Zajzon Ferencné, egyleti jegyző. Eleinte a 

sós fürdő vízét hidegen kellett elviselni a fürdőzőknek, de miután jövedelmező 

vállalkozásnak bizonyult, a tulajdonos meleg fürdővel is kedveskedett a vendé-

geinek. A sósfürdő megközelítését omnibusszal biztosította. A kedvelt pihenő-

hely egy gyümölcsöskert közepében volt, nagyszerű kilátással volt a Budvár-

hegyre és környékére. Állítólag 1909-ben nagy része az épületeknek egy tűzeset 

áldozata lett, majd tulajdonost váltott Bokor István személyében. Az első világ-

háború is rányomta bélyegét a fürdő sorsára. Többször is próbálkoztak a meg-

mentésével, de csak ennyire sikerült, amint látható napjainkban. 

 

 

Húzd rá, cigány! 

 

Kónya Sándornak (1864–1907) saját népi zenekara volt, családtagjait verbu-

válta egybe, ő volt a város első köztiszteletnek örvendő cigányprímása és zene-

szerzője. Hírnevet és sok dicsőséget hozott a városnak. A Kolozsváron megjelenő 

Magyar Polgár 1892-ben arról ad hírt, hogy a központi szállodában hegedűpár-

baj lesz, melyet Kóczé kolozsvári prímás és Kónya Sándor székelyudvarhelyi 

prímás vívnak, de a küzdelem színhelyén a kihívott fél, Kóczé, nem jelent meg. 

Később arra hivatkozott,  hogy nem volt ideje felkészülni.  Sándorkánk  nem jött  
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zavarba, hogy a közönség ne unatkozzon, hegedűjén magyar nótákat játszott, 

majd végül a Rákóczi indulót. Megbecsült embere volt ő a városnak. Cigányprí-

mást álmodott a fiából. 1900-ban Székelyudvarhely város képviselő testülete 

őszi közgyűlésében — Kónya Sándor prímás kérésére — fiának, Jánosnak „a 

konzervatóriumba való taníttatására 303 korona segélyt szavazott meg:” A kicsi 

Jancsi gyereket, aki 10 éves „a Konzervatóriumba ugyanis teljesen tandíjmente-

sen vették föl s így a képviselő testület igen nemesen cselekedett, a midőn ez ál-

dozattal nem akadályozta meg a tehetséges gyermek kiképeztetését”, írja az 

Udvarhelyi Híradó. Sándorka, mielőtt kis fiát Budapestre felvitte volna, egy ze-

nei hangversenyt rendezett a Kossuth utcai Budapest szálló éttermében, ahol a 

10 éves Jancsika a következő repertoárral lépett fel: 1. Pocsé induló. (Szath-

mári). 2. Opera négyes. (S. Kamiló). 3. Bihari kesergő szóló. (Kvintet). 4. Utolsó 

cseppek, keringő. (Kratzel). 5. Troubador egyveleg. (Verdi). 6. Magyar egyveleg. 

7. New-York szépe. A terem zsúfolásig telt. Jancsi (1890–1952) kénytelen volt 

hazajöjjön Budapestről, amikor édesapja, a tanítómester meghalt, hiszen család-

fenntartó lett. A nyolctagú zenekart tizenkettőre bővítette. A fiatal prímásra 

büszke volt a város. Egymást követték a meghívások vendégszereplésre: Buda-

pest, Bécs, Nagyvárad, Brassó, Kolozsvár, Arad, Temesvár. Mindenütt ismerték 

és kedvelték a zenekart. Itthon nem volt olyan fontos rendezvény, ahol ne szó-

lalt volna meg a zenekar, legyen az labdarúgó mérkőzés szünete, dalegyleti ren-

dezvény. Naponta tartott hangversenyt a Budapest szálló étteremben és kávé-

házban. Schuster Márton tulajdonos büszkén hirdette: Tisztelettel értesítem 

Székelyudvarhely és vidéke n. é. közönségét, hogy a ,,Bucuresti” szálloda étter-

mét és kávéházát f. évi április hó 2-án, szombaton átvettem és Kónya Jancsi 

hírneves zenekara közreműködésével megnyitottam. Gyakran lehetett látni Fe-

renczy Jenőnél is a A Koronához vendéglőben is, egyik kedvenc helye volt. Sokat 

vendégszerepeltek, mindig nagy szeretettel várták haza, ilyenkor nagyszámú 

volt a rajongó tábor, függetlenül, hogy melyik vendéglőben léptek fel. Szívesen 

csatlakozott hozzájuk Bodrogi Balázs nótaénekes is. Muzsikált ő Londonban, 

Párizsban, királynak, hercegnek, munkásnak, de a szíve mindig haza húzta. 

Utoljára a Vármegyeháza nagytermében muzsikált, másnap arra ébredt, hogy 

nem tudja mozgatni ujait, „itt a vég” — mondta testvérének. Rá három napra 

már az égiekkel muzsikált. A város gyászolta nagy halottját. 1952-öt írtak, a ci-

gányprímás hegedűje elnémult örökre. 

 

 

Kassay vendéglő 

 

     Diákkoromban sokszor álltam kenyérsorba előtte, akkor mit sem sejtve, hogy 

valamikor ez egy patinás épület volt, ahol szívesen ült le a vendég kávézni vagy 

egy pohár Czell sör mellé társalogni. Jó hely volt, hisz a szomszédban készült a 

Tompa László főszerkesztette újság, itt állt meg az autóbusz és itt tankoltak az 

autók. Ha igaz, akkor ma is ott a földalatti tartály tele üzemanyaggal. Egyszó-

val hírközpont volt, aki itt megfordult, az el se kellett olvassa az aznapi sajtót. A 

tulajdonos Kassay F. Dénes kereskedő meghatározó egyénisége lehetett a két vi-

lágháború közötti udvarhelyi közéletnek, hiszen jó nevű vendéglője, amint emlí-

tettem, a Székely Közélet helyi nyomdájának szomszédságában foglalt helyet, ahol 
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minden fontos ember megfordult legalább naponta egyszer. Kassay úr vezetősé-

gi tagja volt a Székelyudvarhelyi ipari és gazdasági hitelszövetkezetnek, a Szé-

kelyudvarhelyi Kereskedő Társulatnak, választmányi tagja a Polgári Önképző-

körnek, az Orbán Balázs Lövészegyesületnek, pártoló tagja a sport- és közműve-

lődési életnek. Egyszóval jó lokálpatrióta volt. Hadd jegyezzem meg, hogy imád-

ta a keresztrejtvényfejtést. Nemcsak vendéglője volt, de igen szép, modern épí-

tésű panzióval is rendelkezett Homoródfürdőn, mely komfortos berendezéseivel 

a legkényesebb igényt is ki tudta elégíteni. A jó hírű Kassay vendéglőnél gyüle-

keztek és gyűléseztek a Hargita Turista Egylet tagjai is, ahol mindig felvilágosí-

tással szolgáltak a kirándulóknak. Előtte benzinkút és autóbuszmegálló. Szóval 

ideális hely volt. A háború után államosították, a tulajdonos földönfutóvá vált 

egyik napról a másikra. Szerencsére nemcsak a pusztulásának voltam szemta-

núja, hanem annak is, hogy miként tették rendbe az örökösök és nem hagyták 

veszni az egykor szebb napokat is megélt épületet. 
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A napernyős hölgy 

 

Mostanában megint sokat foglalkoztam a legnagyobb székelyünkkel. Nem is 

csoda, hiszen kalandos élete volt és ez kedvemre való téma. Mindig fülembe 

cseng a végrendelete: „Én családdal nem lévén megáldva”. Pedig lehetett volna. 

Szemtanúk szerint elbűvölő egyéniség volt: a görög arányok és a székely vér-

mérséklet szerencsés keveréke. Mosolygó fekete szem, szabályos vonások, örök 

lángolásban levő alig barna arc, magunk közt beszédes ajka, szerény, társaság-

ban mondhatni félénk viselet, mindenkit megnyert számára. Ilyennek látták 

kortársai a mi Balázsunkat. Az igazság az, hogy vannak még titkok az életében. 

Harmincnyolc éves, amikor azt írja Simonffy Kálmánnak, a szabadságharcos 

zeneszerző barátjának: „miért tartanám függőbe továbbra is a te jogosult kíván-

csiságodat, akkor, midőn érzelmem titkaiba már úgy is avatva vagy...” Néhány 

sorral később arra inti barátját: „Hanem nagyon óvatos eljárást ajánlok, mert 

szívemnek most még hőbben szeretett királynéja máris nehezteléssel vette az én 

Komáromba menetelemet”. Mi sem bizonyítja jobban, mint ezek a sorok, hogy a 

mi Balázsunknak volt egy kedvese titokban, akiről nem tudott a nagyvilág, csu-

pán Kálmán barátja volt beavatva. A Balatonfüredről keltezett (1868. augusztus 

14.) levelében megrázó sorokban ecseteli csalódottságát: „Szerencsétlenségem az 

volt mindig az életben, hogy azok, kiket én valódilag szerettem, soha meg nem 

értettek. Oly érzelemre, minő az én keblemben terem nem is méltó századunk 

prózai öntetű hölgyserege. A hiba nem a nőkben, hanem bennem van, ki oly 

emelkedett érzettel közelítem őket meg, mit sem felfogni, sem méltányolni sem 

tudnak, oly érzelemmel, mely éppen azért, mert isteni szikra, lévén égi porában 

elegyeledni nem tud — félre ismertetve eldobatik” — írja barátjának. Leveléből 

az is kiderül, hogy a kedvesét egy gazdag özvegy Dienes nevű úr- 
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hoz akarják férjhez adni. Ő sem volt kivétel, mert alig van ember a földön, akit 

nem érintett meg a szerelmi bánat. Lehet, ekkor döntötte el véglegesen, hogy 

egész életét a nemzeti ügy szolgálatába állítja. De hogy ki lehetett ez a hölgy, 

nem tudtam megfejteni. Dr. Molnár Attila, a kiváló csíkszeredai fotótörténész 

talán közelebb visz a megfejtéshez, hiszen a legnagyobb székely és a hölgy fotó-

ját egy oldalon találta egy régi korabeli albumban. Feltételezhető, hogy nem vé-

letlen kerültek az Aradon készült felvételek egymás mellé. Már csak azt kell ki-

deríteni, hogy kit ábrázol a fénykép, kit takar a napernyős hölgy? Köztudott, 

hogy szejkei birtokát, mely fontos szerepet játszott Orbán Balázs életében, nem 

egy férfiemberre, hanem egy hölgyre bízta, méghozzá egy fiatalra. 

     Túl az ötvenen egy ismeretlent visz a házába. Kolozsvárról hoz gondnokot 

magának, társalkodóhölgyet öreg édesanyjának. De ki volt ez a hölgy, akiben 

megbízott? Az biztos, hogy értett a férfiak nyelvén, mert egy ideig talált a szó a 

„csontbáróval”, közel került hozzá és bizalmasa lett. Annyira, hogy a pénzügyeit 

is rábízta. Később meg is bánta. Faragó Anna, mert így hívták, szabad kezet 

kapott és szabadon élt. Szép volt és csinos. A képviselő úr viszont sokat volt tá-

vol és csak ritkán járt haza szejkei otthonába. Anna pedig élte világát. Más fér-

fiaknak is tetszett, ezt erősíti meg báró Daniel Gábor udvarhelyszéki főkirálybí-

ró is, aki azt írja feljegyzéseiben: „Ezen gazdasszony csinos nő volt. Balázst csal-

ta, nevében nagy számlákat csinált a kereskedésben, mit Balázs — bár kedvet-

lenül —, de kifizetett.” 

     Orbán Balázs kedvére való lehetett Anna, hiszen 1883-ban Incze Józsefhez 

írt levelében arra kéri barátját, hogy csináltasson Ferenczinél egy pár viselő 

csizmát, Annának, akinek szintén meg van a lábmérete a mesternek, neki egy 

téli bőr cúgos cipőt, félszárút. A lelkére köti, hogy egyikbe se tegyen vastag bé-

lést, hanem könnyedet. Sorait úgy zárja: Édesanyám és Anna kisasszony üdvö-

zöltet... Öt év múlva viszont már arra kéri régi barátját, képviselőtársát, és ha-

talmazza fel, hogy peres ügyeiben, különösen a Faragó Anna elleni jogügyben 

teljes teljhatalommal képviselje. Ugyanis Anna kisasszony, aki bárónő szeretett 

volna lenni, állítólag megmérgezte, minden mozdíthatót elvitt a lakásából, még 

Balázs családi ékszereit is. Később visszakapja azokat, de a történetet nagyon 

szégyenli. 

     Maga Incze írja le visszaemlékezéseiben a következőket: „A törvényes meg-

torlás útját is kereste általam. De e közben a bűnben részesnek tartott egyik 

személynek hivatali előléptetését kieszközölte. A méregkeverőről pedig azt írja 

hozzám: „Tégy belátásod szerint, én szelíd szívű, bűnbocsátó ember vagyok s az 

emberek absolut romlottságát nem hiszem.” Megmérgeztetése előtt mindig arra 

hivatkozott, hogy ő is 96 éves korig él, mint apja. Ha ilyenkor házasodásra un-

szolták, mindig így felelt: „megérdemelnék az unitáriusok: t. i. akik megbuktat-

tak.” Ez azt teszi, hogy ő csak szegény nőt vett volna el, és hogy a fajszeretet és 

hitbuzgóságnak feláldozta önboldogságát, írja Incze. Még temetésekor is felem-

legetik férfiúi mulasztását: Párod, hogy nem lehetett: Sok honleány fájlalta. 

Hogy párod nem lesz: Pártod lesújtva bántja — írja Kováts József, budapesti 

ügyvéd a párt nevében. 

     Érdekes búcsúzás… 
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Székely Mózeshez vendéglő 

 

     Valamikor a Szejke vonzotta a vendégeket. Főleg Orbán Balázs idejében volt 

pezsgő itt az élet, aki annak idején felvirágoztatta és híressé tette. Persze ehhez 

ott volt a gyógyfürdő és a jó nevű vendéglője. Ez utóbbit most megpróbálom ös--

szerakni szemtanúk elmondása alapján, hogy milyen is lehetett fénykorában, 

amikor vendégek százait fogadta. Szerencsénkre néhány kép is fennmaradt az 

épületről, amely segít kintről megismerni az épületet. Székelyudvarhelyről „Ba-

lázs báró omnibusszával érkeztek a vendégek”, a Pesti Hírlap hasábjain 1877-

ben Boér Miklós fürdővendég így írja le érkezését: „A kis telep szélén, mindjárt 

a domb aljában, nagy füzek hajlonganak, himbálóznak. Keskeny leveles ágaik 

közül egy nagy tábla fehérlik felénk, rajta e felirattal: „Szejke-fürdő. Gyógyhely. 

(Székely Gastein.)” Majd így folytatja: „Kinéztem a fedeles batárból s szemügyre 

vettem a vendéglőt. A kapu homlokzatán a következő felirat áll: „Vendégfogadó 

Székely Mózeshez.” 

A bejárattól jobbra egy fatáblán hatalmas zöld szamár van festve, mely filo-

zófus pofájával valóságos „műremek”. Valamelyik székely művész eredeti alko-

tása s alatta e szavak olvashatók: „Vendéglő a zöld szamárhoz.” 

Ez már nem a Balázs báró rendelkezése; az élelmes székely fogadós találta ki 

ezt az elnevezést, gondolván, hogy hátha jobban vonz. Ide járnak a vendégek 

szabad óráikban mulatni s itt eresztik meg a „csöndest” a haza sorsán Szejkén 

aggódó képviselő barátai a fürdőtulajdonosnak, úgy az alkonyi órákban. A foga-

dós eredeti székely alak. A fákkal borított völgykatlanban ott állt a vendéglő va-

lahol az országút mentén, talán ahol most autóbuszmegálló van, előtte székely 

kapu, mely a székely vendégszeretetet jelezte és tulajdonosának népszeretetét 

hirdette. Orbán Balázs Székely Mózes fejedelemről nevezte el. A kőből épített 

szép vendéglő ízléses, tágas verandával, korának modern fölszereléseivel s szé-

pen kifestett, díszesen bútorozott szobákkal várta a vendégeket. A földszintjén a 

nagy étterem főfalán Kossuth Lajos arcképét megörökítő olajfestmény fogadta a 

betérőt, valamint a megterített szép asztalok. Kávészoba és tekeasztal állt a 

vendégek rendelkezésére. A vendéglőben száz ember kaphatott kiszolgálást.  
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Ez akkoriban nagyon soknak számított. S sajnos a konyháról és annak sze-

mélyzetéről nem találtam leírást. A Kolozsváron megjelenő Ellenzék című napi-

lap 1882. júliusi számában egy fürdővendég a következőket írja: „A Szejkei la-

kások teljesen megfelelnek az igényeknek, — Kossuth, Béldi Pál, Zrínyi Ilona, 

Rákóczi, Tököli, Bercsényi, Mikes Kelemen lakban és a Székely Mózes fejede-

lemhez czimzett vendéglő emeletén mindössze 27 szállás van; ezekből egy 3 szo-

bás, 8 két szobás, a többi egy egy szobás, mind e szállások bútorozva vannak 

annyira olcsók, hogy egyes szobák egész hóra 8-10 forintért bérelhetők. A Rá-

polthi József által bérelt vendéglőben az ellátás ép oly olcsó mint bent a város-

ban (ebéd egy hóra 16 frt, egész ellátás 32 frt.) szóval a Szejkén oly olcsón lehet 

élni mint bármely kis vidéki városkában s mégis az egészségnek és felüdülésnek 

mily gazdag kútforrása van itt, hány nyomorék nyerte itt vissza testének épsé-

gét, hány halálra ítélt lett életképessé, hány testi erejében megfogyatkozott 

nyerte és nyeri vissza itten testének lelkének épségét.” 

Korabeli tudósításokból derül ki az is, hogy minden évben Lajos napkor igen-

csak hangos a gyógyfürdő és környéke na meg a vendéglő. Évtizedek óta ezen a 

napon nemzeti színű zászlókkal díszítik fel a vendégfogadó házakat, hosszú, fe-

nyőoszlopokra helyezett serpenyőkbe szurkot, kőolajat, gyantát tesznek, amit 

este meggyújtanak és az egész fürdőt beragyogja a fény. A Székely Mózeshez 

címzett vendéglőben folyik a víg lakoma, csendül a pohár s felharsan a zene. 

Természetesen nem maradt el az ünnepi köszöntő sem a házigazda Orbán Ba-

lázs részéről. 1890. április 19-én bekövetkezett halálakor Budapestről a Szejke-

fürdőre szállították és április 21-én ott a Székely Mózes-féle vendéglő közelében 

temették el nagy gyászpompával. 
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