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Az 1848-as szabadságharc egyik szerepvivője: 
Ormós Zsigmond 
Pályaív a politika küzdőterétől az irodalom  
és a művészettörténet-írás felé

Ormós Zsigmond (1813–1894) a politika, az irodalom, a művészettörténet-írás és a mú-
zeumalapítás terén ért el eredményeket. Az 1848–49-es szabadságharc egyik szerepvi-
vője volt. Életpályáját elevenítjük fel. „Talpig derék ember, igaz hazafi, jeles tisztviselő, 
s előkelő műveltségű tudós és író.” Ormós Zsigmondot 1894-ben ezekkel a szavakkal 
jellemezte a - p - aláírással közölt nekrológ szerzője, az egyik népszerű hetilapban (vö.: 
Vasárnapi Újság, 1894. 47. sz., nov. 25. 789.). Az egykori hiteles forrásból származó 
közlés nyomán a mai olvasót a 19. századi kontextusba vonjuk be. A mára átmutató iro-
dalmi, művészeti és gondolkodástörténeti értékeket keressük.

(Politikai és irodalmi beavatás) Csicseri Ormós Zsigmond 1813. február 20-án született 
Pécskán, Arad vármegyében. Apja, Csicseri Ormós József kisbirtokos és tisztviselő, 
Arad vármegye szolgabírája volt. Anyja, Kadicsfalvi Török Anna köznemesi család 
sarja. Fiukat, Zsigmondot gondos nevelésben részesítették. A pécskai elemi iskolába 
járt, utána pedig egy évre az aradi gimnáziumba került. További középiskolai éveiből 
ötöt a temesvári Piarista Gimnáziumban töltött, majd ez után két éven át Szegeden a 
Piarista Gimnáziumban tanult. Megszerezte a klasszikus műveltséget és magas szinten 
elsajátította a német nyelvet. A nagyváradi jogakadémiai évek meghatározó szellemi 
hatással voltak Ormós Zsigmondra. Rousseau műveit itt olvasta. Nagyváradi tanulmá-
nyai után, 1832-től Temesváron ügyvédgyakornok. Két év múlva jurátusi vizsgákat 
tett Pesten és 1834-ben közpályára lépett. Temes megye követe, Vukovics Sebő mellé 
a vármegye által megválasztott írnokként, „kis követ”-ként került, és vele együtt egy 
évig Pozsonyban a hosszú országgyűlésen is jelen volt. Hatással voltak rá a reformkor 
kiemelkedő politikai személyiségei. Ormós Zsigmond az országgyűlési ifjúság figye-
lemre méltó, tehetséges tagja, egyik szervezője és résztvevője volt az országgyűlési 
ifjak Társalkodási Egyesületének. Ormós Zsigmond 1835. január 17-én, a pozsonyi 
Társalkodási Egylethez írt levelét később Jakab Elek jelentette meg magyarázatokkal.

(A romantika jegyében. A bujdosó lengyel című elbeszélés. Az öntörvényű regény: A ba-
nya-sziklája) Ormós Shakespeare színműveinek, Ludwig Börne írásainak és Ludwig Tieck 
dramaturgiai leveleinek Pozsonyban elérhető kiadásait megvásárolta és olvasta. Kedvelte 
Victor Hugo műveit is. Ormós Zsigmondnak a romantika jegyében történt irodalmi pá-
lyakezdését a Rajzolatok című lapban közölt novellái és a Remény című (Toldy Ferenc 
által a Figyelmező című folyóiratban ismertetett, 1839. 17. sz. 273–282. has., 1840. 2. 
sz. 321–327. has.) almanach második kötetében, 1840-ben megjelent A bujdosó lengyel 
című elbeszélése alapján jellemezhetjük. Gálos Rezső: A „Remény” történetéhez című 
irodalomtörténeti tanulmányából forrásértékű szövegként, betűhív módon idézhetjük 
Szentiványi Mihály Ormós Zsigmondnak írt, Kolozsváron, 1839. október 18-án keltezett, 
A bujdosó lengyel című Ormós-elbeszéléssel foglalkozó irodalomkritikai referátumának 
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részletét: „A bujdosó Lengyel… Tárgya alapul a’ nemzeti nagy catastrophon, mely minden 
jó, s még a’ nem egészen jó keblüeknek is részvét ’s rokonérzelmét bírja. A már ez által ér-
deklődő tárgyat érdekessé teszi, hogy szerző azt nem egyoldalú pártszellemben, vagy túlzó 
izgatásra használta fel, hanem férjfihoz illő részrehajlatlansággal, t. i. a’ fényes oldalokat 
meleg kebellel, az ellenoldalt mély belátással ’s józan számítással fogva fel, mi által nem 
csak darabja érdeme nyert, de remélhetni, hogy a’ lengyel ügy iránt rokonszenvet gerjesz-
tendő darabokban nagyon kényes censurát is sikerült kibékitnie. […] A történet folyama 
jelesen van víve; édesen sajogva hat; ’s figyelmet, mint érdemel, gerjeszt is. A’ férjfias és 
lelkes, ’s gondolatdús előadás, történeti adatok helyes használata, sok könnyüséggel al-
kalmazott nyomos mondatok közbe szövése,’s az ékes nyelv… sokat emelik becsét. […] 
Végzete az uj franczia oskola modorában van intézve.” (Az idézet helye, Gálos Rezső: 
A „Remény”történetéhez. Erdélyi Múzeum, 1915. 1–3. 113.) Hozzátehetjük, A bujdosó 
lengyel című elbeszélése megformálásakor valószínűleg a bujdosóként, lengyel menekült-
ként bemutatkozó, az Ormós Zsigmond által egy időre a buziásfürdői házába befogadott 
Wanszky történetei is közrejátszhattak (vö.: Gurzó K. Enikő: Ormós Zsigmond hagyaté-
ka. Művelődés, 2004. 2. 30.). Toldy Ferenc Ormós: A bujdosó lengyel című elbeszélését 
érintő, a Figyelmező című folyóiratban 1840-ben megjelent, rövid bírálatában a romanti-
cizmus túlkapásait is kiemeli. Gálos Rezső említett tanulmányában olvashatjuk: „Toldy 
kritikája szerint ugyan az »egy hugói beszély, pisztolylyal, tőrrel, természeti gyermekkel, 
fiúöléssel, testvérszerelemmel ’s mit tudom én mivel: de hihetőség, nagyszerűség ’s azon 
irtóztató morál nélkül, melly az úgynevezett regényes iskola’ fejének erejét teszi.« S ha 
Toldy e sorai ellenkeznek is Szentiváni levelének adataival, ez utóbbinak éppen magya-
rázata lehetnek. Az irodalmi kritika észreveszi a romanticzizmus tulzó hatását, de a nagy-
közönségnek – a negyvenes évek legelején – éppen ez tetszett. Ormós a Remény körének 
egyik kedves írója lett.”

Ormós Zsigmond A banya-sziklája című regényének újrafelfedezését érdemes meg-
említenünk. Márton László élőszóban elhangzott szavait a Beszélő című folyóirat 2007. 
júniusi számában megjelent Ambrus Judit: Levelek Márton Lászlóhoz című riportszöve-
géből idézem: „Egyik regénye A banya-sziklája című, ami 1858-ban jelent meg Pesten, 
a Kozma Vazul kiadónál. […] Tény azonban, hogy attól a magyar regényírói modelltől, 
ami a pittoreszk módon kiszínezett anekdotán alapul, és amit aztán Jókai meg Mikszáth 
fejlesztett ki, attól nagyon markánsan eltér, […].” (Vö. Márton László: Az iránytalan 
regény. (Ormós Zsigmond: A banya-sziklája). Pannonhalmi Szemle, 1998. 3. 124–144.)

Ormós Zsigmond a magyar irodalmi romantika irányát képviselte. Irodalmi ízlésének 
és szemléletének forrásvidékét a francia és a német romantika szerzőinél kereshetjük. 
Az irodalmi pályáját pozsonyi időszakában kezdte meg. Az egykorú értelmiségi 
nyilvánosságban nevet szerzett magának. Pozsonyban Kölcsey Ferenccel is meg-
ismerkedett, és itt találkozott Szemere Bertalannal, Lovassy Lászlóval, Kazinczy 
Gáborral, Kuthy Lajossal, Szentiványi Mihállyal és Pulszky Ferenccel is. Később, 
az 1870-es évtized második felében publikált írásai között, a temesvári Történelmi 
és Régészeti Értesítő című folyóiratban a Kölcsey Ferencről szóló visszaemlékezé-
sét is megtalálhatjuk.

A Kossuth-per időszakában Ormós aktívan vett részt az országgyűlési ifjak kezde-
ményezéseiben. Ezért Pulszky Ferenccel együtt őt is megfosztották az ügyvédi vizs-
ga letételének lehetőségétől. A hivatalos bánásmód ridegségét és büntetéskiszabó 
szigorát a hazafias lelkületű közönség Ormós Zsigmondra vetülő megbecsülő szeretete 
ellensúlyozta. Temes vármegye 1838-ban másod aljegyzővé választotta. A rékási járás-
ban 1841-től szolgabíróként tevékenykedett. A lippai járásban 1846-tól alszolgabíró.
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(Az 1848-as szabadságharc szerepvivője. A népképviseleti országgyűléstől (1848–1849) 
a kiegyezésig (1867)) Ormós Zsigmondot 1848 áprilisában, a népképviseleti tisztújító 
változások során megválasztották főszolgabírónak (1848–49-ben Buziáson főszolga-
bíró). Ormós a szabadságharc idején Temesváron és környékén az egyik szerepvivővé 
vált. 1848 júniusában a rittbergi (végvári) választókerületben széleskörű támogatottsága 
volt, megválasztott országgyűlési képviselő lehetett volna, de végül visszalépett ittebei 
Kiss Miklós javára. Majd később, a közbejött bonyodalmak miatt, 1849 márciusában 
Kiss Miklós képviselői megbízatása érvénytelenné vált. Ormós Zsigmondot választották 
meg honatyának és mandátumát Pesten, az 1849. július 2-i országgyűlési napon igazol-
ták. A szabadságharc túlerővel küzdő végső viszontagságai közepette az országgyűlés 
1849. július második felében Szegedre költözött.

Ormós Zsigmond Szeged eleste, pontosabban feladása után Dembinszky tábornok 
seregével tartott. Régi patrónusa, a kormánybiztos, a Szemere-kormányban igazságügyi 
miniszter Vukovics Sebő kérésére Temes vármegyét nem hagyta el. Tevékenységét a 
magyar nemzeti függetlenség jegyében a hazafiság és a körültekintő érdekegyeztetés 
jellemezte. A Világosnál történt fegyverletétel után, 1849 novemberében halálra ítélték. 
Majd vasbilincsben letöltendő, négy év időtartamú fogságra enyhítették a korábbi halá-
los ítéletet. Ormós Zsigmond kilenc hónapot a temesvári várbörtönben töltött. Perújítás 
alapján teljes kegyelmet kapott. Szabadulása 1850. július 9-én történt. Ezután a gazdál-
kodás és a tudományok felé orientálódott. Buziásra költözött, de itt is hatósági zaklatás-
ban volt része. Külföldre költözési szándékkal adta el vagyonát.

Bécsbe és Itáliába ment, utazásokat tett (1857-től 1860-ig és 1861-től 1867-ig: 
Ausztriában, Németországban, Itáliában). 1857-ben Itáliába költözött, tíz éven át ku-
tatta a művészeteket és műértő figyelemmel gyűjtötte a műalkotásokat, festménye-
ket. Érdeklődése az olasz, a német és a németalföldi festészet felé fordult. Utazásai 
során sok becses régiséget, művészettörténeti értékű műtárgyat, festményt tekintett 
meg és vásárolt. Művészettörténeti tanulmányokat folytatott, műgyűjteményeket, 
osztrák cseh, német és olasz múzeumokat látogatott (Bécsben, Prágában, Drezdában, 
Lipcsében, Berlinben, Hamburgban, Hannoverben, Düsseldorfban, Kölnben, Mainzban, 
Wiesbadenben, Frankfurtban, Heidelbergben, Karlsruhe városában, Stuttgartban, 
Münchenben, Velencében és Rómában). Műkincseket, festményeket gyűjtött és vásárolt. 
Utazási emlékek című négykötetes művében tudósít az élményeiről. Visszaemlékezések 
című művének harmadik kötetében is szól a gyűjteményeiről. A Gyűjteményeim cí-
mű, 1888-ban Temesváron kiadott kötet és az Ormós Zsigmond műgyűjteményének 
Catalogusa című, 1874-ben Temesváron megjelent kiadvány segítségével összképet 
alkothatunk az általa gyűjtött műkincsekről. Adatok a művészet történetéhez című köny-
vének koncepcióját művészettörténeti tanulmányai és műértő befogadói tapasztalata 
alapján dolgozta ki, művéhez az anyagot külföldön gyűjtötte.

Annak számára, aki az 1840-es évtizedben kiadott Henszlmann Imre-írások és az 
1860-as évtizedben megjelent Keleti Károly-művek közötti időszak szemléletformáit 
kutatja, Ormós Zsigmond művészetfelfogása különösen értékes részleteket rejt. Ormós 
Zsigmond a művészeti író egyik hazai mintapéldája. Keserü Katalin így értelmezi művé-
szeti irodalmunkban betöltött szerepét: „A művészettörténetet tekintve átmeneti korban 
– amikor a művészeti írás már kezdett a művészi gyakorlattól független tevékenységgé 
válni, művészettörténész-képzés viszont még nem volt – született meg az ún. műértő 
vagy műbarát típusa. Magyarországon, kissé megkésve Ormós képviselte a legszín-
vonalasabban és legsokoldalúbban e típust, ugyanakkor sajátos, politikusra jellemző 
vonásokkal gazdagította. […] Művészettörténet-írásunk egyik úttörőjévé a művészet és 
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a művészettudomány iránti egyforma érdeklődéséből fakadóan válhatott, noha egyik-
nek sem megújítására, inkább csak honosítására törekedett. Általánosságban a korára 
kialakult német szakirodalom eredményeire támaszkodott.” (Keserü Katalin: Képlátás 
és képértelmezés a 19. század közepén Magyarországon Ormós Zsigmond munkássága 
tükrében. Ars Hungarica, 1985. 1. 77.)

Ormós Zsigmondot Temes vármegyében még 1860 őszén, távollétében főjegyzővé 
választották. 1861-ben jött vissza hazájába. Munkácsy Mihály 1862-ben Szamossy 
Elekkel együtt meglátogatta Ormós Zsigmondot Buziáson. Ormós a két festőművésznek 
megmutatta a gyűjteményét. Többek között láthatták nála ekkor Lorenzo Lotto: Mária 
gyermekével és Assisi Szent Ferenccel című festményét is. Ormós ebben az időszakban 
a német nazarénus festőről, Peter Corneliusról szóló könyvén dolgozott. Munkácsy 
Mihály és Ormós Zsigmond között kölcsönös elismerésen alapuló levelezés alakult ki. 
Az abszolutista időszak kormányzati körülményei miatt Ormós Zsigmond a főjegyzői 
megbízatást rövidesen visszaadta.

Szobrászati, művészettörténeti értelemben ekkoriban foglalkoztatta a Széchenyi István 
emlékét megörökítő szobor kérdése. Gróf Széchenyi István emléke milyen legyen? Ezzel a 
címmel 1863-ban jelentetett meg cikkeket az Arany János által szerkesztett Koszorú című 
folyóiratban (Koszorú, 1863. 2. 25–29., 1863. 3. 50–53., 1863. 73–77., 1863. 5. 97–100., 
1863. 6. 121–125.). Ezeket az írásait egybegyűjtve, külön kiadta 1863-ban. A Széchenyi-
szobor megformálására vonatkozóan részletes érveléssel érzékeltette a művészeti és társa-
dalmi elvárási horizontot. 1865-ben Temes vármegye központi választmányának elnöké-
vé, a kiegyezés éve előtt, 1866-ban vármegyei alispánná választották.

(Főispán, író és művészettörténész. Múzeumalapítóként a művészetek pártolója) 1871-
ben Temes vármegye főispánjává nevezték ki. Ferenc József osztrák császár és magyar 
király a Szent-István Rend Lovagkeresztjét adományozta számára, 1883-ban pedig „fél-
százados hű és buzgó szolgálatai elismeréséül” a Lipót Rend Középkeresztjével tüntették 
ki. 1885-ben a főrendiház örökös tagjává nevezte ki az uralkodó. A vegyes etnikumú 
Temes vármegyében Ormós Zsigmond főispánként mindig tapintatosan járt el, az em-
berek dolgait nem a nemzetiségre tekintő előítélettel, hanem a humanitás magatartási 
értékei szerint szemlélte és intézte.

Művelődési törekvéseivel a szellemi életre tevékeny és fejlesztő értelemben hatott. 
Művészettörténeti tanulmányokat jelentetett meg (Adatok a művészet történetéhez. Pest, 
1859; Utazási emlékek. I–VI. Pest, 1860–63; Fóth, művészeti szempontból. Pest, 1862; 
Cornelius Peter. Pest, 1863; A Széchenyi-szobor és a szobrászat realizmusa. Pest, 1863; 
A herceg Esterházy-képtár műtörténelmi leírása. Pest, 1864; Urbinói Santi Rafael. 
Temesvár, 1867; Giorgione Barbarelli di Castelfranco. Történeti korrajz. Temesvár, 
1872; Árpádkori művelődésünk története. Budapest, 1881, 2. kiad. 1883; Kupeczky 
János mint ember és művész. Temesvár, 1888).

Ormós Zsigmond ismertebb regényei (A bujdosó naplója. Temesvár, 1840; Véres-
bosszú. Temesvár, 1841; A banya-sziklája. I–II. Pest, 1858), szépirodalmi írá-
sai (A halálos büntetés. Temesvár, 1840; Mult idők és viszonyok. Regény. I–VI. 
Temesvár, é. n.; A napló titkai. Temesvár, 1844), Fogoly élet a bástya boltozatban című 
ötfelvonásos színműve, Spadille, Manille és Paszta című vígjátéka és visszatekintő írá-
sai (Visszaemlékezések. I–III. Budapest, 1885–88) népszerűek voltak a saját korában. 
Ormós Zsigmond: Szabadelmű levelek vagy Democrat lapdacsok aristocrat görcs ellen 
című, az 1832–36-os pozsonyi országgyűlésről írt, 1834–35-ben keletkezett, huszonki-
lenc levelét Benkő Samu bevezető tanulmányával és jegyzeteivel a Kriterion Kiadó adta 
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ki 1976-ban, Bukarestben. Pulszky Ferenc emlékiratait és Kászonyi Dániel beszámo-
lóit érdemes szembesíteni azzal, amit Ormós Zsigmond írt le az országgyűlési ifjak 
Társalkodó Egyesületéről szóló visszaemlékező írásában. Ugyanis Ormós Zsigmond 
némely ponton kiegészíti, vitatja azt, amit Pulszky Ferenc e tárgyban írt.

Ormós publicisztikai írásait az Arany János által szerkesztett Koszorú című folyó-
irat is közölte. Munkásságát Arany János nagyra becsülte. A Szépirodalmi Figyelő 
című folyóiratban 1861-ben Arany János elismerő-bíráló cikket írt Ormós Zsigmond: 
Utazási emlékek című könyvéről. Arany bírálatából a régi írásmódot megtartva idé-
zünk néhány mondatot: „A jelen »Útazási emlékek« írója tisztában van tárgyával. 
Ő vegyes tapasztalásoknak is megnyitja ugyan tárczáját, de iránya főleg művészeti, 
– jólértő szemmel s önálló ítélettel közeledik a nyugati fővárosok – eddig leginkább 
Bécs és Drezda – műkincseihez. De úgy látszik, az »Adatok a művészetek történe-
téhez« czímű munka írója, Ormós, jelen útazási emlékeit egyszersmind hordozójá-
vá akarta tenni mindazon adatoknak melyek említett művébe nem fértek, vagy nem 
illettek, vagy abból esetleg kimaradtak. Úgy látszik, az útleírás szabad formáját 
legalkalmasbnak vélte arra, hogy mindent vagy minél többet elmondjon, a mit részint 
közvetlen szemlélet, részint könyvek útján ismerettárába gyűjtött. […] A képző mű-
vészet tárgyainál majd úgy szól, mintha csupán szakértőkkel volna dolga, majd pedig 
olyas, kivált műtörténeti részeket sző be, melyek a szakértő előtt semmi újdonsági ér-
dekkel nem bírnak. […] E hiánya mellett is az előadási formának, az „Útazási emlékek” 
tanulságos, becses könyv. A már megjelent három kötet az osztrák birodalom német 
tartományaira, főleg azonban Bécsre, – továbbá Szászországra s ott leginkább Drezdára 
vonatkozik; Németország többi részét valószínűleg hasonlókép három kötet fogja tárgyal-
ni. Az egész munka megjelentével visszatérünk hozzá, ha élünk.” (Arany János: Ormós 
Zsigmond: Útazási emlékek. Szépirodalmi Figyelő, 1861. I. évf., 724.). Ormós Zsigmond 
Arany Jánoshoz írt, Búziáson, 1862. nov. 6-án és 1863. nov. 5-én keltezett levelei ismer-
tek, ezeket az MTA Levéltárában őrzik. Jókai nem egyszer írt levelet Ormós Zsigmondnak 
(pl. a Budapesten, 1879 novemberében és 1885 szeptemberében keltezett levele is ismert.)

Ormós Zsigmond angol, francia, német, olasz és román művészettörténészekkel is tartott 
kapcsolatot. A Pesti Hírlap, a Pesti Napló, a Hazánk és Külföld, az Ország Tükre, a Képes 
Ujság, a Rajzolatak, a Fővárosi Lapok, a Délmagyarországi Lapok és az Arad című lapokban, 
a temesvári Történelmi és Régészeti Értesítő és a Budapesti Szemle és az Akadémiai Értesítő 
című folyóiratokban jelentek meg írásai. Ormós Zsigmond egyik kiváló munkája Az 
Árpádkori művelődés története címet viseli. Műveinek tudományos értéke és kiterjedt 
művészettörténeti munkássága alapján 1861. december 20-án a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjai közé választották. Munkácsy 1874. október 23-án történt te-
mesvári látogatásakor ismét találkozott Ormós Zsigmonddal. Később Ormós Zsigmond 
is meglátogatta Munkácsy Mihályt párizsi villájában és műtermében. Ormós 1875-től 
Temesváron adta ki a Történelmi és Régészeti Értesítő című folyóiratot és ő az alapí-
tó elnöke a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulatnak, 1879-ben pedig a 
Délmagyarországi Múzeum Egyesületet alapította meg. Ez utóbbi egyesületnek ajándé-
kozta saját gazdag és nagy értékű gyűjteményét. (Ezzel a mai temesvári Szépművészeti 
Múzeum gyűjteményi alapját is megteremtette.) Az 1880-as esztendőt Ormós Zsigmond 
a múzeumalapítás ügyének szentelte. Sokat levelezett, még az uralkodónak, Ferenc 
Józsefnek és Tisza Kálmán miniszterelnöknek, a brit nemzeti múzeum, a nápolyi múze-
um, a párizsi régészeti múzeum vezetőinek, valamint a Román Tudományos Akadémia 
titkárának, Dimitrie Sturdzanak és Kogalniceanu román belügyminiszternek is írt levelet, 
hogy a felmerülő nehézségek ellenére, Temesváron sikerrel valósíthassa meg múze-



Valóság • 2020. április

BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON: AZ 1848-AS SZABADSÁGHARC EGYIK SZEREPVIVŐJE... 99

umalapító elképzeléseit. A temesvári Wellauer-féle ingatlant a vármegyei közgyűlés 
kiállítási célra rendelkezésre bocsátotta. Ormós alapítványt hozott létre az egykori 
Temesvári Királyi Főgimnázium szegénysorsú diákjai számára, de pénztámogatásban 
részesítette a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat mellett a temesvári 
Természettudományi Egyletet is. Segítette a temesvári Színészetért Egyesület tevé-
kenységét, a tűzkárt szenvedett temesvári színház felújítását, a Temesi Lapok című 
újság kiadását. Gurzó K. Enikő írja a Művelődés című folyóirat 2009. áprilisi számá-
ban: „Ormós több száz műalkotással gyarapította a dél-magyarországi múzeumot, s 
ami talán adományai közül a legemlékezetesebb, hogy ő maga kezdeményezte a múlt 
intézményesített kutatását, a régészeti leletek, ereklyék, egyszóval a történelmi örök-
ség feldolgozását. Kétségtelenül ő volt a bánsági polgári műgyűjtés legmarkánsabb 
figurája, a muzeológia helyi letéteményese.”

(Tragikus epizód a pálya végén) Ormós Zsigmond pályájának utolsó szakasza tele 
volt megpróbáltatásokkal és lehangoló momentumokkal. A főispáni tisztről 1889-ben 
lemondott, bár még volt benne tettvágy és lelkesedés a közjó iránt. Unokaöccse, ifj. 
Ormós Zsigmond tragikus sorsa megviselte. Ifj. Ormós Zsigmondban, aki őmellette 
volt alispán, a családi hagyomány folytatóját látta. Ifj. Ormós Zsigmondot vádolták az 
ellenségei, és ezért kénytelen volt állásától megválni. Ártatlansága utóbb kiderült, ám 
hamarosan meghalt. Ormós Zsigmondnak elment a kedve mindentől, búskomorrá tette 
a haláleset. Magába zárkózott emberré vált. Ekkoriban csak egy alkalommal utazott el a 
fővárosba, mint a főrendiház kinevezett tagja, szavazatával a polgári házasság törvény-
be iktatását támogatta. Budapestről dél-magyarországi pátriájába utazott vissza. Azok, 
akik régóta ismerték, észrevették, hogy viselkedése megváltozott. Valami súlyosan nyo-
masztja, terheli. Rövidesen érkezett a hír, zavarodott és rögeszmés állapotában azt kép-
zeli, üldözik. A Schwartzer-féle budapesti intézetbe került, szakszerű gondozást kapott. 
Legyengültségéből, lelkileg feldúlt állapotából már nem épült fel. 1894. november 17-én 
meghalt. Tragikus befejezése volt ez a reformpolitika, az irodalom és a művészet értékei 
jegyében kiteljesedett életének.
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