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A'[. ősi rögökön jártam. Nagy adóS8ágnimból 
törles'[.tettcm. Az Élőknek kézszorítással, a Holtak.
nak sűrü könoyhullaUissal. Igy ért~m Szejkefür
dőre. Kiszállva a társasalkulmatosságból, székely
kapu áll előttem: .. Az egy Isten segedelmével épí
tette Orbán Balázs, 1888. márc. 24." Megilletődve 
nézem a javításra váró kaput. Ö építette s~erény 
kúriája elé. Az udvarház elhagyatottnak látszik. 
Árván, hol láng lelke rendezte, írta örökértékű 
műveit: "A székelyföld leírását." A fürdö megpil· 
lantása után kegyeletes érzésekkel indultam a 
sírhoz, hol nemes lelkének porhamvai pihennek! 
Székely kezek művészi munkája az 50 négyzet
méternyi teret befogó kerítés. Kopjafáján ez áll: 
.. Itt nyugszik Orbán Balázs. 1829-1890. Székelyföldi 
a te legnemesebb fiad pihen itt, nyugtasd, míg a 
kürt szava riad." ]921. jún. 19-én avatták fel az 
új sírhelyet. mely alkalommal a székelykel'esztúri 
unitárius gimnázium tanári kara tanítványaival 
együtt áldozott a legnagyobb székely emlékének. 
- Születése 100 éves évfordulóján: 1929. február 
3·án, úgy a székely keresztúri unitárius gimná
zium, mint a nemes város egész közönsége, vala
mint az anya vár os Székelyudvarhely és még sok 
helyen emlékeztek, ünnepelték a legnag)"tobb szé
kely!. 

1-likor keleti utazásai után (útját VI. kötetben 
írta meg 1859-ben) Athént elhagyja, a látott mult 
dicsöségein fellángol s esküt tesz, hogya magyar 
szabadságért áldozza életét: "neked szentelem ma
gamat utolsó leheletemig". Szavát megtartotta. 
Magyar faját, székely népét nálánál jobban senki 
sem s:r.erette. Értük élt, mint Író, mint politikus. 
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Ga zdag életének legértékesebb munkája a Szé
ke}yföld leírása. 1862-ben indul s járja be az egéRZ 
Székelyföldet. Bejárta annak minden községét, he
g yét, halmát, történelmi nevezetességü helyeit. 
Egyházi, egyleti, magán könyvtárakban kutat. A 
község vezetőivel tárgyal. A község öregjeit, pász
torait kihallgatja. A népet megfigyeli munkájá
ban, szórakozásában. játékaiban, szokásában s az. 
Isten házában. Osszegyüjtötte a mondákat, nép
szokásokat. Nem volt templom, hová bé nem lé
pett volna építési Rtílusát tanulmányozni, se to
rony, hová fel ne ment volna, hogy harangjait -
a kereszténység e régi em lékeit - megvizsgálja. 
Vizsgálta és mentette a multat. Ha romot sejtet
tek, vagy talál: ásat, kutat, felmér, rajzol. Mun
kájában nem ismer fáradaimat. Szeptember hóban 
Kőmezején csillagos éggel takarózni, októberben 
Kelemen havassán hálni, j égeső elől boglyában 
éjszakázni, mind természetes dolgok. S mindezt a 
székely értékekért tette, érdekekért, azért a né
pért, amelyet valósággal bálványozott. Azt tar
totta: "a székely fi magyar királyság hegylakói 
közt a legmegbízhatóbb s legnemesebb érzületű 
nép, gyémánt ja a koronának". Hitt nemzete külde
tésében. Ugy nézte nemes székely faját s csüngött 
rajta: mint Isten választott népét, kinek nag)' 
rendeltetései vannak e földön. Bízott szuggesztív 
erejében. Sohasem csüggedett, királyi erényekkel 
ékeskedő, szerető édesatyja, jóltevője volt 8 szé
kelynek. (Szentmártoni K.) 

lfegfeszített munkájának eredményei a Szé
kely föld leírása VI. kötetben. 1868. Udvarhelyszék, 
1869. Csikszék és Háromszék, 1870. Marosszék. 1871. 



Artlurosszék, 1873. Barcnsúg. Ezt követi mint VII_ 
kötet (1889) Torda és környéke. Hogy milyen ér· 
tékek ezek, találóan jel1emzi dr. Lévai L. " sok 
ezer esztendő mulva is újra lehetne teremteni a 
Székely földet Orbán Balázs irásaiból." Jókai Mór 
azon körkérdésre: .. hogyha minden szellemi alko 
tástól IDeg kellene válniok s csak hét művet volna 
szabad megőrizniök, melyik 7 könyvet tartan á 
meg'" a halhatatlan regényíró a hét kiválasztott 
köny\"e közé odasorolta Orbán Balázs Székelyföl
di leírását. (Kelemen L.) ~Iűveit az akkori kritika 
\"egyesen fogadta. Sokan szívesebben vették volna 
a módszeres monográfiát. mint az uta~sos, de 
mindent magábafoglaló földrajzi, történelmi, ré
gészeti, természetrnjzi, népismereti stb. táj- és 
helység megÍrását. Amaz a módszeres, tudomá
nyos kívánalmaknak inkább megfelel. Ez gyakor
latias. Amaz a könyvtárak polcain pihen. Orbán B~ 
Székelyföld leírása valósággal a használatban sza
kadt szét. Szép példányt találni ma nagy ritka!;ág. 
Agyon olvas ták. 

Mint képviselő, tiszta demokrata volt. Nem
csak hangoztata, de élte is. Izzó lelkesedése ra
gadta, mikor a Népről beszélt. Külföldi útjában 
egy ilyen fellángolása alkalmával Hugó Viktor. 
- ki mint fiát szerette _ azt mondta volna: ,,201) 
Orbán Balázs Íl"anciával megtudnám buktatni a 
csásí'..árságot." Demokrata moráljával annyira 
ment, hogy a bárói megkülönböztetést nem ha:;z
nálta, amint maga mondja: "az idegentől bizoIlY
nyal nem valamely nagy hazafiságért kapott cí
met". (Szentmártoni K.) Igazi. nemesérzésű, puri
tún ember volt. Egy~zerűen élt, olykor szüköseu~ 
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hogy fa j á nak, eg yházának minél többet adhasson .. 
1 871 ~ től egész h a lá lá ig tagja volt a parlamentnek. 

Először Marosvásárhely küldte II parla
mentbe. A következő ciklusban S zékelykeresztu
r on l épett fel, de e lbukott. Igen rosszul esett, hogy 
az olyannyira szeretett székely népe 8 j ó részben 
hitsorsosai buktattAk el. Választ erre végrendele
tében adott. Összesen mintegy 10.000 fr t alapít
yányt tett a székelykeresztúri unitárius gimná
zium javára. Amint Írta: .. kenyérrel dobom visz
sza", .. úgy kívánok bosszút állani, hogy II népmü
velés el őmozditása által edzem meg jövőre II né
pet a bazafisághan". KeH-e ennél jézusibb cseleke
det. A többi vagyonát is a székelyügy előbbviIe
lére hagyta. 

Lelkes híve, mindíg kész védője a független sé
gi eszmének, bátor harcosa a radikális demokrá· 
ciának, de nem hódolt be az akkori túlzolt liberá
lizmusnak. Miskolci körút jában meglátta az 
oroszországi zsidók bevándorlásának romboló h8~ 
tását, amit az országgyűlésen szóvátett és Súlyo
san elítélt. Mindíg fajának, a népnek volt védel-... mezoJe. 

Péter!y Gyula 
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