
N
emcsak megélte, 
hanem szűkebb 
pátriájában, Szé-
kelyudvarhelyen 
és Székelyföldön 
még alakította is a 

történelmet. Pontosabban alakította 
volna, hiszen a kor híres „húzóem-
bereivel” báró Orbán Balázzsal és 
Bartha Miklóssal együtt szervezett 
puccskísérletük lelepleződött, ám 
Ugron tett annyit ezért a vidékért és 
ezért a népért, hogy nemcsak mi em-
lékezünk meg róla.

Halála után néhány nappal a kor 
egyik legnevesebb budapesti saj-
tóterméke, a Vasárnapi Újság ezzel 
a sorokkal kezdte címoldali cikkét:  
„Ugron Gábornak az volt a tragiku-
ma, hogy a kor, melyben élt, nem 
volt kedvező, s nem felelt meg az ő 
nagyarányú tehetségeinek. A nagy 

II RÉG+MÚLT2021. január 22.
• péntek

E „zseniális 
természetű” 
ember a dualiz-
mus korának 
legfontosabb 
székelyföldi 
politikusa volt.

A politikus és üzletember 
neve összeforrt az Oszt-
rák-Magyar Monarchia 
korával: a ma száztíz éve 
elhunyt Ugron Gábort 
Székelyudvarhely egyik 
legjelentősebb helytör-
téneti alakjaként tart-
juk számon, akinek sok 
mindent köszönhetünk. 
Mozgalmas, mondhatni 
kalandos élete volt az 
olaszországi csatamezők-
től a budapesti ország-
gyűlésig: lőttek rá párbaj-
ban és haragból, ő pedig 
veszett össze építkezési 
vállalkozóval a neki el-
adott tölgyfa miatt – ám 
utóbbit a vasútépítés ér-
dekében tette. A boldog 
békeidők egyik „nagy 
emberének” életútja.

elhatározások embere volt; magas 
röptű gondolatokkal telt meg agya, a 
gondolatok tervekké érlelődtek meg 
benne, s egy minden akadályokon 
keresztül gázoló vasakarat állott szol-
gálatára, hogy a terveket tettekké va-
lósítsa. Munkakedve kiapadhatatlan 
volt, munkabírása bámulatos. Meg-
volt benne a sikeres munkának az a 
feltétele, hogy a részleteket is azzal a 
gondossággal hajtotta végre, mint a 
legnagyobb dolgokat.” Az újság igen 
terjedelmes cikkben állít emléket Ug-
ronnak, ugyanakkor a Nyugatban, a 
kor egyik legszínvonalasabb folyó-
iratában Ignotus Pál így írt róla: „Ki-
tűnő képességű ember, ki tud ravasz 
is, hideg is, akár kegyetlen is lenni, 
kinek azonban mégis eléje kerülnek 
a kisebb tehetségű, de kitartóbb em-
berek, vagy a kevesebb szenvedélyű-
ek, de erősebb hitűek: sok volt és sok 
lesz mindenfelé a világon minden-
fajta zseniális természetű emberek 
között.”

E „zseniális természetű” ember a 
dualizmus korának legfontosabb szé-
kelyföldi politikusa volt, aki a híres 
székely nemesi család, az Ugronok 
közül az egyik legtöbbre vitte: habár 
fi a, ifj . Ugron Gábor (1880–1960) is 
politikus lett, sőt belügyminiszter is 
volt, sok tekintetben túlszárnyalta 
apját, de abban azért nem, hogy idősb 
Gábor (ahogy Pesten a tisztelt házban 
szólították: „Rabonbán” vagy „Gábor 
úr”) igen sok időt és energiát áldozott 
szülővárosára és Székelyföldre. 

Szombatfalváról Párizsba

Ugron Gábor 1847. április 15-én szüle-
tett a ma is Szombatfalván álló kúriá-
ban: akkoriban még nem alkotott egy 
közigazgatási egységet Székelyudvar-
hely és Szombatfalva, a családi birtok 
a városon kívül esett, de nemcsak ott 
volt, ugyanis Ugron Lázár főispán 
(1812–1884) már kiterjedt birtokrend-
szert igazgatott abban az időben, 
és igen ismert és módos ember volt. 
Annyira, hogy a hatéves Gábor már a 
korszak későbbi nagy írójával, Jókai 

Mórral is találkozhatott. A híres író 
ugyanis bejárta Erdély egy részét a 
forradalom után néhány évvel, nap-
lójában a következőket jegyezte fel: 
„1853. május 21-én estére Szombatfal-
vára érkeztünk, hol Ugron Lázár úr, 
hajdan hosszas ideig Udvarhely-szék 
királybírája, fogadott bennünket”. 
Ugron Gábort szülei, ízig-vérig nemes-
emberek, a főispán és felesége, Si-
mén Rózália a segesvári evangélikus 
iskolában, majd az udvarhelyi katoli-
kus kollégiumban taníttatták.

A fi atal Gábor jogot tanult Pesten 
és Bécsben, s mint kortársai meg-
jegyezték róla, igen magas termetű 
ember volt, még idősebb korában 
is. A székely virtus is csörgedezett 
az ereiben, hiszen már fi atal korától 
renitens férfi nak számított: 1864-ben 
az Almásy Pál, Nedeczky István és 
Beniczky Lajos által szervezett Habs-
burg-ellenes összeesküvésben már 
része volt, mindössze 17 évesen. Né-
hány év múlva még keményebb hely-
zetekbe került, hiszen önkéntes kato-
na lett, alig 22 évesen pedig Párizsba 
(akkor zajlott a porosz-francia hábo-
rú), majd Olaszországba ment, ahol 
Garibaldi seregében is harcolt. Még 
melegebb helyzetbe került, amikor 
onnan visszament Párizsba diplomá-
ciai útlevéllel – ez azért volt nagyon 
fontos, mert az igen véres kommün 

idején szabadon járhatott a harcok 
dúlta városban, és hazai újságokat 
tudósíthatott onnan. Volt már ilyen 
jellegű tapasztalata, hiszen barátjá-
val, a rugonfalvi származású Bartha 
Miklóssal együtt írták a 16 lapszámot 
megélt Ördögborda című ellenzéki 
lapot.

A kommün leverése után Ugron 
Gábor Angliába ment, majd 1872-ben 
hazatért Székelyföldre. Alig 25 éves 
volt, amikor országgyűlési képviselő 
lett belőle, a korábban Balközép Párt-
nak, 1874-től Függetlenségi Pártnak 
hívott formáció színeiben igyekezett 
politikai karriert építeni Budapesten.

Meg akarták állítani 
az oroszokat

1877 nagyon fontos dátum az alig 
húsz éve létrejött Románia, illetve 
Ugron Gábor életében: ekkor volt az 
orosz-török háború, amelynek ki-
menetele többek között odavezetett, 
hogy Románia több évszázad után 
megszabadult a törököktől. Azon-
ban ekkor történt a „székely puccs”
is (vagy inkább puccskísérlet, mert 
végül elbukott), amely a terv szerint 
elvágta volna a Moldván keresztül 
Bulgáriába vonuló orosz hadsereg 
utánpótlásvonalát. Több száz fel-
fegyverzett székely tartalékos támadt 

1888. március 
15-én, az első 
székely gőzös 
megérkezésekor: 
Ugron Gábor 
a mozdonyra 
felkapaszkodva, 
középen, 
szemüvegben
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AZ EMBER, AKI MEGÉLTE 
A TÖRTÉNELMET

Határozott tekintetű, tiszteletet 
parancsoló volt

Korabeli karikatúra a szónokló Ugron Gáborról A szombatfalvi Ugron-kúria




