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 „A nemzetek életképességét és hatalmát ma már nem annyira a 
nyers erő, nem is kizáróan a hősiesség, hanem a népek 
miveltségi fokozata  s  szellemi fejlettsége szabja meg.”   

                                                                                                                                                                               Orbán Balázs   

  „Mi, a mai kor nemzedéke a Székelység, akár itthon levő, akár 
eltávozott fiai, nem szorulunk semmi néven nevezendő 
„külföldi példás” mozgalomra. Orbán Balázs munkás életével s 
munkálkodási eredményével eléggé megmútatta a követendő 
útat – csak az a fontos, hogy az Ő nemes szellemében kitűzött 
munkának sok öntudatos és lelkes kalákása lehessen!!...”

/Ki volt Orbán Balázs? Emlékezés a legnagyobb székelyre, születésének századik évfordulóján./

ORBÁN BALÁZS
(1829 - 1890)



  

SzékelyföldSzékelyföld

A székely székek beosztása



  

                               A nemes székely nemzet ősi címere

Székelyföld  címere



  

 

 „Alig van ország, mely több természeti, történelmi és népéleti 
kincscsel birna, mint a Kárpátok által körülölelt magyar haza; 
alig van ország, mely az észlelve vizsgálódónak több érdeket 
nyujtana, mint hazánk, s mégis alig van a civilisatió körvonalába 
foglalt, sőt még azon kivül eső terület is, mely oly kevéssé lenne 
ismerve és méltányolva, mint éppen hazánk...

 Ha itt nagy multunkra hivatkozunk, ha a jelen eltörpülésének 
közepette távoli fény után kapkodunk, azt nem dicsvágy- és 
önfitogtatásból tesszük, mert a valódi érdem szerény szokott lenni, 
s ilyen nemzetünk jelleme is, hanem tesszük azért, mert a mult 
iránytűje a jelennek, mert a népeknek szükség visszapillantaniok 
multjokra, hogy jövőjökkel tisztában lehessenek, s főként nekünk, 
hogy a jelen bizonytalanságának ködében tájékozhassuk 
magunkat, szükség a mult nagyság feltételezte hatalom és 
önbizalom érzetével felvérteznünk magunkat, hogy az átalakulás e 
nagy korszakában a szabad országok születésének bekövetkezendő 
nép zürjében hivatásunk jelölte kötelmeinkkel számolhassuk, és a 
ránk bizott előőrsi állást, mely az egész biztonságának főfeltétele, 
ezután is megtarthassuk.”

                                               / Orbán Balázs:  A Székelyföld leírása /



  

CsíkszékCsíkszék

  “E vidék, melyhez nagy várakozással méltán közelitünk, nem más, mint 
a haza véghatárán fekvő Csikszék. Ezen kies, üde szépségekben gazdag 
vidék, a Hargita ősképződésü trachyt vonala, és a fiatalabb származásu   
határszéli havasok lánczolata közt helyezkedett el. A minden oldalról 
nagyszerü havasok által bekeretelt tartományt ugy tekinthetjük, mint   a 
hon áldásának forrását, mint a haza termékenységének fő tényezőjét, 
mert bölcsője az honunk négy király folyamának, melyek innen e 
fennvidékről lerohanva, a termékeny völgyeket, tereket alkoták, s azokat 
naponta áldásos cseppjeikkel öntözik, termékenyitik. Ugy tekinthetjük 
azt, mint a hon biztonságának hatalmas fellegvárát, mert természetileg 
erős fekvésü tájait oly nép lakja, mely minden időben hős volt, s dicsően 
felelt meg határvédi kötelmeinek.”                                                                       
                                                                                                           / Orbán Balázs /  

                                                            

    
      Csíki  székely népviseletCsíki  székely népviselet

  Kászonjakabfalvi fürdőKászonjakabfalvi fürdő 

Csíkcsicsói-vár  Csíkcsicsói-vár  

Csíkrákosi templomCsíkrákosi templom

      
                                                                                          Csíkrákosi Cserei-kúriaCsíkrákosi Cserei-kúria

  Csíkkarcfalvi templomCsíkkarcfalvi templom

    Oltbükk-patak völgyeOltbükk-patak völgye



  

Csíkszereda és környékeCsíkszereda és környéke

 “Csik-Szeredába, Csikszéknek ezen egyedüli városába értünk, mely 
Szereda és Martonfalvából alakult...      

 Timon Oppiduum Mercuriumnak  nevezi;    Benkő  Szereda  nevét  onnan  
származtatja,  hogy  az  első  oda települők szerda napon kezdették 
kunyhóikat épiteni, valószinübb, hogy neve szerdán tartott 
hetivásáraitól származik.  Hogy várossá mikor lesz, arra vonatkozó 
semmi adattal nem birunk, hogy 1558 előtt már város volt, kitetszik 
Isabella királynőnek ez évben kiadott védleveléből, melyben városnak 
czimeztetik. Oppidum Zereda néven, 16 kapuval van az 1567-diki 
regestrumba is bejegyezve. Isabella lakóit minden adók, tizedek és 
kilenczedek alól kiveszi.” 

                                                                                                       / Orbán Balázs /

                    

Csíki székely házCsíki székely ház   Csíksomlyó látképeCsíksomlyó látképe

A Mikó-vár keleti látképeA Mikó-vár keleti látképe



  

CsíksomlyóCsíksomlyó

 „Somlyó főnevezetessége azonban a  ferenczesek kolostorához tartozó 
templom; e templomot pedig ünnepeltté a pünkösti búcsuk tevék, mely 
búcsuk, mint fennebb látók, az 1556-ban János Zsigmond sergei felett 
kivivott  győzelem emlékére szerveztettek. E búcsuk még most is igen 
látogatottak a székelyföldi katholikus népség összesereglésével, s 
roppant ünnepélyességgel szoktak megtartatni, elannyira, hogy 20–30.000 
ember szokott   pünköstkor itt egybeseregleni, minden falu lakossága 
diszöltözetben, lengő zászlókkal, szent hymnusok  éneklése  s  hatalmas 
csengetéssel vonul ilyenkor Somlyóra. A bucsujáratok központja a Kis-
Somlyón levő  Salvator,  népiesen Silator kápolna.”                                        
                                                                                                       / Orbán Balázs /

  CsíksomlyóCsíksomlyó

Csíksomlyó látképeCsíksomlyó látképe

Csík székházaCsík székháza

Csíksomlyó látképeCsíksomlyó látképe

Salvator-kápolnaSalvator-kápolna
CsíksomlyóiCsíksomlyóikegytemplomkegytemplom



  

Gyimes és vidéke Gyimes és vidéke 

 „A Tatrosnak honunkból kisiető völgye igen nagy eséssel bir, s bár a 
Fügéstető aljában még fennebb fekszik Csík terénél, egy órával alább már 
török buza (kukoricza) földek tünnek fel, sőt mi több, az oldalokon levő 
fenyvesekkel élénk ellentétben érett cseresznye piroslik a szétszórt 
lakházakat környező kertekben, mert ezen hegyszoros a világért sem 
néptelen és puszta, a Tatros és mellékvölgyeiben néhol csoportositva, néhol 
szétszórva csinos, tiszta havasi lakok tünnek elő, az irtványok között 
müvelés alatt álló szántóföldek vannak, a bérczélekről nagy nyájaknak 
kolompzenéje hangzik le, mig lenn a völgyekben szorgalmas munkás nép 
nyüzsög... Az itt lakó csángók száma megközeliti a 4000-et. Ezek két 
egyházközséget alkotó 3 faluban laknak. Felső-, Közép- és Alsó-Gyímesben 
vagy a mint a nép hívja (s ez a valódi elnevezés) Gíjmes Felső Lok, Gíjmes 
Közép Lok és Gíjmesbükk.”

                                                                                                          / Orbán Balázs /

Gyimesi csángó népviseletGyimesi csángó népviselet

Gyimesi-szorosGyimesi-szoros



  

Tusnádfürdő és környékeTusnádfürdő és környéke

 Az itt kiszélesedő Olt völgyének baloldalán egy a völgy szinvonala fölé 
vagy 200 lábnyira emelkedő lejtős lonka (hegy-terrasse) terül el, melynek 
égig meredő sziklás bérczek és gyönyörü fenyvesek környezte tisztásán van 
a tusnádi fürdő. Forrásai a Sz.-Annató hegykaraját képező nagy 
Csomágnak nyugati aljából fakadnak fel bámulatos bőséggel, ugy hogy 
egymás mellett sorban alig néhány lépésnyi közel nyolcz forrás buzog fel, 
melyekből négy fürdővé van idomitva, mig a másik négy ivásra 
használtatik.”                                                                                                              
                                                                                                         / Orbán Balázs  /

 „A tusnádi fürdőt a csíki székelyek egyszerüen Alszegnek nevezik. 
Alapitását Éltes Lajos tusnádi birtokosnak köszönheti, ki az azelőtt 
Beszéd mezőnek nevezett, teljesen vadon elhagyatottságban lévő helyet 
1845-ben a falutól (Tusnádtól) haszonbérbe véve, részvényeket gyüjtött e  
fürdő berendezésére...  

 

SólyomkőSólyomkő   LikaskőLikaskő

Tusnádfürdő látképeTusnádfürdő látképe   Tusnádfürdő látképeTusnádfürdő látképe

Szent Anna-tóSzent Anna-tó



  

Balánbánya és környékeBalánbánya és környéke

 „Im előttünk van már Balánbánya füstölgő kohóival, a vidéket 
viszhangoztató roppant zajával, ott vannak azok a barna olvaszdák óriási 
fuvóikkal, lassu méltósággal mozgó nagy kerekeikkel, roppant sziklatörő 
kalapácsaikkal, hol az ember a teremtés műfolyamát utánozza, hol a 
teremtéskor elrejtett érczeket, a sziklába olvasztott kincseket a föld titkos 
keblében felkutatja, hol a teremtés napjától megkeményedve álló sziklákat 
felolvasztja, összemorzsolja, hogy a teremtő keze által elrejtett érczeket 
kierőszakolva, kiszemelje, kiolvasztva hasznositsa. Itt előttünk áll egyike 
nagyobbszerü bányáinknak, egy rézbánya, melynek érczgazdagságra nincs 
párja egész Európában.”                                                                                             
                                                                                                           /Orbán Balázs /

Balánbánya  látképeBalánbánya  látképe

NagyhagymásNagyhagymás



  

Gyergyó és vidékeGyergyó és vidéke

 „De im már leértünk Gyergyó szép terére, melynek sajátságos nevét igen 
sokfélekép származtatják. Vannak, kik Georgiától, vagyis e tájról jött 
őseink visszaemlékezésétől eredeztetik. Pray Szent-György latin nevétől, 
Losteiner pedig attól, hogy az első oda települőket vezető székely őst 
Györgynek hivták...   

 Vaslábon alól a vidék kitágul: előttünk Tekerőpatak, túl rajta Szent-
Miklós és a szárhegyi kolostor igen szép távlati képet tár fel. Tekerőpatak 
falu a Visszafolyópatak mellett fekszik, mely csermelynek tekervényes 
folyásától vehette a falu nevét.”                                                                               
                                                                                                          / Orbán Balázs /

Gyilkostó látképeGyilkostó látképe

Szárhegyi Lázár-kastélySzárhegyi Lázár-kastély  Tölgyesi-szorosTölgyesi-szoros

Gyergyói székely népviseletGyergyói székely népviselet

  Maros-szoros Maros-szoros           Maroshévíz  környékeMaroshévíz  környéke



  

GyergyószentmiklósGyergyószentmiklós
  

 

  

Gyergyószentmiklós látképeGyergyószentmiklós látképeGyergyószentmiklós látképeGyergyószentmiklós látképe

  „Tekerőpataktól rövid negyed órára van a Békény partjain pompálkodó 
Gyergyó-Szt.-Miklós, Gyergyónak nagy jövővel biró központi helye. 
Ezen helységnek most 7000-et meghaladó lakossága van; hogy régen is 
jelentékeny s Csíkszék legtekintélyesebb helysége volt, azt az 1567-dik 
évi regestrumból látjuk, hol Zent-Myklos 78 kapuval van bejegyezve, 
vagy is annyival mennyivel az idő szerint Csík egyetlen helysége sem 
birt. Emelkedésére nagy befolyással voltak  látogatott  sokadalmai és 
hetivásárai, melyeket még a 17-ik század elején nyert. Itt volt 
Gyergyónak alszéke, itt székelt az 1796-ban alakitott kereskedelmi 
törvényszék, s mind ennek daczára Szent-Miklós egészen a Bach-
rendszerig falu számban volt, ekkor azonban, hogy nagyobb fogyasztási 
adó alá jőjjön, várossá emeltetett.”                                                                     
                                                                                                    / Orbán  Balázs /  
 



  

Borszék és környéke

 „Szebb és minden tekintetben érdekesebb vidéket alig lehet képzelni 
Borszék környékénél; mintha a mindenható természet egy varázskertbe 
akarta volna foglalni az isteni jótékonyság e helyét, hogy azt ne csak 
hasznossá, hanem gyönyörködtetővé is tegye...
  Borszék a Borpatak délkör irányu völgy fejénél fekszik, izletes s festői 
rendetlenségben szétszórt házai csaknem egészen elfoglalják a szük 
völgyet. E házak többnyire fából épülvék s különösen az utóbbi korban 
épült izletes, köröskörül, a székely épitési izlés szerint, tornácz által 
környezett házak az igényeknek eléggé megfelelnek, különben a természet 
oly pazarul ékitette fel e helyet, hogy az embernek kevés teendőt hagyott 
hátra.”

                                                                                                          / Orbán Balázs /

                                                                                       

A borszéki főkútA borszéki főkút

Borszék látképeBorszék látképe   
A borszéki fürdő látképeA borszéki fürdő látképe



  

UdvarhelyszékUdvarhelyszék

 “Udvarhelyszék székely anya-széknek neveztetik azért, mert régente a 
székelyek főkapitánya legtöbbször itten lakott, itt tartattak a székely 
nemzeti gyülések, s a perek az egész székelyföldről ide fellebeztettek. Ma 
ugyan elesett ez előnyöktől, a központi fekvés által kifejlesztett ezen 
előjogaitól, de azért az anya-szék elnevezés mint történeti emlék 
fennmaradt egészen napunkig, és fennmaradt politikai értelemben is 
annyiban, hogy Udvarhelyszék áll Udvarhely anya-, s Keresztur- és 
Bardocz fiszékekből.”                                                                                             
                                                                                                     / Orbán Balázs  /

HomoródfürdőHomoródfürdő

    
      Udvarhelyszéki falusi házUdvarhelyszéki falusi ház

Almási barlangAlmási barlang

Udvarhelyszéki népviseletUdvarhelyszéki népviselet

HomoródszentmártonHomoródszentmárton

  Székelyderzsi templomSzékelyderzsi templomÉnlaka látképeÉnlaka látképe



  

Lövéte és környékeLövéte és környéke

 „Lövéte a katholicismus végső bástyája, mert ezen alól már unitárius 
világ következik. Népe derék és munkás, a nők főként megtarták a régi 
székely viseletet, a kerekkontyos, czifrán himzett fehér főkötőt, melyre 
ünnepélyesebb alkalmakkor kecsesen bonyolított fehér fátyolt kötnek; 
olyat minőt Priscus Retor leirása szerint a hun nők is viseltek Attila 
udvarában; s mely régen az egész székelyföldön meg volt, most azonban 
ugy kiment divatból, hogy csak itt és (Rika alji) Felső- és Alsó-Rákoson 
található fel még. A férfiak nem rég még mind üstököt viseltek, ma csak az 
öregebb rendüek hordják; hogy pedig az üstökviselés régen a székelyeknél, 
sőt egyátalában a magyaroknál is megvolt, bizonyítja Szt.-István 
királynak Imre fiához intézett rendelkezése, melyben a vasárnapokon 
templomba nem-menőket üstökük lenyiratása által mondja 
büntetendőknek.”                                                                                                       
                                                                                                         /Orbán Balázs /

SzentkeresztbányaSzentkeresztbánya

  
              Dobogó fürdő látképeDobogó fürdő látképe

    

  Lövétei székely népviseletLövétei székely népviselet

              Kirulyfürdő látképeKirulyfürdő látképe



  

Székelyudvarhely Székelyudvarhely 

 „E kedves város multját, kifejlődését s jogviszonyait felderitém, 
mennyire a rendelkezésemre álló adatok és okmányokból lehetséges vala, 
felmutatám a multnak elhomályosodott, néhol vérfoltokkal tarkázott, 
itt ott a dicsőség napjának egy-egy eltévedt sugara által megvilágitott 
tükrét. És ugy vagyunk honunk bár mely pontjának is figyelmesebb 
észlelésével; a mult nagyság, régi dicsőség szét szórt emléktöredékei 
között, mindenütt a fájdalmas visszemlékek, s e sokat szenvedett, e 
sokat kiállott nemzet vérző, még be nem hegedett sebeivel találkozunk, 
mintha a sors ugy rendelte volna, hogy nemzeti nagyság, szabadság, és 
felemelkedés csak véráldozatok árán legyen megszerezhető.”

                                                                                                      / Orbán Balázs /

Az udvarhelyi csonkavárAz udvarhelyi csonkavár

Székelyudvarhely  látképeSzékelyudvarhely  látképe

Ferences kolostorFerences kolostor Katolikus templomKatolikus templom

Udvarhelyi CsonkavárUdvarhelyi Csonkavár Református templomReformátus templom



  

Székelykeresztúr Székelykeresztúr 

 „Keresztur a Gagypatakának Nagy-Küküllőbe szakadásánál térhelyen 
fekszik. Az északi részét alkotó Kereszturfalva messze felnyulik a 
Gagypataka völgyébe, mig többi része a Küküllő balpartján nyulik el 
hosszan. Egy hosszu, szabályos utcza szeli át egész hosszában a várost, 
mely utczának kiszélesedése alkotja a város központi s terjedelmes 
piaczát, hol az ujabb időben nehány igen csinos emeletes ház is épült.”

                                                                                                          / Orbán Balázs /

Székelykeresztúr látképeSzékelykeresztúr látképe



  

Sóvidék. Korond és Parajd Sóvidék. Korond és Parajd 

 „Sóvidéknek nevezik pedig a Korond-vize és a Kis-Küküllő völgyét is le 
Szovátáig, azon több négyszög mértföldnyi sófekvetről, mely itt nemcsak a 
föld keblében rejtőzködik, hanem a föld felületére kitörve egész sóbérczeket 
alkot. Ily roppant tömegben a természetnek ezen nélkülözhetlen adománya 
sehol se mutatkozik, annyi itt a használatlanul heverő kincs, hogy egész 
Európa szükségleteit lehetne azzal fedezni, ha elzártságunk és olcsó 
közlekedésnek hiánya miatt azt használatlanul nem kellene hevertetni: 
mint annyi kincsét ezen isten által dusan megáldott hazának.”

                                                                                                         / Orbán Balázs  /

Parajd  látképeParajd  látképe

  Korond  látképeKorond  látképe Rapsonné váraRapsonné vára



  

MarosszékMarosszék 

  

 „Marosszék a Székelyföld nagy zömének leginkább északra eső részét 
alkotja, mert ez a központi székely anyaszék (Udvarhely) északi oldala 
mellett hosszan nyulik el, ugy hogy keleti felső végével egészen a 
Gyergyószéli havasokig hatol fel, mig északon és délen a vármegyék, 
nevezetesen a Mezőség területére messze beszögellik; s valamint a keleti 
szélen fekvő székek gyakran fedezték a hazát külmegtámadások ellen, s 
gyakran tarták fel a hóditóknak hazánk felé nyuló karját; ugy Marosszék 
és az annak előtolt előörseként künnebb fekvő Aranyosszék nem egyszer 
volt küzdtere a szabadságnak, fedezve a Székelyföldet oly támadások ellen, 
melyek kivülről jöttek, de védve oly hatalmi túlkapások ellen is, melyek 
elnyomással fenyegették a székelység ős szabadságát. “                                     
                                                                                                                                         
                                                                                                          / Orbán Balázs /

  
  Mezősámsond látképeMezősámsond látképeKoronka látképeKoronka látképe

Makfalvi  iskolaMakfalvi  iskola

Szovátai sósziklákSzovátai sósziklák

ErdőszentgyörgyErdőszentgyörgy

Nagyernye látképeNagyernye látképe



  

Marosvásárhely és környékeMarosvásárhely és környéke

     

    Református kollégiumReformátus kollégium  

  Teleki könyvtár Teleki könyvtár 

 “A délkeleti irányból lefolyó Poklos patakának Marosba szakadásánál egy 
lomberdők által koszorúzott hegyfok szögellik ki. - Ez Nagyerdő nevét a tetejét 
koronázó s oldalait boritó több száz hold kiterjedésű azon csereerdőről veszi, 
mely itt ezen erdőszegény vidéken a Nagyerdő elnevezést jogosan kiérdemli. 
Ezen hegységnek vég előfokát Somostetőnek nevezik; ott vannak Vásárhelynek 
szép nyaralókkal, borházakkal és csinos gloriettekkel tarkázott szőlői. Maga a 
város e hegyfoknak térbe enyésző legalsó lépcsőzetén és annak a Maros által 
körülkanyargott észak-nyugati alján igen regényesen és festőileg fekszik, s 
főként az alulról jövő előtt egy tekintélyes nagy városnak tünik fel... 

 Ha Vásárhely a távolból költött várakozásnak nem is felel meg, azért az mégis 
a Székelyföld legnagyobb, legszebb városa, melynek közel 12.000 lelkes és 
szorgalmas magyar lakosa van.”                                                                                     
                                                                                                               / Orbán Balázs /

Széchenyi-sétánySzéchenyi-sétány

  
        A királyi tábla épületeA királyi tábla épülete

  Marosvásárhely és vidékeMarosvásárhely és vidéke

A marosvásárhelyi vár és vártemplomA marosvásárhelyi vár és vártemplom



  

Nyárád vidékeNyárád vidéke

 “A Nyárád-menti faluk mind csinosak, s hol a Nyárád tere kiszélesedik, 
Szeredától le torkolatjáig, azok a tér ellentétes két oldalán sürűn egymás 
végtében lévén helyezve, a faluknak két hosszu, alig megszakadó lánczolatát 
képezik. Ott hömpölyög köztök, majd egyik majd a másik oldalra térve át, a 
szőke Nyárád, mely ha gyakori kiöntéseivel néha károkat okoz is, de 
egyszersmind megtermékenyiti földjét e térnek, melynek minden hantja 
művelet alatt van, miért vas szorgalmat kifejtő népe kevés földje mellett is 
jóllétnek örvend. E nép – mint mindenütt a székely nép – értelmes, munkás, 
fürge, tevékeny, udvarias, vendégszerető, s annyira megnyerő szives, hogy az 
utas oly otthonosan, oly jól találja magát e vidéken, mely ha nem mutat is 
fel nagyszerű, elragadó pontokat, de kies, szép festői vidékkel minden lépten 
kedveskedik.”
                                                                                                              / Orbán Balázs /

Lőrincfalva látképe

 

    NyárádszentlászlóNyárádszentlászló    Nagyteremi látképeNagyteremi látképe

Mikházi kolostorMikházi kolostor

Berekeresztúr látképeBerekeresztúr látképe



  

HáromszékHáromszék

  „A Székelyföldnek legszebb, legérdekesebb s minden tekintetben legkitünőbb 
részét kétségtelenül Háromszék alkotja. És ezen elsőségi osztályozás ugy 
természeti szépségeire alkalmazva, – mint erkölcsi értelemben is áll, mert 
Háromszék nemcsak az összes Székelyföldnek, hanem az annyi nagyszerü 
vidéket felmutató erdélyi résznek is kétségtelenül legszebb pontját képezi; és 
ha Háromszék természeti szépségben ritkitja párját, ha tájfüzérének 
nagyszerüsége által kiemelkedik; ha a természet áldásos kincseiben 
bővelkedik: erkölcsi becsben méginkább tulszárnyalja honunk minden más 
vidékét; igen, mert e szék minden időben a hősök hazája volt, mert a mult 
fényes fegyvertényeire, a nagy ősök dicső harczaira, a közel multban még 
fényesebb, még dicsőbb tettek következtek.”                                                              
                                                                                                              / Orbán Balázs /

Háromszéki népviseletHáromszéki népviselet

Az élőpataki főkútAz élőpataki főkút

Az illyefalvi templomAz illyefalvi templom

Bölön látképeBölön látképe

      Az ozsdolai Kún-kastélyAz ozsdolai Kún-kastélyA zabolai Mikes-kastélyA zabolai Mikes-kastély

Az esztelneki kolostorAz esztelneki kolostor



  

Bálványos és környékeBálványos és környéke

 „Egy múlt, egy dicső, nagyszerü emlékek s világra ható események által 
szentesitett korszak van itt eltemetve, azért a késő ivadék csak tisztelettel 
és szent ihlettel közelitheti meg e felszentelt romokat. Mert ha egy díszes 
régi templom nagyszerü mérveivel, gyönyörü díszművezetével meghat, 
elragad, s azt ugy tekintjük, mint a régi kor kőépopeá-ját, akként egy  régi 
várromnak is megvan költészete, azok a roppant művek, azok a földgömb 
forradalmait átélt, századok romboló hatalmával, emberek dúlásaival 
daczoló zömtornyok, ős várromok, oly hatalmas műemlékek, s keletkezési 
koruknak oly büszke képviselői, miszerint hidegen nem hagyhatják az 
utókor fiát, s midőn még az ily műemlékekhez a történelemnek dicsteljes 
emlékei fonódnak, midőn az ily ódon falakhoz nagy emlékek vannak 
csatolva, akkor az észlelve szemlélő bizonynyal hidegen és közönyösen 
nem közelithet egy ily emlékszentesitett romhoz.” 

                                                                                                          / Orbán Balázs /

BálványosvárBálványosvár

A torjai büdös-barlangA torjai büdös-barlang BálványosvárBálványosvár



  

Kézdivásárhely és környékeKézdivásárhely és környéke

  „K.-Vásárhely neve arany betükkel lesz felirva a történelem lapjaira, azon 
történelem lapjaira, mely az örök igazság homálytalan tükre, azon 
történelem lapjaira, hol a népek érdekei felkarolva a szabadság dicsteljes 
küzdelmei méltányolva, a hősies önfeláldozás és a szent hazaszeretet 
önzéstelen tettei elismerve lesznek: mert a kis város nagy lett, az iparos 
város a világtörténelem leghősiesb városává emelkedett...

 K.-Vásárhely a távolból, mint minden lapályon fekvő város, nem sokat 
igérő küllemmel bir. Keletről a Feketeügy partmagaslatára, északról a 
Torja pataka mederormára van fektetve és igy mégis némi csekély 
magasságon fekszik, főként az alantabb elterülő Feketeügy völgyéről 
tekintve.”

                                                                                                         / Orbán  Balázs /

A Tarnóczi-kastélyA Tarnóczi-kastély

Kézdivásárhely látképeKézdivásárhely látképe

Kézdivásárhely piacaKézdivásárhely piaca

    Kézdiszentlélek látképeKézdiszentlélek látképe

  
Csernáton látképeCsernáton látképe



  

Ojtozi-szorosOjtozi-szoros

 „Az előttünk felmagasuló Magyarós lábainál vagyunk, de ez nem 
tartóztata  fel utunkban, mert az Ojtoznak rajta túl fekvő, ismeretlen, s oly 
szépnek mondott vidéke csábitgatott, csalogatott maga felé. . . 

A  vámon alól azonnal kezdődik a tulajdonképi szoros. Az Ojtoz pataka 
által átfolyt szűk, kanyargó völgyet magas, meredek hegyek határolják. 

E völgy második kanyarulatánál még összébb szorul, balról (északról) a 
magas-meredek Máglyakő, jobbról a Rakottyás szép, erdőboritotta bérczei 
tornyosodnak fel. Ez utóbbiból egy 30–40 öl magas sziklanyak szökell elő a 
völgybe, azt annyira eltorlaszolván, hogy a zajongva törtető pataknak alig 
marad egy szűk mederhely. E sziklagerinczen van a Rákóczi várnak igen 
festői rommaradványa.”

                                                                                                          / Orbán Balázs /

Ojtozi-szorosOjtozi-szoros

  Ojtozi-vámOjtozi-vám  A Rákóczi-vár romjaiA Rákóczi-vár romjai



  

SepsiszentgyörgySepsiszentgyörgy

 „Sepsi Sz.-Györgyre, Háromszéknek székvárosába érkeztünk. Nevét 
temploma védszentjéről nyerhette. Egyike pedig ez a Székelyföld régibb 
városainak, mely a kivett egyh. közs. közé tartozott... E város is 
osztakozott a haza s főként a Székelyföld viszontagságos napjaiban, 
többször dúlta azt vad ellenség, templomkastélya 1658-ban a Rákóczi 
letételére betört tatárok által bevétetett; legérzékenyebben azonban az e 
honban mindenütt vérnyomokat hagyott Ali Pasha hadjárata érinté 1661-
ben... Szt-György az 1848–49-ki forradalom alatt is volt harcz és dúlatás 
szinhelye, de egyszersmind Szt-György volt a forradalom legdicsőbb és 
legmagasztosabb jelenetének szinhelye is, mert itten tartatott 1848 nov. 12-
én azon székgyülés, melyben Háromszék kimondotta az önvédelem 
határozatát.”

                                                                                                          / Orbán Balázs /

Háromszék székházaHáromszék székháza

Református templomReformátus templom



  

Barót és vidékeBarót és vidéke

 “Baróth  vásáros hely, s arra hivatott, hogy e vidék központi városává nője  
ki magát. Naponta csinosodik, s gyarapodik ugy, hogy már is városias 
küllemmel bir. Téres piaczán több bolt, és kőépület, a községben számos 
iparos és gyár  van, minek következtében élénk kereskedelmi mozgalom 
uralkodik. Itten  van  Miklósvárszék  székháza, Erdővidék kaszinója, posta 
és távsürgöny állomás, szóval mind azon  elemek  melyek  jogot  nyujtanak   
a várossá lételre.”

                                                                                                              / Orbán Balázs /

  Bodvaji vashámorBodvaji vashámor Erdőfülei vashámorErdőfülei vashámor

Barót látképeBarót látképe

Erdőfülei Dobó-kápolnaErdőfülei Dobó-kápolna



  

AranyosszékAranyosszék

 „Jól esik azért, ha útunkba a hős és szabadságvédő nép egy csoportját Erdély 
közepén feltalálhatjuk, oda helyezve az országrész szivébe, hogy onnan 
mintegy szétáradjon a szabadságvédőknek azon hősiessége és honszerelme, 
mely a multban csodákat mívelt, s mely hiszem, hogy a jövőben sem fogja 
magát soha meghazudtolni. Erdély szivének e nemes vértől lüktető gyupontja 
nem más, mint Aranyosszék, a székely székek ötödike. 

 Aranyosszék a Székelyföld zömétől egészen el van különitve, azzal 
tájrajzilag nem függ egybe, s eredetileg nem is tartozott az Atilla örökségének 
védváraként visszamaradt ős Székelyföldhez, hanem annak egy későbbi 
gyarmatát alkotja, oly gyarmatát, mely a legbámulatosabb hősiességnek 
köszöni lételét, korunkig való fenmaradását és virágzását.”                                 
                                                                                                              / Orbán Balázs /

                                      

                      

    

A várfalvi Aranyos hídjaA várfalvi Aranyos hídjaAranyosgerend látképeAranyosgerend látképe

Aranyos-szorosAranyos-szoros

Torockószentgyörgy látképeTorockószentgyörgy látképe



  

Torockó és környékeTorockó és környéke

 „Alig van bérczes kis honunkban helység, mely természetrajzi, történelmi, 
de főleg népéleti tekintetben annyi érdekeltséget tudna költeni, mint 
Toroczkó; alig van hely mely az észleletre hálásabb tért nyujtana, mint a 
havasoknak ezen rejtett városkája...

 Toroczkót pedig az, ki a termászet nagyszerüségében  élvet talál, kire az 
eszményileg szépnek hatása van, feledni soha sem fogja; ki azt ily lelki 
hangulatban egyszer látta, az bizonynyal vissza fog oda vágyni, mert e 
városnak fekvése, környezete oly nagyszerű, hogy azzal eltelni, annak 
szépségi kincseit teljesen kimeriteni soha sem lehet.”                                          
                                                                                                         / Orbán Balázs /  
                                                         

Torockói népviseletTorockói népviselet

  

Torockó látképeTorockó látképe

                        
    Torockószentgyörgyi várTorockószentgyörgyi vár Várfalva látképeVárfalva látképe

Torockói népviseletTorockói népviselet


