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Egyesületünk nevében üdvözlöm Önöket, 
akik mai ünnepélyünkön megjelentek és hálá
san köszöntöm mindazokat, akik ennek műsorán 
szerepet vállaltak. Székelyek mindannyian, akik 
felgyújtják a megemlékezés mécsét a nagy 
székely, br. Orbán Balázs emléke előtt, kiváló
ságai a magyar életnek, tudásnak és művészet
nek, akik elénk varázsolják a multat, amelyen 
reméljük, mi fogjuk felépíteni a jövőt. 

A székely nemzet kiváló egyénisége, br. 
Orbán Balázs halálának félszázados évforduló
ján összegyűltünk székelyek és magyarok, hogy 
az emlékezésnek szenteljük a végielen és örök
kön pergő idő néhány pillanatát. 

Fájdalmas pillanatok ezek a sívár jelenben, 
... mikor megelevenednek régi emlékek és magunk 
előtt látjuk elmult idők képét, a szabadság 
földjét, Erdélyt, kincses Kolozsvárt és Brassó
nál a magyar vasúti állomást. 



12 

De reményteljes pillanatok is ezek, mert 
hisszük és valljuk, hogy a mai idő eljár és régi 
helyén áll majd újra a nagy magyar határ. ]ts 
szabad magyar hazában fog élni majd a székely 
nép, mely soha nem tagadta meg mult ját és ki
tartással, Istenbe és igazába vetett rendíthetet
len hittel várja végtelen szenvedései közepette 
a feltámadást. 

Gondolataink és érzelmeink feléjük szállnak 
a megemlékezés ezen pillanatában is, székely 
testvéreink, a havasok és csörgedező patakok, li. 
zúgó erdők és kis templomok felé, - ott van 
elrabolt otthonunk, ott van családunk és nemze
tünk és ott vár bennünket a jövő. 

A székely föld szülöttje volt br. Orbán Ba
lázs. Valósággal imádta népét és hazáját és ra
jongó szeretettel alkotta meg erről írt gyönyörű 
müvét, a "Székelyföld leírását". 

Székely volt és büszke származására. Ud
varhelyszéki volt, ahol a vallási szabadság 
tetőpontján állott, ahol megtörténbetett az a 
csoda, hogy a havasalji katolikusok egyhangú
lag megválasztották püspöki jóváhagyással fel
ügyelő gondnoknak az unitárius homoródalmási 
Mihály J ánost, aki buzgó unitárius létére kitünő 
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katolikus gondno~ett és akinek emlékét egy
aránt áldják katolikusok és unitáriusok. 

Bá.ró Orbán Balázs unitárius lett, mert ezt 
a vallást tartotta a legszabadelvűbb vallásnak. 

Szerette a székely népet rang, felekezet és 
vidék szerinti különbség nélkül, annak földjével, 
falujával, munkájával, mult jával és szokásai
val, hitével és mondáival és ismerte annak lel-
két és minden gondolatát. . 

És a székely nemzet, Magyarország legré
gibb népe, a székely föld a magyar faj legré
gibb foglalási területe benne találta meg igazi 
ismertetőjét, önálló nemzetiségének, felfogásá
sának és elhivatottságának meggyőződéses 

hirdetőjét. 

A népek fenntartója, a fajszeretet, mely 
betöltötte lelkét, vezessen bennünket is a szebb 
jövő felé, emléke pedig éljen mindenkor kö
zöttünk, hogy igaz székelyek legyünk. 

• 


