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PÉTERFFY. GYULA 

ORBÁN BALÁZS ALAPÍTVÁNYA 

Orbán Balázs 1876. augusztus 12-én tette első alapítványát a szé-
kelykeresztúri unitárius gimnázium fejlesztésére és a legkiválóbb t a -
nulók jutalmazására, meghagyása szerint „nemzet és vallás különbség 
nélkül". 
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Az alapítványra először Sándor János, a gimnázium történetírója 
(1896), majd két jubileumi évkönyv s legutóbb e sorok írója emlékezett 
a KORUNK 1971/9 számában. 

Meggyőződésem, hogy ra j tunk, unitáriusokon kívül szívesen s 
örömmel, sőt büszkeséggel emlékeznek rá mindazok is, akik mint a gim-
názium egykori tanulói részesültek az alapítvány szellemének megfe-
lelően: az erkölcs, a becsületesség, a tisztesség, a szorgalom elismerésé-
ben, annak ki tüntető jutalmában. 

Orbán Balázs nem volt tanulója ennek az iskolának, csak mint 
az akkori keresztúri választókerület országgyűlési képviselője, gondjá-
ba vette ezt a tanintézetet, mely patrónus hiányában a vidék népének 
közmunkájával épült, első formájában „vesszőből és sárból". S bár a 
kerület hűtlen lett Orbán Balázshoz, mer t 1881-ben a kormánypárt je-
löltjét választotta meg vele szemben, ő továbbra is hű maradt a gimná-
ziumhoz s három ízben tet t alapítványt az iskola fejlesztésére és a t a -
nulók jutalmazására. 

Ma az utca, ahol az épület van, Orbán Balázs nevét viseli. 
Közel húsz évi tanárságom ideje alatt alkalmam nyílt nemcsak az 

Orbán Balázs alapítványtevő leveleinek áttanulmányozására, hanem 
arról is meggyőződni, hogyan történt az alapítvány felhasználása és a 
tanulók jutalmazása. A többszöri elértéktelenedés után, hogyan bizto-
sították az alap fennmaradását, új játeremtését , többször a semmiből, 
csak azért, hogy mint a hamu alatt izzó parázs, ú j ra életre keljen, s 
nemes hivatását továbbra is betöltse. 

A mai nemzedék szívesen élesztgeti, ápolja haladó hagyományait s 
hivatkozik rá munkája, hivatása elvégzésében. Ezért emlékezünk mi is 
rá és idézzük Orbán Balázs alapítólevelének néhány sorát: 

„Mi, szegény kopár hegyek közé szorított székelyek, mint min-
den, úgy a nevelés terén is hát térbe szorultunk. It t is, mint egye-
bekben, az önsegélyre vagyunk utalva; azért én csekély alapítvá-
nyomat egy székely tanodához, imádott szülőföldem egy oly tan-
intézetéhez küldöm, mely azt leginkább szükségli, egy oly nevelő 
intézethez, melyben nagyon sok szegény tanuló van, s mely egy kis 
számú felekezet túlfeszített áldozatkészségéből merí tet t léteit s an -
nak köszönheti folytonos fejlődését, attól várja jövendőjének bizto-
sítását. Ez a székelykeresztúri uni tár ius gimnázium, mely egy sűrű 
népességű vidék iskoláját képezi, s melyben leginkább szegény 
falusi nép fiai küzdenek az önfenntartás és kiképeztetés nyomorá-
val. Az ilyeneknél néha csekélynek tetsző segély is jótékonyan hat, 
miért alapítványomat ösztöndíj alakjában ez intézettel kapcsolom 
össze. 

A székelykeresztúri unitárius gymnáziumban 5 gymnasialis 
osztály van jelenleg rendszeresítve, teszek tehát 500, azaz ötszáz f r t . 
alapítványt oly formán, hogy mindenik osztályban évenként száz-
száz f r t -nak kamat ja a legjelesebb tanulónak nemzet- és valláskü-
lönbség nélkül ösztöndíjként kiszolgáltass ék. [. . .] Ez ösztöndíjak 
kiosztásánál azonban minden protekció és részrehajlás út já t elzár-
ni kívánván, a tanuló i f jaknak is, az ösztöndíj képesek megjelölésé-
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re, némi befolyást gyakorolni kívánok biztosítani, nem annyira el-
lenőrzés, mint inkább az önérzet ébresztése céljából, s főleg azért, 
hogy a tanulók, már fiatal, zsenge korukban hozzá szokjanak az 
érdem méltánylatához s ennek nemesítő érzetét elsajátítsák. Ez 
okon a jelölt ösztöndíjak mindenik osztályban a legfeddhetetlenebb 
magaviseletű, a tanulmányokban a legfőbb szorgalmat és előme-
netelt tanúsító i f júnak adassanak a következő módozat szerint: 
Mindenik ösztöndíj jogosult osztályban, az illető közvizsgát pár 
nappal megelőzőleg, az osztály tanulói titkos szavazat útján válasz-
szák ki a legérdemesebbet, kinek a közvizsga alkalmával az ösztön-
díj buzdító szavak kíséretében, kézbesítendő." 

1889-ben, mikor az iskola hatodik osztálya létesült, Orbán Balázs 
ú jabb 100 forinttal egészítette ki első alapítványát, majd halála előtt 
három nappal, 1890. április 16-án kelt végrendeletében ismét megemlé-
kezett a székelykeresztúri gimnáziumról: 

„Tekintve az emberi élet múlandóságát, a földi élettől való 
megválásnak bizonytalanságát, főleg az oly egészségben megrongált 
egyénnél, mint aminő én vagyok, szükségesnek tartom, halálom 
bekövetkezhetése tekintetéből csekély földi javaimra nézve, már 
most megtenni végintézkedésemet. [. . .] Én családdal nem lévén 
megáldva, a székely népet tekintem családomnak s azt kívánom 
fő örökösömmé tenni; míg másrészről, a testvéri szeretet adóját sem 
kívánom megtagadni azon testvéremtől, ki arra rá van szorulva s ki 
gyermekei által családunk tovább folytatására hivatva van [. . .] A 
Szejkefürdőt, az ahhoz tartozó tagot és szombatfalvi házat hagyo-
mányozom Bódog bátyám fiúutódainak, úgy azonban, hogy a fürdő 
és gazdasági jövedelméből tartozik mindenévben a Székelykeresz-
túri Unitárius Gimnáziumnak 200, írva kétszáz forintot kiszolgál-
tatni ő és jogutódai 20 éven át, vagyis mindaddig, amig 4000 (négy-
ezer) f r to t fog az évi járadék tenni. 

Ezen segélyt hagyom nevezett iskolának azért, hogy a kapandó 
évi járadékból, fordítsa az egyik 100 frtot szegény tanulók, — a 
legszorgalmasabbak és legkitűnőbbek ösztöndíjául; a másik 100 f r t -
ot pedig a beállítandó Vl-ik osztály tanári fizetése alapjául, amely-
re már életemben tet tem 100 (egyszáz) frt. alapítványt. [. . .], — nem 
tagadom, hogy végtelenül fá j t lelkemnek, hogy a keresztúri választó 
kerületben épen székely testvéreim, azok közt unitárius hi t roko-
naim buktat tak meg. De én e megaláztatásomért, e kitagadásomért. 
úgy kívánok bosszút állni, hogy a népnevelés előmozdítása által 
edzem meg jövőre e népet a hazafiasságában." 

Végrendeletében foglalt harmadik alapítványa m á r nem ért célt, 
mer t öccse perrel támadta meg. Az alapítvány összege az évek során 
sokféle változáson ment át. 

Az iskola igazgatósága, az alapítványtevő akaratához híven, szigo-
rúan ragaszkodott ahhoz a demokratikus módhoz, ahogyan Orbán Ba-
lázs a jutalmak szétosztását rendelte. 

A tanulók titkos szavazata alapján Orbán Balázs szándékának meg-
felelően „a legjelesebb tanuló, — nemzet és vallás különbség nélkül" 

235. 



kapta. A jutalomban részesültek teljes névsorát e helyein közölni nem 
tudjuk, de az egyházi i ra t tárban bárki megtekintheti. . ( 

MOst pedig hadd emlékezzem az 1930-as isk. évek'••egyikének, az 
i. osztályban tar tot t utolsó s egyben évzáró osztályfőnöki órájára. 

Kezemben az osztálynapló helyett egy fekete tábláju, a Gimnázium 
története című könyv, amely Orbán Balázs alapítólevelének1 és végren-
deletének szövegét is tartalmazza. Zsebemben a szavazáshoz szükséges 
kis cédulák. Az osztály tanulói csendben, fegyelmezetten, félállással fo-
gadtak. A tanári asztalhoz érve, nem ültem le, csak néztem azt.a 40—45 
bogárszemű kis székely gyermeket. 

Az alapítólevél és végrendelet felolvasása után, a szavazás módo-
zatát még nem ismerő első osztályosoknak néhány szóbeli utasítás mel-
lett, kiosztottam a szavazó cédulákat, mondván: „most ül jetek le, s azzal 
a rejtegetett kicsi kulccsal nyissátok ki lelketek titkos ajtóját, s ki-ki 
maga döntse el, melyik az osztálytársai közül, akit becsületesnek, szor-
galmasnak, jó magaviseletűnek, segítőnek, egyszóval a legjobbnak tart, s 
akit boldog örömmel szívébe zárna mint legjobb barátot. Ha döntötte-
tek, — titokban, hogy senki se lássa, senki se tudja, — annak nevét í r j á -
tok rá arra a papirosra, haj tsátok össze és tegyétek az asztalra kitet t 
kalapba." 

A szavazólapokat két tanuló bontotta fel és olvasta a neveket. Egy 
táblán jegyezte a szavazatokat. A nyertest, ki a legtöbb szavazatot kap-
ta, az osztály felállva éljenezte, tapsolta, csak egy maradt ülve, a padra 
ráborulva, S. Laci, a nyertes. Néhány kedves köszöntő szó után felszólí-
tottam: „Laci, gyere ki, arcodról azt a két lepergő gyöngyszemet törüld 
le, s az osztály felé fordulva csak annyit mondj köszönöm. Nektek most 
meg csak azt mondhatom, hogy az első osztályt elvégeztétek. Hiszem és 
meg vagyok győződve, hogy a délutáni konferencia határozata szerint, 
mindenki „felsőbb osztályba léphet". Búcsúzóul mindnyájatoknak, a 
szeptemberi viszontlátásig jó vakációzást kívánok." 

SÍMÉN DOMOKOS 

ADALÉKOK AZ ÁDÁMOSI EGYHÁZKÖZSÉG 
TÖRTÉNETÉHEZ 

Kelemen Lajos Áclámos és régi emlékei című, a község múl t j á t 
idéző tanulmányát1 főleg egyházi vonatkozású adatokkal kívánom kiegé-
szíteni az alábbiakban. 

Adámosnak a szomszédos Sövényfalva felé eső domblépcsőjét Padé-
nak nevezik. I t t homokbányászás közben kő- és bronzkori leletek kerül -
tek elő, bizonyságaként az őskori településnek. Idők folyamán a Padé 
alatt, a Küküllő vize mellet t alakult ki a mai község. A legrégibb egy-




