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Hogy székely volt, „a legnagyobb székely”, sokan tudjuk, hogy egyszerre mu-

tatta föl nemzeti közösségünk néprajzát, földrajzát, történelmét, fölmutatta a haza-
szeretet, a szabadságszeretet és az együvétartozás érzéseit, de a nekünk írt műveit 
vajon őrizzük-e könyvespolcainkon? A legüdvösebb az lenne, ha Orbán Balázs 
főműve tanterv előírt olvasmánya lenne minden iskolaköteles erdélyi diáknak… 
Mert volt idő, amikor még emlegetni sem volt szabad a nevét. S ha tanítani fogják 
is, belekerül még egy kis időbe, amíg tudatosan vállalni is tudjuk a szülőföldet, er-
délyiségünket, amint Orbán Balázs vállalta… Nem az elmeneküléssel… 

Élete Jókai Mór legfordulatosabb meséit is megszégyenítő kalandregénynek hat… 
Csak néhány kiemelt helyszín: az erdélyi szülőfalu, Lengyelfalva, Székelyudvarhely, 
majd Konstantinápoly, Szíria, Palesztina, Szentföld, Egyiptom, London, Jersey szige-
te… De az igazi Nagy Utazás mégis itthon, szülőföldjén következett be… Mert Ő 
éppen akkor indult haza, a bajlátott szülőföldre, amikor az tűzben, az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc tüzében lángolt… Orbán Balázs szabadcsapatot szer-
vezett, de mire hazaértek, Világosnál letétették velünk a fegyvert… 

Vannak örök üzenetek, és Orbán Balázs élete számos ilyen örök érvényű igaz-
ságot tartalmaz… Szükség van ismét a Székelyföld felfedezésére, szükség van 
fölmutatni azokat a közös értékeket, amelyeket nem mások ellenében, de a ma-
gunk megmaradása érdekében érvényesíteni akarunk… Szükségünk van a múlt 
ébren tartására a tisztánlátásért, a jövő látásáért. Tudnunk kell, hogy ez a föld 
nemcsak az ősiség földje, nemcsak világszép legendák és balladák bölcsője, ha-
nem világjáró emberek földje is, mert Erdély földjét többször is megvágta a po-
gány, sokszor kellett menteni szellemi és etnikai katlanunk értékeit, örökségét. 
Ezt tette Rogerius mester, Apor Péter, Heltai Gáspár, Borsos Tamás, Gábor 
Áron, Bolyai János, Kőváry László és Orbán Balázs is, aki hazatérése után döb-
bent rá arra, hogy szülőföldjét, népét az ország lakosainak nagy része nem ismeri. 
Hatalmas munkába kezdett: 1862–1868 között gyalog, szekéren, lóháton bejárta 
a Székelyföldet, járta a falvakat, városokat, várakat, várromokat, falusi házakban 
éjszakázott, ette, ami éppen akadt, írt mindenről, amit csak említésre méltónak 
talált, rengeteget rajzolt, fényképezett… kereken 520 falut és várost ismertetett, 
felkutatott 80 várromot, 162 régi templomot, barlangokat, forrásokat írt le, 110 
régi harangot, 24 kelyhet lerajzolt, Énlakán lerajzolta a híres rovásírásos szemöl-
dökfát, szobrokat, ötvös- és textilmunkákat, írásos emlékeket, régi épületeket ku-
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tatott fel és mutatott be… Munkája eredményeként 1868–1873 között hat kötet-
ben, 25 füzetben kiadta A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és nép-
ismei szempontból című főművét, amely ma is mérhetetlen értékű monográfia. 
Nagy szolgálatot tett a mondák, a regék, a népszokások, a szállóigék összegyűjté-
sével is… De az Utazás Keleten (1861), valamint Torda város és környéke (1889) és A 
székelyek származásáról és intézményeiről (1888) írt művei is enciklopédikus alkotá-
sok, történelemfelfogásában a hun-székely leszármazási elmélet tükröződik, s az 
Erdélyben élő nemzetiségekről a tisztelet, a testvériség hangján szólt… 

Sütő András írta: „Amit Orbán Balás fölmutatott, sok helyütt romantikus persze, 
történész, szigorú szakember kifogás alá veheti. Egészében mégis eszmélet-serkentő 
hagyaték, egy nép szellemi és tárgyi universumának maradandó dokumentuma…” 

Műveit olvasva a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagját, országgyű-
lési képviselőt s a 19. század talán legkiválóbb néprajztudósát és szociográfusát 
tisztelhetjük. Aki anyavárosáról így írt: „Kedves és kegyelt e pont, a Székelyföld-
nek, e szép hazámnak anyavárosa, mert itt végeztem tanulmányaimat, lelkek kép-
ződésének, a szellem ébredésének itt van kiindulási pontja, itt szívtam lelkembe 
azon lángérzelmet, melyet emberi nyelven honszeretetnek, a lélek legdicsőbb 
irányeszméjének neveznek, itt tanultam meg a honom múltját, itt ismerkedtem 
meg annak magához ragadó nagyszerű történelmével… És ki ne érezte volna 
azon szívmelegítő érzetet, mely minden romlatlan lelket meglep, midőn a helyet 
megközelíti, hol először pillantá meg a világosságot, s lenne bár e hely rút és kiet-
len, az mégis mindig a föld legkedveltebb pontja leend, kiindulási pontja gyakran 
egy szenvedés-, küzdelemteljes életnek, de azért mindig vonzó, mindig kedves, 
mert a kezdődő élet ártatlan örömei, a boldog gyermekkornak édes visszaemlé-
kezései által van az kiszépítve, felékítve…” (Orbán Balázs: A Székelyföld —
válogatás, Európa Kiadó, 1982. 32.) 

A kortárs Kőváry László így emlékezett rá: „Szebb ifjat nem ismertem. Mo-
solygó fekete szem, szabályos vonások, örök lángolásban levő alig barna arc, be-
szédes ajak, szerény viselet, mindenkit megnyert…” Csontbárónak csúfolták, 
mert sovány volt, de a legnagyobb székelynek nevezték, aki megszállottan, szor-
galommal dolgozott hatalmas életművén, amit hagyatékként ajándékozott az 
utókornak, nekünk.. Báró volt, de nem használta címét, úgy élt, mint egy koldus, 
de bőkezűen segítette a székely fiatalok iskoláztatását… 

„Családdal nem lévén megáldva, a magyar népet tekintem családomnak, s azt kí-
vánom fő örökösömnek megtenni…” — írta hagyatékában. „…csekély vagyono-
mat a szellemi élet fejlesztésére, — az értelmesedés fokozására szándékozom áldoz-
ni. Mi, szegény kopár hegyek közé szorított székelyek, úgy a nevelés terén is háttérbe 
szorultunk, ezért csekély alapítványomat egy székel tanodához, imádott szülőföldem 
egy olyan tanintézetéhez küldöm, mely azt leginkább szükségli, melyben nagyon sok 
székely tanuló van… Ez a székelykeresztúri unitárius gymnasium, — teszek tehát 
500 o. é. frt. alapítványt, oly formán, hogy mindenik osztályban évenként — legjele-
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sebb magaviseletű, legtöbb szorgalmat tanúsító tanulóknak nemzet és vallás különb-
sége nélkül, ösztöndíjként kiszolgáltassék.” 

Országgyűlési képvelőként az 1848-as törvények és vívmányok visszaállítását 
követelte, Kossuth Lajos elveinek letéteményese maradt mindvégig, hangoztatta: 
„Alkotmányos országban a cél csak egy lehet: a honpolgárok szabadságának, jó-
létének, szellemi és anyagi fejlődésének előmozdítása. Hisz e nélkül maga az ál-
lam is csak cél nélküli puszta fogalom…” 

Meggyőződéssel hangoztatta az Európa e sarában élő nemzetek testvéri 
együvétartozását, egymásra találásának szükségességét. 

Végrendeletében gondoskodott az EMKÉ-ről, mint népnevelő intézményről, 
vagyonából a Szejke-fürdőt a körülötte levő birtokkal együtt ráhagyta. A sírhelye 
is egyszerű, alázatos, mint ő maga, az ősi, szépen faragott kopjafa, amely jobban 
szimbolizálja kegyeletünket, mint akármilyen drága, de hideg emlékoszlop. S a sí-
rig vezető székelykapuk… 
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Reménytől csillog a szemük, 
hittől ragyog az arcuk, kezük- 
ben szél zizzenti a koszorú le- 
veleit. Most himnuszt énekel- 
nek… A sír fölött, a Szejke 
csendjében, Isten lapozza a „leg- 
nagyobb székely” könyvét, 

A Székelyföld leírását. 
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