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ORBÁN BALÁZS, AZ EMBER

Bajna György (1947, Gyergyószentmiklós) író, költő, újságíró
Balázs K. Attila (1973, Barót) író, költő
Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Bék Timur (1997, Komló) költő
Borsos Dániel (2004, Gyergyószentmiklós) költő
Bölöni Domokos (1946, Dányán) író, szerkesztő
Duma-István András (1955, Klézse) költő, író, művelődésszervező
Farkas Gábor (1977, Miskolc) költő, tanár, kritikus
Ferencz Imre (1948, Kászonaltíz) költő, szerkesztő
G. Szabó Ferenc (1968, Sepsiszentgyörgy) költő, író
György Attila (1971, Csíkszereda) író, újságíró, szerkesztő
Irimia, Florin (1976, Jászvásár) író
Kovács Újszászy Péter (1996, Kolozsvár) író, műfordító
Nagy Lea (2000, Budapest) költő
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Murányi Sándor Olivér (1974, Székelyudvarhely) író
Pethő Lorand (1983, Bánff yhunyad) költő, műfordító
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Regős Mátyás (1994, Budapest) költő
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtörténész
Szente B. Levente (1972, Szörényvár) költő, újságíró
Szilágyi Zsófi a Emma (1995, Debrecen) író, színész, kritikus
Szonda Szabolcs (1974, Sepsiszentgyörgy) költő, műfordító
Szondy-Adorján György (1971, Csíkszereda) költő, író
Szőcs Géza (1953, Marosvásárhely – 2020, Budapest) költő, író, 
politikus
Vesztergom Andrea (1977, Zirc) költő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, 
előadóművész
Zsidó Ferenc (1976, Székelyudvarhely) író, szerkesztő, műfordító, 
tanár, néprajzkutató

Lapszámunkat Vajna László Károly (1976, Kézdivásárhely) fes-
tőművész alkotásaival illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

A szejkefürdői Mini Erdély Park 
szomszédságában, egy felújított 
épület négy termében kapott 
helyet a látogatóközpont. Faza-
kas Szabolcs, a Székelyföld Le-
gendárium ötletgazdája szerint 
régóta szükség volt erre: „Or-
bán Balázst mint a legnagyobb 
székelyt szoktuk emlegetni, 
szobrokat emeltek a tiszteletére, 
iskolát, utcát neveztek el róla, a 
lengyelfalvi szülőházában em-
lékszobát rendeztek be, de kü-
lön múzeuma nem volt. Ezért 
ígéretet tettünk a csapatunkkal 
néhány évvel ezelőtt, hogy Or-
bán Balázsnak lesz egy méltó 
emlékháza. A szejkefürdői Or-
bán Balázs-sír zarándokhely, 
sokan ellátogatnak ide, akár 
iskoláscsoportok is, de nem 
mindenki ismeri behatóbban az 
életét. Amíg zajlottak a Mini Er-
dély Park építkezései, sok láto-
gató érdeklődött, hogy mit lehet 
még tudni róla. Igény volt erre 
az emlékházra, és azért ponto-
san itt, mert ő virágoztatta fel 
annak idején a Szejkét”.

Páratlan összefogás

Fazakas Szabolcs elmondta, óriá-
si csapatmunka eredménye a lá-
togatóközpont megvalósulása. A 
kiállítás anyagát – a Székelyföldi 
Legendárium csapatával együtt 
dolgozva – Gidó Csaba és Kápol-
nási Zsolt történészek állították 
össze, de segítette őket a Kováts 
fényképészet, valamint a Haáz 
Rezső Múzeum munkatársai is. 
„Néhány éve a múzeummal közö-
sen készítettünk Orbán Balázs ke-

leti utazásairól egy kiállítást Szász 
Hunor történész vezetésével, az az 
anyag is bekerült ide. De kaptunk 
fotókat a leszármazottaktól, jó-
szándékú emberektől, dokumen-
tumokat erdélyi és magyarországi 
levéltáraktól, Balázs Árpádtól, va-
lamint sokat segített Balázs Ádám 
budapesti történész is. A sírjánál 
található bronzplaketten van két 
évszám és közte egy vonalka. Mi 
ezt a vonalkát mutatjuk be a mú-
zeumban, a 69 évet, de nem csak. 
Összefoglaljuk az életét, a látoga-
tók megismerhetik a családját, de 
az elhunyta utáni történéseket is. 
Ismert, hogy négyszer temették 
újra, 1969. október 26-án avatták 
fel a negyedik és egyben utolsó 
sírhelyét a Szejkefürdőn.” Nem 
lehet arról sem megfeledkezni, 
hogy a kiállítás létrejöttét a Beth-
len Gábor Alap támogatta.

Hologram, animációk,
párbajok

A kiállítótermeket végigjárva te-
matikus tagolásban követhető a 
„legnagyobb székely” életútja és 
munkássága. Az első teremben 
az életrajzát és az Orbán-család 
történetét mutatják be, látható itt 
a családfa, de vicces anekdotákat, 
pikáns történeteket is megismer-
hetünk. Egy érintőképernyőn ko-
rabeli lapokban megjelent karika-
túrákat nézegethetünk. 

A második terem a politikai 
pályafutását, korának politikai 
viszonyait ismerteti. Egy három-
dimenziós hologram és animáció 
alkalmazásával Orbán Balázsnak 

az előadásában hallgathatjuk 
meg a magyar parlamentben el-
hangzott beszédét. Orbán Balázs 
hologramjához az animációkat a 
Legendárium rajzfi lmstúdió csa-
pata készítette – technikai újítás-
ként hanggal –, a mozgást Bara-
bás Árpád színész, a hangot Fülöp 
Zoltán színész kölcsönözte hozzá. 
De ugyanitt a párbajozásairól is 
többet tudhatunk meg. 

Az utazó, a néprajzos
és a fényképész

A harmadik teremben Orbán 
Balázs keleti utazásait mutat-
ják be, a gyerekeket rovás- és 
hieroglifa-nyomtató várja, és 
egy piramis belsejébe is belép-
hetünk. „Fiatalkorában elutazik 
a szüleivel Isztambulba, hogy a 
nagymama vagyonát szerezzék 
vissza, amelyet aztán elkoboz az 
iszlám egyház. Bejárja Görögor-
szágot, a Közel-Keletet. Ez nagy 
hatással volt rá, valószínűleg 
akkor alakul ki benne az, ismer-
vén a görög és az egyiptomi mi-
tológiát, hogy ugyanígy a székely 
legendavilágot is be lehet mutat-
ni” – mondta Fazakas Szabolcs. 
Ebben a teremben mutatják be 
az európai utazásait is, a terem 
egyik fő látványossága egy ko-
rabeli fényképezőgép, amelyhez 
hasonlót használt Orbán Balázs 
is. De ugyanitt látható az élethű 
viaszszobra is. 

A negyedik teremben Orbán 
Balázs fotográfusi tevékenységé-
ről tudhatunk meg többet, egy 
korabeli – Victor Hugo-féle – elő-
hívó kamrát és az akkori fénykép-
előhívó eljárást is bemutatnak. A 
kiállításon látható továbbá a Geo-
folk székelyruha-fotógyűjtemény, 
mellette Orbán Balázs hajdani 
népviseletfotói. 

A teraszon található a korabeli 
Szejke makettje. „A 450 helyes 
üdülőközpontot 1876-ban épí-
tette ki, és itt meg lehet nézni, 
milyen volt a Szejke az ő korá-
ban. Minden érdekes pillanatot 
próbáltunk kiemelni az életéből. 
Szeretnénk, ha az idelátogatók 
kalandos életútját, óriási hatá-
sú munkásságát, és őt magát, az 
embert is megismernék” – hang-
súlyozta az ötletgazda.
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Péter Beáta

léghajó

Borsos Dániel

Szerelem és trigonometria

Kifogások

Szerelmi háromszögünkben
te vagy az egyik befogó,
ő meg a másik,
így én vagyok az átfogó.

Ebből következik, hogy
én a négyzeten egyenlő
a ti négyzetösszegetekkel,
vagyis ti ketten vagytok
ugyanakkora értékűek,
mint én egyedül.

BORSOS DÁNIEL 2004. 
augusztus 9-én született 
Gyergyószentmiklóson, a 
Salamon Ernő Gimnázium 
diákja. Gyergyócsomafalván 
él, 14 éves kora óta versel.

Orbán Balázs hologramja – technikai újításként – hanggal a Legendárium rajzfi lmstúdiótól

Orbán Balázs viaszfi gurája. Az utazásairól is többet tudhatunk meg itt

Elküldeném, hogy szeretlek,
de sajnos elment az internet.
Felhívnálak, hogy elmondjam,
de a telefonom elveszítettem.
Találkozhatnánk és beszélhetnénk,
átmehetnék hozzád a garzonlakásba,
de nincs hozzád semmi kedvem.

– Szejkefürdőn hozták létre az Orbán Balázs látogatóközpontot –

Méltó emléket állítani a 
„legnagyobb székelynek”! – 
ez a cél vezérelte a Székely-
földi Legendárium csapatát, 
amikor mintegy öt évvel ez-
előtt elkezdték megtervezni 
és megépíteni az Orbán Ba-
lázs-látogatóközpontot. A 
Székelyudvarhely melletti 
Szejkefürdőn, Orbán Balázs 
sírjához közel található em-
lékházban interaktív módon 
mutatják be az író, néprajzi 
gyűjtő, fotográfus, országy-
gyűlési képviselő életútját, 
munkásságát, hagyatékát. 
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