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Orbán Balázs élete

• 1829.02.03.-1890.04.19.

• író, néprajzi gyűjtő, fotográfus, országgyűlési képviselő, a Magyar 

Tudományos Akadémia levelező tagja

• régi udvarhelyszéki székely család

• 1846 tavaszán elhagyja szülőföldjét—->órásmesterség kitanulása

• Közel-Kelet beutazása, Egyiptom
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• 1848-49-es magyar forradalom után 

segítni a magyar emigrálókat

• 1859-ben hazatér, megírja élete főművét

(A Székelyföld leírása)

• az általa kiépített Szejkefürdőn dolgozott: 

történelmi tanulmányokat írt, sok

újságcikket közölt az ellenzéki lapokban



Művei

• Utazás Keleten

• A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, 

természetrajzi s népismei szempontból

• Toroczkó és völgyének ismertetése



Székelykapuk

Fából készített, gazdag faragású, festésű műremekek. A galambbúgos 

kiskaput vagy egyszerűen csak nagykaput nevezzük, mely egy födél alá 

foglalt kis- és nagykapuból áll, díszes faragással, újabban festéssel. 

Székelyföld szerte ilyen díszes, faragott kapuk ékesítik a kerített 

templomok cintermeit és a temetők bejáratait is.
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Nehezen találhatunk két egyforma székely kaput, egyedi díszítésük

miatt. Ezt három részben tárgyalhatjuk, úgy, mint: 

faragás, festés, felirat

Fellelhető díszek az égitestek (székelyeknél a nap az áldás jele), a 

madarak, a kelyhek, a növényi motívumok. Az oszlopokon a rózsa

illetve a levélfüzér végigfuttatása. Ezek ismétlődése ritmikus, szívalakra

emlékeztető, a köztük kimaradó helyet kacsokkal töltik ki, melyek

végén gomb, tulipán, rózsa vagy csillag található
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• A virágminták mellett – ritkábban –mértani díszítőformákkal is, 

például a legrégebbi ránk maradt székelykapu esetében is.

• A székelykapukat régebben csak faragták, de a 18. század óta a 

díszeket gyakran festik is; a felkúszó indák színe sötétvörös, az indán
ülő hármas levelek kékek, néha zöldek fehér pettyekkel tarkítottak; a 

rozmaringok mindig zöldek. A színezéshez csak piros, fehér, zöld és

kék színeket használnak, a kapukon a sárga vagy a lila szín sohasem
fordul elő



Néhány sűrűn használt felirat: 

• A béjövőnek szállás, a kimenőnek békesség.

• Áldás a bémenőnek, üdv a kijövőknek.

• Béke a bejövőre, áldás a kimenőre! 

• Békesség a bemenőknek, egészség a kimenőknek. 

• Ha e zajló nagyvilágban baj és bánat kerget, jó szándékú szívvel mihozzánk
betérhetsz. 

• Ha jó szándék hoz, e kapun bejöhetsz, különben az úton fel s alá elmehetsz. 

• Házad lehet bárhol, de hazád csak itt. 

• Isten hozott. Ha mész, Isten legyen veled.



Köszönjük a figyelmet!


