
volna a bulgáriai Sipka-szorosban 
elakadt oroszok ellátmányát szállí-
tókra, ezzel ellehetetlenítették vol-
na a cári hadsereget. Mint utóbb 
kiderült, ezt nagyrészt Ugron Gábor 
szervezte angol pénzügyi segítséggel 
(az angolok mellett természetesen 
a Kossuthot is támogató törökökkel 
tartott a magyar politikum, ráadásul 
egy megerősödő Románia sem jött jól 
a Monarchiának) és többek között hű 
barátaival, Orbán Balázzsal és Bar-
tha Miklóssal. Osztrák fegyvereket 
szereztek be, katonaviselt embereket 
toboroztak, de pechjük volt, a szerve-
ződést leleplezték. Udvarhelyszéken 
már sokan tudtak a tervről, Csíkban 
több száz embert sikerült toborozni, 
ám a román kémek sem voltak restek, 
mert Háromszéken már-már közszá-
jon forgott az akció terve: az embe-
rek Bereckbe szállingóztak volna, az 
ottani hetivásárra, megkapták volna 
a fegyvereket, onnan pedig az Ojto-
zi-szoroson át támadtak volna. A terv 
meghiúsult, a szervezők menekülni 
kényszerültek, Ugron Gábor például 
szakállát levágatva Olaszországba 
ment – ellene eljárás indult, de né-
hány hónap múlva, 1878. május 11-én 
királyi rendelettel megszüntették a 
pert. Kínos volt az ügy a Monarchia 
számára, ezért Ugron pár évig nem 
lehetett képviselő.

Párbajozott, épített, verekedett

1875-ben belépett a Függetlenségi 
Pártba, a következő évtizedekben az 
ellenzéki pártot képviselte, rengeteg 
belpolitikai viszály résztvevője. Kivá-
ló szónok volt, magas termete tiszte-
letet parancsolt, illetve jó testi erővel 
is meg volt áldva: egyáltalán nem ri-
adt vissza a korban divatos párbajok-
tól, mind Pesten, mind pedig idehaza 
történtek olyan hajmeresztő esetek, 
amelyek kis híján az életébe kerültek. 
Például 1883-ban párbajozott Dáni-
el Elekkel, utóbbi golyója eltalálta a 
karját, de ez nem akadályozta meg 
abban, hogy még aznap visszautaz-
zon Pestre. Sőt, abban sem, hogy 
Elek testvérével, Dániel Gáborral (aki 
szintén országgyűlési képviselő volt) 
néhány évvel később nekifogjon a 
Héjjasfalva–Székelyudvarhely  szárny-
vasút létrehozásának.

1886 januárjában Vasúti Részvény-
társaságot alapítottak Székelyud-
varhelyen, majd még abban az év-
ben, április 12-én Pesten szerződést 
kötöttek Kutlánya János építkezési 
vállalkozóval a vasút megépítésére. 
Azonban a munka nem ment zökke-
nőmentesen,  Olaszországból kellett 
kubikosokat hozatni. Ugron a vasutat 
építtető társulat alelnökeként a kö-
vetkező évben Pálfalván megvett egy 
tölgyfaerdőt a katolikus egyháztól. A 

fát kitermeltette, és azt adta el talp-
fáknak a vasútépítő Kutlánya János 
vállalkozónak, ám az ügyből botrány 
lett, összevesztek a fa felett. Végül 
1888. március 15-én begördült az első 
szerelvény az udvarhelyi állomásra, 
az emlékezetes pillanatot fotográfus 
is megörökítette: Ugron Gábor a kép 
közepén, a mozdonyra kapaszkodott 
fel, így rajta van a székely gőzösről 
készült első fotón.

Az új vasúti szakasz nagyot lendí-
tett Udvarhelyszéken, gyakorlatilag 
bekapcsolta a nagyvilágba, de a du-
alizmus korszaka amúgy páratlan 
fejlődést hozott egész Székelyföld 
számára. Ugronnak voltak sikeres és 
sikertelen vállalkozásai is, a 19–20. 
század fordulójának székelyföldi üz-
leti élete egy külön könyvet érdemel-
ne. A sikertelenek közül a  Székely-
egyleti Takarékpénztár csődje a legis-
mertebb: ezt Ugron Gábor alapította, 
de állami támogatás nélkül, azonban 
a pénzintézet 1901-ben csődbe ment, 

s ez egyáltalán nem jött jól az anya-
gilag megrendült családnak, amely 
a térség gazdasági életéből bőven ki-
vette a részét, például cserép- és tég-
lagyáruk is volt Bethlenfalván. 1903-
ban újabb „balhéja” volt, ezúttal egy 
fenyédi béressel: Demeter Zakariás-
sal összeverekedett, az engedelmes-
séget megtagadó béres fejszével ütött 
a képviselőhöz, akinek eltört a karja, 
a korábban gyilkosságért börtönbe 
kerülő Demeter később háromszor 
rá is lőtt, de nem találta el Ugront. A 
béres öt év szabadságvesztést kapott.  

Az osztrák-magyar császár bárói 
rangot kínált neki, de Ugron Gábor 
erre kijelentette: „nekem ne adjon 
egy Habsburg rangot, volt az én 
familiámnak rangja-neve már ezen 
a vidéken, amikor az ő fenséges csa-
ládjának még a hírét sem hozta erre 
a szél” – igazi konok székely is volt, 
ha kellett.

Karosszékében ülve halt meg

Ugron Gábor 63 éves korában, pon-
tosan 110 éve, 1911. január 22-én halt 
meg Budapesten. A képviselő a ha-
lálát megelőző napokban betegeske-
dett, ám még bejárt az országgyűlés 
épületébe, nem vette komolyan a 
betegséget. Halála napján, vasárnap 
József körúti lakásában olvasgatott, 
de lánya és felesége holtan találtak 
rá karosszékében, szívinfarktus vég-
zett vele.

Akkor már jó húsz éve készen volt 
az Ugron-kripta Székelyudvarhely 
határában, a Szejkefürdő melletti 
Nagymálon – a család azóta is ide 
temetkezik. Ugron Gábor halálának 
hírét gyorsan megtudták idehaza is: 
„Forró nemzeti érzése és hite nemze-
te nagy hivatásában, az egész nemzet 
előtt bebizonyított tényként áll” – 
ezeket az akkori Udvarhelyi Híradóba 
maga a főszerkesztő-laptulajdonos, 
Becsek Aladár írta.

Ugron Gábort nagy pompával te-
mették el a családi kriptába, a Bu-
dapesti Hírlap így írt erről: „A szent-
ferencrendiek templomához érve a 
halottat vivő kocsi a templom ajtaja 
előtt megállt, a család tagjai bevo-
nultak a templomba, ahol gróf Mikes 
János főesperes rekviemet mondott. 
Ennek végeztével újra megindult a 
menet Szombatfalvára, ahol az Ug-
ron-család sírboltja van. Másfél órát 
tartott, míg a menet a hegytetőre ért. 
A hegy aljában nagy társzekérre tet-
ték a koporsót, és azon vitték fel a 
hegyre. A gyászszertartás előtt Sebe-
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si János, Udvarhely megye alispánja 
búcsúztatta el a megye nagy fi át, 
majd gróf Mikes újra beszentelte a 
holttestet, mire a kripta gyertyáinak 
lobogó fénye mellett lebocsátották a 
koporsót.”

Mi se írhatnánk szebben, mint 
ahogy a Vasárnapi Újság nekrológja 
írta 1911-ben: „Voltak-e hibái? Vol-
tak. Vessen rá követ, aki hibanélkü-
li. Azok, akik ellen legtöbbet vétett, 
megbocsátottak neki. A közönségnek 
nincs joga, hogy szigorúbban ítéljen 
felette, mint ezek. Ezek pedig azzal az 
érzéssel teszik le sírjára koszorújukat, 
hogy egy nagy Magyarral lett szegé-
nyebb a haza.”

Egyszer talán megírja az élete regé-
nyét valaki, vagy pedig fi lmet forgat 
belőle. 

Cikkünkhöz felhasználtuk Vofk ori 
György Székelyudvarhely – Várostör-
ténet képekben (2009), Novák Ká-
roly István Azok a boldog békeidők 
Székely udvarhelyen (2011) című köte-
teket, az ezekben megjelent képeket, 
valamint Gidó Csaba korábban meg-
jelent írásait, illetve a korabeli sajtó-
termékeket. 
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Fénykép Ugron Gábor temetéséről a Vasárnapi Újságban: koporsóját kocsi vitte a pályaudvarra

Nekrológja mellett ez a fénykép jelent meg róla 
a Vasárnapi Újságban

yt el Ugron Gábor

Roskovits Ignácz rajza 
a szónokló Ugron Gáborról




