
Báró Orbán Balázs. 
(Történeti arckép.) > 

ír ta: Szentmártoni Kálmán. 

Diákkorom legelső vakációján egy nagyon kopott, 
szélmállásnak indult könyvet vittem haza a kollégiumból. 
Midőn édes anyám az agyonhasznált könyvet megpillan-
totta, helyeslőleg bólintott. Alinál nagyobb szeretettel ol-
vastam e viszontagságos művet s felnőve azután is sokszor 
lapozgattam. E kiolvasott könyv: Orbán Balázs, Székely-
fölei leírása volt. Tiszteletem és gyermekkori szeretetem a 
nemes szerző iránt azóta folyton nagyobbodott s örvendek 
a pillanatnak, melyben ú j ra eszményi alakjával foglalkoz-
hatom.1 

Báró Orbán Balázs a székelységnek egyik legértéke-
sebb egyénisége. Udvarhelymegyében, Lengyelfalván 1821). 
február 3-án született, ősi székely családból.2 Atyja br. 
Orbán János, anyja Knechtel Eugénia volt. Orbán Balázs 
iskoláil még be sem fejezhette, midőn alig tizenhétéves 
korában Konstantinápolyim kénytelen vonulni, ahova szü-
lői külföldi örökségüknek átvételéért mentek.3 A családi 
örökségéri hosszú per keletkezeti, amelynek befejezését 

1 Fe lo lvasás a jóltevó'k hálaünnepélyén, Székelykeresztúron, 1913. 
május 22-én. 

? Az Orbán-család valószínűleg abból a még eddig ismeretlen torzs-
ból származott , amely magában foglalta az Apor, Sándor, Imecs, Ugrón leg-
előkelőbb székely családok magvát . Lásd: Sebestyén József: „A lengyelfalvi 
Orbán-család címere". Genealógiai Fűzetek. 1911. 1. sz. 13. 1. 

Orbán Balázs édes anyjának szülői: Knechtel János és Forest i Mária. 
(Görög nő.) Knechtel János Magyarországból ment Törökországba, ahol a 
bányaügyek főfelügyelője volt. Lásd : dr. Pers ian Kálmán: „A lengyelfalvi 
Orbán-család bárói ága", Gen. Fűz. 1911. 2. sz. 35. 1. 
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Orbán Balázs nem várta be, hanem elindult, hogy, legszebb 
ifjúkori álmát megvalósítsa. Beútazta Palesztinát, Syriát, 
Arábiát, Egyiptomot és Görögországot. 

Athénben, a hazaszeretetnek e magasztos színpadán 
értesült a magyar szabadságharcról. Elhatározta, hogy fel-
hagy, a további utazással s oda siet, hova a kötelesség 
parancsolja, hova lelke legfőbb vágya vonzotta.' Százötven 
emberével elindult Magyarország felé, de Yidinnél érlesüll 
i fegy v ertet éte 1 rő 1. 

Visszament Konstantinápolyba. Majd kél évet töltött 
Londonban, hogy készítendő leírását lanúlmányozással 
mélyítse. Keleti útazásáhak eredménye «Utazás Kelelem> 
című munkája, amit a hivatalos kritika rosszul fogadott, 
de. e sastollas korszakban a közönség az idealizmust és 
hazaszeretetet sugárzó művet szívesen olvasta. 

Orbán Balázs fogékony rajongó lelkét különösen Gö-
rögország ragadta meg. Látta a nagy múltnak dicső em-
iékeit s csak természetes, ha a szabadság és demokrácia 
szülőföldjén ideálizmusát növelte és megedzette. 

1859-ben leírhatatlan örömök között jő vissza Erdély-
be, melynek szenl föld jét, amint maga ír ja , áhítatos muzul-
mánként csókolta meg, meri 12 évi távolléte alatt, nem is-
mert más szenvedélyt, mint azt, hogy hazáját egykor bol-
dogan viszontláthassa.2 

A «Provisorium» idején 1862—07. gyalog bejárja a 
Székelyföldet s ennek eredménye a «Székely föld leírása* 
I VI köt., amely nemcsak legnagyobb, de legértékesebb 
munkája. Történeti, ethnografiai, régészeti, földrajzi és 
természetrajzi leírás e munka, szemléltető módon. Fogya-
tékossága mellett is, mint alapvető munka minden idő-
ben értékes lesz. Okmányszerű anyaga már egymagában 
megbecsülhetetlen. Kortársai is méltányolták, leszámítva 
politikai ellenfeleit, akik ellenzéki pártállásáért e Iéren 
is kisebbíteni törekedtek.4 

1 Orbán B.: Utazás Keleten: V. K. 95. 1. 
2 Szépirodalmi Figyelő. 1861. I. K. 

Utazás Keleten. VI. K. 135. 1. 
11 Jakab Elek : Emlékbeszéd br. Orbán Balázs felett. Századok. 

1891, 95. 1. 



BÁRÓ ORBÁN BALÁZS 227 

Az akadémia, lia későre is, de méltányolta Orbán Ba-
lázs irodalmi működését s 1887-ben lev. tagjának válasz-
totta. Orbán Balázs: .«A székelyek származásáról és intéz-
ményeiröh című székfoglaló értekezésében Hunfalvy Pál-
lal szemben a székelvek hun eredetét vitatja,1 amelyben ő 
rendílhetetlenűl hitt. Hím elnevezéseket, emlékeket sorol 
föl s történeti alapon a székely intézményekből igyekszik 
bizonyítani. 

Nem akarok itt részletes életrajzot adni, írói munkás-
ságának méltatását sem tekinthetem kizárólagos felada-
tomnak, minket e helyen az ember, az egész ember érdekel 
s ezért inkább egyéniségéi szeretném kidomborítani s 
vizsgálni a székelység .szempontjából Orbán Balázs für-
jénél i j el en l ő ség é t. 

Munkássága nagy részben visszatükrözteti jellemét, 
érzelmi- és gondolatvilágát. 

Nemes emberiaszó valódi értelmiéiben. Individuum, aka-
rattal és cselekvő képességgel. Arisztokrata szülelésű, de 
érzelmére plebejus, a legszabadabb demokrata. Nem ke-
reste a hatalmasokkal való összeköttetést, az egyéni bol-
dogulás útját, hanem az igazság ösvényét. Nem a saját ha-
ladásáért dolgozott, hanem a közerkölcsnek, a közszabad-
ságnak tántoríthatatlan harcosa. «A társadalom élő lelki-
ismerete, akiknek sorsa küzdelem az uralkodó iránnya!», 
amint Jakab Elek mondja.2 Az ilyen ember halad kitűzött 
nemes célja felé s nem retten vissza, ha szinte elérhetetle-
nek is vágyai. 

Teljes szabadságot mutatott minden tettében. Szabad-
elvű vallásos érzésében is, bár buzgó katholikus család-
ból származott. Igaz, hogy egyik őse, Orbán Ferenc, Ud-
varhelyszék főjegyzője, a XVII. században szombatos volt, 
<le a XVIII. században, midőn a családot bárói rangra 
emelik, a diploma már így szól: «az igazhivő képességgel 

1 A hun eredetnek volt védelmezője Szabó Káro ly is. Pauler Gyula 
kaba r utódoknak, Tagányi bessenyőknek, Jakab Elek a palócokkal rokonnak 
tar tot ta a székelyeket. Ujabban a történetírók Magyarországból Erdélybe 

.telepített, kivál tságokkal felruházott magyar határőröknek. Ezt jelentené maga 
,.a székely", szikül szó is = határőr . 

- Jakab E.: Emlékbeszéd br. Orbán Balázs felett. Századok. 1891. 2. 1, 
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összekötött: katonái vitézséged1 jeléül rózsafüzér, vagyis 
a szentséges szűznek olvasó-koszorú ima jelvénye a kard 
markolatán áthúzva legyen hozzáadva» az ősi címerhez.2 

A rózsafűzéres címerű Orbán Balázs unitárius íeíí,H 

mert ez a vallás egyezett meg legjobban az ő egyéni meg-
győződésével. <<Xem akartam oly liazafiatlan püspök len-
hatósága alá tartozni, — értvén Fogarassyt— ki a szebeni 
gyűlésen resztveil», mondta.4 Orbán Balázs^ de áttérésének 
legfőbb oka mindenesetre az lehetett, hogy a keresztény 
felekezelek között az unitárius vallást tartotta legszabad-
elvűbbnek.5 

Szabadság, egyenlőség, testvériség volt az Orbán Ba-
lázs Szentháromsága. «Az én vallásom az mondja 
melyet Plato, Sok rates, Krisztus hirdettek1 s melynek apos-
tolai Dante, Petrarca, Thököly, Rákóczi, Robespier, Pe-
tőfi s mások. Az én szenteim azok, akik elhaltak a szabad-
ság hirdetésében, a nép jogainak Védelmében».f; Ilyen elvek 
mellett nem lehet csodálkozni, hogy Orbán Balázs elhagyja 
ősei vallását s unitárius lesz. Lelkének egészséges talaján 
az ész és szív kölcsönös egymásrahalásából fakadt vallá-
sos érzése. 

őseitől örökölt erénye modorának finomsága, lán-
goló hazafias érzése, egyenessége.7 Puritán, túlságosan 
szigorú másokkal szemben, mint általában az idealisták. 
Mint író és ember között nincsenek ellentétek. Egyformán 
szerény és nagyon udvarias. A társaságban ment minden 

1 A bárói rangot Orbán Elek kapta 1744-ben. 
9 l )r . Persian Kálmán: A lengyelfalvi Orbán-család bárói ága. Genealó-

giai Fűzetek. 1911. évf. 9. 1. 
3 Ferencz József vette át 1865-ben. L. Jakab E. i. m. 102. 1. Orbán 

Balázs emléke. 14. 1. 
4 Ezeket Orbán Balázs id. Daniel Gábornak mondta. Lásd: Orbán 

Balázs emléke. 11. 1. 
3 Orbán Balázs emléke. 11.1. 
w Orbán B.: Utazás Keleten. IV. k. 55. 1. 
7 Amint Apor Péter í r j a : 

„Az Aranyosszéknek fokirálybirája, 
Orbán Elek meghalt jú l ius havába, 
lgyenes jó magyar, szókimondó vala 
Finom i f jú ember Orbán Elek". 
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családfabeli gőgtől, ridegségtől s férfias szépségen kivül 
bizonyára ennek is réjsze van abban, hogy a nők valósággal 
bálványozták. «Aztán Orbán Balázsra szavazzon kend» — 
fenyegette meg komolyan a képviselő választásra menő 
férjét a székely asszony. Sohasem láttam ilyen szép férfit 
— szólt elragadtatva egy előkelő francia nő, midőn Orbán 
Balázs Hugó Viktor emlékénél beszédet mondott.1 

Mondhatjuk, hogy általánosan szerették, tisztelték s el-
fogulatlan politikai ellenfelei is becsülték, együttéreztek 
vele a hazaszeretetben s elismerték, hogy Orbán Balázs 
nemcsak egy párté, hanem az egész nemzeté. 

Szívbői demokrata volt, de ebben külső körülményei 
is erősítették. Külföldön megismerte Kossuth Lajost s az 
emigratio nevezetesebb tagjait. Résztvett bánatukban s tö-
rekvéseikben. Élvezte társaságát és támojgató szívességét 
Hugó Viktornak, a XIX. század legnagyobb demokratájá-
nak, a szociális demokrácia felmagasztalójának, aki őt 
rajongó, bátor szabadságszeretetéért — mint fiát szerette 
— s állítólag egyszer tréfásan jegyezte meg, hogy kétszáz 
francia Orbán Balázzsal meg tudná buktatni a császársá-
got.2 Orbán Balázsban megszólalt a kor lelke. Jelszava 
volt: «A néppel és a népért.» Demokrata moráljával annyi-
ra ment, hogy nem használta a bárói címet, amint maga 
mondja: «az idegentől bizonnyal nem valamely nagy haza-
fiságért kapott címet.»3 

Vérmérséklete, demokratikus érzelme, ideálizmusa ki-
jelölték számára a helyet a politikai ellenzékben. 1870-ben 
Marosvásárhely választja meg, azután Székelykeresztúr 
(1872—1881.), itt azonban 1881-ben br. Szentkereszti Béla 
kormánypárti képviselő jelölttel szemben elbukott. Meg-
választották aztán Berettyó-Újfaluban (Bihar ni.) s halá-
láig ezt a kerületei képviselte. Népképviselő, dé nem azok 
gyaívori tulajdonságaival, meri Orbán Balázs sok intellek-
tuális és morális jélességgel fényeskedett. 

Honatyai kötelességét fáradhatatlanúl teljesítette. 

1 Orbán Balázs emléke. 16. és 18. 1. 
• Orbán Balázs emléke. 29. 1. 
3 Orbán Balázs országgyűlési beszédei. IV. fűz. 26. 1. 

K e r e s z t é n y M a g v e t ő 1013 
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Egész élete önzetlen munkálkodás s munkaközben lepi 
meg a halál, midőn képviselőházi záróbeszédéi készítette. 
Utolsó gondolata is a hazáé: «Csak az f á j — szólt a körü-
lölte levőknek, — hogy záróbeszédemet nem mondhattam 
el. Tán a szavazás másképp letl volna.))1 

Az országgyűlésen védi a székelység ügyét, a nyári 
szünetet pedig arra használja, hogy gyűjti az adatokat a 
székelységről írott munkájához. Valósággal bálványozta a 
székelységet. Azt tartotta, hogy «a székely a magyar ki-
rályság hegylakói közt a legmegbízhatóbb s legnemzetibb 
érzületű nép, gyémántja a koronának.2 Hitt nemzete kül-
detésében. Hitte, hogy a székely nép géniuszát a nép lel-
kében lel tudja kelteni. Bízott szuggesztív erejében, gyer-
mekes lelkesedéssel küzdött s bár észre kellett vennie, 
hogy nem tudja életre kelteni azt a szellemet, ami ősi for-
májában nem él már, sohasem csüggedt, királyi erények-
kel ékeskedő, szerelő édes atyja, jól tevője volt mindig a 
székelységnek. Mindent érettök lelt. Ide irányúit egész 
írói, politikai és társadalmi működése. Célja az volt, hogy 
a székelységet maga magának megbecsülésére, saját ér-
lékének helyes felismerésére megtanítsa, hogy kötelesség-
tudó, nemesen törekvő, becsületesen munkálkodó, függet-
len érzelmű polgárokká tegye. Dicső megújhodást, szebb 
jövendői akart a székelységnek. Azt takarta, hogy a nemzeti 
életben a székelyek újra számottevők legyenek. Régi esz-
ményképek felkeltésével új nemzedéket akart nevelni, a 
mely jogos 'önbizalommal eltelve fölemelt fővel hirdesse 
továbbra is a székely dicsőséget. Ezekben van a székely 
nép szempontjából Orbán Balázs törtéinéli jelentősége. 

A székelység iránti rajongó szeretete legszebb nem-
zeti erénye s nincs a székelységnek egyetlen egy embere 
sem a múltban, sem a jelenben, aki Orbán Balázst ideális 
gondolkozásban s önzetlen cselekvésben felülmúlná. Or-
bán Balázs az erény gyakorlását tűzte ki élete feladatául. 
Egész élete türelem a jóért, az igazságért a haza üdvére.3 

1 Orbán l ía lázs emléke. 17. 1. 
- Jakab Elek: i. m. Századok. 1891. III. f. 206. 1. 
3 Lásd végrendeletét. Sándor János : A székely keresztúr i unitárius gim-

názium történelme. 188. 1. 
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Nagy ideáloknak, nemes céloknak, magasratörő eszmék-
nek volt mindig a szószólója. Megtestesülése az' ideálizmus-
nak, aki a köznapi érdekeken felülemelkedve egész életén 
hűséges maradt az eszmények kultuszához. Ebben a nagy 
önzetlen ideálizmusban csúcsosodik ki az ő történeti alak-
ja, ez volt egyéniségének nemes zománca. Az ideálisták 
képviselik a történelemben a haladás szellemét s ki merné 
kétségbevonni értékes nemzetnevelő hatásukat, tudva azt, 
hogy a nemzet, melyben van ideálizmus, sohasem megy 
lefelé ! A jelen szomorú tapasztalatai után a jövő még job-
ban kell, hogy értékelje az ideálizmust, a jövő nemzedék 
minden egyes tagját ideálizmussal kell telíteni, mert csak 
így lehet általános a mindig kegyelmező, produktív em-
berszeretet, ami nélkül a mai fölvilágosodottnak nevezeti 
kor magasnak címzett kultúrája is nagyon kétes értékű-
nek bizonyult. 

Az ideálistáknak áltálában van egy sajnálatos tulaj-
donságuk. nagyon érzékeny lelkűek. Ilyen volt Orbán 
Balázs is, de a szenvedésre volt elegendő erkölcsi képes-
sége. A durvaságok kimondhatatlanul bántották, szive vér-
zett a székelység részéről tapasztall vereségért, de azért 
Jót tett továbbra is a székelységgel. Egyszerűen élt és öl-
tözködiötl, sokat nélkülözött, csakhogy megtakarított fil-
léreivel használhasson imádott székely népének. Gimnáziu-
munknál is három alapítványt leli. Az első alapítványa 
1000 K., a második 200 K, a harmadik 8000 K, amelyre 
végrendeletében ezeket mondja: «A székelykeresztűri gim-
názium alapítványánál székely nemzetem iránti szerete-
tem az irányadó; meri én ill is igazán követem Krisztus 
tanait, hogy aki kővel dob, azl kenyérrel dobom vissza; 
mert nem lagadorn,. hogiy végtelenül fájl lelkemnek, hogy 
a keresztúri választó kerületben, éppen székely testvéreim, 
azok közt unitárius hitrokonaim buktattak meg. De én e 
megaláztatásomért, e kitagadásomért úgy kívánok bosz-
szul állani, hogy a népnevelés előmozdítása által eclzem 
meg jövőre e népet a hazafiságban)).1 

1 Sándor János : A székelykeresztúri unitárius gimnázium történelme. 
190. 1. 

1 5 * 
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E néhány szó a maga teljességében muta t ja Orbán Ba-
lázs íiemeslelküségét. Jót tenni, mert hasznunk van be-
lőle, közönséges felfogás. Jót tenni a niások hasznára, 
ez a szép lélek cselekvés módja. Orbán Balázs sok csaló-
dás után is optimista volt, csupa lélekből állott s tovább 
fűzte reményeit Tűrt, gyakorolta a kereszt morálját. 

A tömeg 110111 szereti azt, aki haladásra, cselekvésre 
ösztönzi; szinte gyűlöli az olyant, aki nemes életével egy 
magasabbrendű ember példázatát adja. A tömegpszicho-
lógia eszményképében a maga gyönyörűségeit keresi. Ezért 
Orbán Balázsnak is éreznie kellett, hogy az örök ellenség, 
mely minden népnek romlását készíti elő, a székelységg'el 
is közös. A tömegei nem a megfontoltsága, hanem ösz-
töne és önzése ha j t j a az urnához. És ki merné ma azt a 
vélt igazságot hirdetni, hogy a nép mindig a hivő, a me-
legszívű s lelkes szavú embereket követi? 

Amit kortársaik a nagy emberektől megtagadnak, azt 
az utókor rendesen helyre szokta pótolni, de Orbán Ba-
lázsnak ebben is csalódnia kellett. A kegyelet, a hálás 
tisztelet, mellyel mi ez alkalommal adózunk, elsősorban a 
gimnázium jól levő jének szól, de hát vájjon az a nép, amely 
neki mindene volt, mégtette-e kötelességét? Vett-e példát 
az élete folyásáról? Sajnos csak nemmel felelhetünk. Pa-
radokszonnak látszik, de való igazság, hogy a székely nép 
nem szereti a demokráciát s nem becsüli meg legnemesebb 
szívű apostolát, aki csak érette élt és halt meg. Pedig ha 
elfogadjuk Tainenek azon tételét, liogy minden nagy em-
ber fajának és környezetének szükségszerű terméke, ha 
valljuk Speiicerrel, hogy a f a j hozza létre gondolkodá-
sunk eleve megszabott formáit, akkor még nincs miért 
kétségbeesnünk a székelység becsületessége és egészséges 
esze miatt. Ilyen szemmel nézve, ha az egyén mögött keres-
sük a fajt, akkor Orbán Balázs mögött egy olyan fa j t 
kell találnunk, amelyben még mindig van erkölcsi ener-
gia, van elég erő adósságainak törlesztésére. 

Megbecsülése lenne ez a lelki finomságnak, a kitartás-
nak, az elvhűségnek, a takarékosságnak, az áldozatkészség-
nek, a rajongó ideális faj- és igazságszeretetnek. E fa-
junkban egyre ritkuló erények már a ne'mzetncvelő példa-
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adásért is megérdemelnék a maradandó emléket. Mél-
tán megérdemelné ezt Orbán Balázs, a székely nem-
zet történetének ez az örökemiékezetre méltó Aristidese, 
az erkölcsi eszményeknek ez a fáradhatatlan gyakorlója. 
Megérdemelné, mert élettörténetéből úgy látszik, hogy 
kevés lehetett az öröm, amely neki életében osztályrészül 
jutott, ha csak nem hisszük Stendhallal, hogy a becsületes-
ség nem egyéb, mint a magasabb élvezeteknek bizonyos 
formája. 

Br. Orbán Balázs kevesebbet kapott, mint a mennyit 
megérdemelt. A dicsőséget voltaképpen s igazában úgy 
látszik, hogv csak azok élvezik, akik nem érdemlik meg. 
A kegyetlen igazság közös sorsa a jó embereknek, az idea-
listáknak s az is, hogy azokban csalódjanak, akik szivük-
höz legközelebb állanak. így volt ez br. Orbán Balázszsal 
is, de ő azért a legemberibb nyughatatlansággal, fanatikus 
hittel küzdött, mert erősen hitt feladatában. 

örökké akarunk, nyugtai an űl örökké keresünk vala-
mit, ami megtalál hatatlan s hiába csalódtak s dőltek ki 
annyian az eszmények keresésében, mi ú j ra csak folytat-
juk vagy épen elől kezdjük! 



Tanterv az unitárius elemi iskolai vallás-
oktatáshoz.* 

Az oktatás anyagának a mértékét az elérendő cél szabja meg 
s ezért nagyobb változtatásokat tenni új tantervünk készítése al-
kalmával nem volt szabad. Hogy tantervünk talán céljának nem 
felelt meg, nem a tanterv maga volt az oka, hanem oka volt az 
évi jelentésekből tapasztalható tény, hogy hitoktatóink bizonyos 
(bár csekély) százaléka nem ismerte 20 év múlva sem a tanter-
vet, vagy ha ismerte is, azt nem tekintette zsinórmértéknek. To-
vábbá a legtöbb helyen hibás volt maga a tanalak (a rég el-
avult katekhizáló módszer. Simén D. Biblia történetek, Kriza: Kis 
Káté), mely modern pedagógiai és didaktikai elveinkkel egyáltalán 
nem egyeztethető össze. 

Hogy tanításunk anyagát megállapíthassuk, ki kell tüznünk a 
célt, ha a célt kitüzttik, látni fogjuk az útat is, melyen halad-
nunk kell. 

Nem elég a tanítás anyagát csak általánosságban meghatá-
rozni, mert a hitoktatók így elkalandozhatnak más mezőre, de cél-
szerű a tankönyvirásért is a tananyag terjedelmét részleteiben is 
megállapítani. 

A tananyag megválogatásánál új azon módosítás, hogy az 1., 
2. osztály anyagából elhagytuk a bibliai elbeszéléseket, minden 
osztály részére kitűztük a napi események megbeszélését erkölcsi 
szempontból. Jelesebb hit-és erkölcstani munkák olvastatása alap 
ján nyújtjuk az ismétlő iskola tananyagát. Az elrendezésben ezek 
mellett megemlítjük azt, hogy az egyháztörténeti anyag a fejlődés 
elvénél fogva (történeti egymásután) az új testamentumi anyagon 
épül fel s ezzel a történelmi fejlődéssel kapcsolatban mutatjuk be 

" Közöljük az uni tár ius elemi iskolai és gimnáziumi vallástanítás tan-
tervét, hogy az érdeklődök minél szélesebb körben és nagyobb számmal ta-
nulmányozhassák s az illetékes forumok előtt nézetüket kifejthessék. 




