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(Sze7llelvblyek Orbán BaIa:s: "A Székely/öld
Idra"a" c. tIIűuéből.)

Orbán Balázs"A Székely/öld leirasa" c.
múvéböl olvasok fel néhány részletet, melyekböl a székely nó alakja tűnik elénk. Ezekben a
szemelvényekben megismerkedünk azzal a szeretettel, amellyel Orbán Balázs a székelységet
szívébe zarta, s melynek külső megnyilvánulasai a közvetlen leirások, az egyen i, zamatos
nyelv.
A nyikómenU lccinyol~ról igy ír:
" ... itten, e népes völgyben, lakjk fajunknak legszebbike, ott vannak a földnek talán
legszebb leányai, kikre a ,.szép nem" kifejezés
oly méltán reá illik, mert scm a válogatott árucikk gyanánt eladott georgiai szépségek, sem
OlaszotUág ünnepeJt signorAi, sem Irhon bájos
misissei nem merközhetnek a te gyöngyeiddel.

szép Nyikó völgye! II valahányszor átutazom
lakhelyemhez szomszédos virányaidat. mindeg
büszke önérzet gyullad keblemben, mert meggyőzödhetem, hogy testi szépség és lelki nemes
tulajdonokra nézve is kevés párja van népünknek, s ha a szobrászok és festének ismernek e
csendes völgyecske titkait, bizonyára ide jőné
nek Venus, Juno, Hébe és Dianáikhoz mintákat
keresni és találnának akárhányat. de főként
Madonna-képekhez. mert a szemérmes szerény
székely leányok leginkább arra szolgállathatnának mintaképeket,"
Orbán BaláZ.!! az egész Székelyföldet bejárja. sok székely otthonban megfordul, s a szí-.
veslli!Osról is megemlékezik:
"A vendégszeretet, az Idegeneknek ellátasa
a székely népnek egy fö- és igen szép jellemvonása; nincsen bizonnyal Európában egy nép is,
mely ezen ös patriarchális erenyt oly tisztasagban megörizte volna. mint a székely nép, s ez
talán a Székelyföldön is sehol oly eredetiségébeu meg uem maradt. mint a Homoród vidékén. Egy nap több falut kutalvan fel. s több
székely házhoz terven be. kénytelen vollam
minden szabadkozáfiOm és ellenmondásom dacara 2 ebédet és 3 ozsonnát elkölteni: mert mig
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A székelységnek nemcsak ti3zteletremeltó
lelki tulajdonsagai oonnakj az élete kemény
mUllkálxm telik. Ebből a munkából szivvellélekkel, együtt veszi ki részét a székely a8swny
és a székely férfi.

a férfiaktól puhatol6dzt..am - addig a gazdaszszony hihetetlen serénységgel ebédel rögtön.zött, mint valami bűvös tündér, s szép tiszta
asztalon párolgott az idetes étel. piroslott a
súves fogadtatás jelképe; a palacsinta. Hiába
volt minden szabadkozás, hogy mar ebédeltem,
hogy képtelen vagyok többet enni. sat., nem
használt semmit, ha megsérteni nem akartam a
.sz.íves hiziasszonyt, ki a klnálgatásban, a kecses ajánlgatásban kifogyhataUan volt; ennem

"A székely nök annyira életrevalók, hogy

még faragni is tudnak, (öleg havasos helyeken,
hol kevés művelhető föld van, résztvesznek a
férfiak minden terhesebb munkaiban is, ök
pásztorkodnak. - "Hát nem árkadiai élet-é ez?
Fúmak, faragnak, kádat, szuszékot (nagy gabonatartó fedeles láda), zsindelyt me1szenek,
filt hordanak, szekereskednek, szóval a férfival
teljesen megosztják az élet terheit - a mellett
örök vidorak, kedélyesek és szépek is lévén,
megédesítik, kedvessé teszik az életet, sőt ha
szükség, még hősökké is válnak a hon védelmére, Oly sok lélekemelő van a mi népéletünkben, annyi eredetiség, annyi költészet, oly patriarchális nagyság, s oly megható testvériesség,
hogy örömmel telik el a honfikebel, mikor velök
érintkezve oly sok nemes tulajdonaikat ismeri
fel, midőn szilárd jellemmel annyi természetes
észt, s oly dicső, magasztos honszerelmet fedez
fel bennök. HAzafias lelkem mindég örömmel
lelt el, és büszkeséggel is, mid5n a székely nép-

kellett; s ekkor poharat töltve, átadá a gazdának, hogy köszöntse el, a vendégnek, hogy fogadja. l!:s ez ünnepélyes hangon. ritka szép kifejezésekben tolmacslá őszinte érzeményeit, s
áldá Istenét, hogy bátukhoz vezettettem. ~s
a fürge gazdasszony oly ingerkedöleg kínálgat,
ösztönöz, hogy végre is az ember visszautasÍtani nem tudja, s midőn ő kifáradt, a gazdának

mondja: "Ne légyen olyan táCBÓ (hallgatag,
ügyetlen), kínálja nó!" 8 jószivűséggel valóban
csaknem megölik az embert; pedig e nep szegeny, roppant erőreszitessel. páratlan szorgalommal műveli keveset jövedelmező kopár röldeit. De mit Islen adott, annak jobb falatait
kiválasztva, magától elvonva, örömest osztja
meg az utassal, házát megtisztelő vendégeivel."
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pel érintkerlem, midőn allnak bizaimát megnyen'c, szép lul!ljdonokkal párosult nemes jel~ e mét felis~erém, mikor én is, mint egyik
19énytelen CIa e törzsnek, büszke önérzettel
mondám: Székely vagyok!"
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Nekem jutott a feladat. hogy e gazdag músorú, értéklésében hívcs felőlelö emléJ.:Ünnepé/y t bezárjam. Az ünnepély bezárásilt kész
örömmel vállaltahl. de az "emlékezés" kapuját
szeretnem tágabbra nyitni. a lelek széles mezejére vezetni. hogy azok az eszmék. gondolatok. hűséges megállapítások. melyek most itt
elhangzottak li melyek Orbán Balazs páratlan
életmunkájában éltek s mely eszmék és gondolatoknak ő. a legnagyobb székely leghívebb és
t eljesebb kifejezője volt. keljenek új életre. legyenek örlüzei, világítö fényei az őrök székely
ideának.
Orbán Balúzs példát mutatott: "rangján,
módján alul mostohán éJt, hogy annal többet
tehessen fajáért ' " mindent: fajáért, - semmit: örunagaért! Mindenben mindig ez volt
jelszava", (Tompa L,) Ez; volt az élete! Ez eszmék, gondolatok tennékenyítsék meg lelkem-

