
Ormós Zsigmond (1813-1894) 

 

Temes vármegye főispánja, országgyűlési képviselő, művészettörténeti író, akadémikus. 

 

A pécskai születésű Ormós azon kevés jeles magyar tudós és politikus egyike, akit egész élete 

a Temesközhöz köt. Alig tízévesen kerül ide, Törökszákosra (nagybátyja, Ormós András 

főszolgabíró családjába), iskoláit részben Temesvárt végzi, közéleti pályája a kezdeti éveket 

leszámítva ide köti. Itt áll a forradalom ügyének szolgálatába, itt lesz főszolgabíró, itt kap 1848-

ban képviselői mandátumot. Miként ide, a temesvári kazamatákhoz köti börtönbüntetése is. A 

börtönből való kiszabadulás után itt kezd el foglalkozni azzal a területtel, amelynek okán ma őt a 

temesvári múzeumok alapítójaként lehet és kell tisztelni, és aminek okán a Magyar 

Tudományos Akadémia levelező tagjává választja. 

 Elemi iskolai tanulmányait Pécskán kezdi el, innen az aradi gimnáziumba kerül. Tízéves 

korától a temesvári piaristáknál folytatja a gimnáziumot, majd a szegedi piaristáknál fejezi be. 

Alapos, klasszikus műveltséget szerez, kiválóan megtanul németül, a zenét is megszereti. A 

jogakadémiát Nagyváradon végzi, itt köt barátságot Lovassy Lászlóval, az országgyűlési 

fiatalok nagy tehetségű vezetőjével. 

 1832-ben kerül vissza Temesvárra joggyakornokként, ahonnan 1834-ben a megye 

írnokként Pozsonyba küldi az országgyűlésbe. Az itt töltött esztendő meghatározó számára, 

első írói próbálkozásai is itteni keletűek. 1839-ben Temes vármegye második aljegyzőjévé 

választják, 1841-től a rékási járásban szolgabíró, innen kerül főszolgabírónak Buziásfürdőre 

(1846). 1849-től Végvár országgyűlési képviselője és részt vállal a megbékélést szolgáló 

nemzetiségi törvény megalkotásában. A forradalom leverése után négyévi, vasban töltendő 

várfogságra ítélik.  

 1850-ben amnesztiát kap, Buziásra vonul vissza, ahol a szépművészetek 

tanulmányozásába kezd. Tovább zaklatják, lényegében nem szabad ember. Feltehetőleg ez a 

helyzet késztette arra, hogy vagyonát pénzzé téve külföldre távozzon. Alapos elméleti 

előtanulmányok után Buziásról indul Itáliába, a művészetek világába. Végigjárja a nyugati 

országok jelentős múzeumait, lát, tanul és ír.  

A politikába a Kiegyezés előtt tér vissza, 1860-tól Temes megye főjegyzője. Ezenközben 

művészettörténettel foglalkozik, munkássága elismeréseként lesz akadémikus. 1866-tól a 

megye alispánja, 1871-től vármegyei főispán, 1875-től a város főispánja. 1872-ben az ő 

kezdeményezésére jön létre a Délmagyarországi Történeti és Régészeti Társulat. A társulat 

céljául tűzi ki a magyar közművelődés és a magyar állameszme megszilárdítását, valamint a 

térség történeti múltjának felderítését. Közéleti tevékenységét a király is elismeri, 1872-ben a 

Szent István-rend lovagkeresztjét, 1883-ban a Lipót-rend középkeresztjét adományozza neki, 

1885-től pedig a főrendiház örökös tagjává nevezi ki.  

 Ormós indítványára 1873-74-ben a Társulat emlékkönyvet ad ki, 1875-től kezdve pedig 

kiadja a Történelmi és Régészeti Értesítő c. szakközlönyt. 1878-ban kezdeményezésére 

megalakul a Délmagyarországi Múzeum-egyesület. A múzeumalapítás ügye 1880-ban kap 



ismét erőre, amikor Ormósnak sikerül kieszközölnie a megyei közgyűléstől a belvárosi 

Wellauer-féle ingatlan kiállítási célokra történő átengedését. A meghirdetett gyűjtés jelentős 

összeget eredményez, Ormós azonban elégedetlen, nemzetközi felhívást tesz közzé. Erre 

olyan jelentős személyiségek válaszolnak, mint az uralkodó és Tisza Kálmán miniszterelnök, 

továbbá Dimitrie Sturdza, a bukaresti akadémia titkára, Kogălniceanu román belügyminiszter, a 

nápolyi, a brit nemzeti múzeum, a párizsi régészeti múzeum vezetősége.  

 A két egyesület 1885-ben Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-társulat 

névvel összeolvad. Elnökének id. Ormós Zsigmondot, igazgatónak unokaöccsét, ifj. Ormós 

Zsigmondot választják. Ormós személyes értékei, az érmékből, föníciai régiségekből, 

metszetekből, kőnyomatokból, gemmákból, miniatúrákból, nápolyi terrakottatárgyakból, bécsi 

porcelánokból, fegyverekből, festményekből, fényképekből, könyvekből és török nyelvű 

kéziratokból álló gyűjteménye méltó helyre kerül. A közéleti tevékenység méltó betetőzése a 

személyes kincsek közösségivé tétele. 

 Fontos munkái: Utazási emlékek (1860, 1862-63, 6 kötet); A herceg Esterházy-képtár 

műtörténelmi leírása (1864); Árpádkori művelődésünk története (1881); Visszaemlékezések 

(1885-1888, 3 kötet). 

 Emlékét a Múzeumnak helyet adó első épületben emléktábla és egy utcanév is őrzi. 

 


