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1. Udrarhelyvármegye. 

1874. előtt az u. n. Székelyföldön  nem létezett 
a vármegyei intézmény, hanem hasonlóan a szászok 
földjéhez  (Királyföld):  székekre  vala osztva. 1874-ben 
az uj territoriális felosztás  alkalmával: a régi Ud-
varhelyszék,  Keresztúr-  és Bardoczszékek,  a volt Felső-
Fehérmegye  és Kőhalomszék  pár községével kerekítte-
tett ki a mai Udvarhelyvármegyévé. 

A vármegye EK. határán, az É.-Ny.-ról D.-K.-re 
hnzódó Hargita-hegység  Csikvármegye  felé  t ermészetes 
határfalat  képez, s D-en a nyulványáúl szolgáló 
Rikával,  a régi Bardoczszéket  (Erdővidék); az oláh-
falvi  és pálfalvi  fensikokkal  pedig a N.-Küküllő 
mentét ágazza be. E hegységből táplálkoznak a 
vármegye vizei is 

2. Segesvárról Székely-Udvarhelyre. 

A M. A. Y.-on Segesvárra  érkezve, az ott vára-
kozó szárnyvasuti apró kocsikra ülünk fel.  Segesvártól 
Héjasfalváig  a M. A. V. pályatestén halad vonatunk; 
HéjasfalvátólBrassó  felé,  alig 2 km.-re haladva, irányt 
változtatunk, s áthaladunk a Küküllő hidján. 



Udvarhelyvármegye első községe: Uj-Székely, 
mely azonnal feltűnik,  nagy részt cseréppel fedett 
csinos házaival. 

A székely rendszeretet és tisztaság még a szász földről  ér-
kezőt is meglepi. Az utczára néző ház homlokzata, cserkoszorú vagy 
tulipándiszitmény közt, a ház építőjének és élete párjának nevét, 
az épités idejét tünteti fel.  E mellé sajátságos, kezdetleges, de 
azért jellemző festmények  sorakoznak. Az udvarba nyiló galambu-

(jos  cserfa  kapu (L. az 1. képet), két körives nyílással szolgál a 
szekereknek, gyalogjáróknak; kívülről: faragott  tulipán  és szölödi-
szitmény,  sőt olykor oszloputánzat  is ékesíti. Néha tréfás  köszöntök, 
versek is láthatók. 

A tisztára sepert udvaron rögtön észrevehetjük a gazda 
vagyoni állapotát, rendszeretetét. A legszegényebbnél is ott áll 
az istálló,  a csűr,  kétfelől  pajtákkal.  Oszszel cserfalábakkal  rakott 
asztag  egészíti ki a sort Balra a sütöház,  kis konyha és a gémes 
kut  foglalnak  rendesen helyet. A lakás előtt lehetőleg i—2 m. 
széles kertecske  kinálja illatos virágait. A lakás mögött, a méhest 
tartalmazó konyhakert és csűrök után. a gyümölcsös  következik, s 
az egész telket tüskekoronával megrakott takaros fonásu  sövény 
kerítés  (ujabban deszkapalánk is) futja  körül. 

Hajnal hasadtától késő estig munkában sürög a ház ap-
raja-nagyja, csak a vasárnapi ünnep szakítja félbe  a szakadatlan 
tevékenységet. Az a jó kedv, élénkség, készség, a mivel a mun-
kához fognak;  a munka szaporasága, a kitartás, ruganyosság a 
dolog közben is felhangzó  dalos elégültség, leleményes tréfa:  tisz-
teletet parancsol a szekelynek! 

Pedig a vasútról is látható hegyes, szűk határ nem jutal-
mazza valami gazdagon a ráfordított  munkát, s a süríi községek-
nek sem jut oly^bő és változatos határ, a minőkkel pl. a szászo-
kat az Árpád királyok bőkezűsége megajándékozá. 

Uj-Székely  ref.  és unitár, lakossága jól megfér  egymás mel-
lett. Marháik szépsége, jósága a vonatról is szembetűnő; földjeik 
megmunkálása pedig kiválóan gondos és tiszta. 

A következő Boldogasszonyfalva  a vallási türel-
messég ritka példája. Az aránylag kicsiny községben, 
4 hitfelekezet  temploma (ref,  unitár., gör. kel és gör. 
kath.) hirdeti békességben Isten igéit, a g. kel. és 
g. kath. hitűek eredetileg oláhok voltak, de telje-
sen elmagyarosodva, számuk folyton  apad s a más 
két hitfelekezet  tagjaihoz csatlakoznak. 



Székelyház galambbugcs kapuval. 



Alig pár km -re, a mindinkább szükülő völgy 
b.-olclaián húzódik meg nagy szerényen, pár kiemel-
kedőbb házát és karcsú templomtornyát mutatva be: 
Fiát  falva. 

Vonatunk most egy kanyarulattal átcsap az 
országúton, s az egész völgyet majdnem átölelő 
Székeliy  vagy Szitás-Keresztúron  a vármegye egyik je-
lentékenyebb nagyközségénél állapodik meg. \ Ko-
rona vendéglő.  Szobaár: 80 — 1 frt,  ebéd 60—80 kr.) 
Szük utcza vezet a városba, egyetlen fontja,  a mely 
egyúttal tere is. 

A lakosság kizárólag magyar, illetőleg székely, 
a kik a róm. katfr.,  ref.  és unitár, vallásnak hivei. 

Járás- és szolgabirói hiv., jól berendezett üz-
lethelyiségek. Közművelődési intézetei közül az áll. 
tanítóképző,  a jelenleg 5 oszt. unitár, gymnasium, köz-
ségi elemi iskola stb. érdemelnek emlitést. 

Fentemiitett régi gymnasiuma, a kolozsvári unitárius  fögym-
nasiumnak előiskolája. Tanalói közül sokan mennek át oda, hogy 
gymnasiumi tanulmányaikat befejezve,  felső  intézetekben nyerje-
nek tovább kiképzést. E középiskola jótevői néhai b. Orbán Balázs 
es Éerde  Mózes voltak. 

Az ódon r. kath. templom 1458-ban épült. A 
kormány és az EMKE támogatásával, a vármegyei 
ipar-egylet  által bennlakással fenntartott:  szövő  tan-
műhelyben,  évente több székely leány nyer kiképez-
tetést a finomabb  házi szőttesek  készítéséből. 

A tanműhely szőttesei keresett emléktárgyak és házi be-
rendezéshez: asztali abraszokul és ágyteritőkiil kiválóan alkal-
masok. 

Kocsin ki lehet rándalni a vármegye Ny. részébe, Bözöd-
Ujfaluha  lakozó székely szombatosokhoz.  A héber nyelvet nem bír-

ják ugyan, azonban meglátszik rajtuk az izraelitizmus befolyása, 
leginkább abban, hogy a földmivesség  pang a kezeik alatt. 

Másik ajánlatos kirándulás a Fehér-Nyikó  völgye, hol a 
székelyföld  legszebb leányai születnek. 



A vasút tovább, haladva, alig 2 km -re a Fehér-
Nyikút  áthidalja. 

Jobbról elmarad Bethfalva;  fennebb  a Küküllő 
mellett, már külsejével is jóllétét eláruló Kis-Galamb-
falva.  A régi várromot mutató Gath<.'tető  és a j.-parti 
Nagymái  közé szorult helységtől felfelé,  az utóbbi 
hegyfok  megkerülésével érjük: Nagy-Galambfalvát. 
Módos, nagy község. Sok nemes család származási 
helye Az E.-ra megnyíló, regényes vágási völgyben 
váromladék látható. Csakhamar a Küküllő b.-part-
jára helyezkedünk, s a décsfalvi  szorosan túl; a hí-
res agyagfalvi  térre  robog vonatunk, hol csaknem 
egyszerre 4 község u. m.: a torkolat mellett Décs-
fatva,,j.-ra  Agyagfalva,  ezzel átellenben balfelől  Ma-
gyaros— és a tér E. csúcsában: Bögöz tárulnak elénk. 

Ez a székelyek Rálcosmezeje,  ide gyűltek össze a íonto-
sabb iigyek megvitatására. 1848. október 10-én taríották utolsó 
gyűlésüket, s innen indult a veszélyben lévő liaza védelmére a 
30,000 székely, kiknek hős tetteit Bem és Petőfi  annyira dicsői-
tették. 

A távol fekvő  állomás után érjük magát Bögöz 
falut,  melynek csinos házai között haladunk át; 
majd a Nagy-Küküllő túlsó partjára kelünk, s a 
„Bonta"  nevű sziklaszoros veri vissza vonatunk dü-
börgését. 

Most kitágul a völgy, s jobbra látjuk Oczfalvát,  s miha-
mar előttünk van Bikafalca;  mig j.-ra Ftlsii-Boldogas-szonyfuha 
marad el. Felső Boldogasszonyfalvával  éppen átellenben, az úgy-
nevezett *bodzá*-uál,  közvetlen a Küküllő mellett, hirtelen egy 
nagy kinyarulat után előnkbe tárul Szekely-Udvarliely városa, 
számos kimagasló középületével, templomaival. De még a kopasz 
Budvár  alatt elhaladva: a város É.-K. szélére fekvő  pályaudvar-
ban állapodunk meg. 

3. Székely-Udvarhely. 
Székely-Uavarhely  (L. a 2. képet) rend tan. vá-

ros és a vármegye székhelye. Kir törvényszék-



Székely-Udvarhely látóképe. 



kel, valamint számos állami hivatallal; két fő-
gymnasiuma (róm. kath. és cv. ref.),  áll. főreálisko-
lája, felsőbb  leányiskolája, ipar-és keresk. iskolája; 
állami agyagipar iskolája, több humánus és kultu-
rális egyesülete: egyikévé teszik a legműveltebb 
kis városoknak; mig másrészt tetszetős külseje, ut-
czáinak élénk forgalma,  nagyon kedvező benyomást 
gyakorolnak az utazóra. Lakosainak száma (katon. 
nélkül) 5476, teljesen magyarok. Rendkiviil szűk 
helyre összeszoritva, terjeszkedése nagyon akadá-
lyozva van, mi főként  a forgalom  élénkségének meg 
nem felelő  méretű utczáin észlelhető. 

A vasúttól az uj vármegyei kórház  mellett — 
j.-ra hagyva a vásárteret — a szűk Bethlen-utczán 
át, a főtérre  (piacz) érünk. 

Föltűnik itt a város egyik legszebb épülete, az 1695-be 
épült vármegyeháza, valamint az építészetileg minden fontosab 
Kiválóság nélkül való régi városháza. 

A főtér  DK. oldalának magaslatán díszlik: az 
1788-ban Török  Ferencz  plébános buzgólkodásából 
épitett róm. kath. plébánia templom.  A templom el 3tti 
térről gyönyörű kilátást nyerünk a városra ós az 
azt süriin környező községekre. 

É.- Siménfalva,  Bethlenfalva,  s ezzel átellenben Kadicsfaloa, 
fennebb  Fenyéd;  a velünk szemben levő hegy oldalán terül el 
Szombatfalva,  mögötte Lengyelfalva,  s még magasabban Farczád  és 
Siikő.  J.-ra fenn  a Hargita  magaslatán Oroszhegy,  alább Szt.-Tamás, 
Tibid.  Lefelé  a völgyön F.-Boldogasszonyfalva,  BUcafalva,  Oczfalva 
stb. A templomtól, — arczczal a város felé  állva, — j.-ra van : 
a messze kimagasló plébánia,  mig b.-ra az 50 tanulóra szóló finc• 
velo  (seminarium) fekszik.  E magaslatról a fedett  lépcsőn leszáll-
va, a Fogarasi  Mihály püspök által emeltetett, s apáczák vezetése 
alatt álló leánynevelő-intézet  impozáns épülete fogad.  Szemben a 
róm. Teath.  fögymnasium  csinos uj hajléka. 



A rom. kath.  főgymnásium*)  a jezsuiták tanodá-
jából még 1688 előtt keletkezett. Kezdetben a gym-
nasium 4 latin és 2 elemi osztályból állott. A je-
zsuita igazgatók közül kitűnt Káldi György, ki 
1695-től 1700 végéig kormányzott. 1736-ban agym-
nasiumot kibővitették a rhetorikai és poétikai osz-
tályokkal. A jezsuita szerzet 1773-ban eltöröltet-
vén, azok tagjai többnyire megyei papokká lettek 
és igy folytatván  a tanitást, az udvarhelyi gymna-
sium megyei papok és világi egyének kezeire bí-
zatott. Végre 1849-ben a tanintézetet bezárták s 
épületét katonai czélokra használták. i850-ben újra 
megnyitották, az uj tanterv szerint berendezve. Ék-
kor az intézet teljes 8 osztályává lett. 1854-ben 
megnyilt a finöveíő  is. 1859—69-ban létre jött az 
ifjúsági  könyvtár, melyben jelenleg 1203 kötet van. 
1877-ben előkészítő osztályt alapítanak, ez 1882— 
83-ban megszűnt. A tanári kar 1890-ben kisegítő 
könyvtárt létesített a tanulók számára. 1892-ben a 
zenetenitást is megkezdették. A tanári kar buzgal-
ma következtében a zenekari alap a 3000 forintot 
jóval meghaladja. Az egyes szertárak is szépen van-
nak berendezve. 

Jelenleg az iskolának uj palotát építettek (L. 3-
képet) mely 100,000 frtot  meghaladó összegbe került. 
A főgymnásium  fentartója  az erdélyi róm. kath. sta-
tus, egyházi főgondnoka  Jung Cseke Lajos apát-
plébános ; világi főgondnoka  Török Albert dr. s 
igazgatója Soó Gáspár. Tanárok: Daróczi János' 
Embery Árpád, Gáspár Balázs, Gáspár István, Haj-
kó László, Jánosy Péter, Király Lajos, Szigethy 

*) Történetet megírta Daróczi János, fögymn.  tanár, az 
1892-ben Embery Árpád tanár szerkesztésében megjelent Emlék 
Japban. 



Állami főreáliskola  épülete. 



István, Tamás Albert, Varga Sándor. — Tanulók 
száma 200 körül. Az internátusban mintegy 60 ta-
nuló nyer teljes ellátást. Igazgatója Bodosi Lajos. 
A finövelőben  (convictus) mintegy 50 tanuló van. 
Igazgató Varga Sándor. 

A piacz közepén áll (épült 1781.) a ref.  templom. 
Érdekes feljegyezni:  liogy a régi templomot,  mely 
azelőtt a mostani plébánia templom helyén állott, 
a katholikusokkal együtt használták. A templom-
mal átellenben az ev. ref.  kollégium,  2 emeletes épü-
letét látjuk. (L. a 4. képet). 

A három középiskola közül az ev. ref.  főqym-
nasium 1672-ben nyittatott meg, főleg  Bethlen Já-
nos 1000 darab aranyból álló alapitványából. Eleinte 
négy latin osztály volt: etymologia, sintaxis, poé-
zis és rhetorica, ehhez járult még az elemi osztály. 
Az alsóbb osztályokat a köztanitók vezették ; a 
felsőbb  tanulók (a deákok) a rektor felügyelete  alá 
tartoztak. Később kiegészült a tantárgyak száma 
a logikával, görög és német nyelvvel, végül ezek-
hez járult a műének is. Tetemes javitásokat hozott 
létre Kiss Gergely (1768 —1786), ki átépitette a coll. 
épületét és templomát 1832-ben az intézet főtano-
dai collegiummá tétetett s a theologiai, pliil. ós lit. 
szak mellett a jogi is felállíttatott.  1851—52. tan-
évben uj szervezetet nyert az intézet. A tanulók 3 
elemi, 8 gymn. és 2 theol. osztályra soroztattak. 
1861-ben az elemi iskola 4 osztályra bővittetett. 
1871-ben a jogi szakosztály megszűnt. 

Az 1771- és 1772-ben készült épület semmi-
kép sem volt alkalmas a tanitásra, sem a nagy-
számú bennlakok befogadására  Ezért 2 emeletessé 
tették az épületet s nagy átalakításokat eszközöl-
tek, melyek 45,000 frtba  kerültek. Jelenleg diszes 



Az ev. ref.  kollégium 2 emeletes épülete 



2 emeletes épület áll rendelkezésre, kényelmes és 
világos, nagy termekkel stb. Az uj épületet 1888. 
október 14-én szentelték föl.  Az uj épületben ösz-
szesen 48 helyiség van. A eollegium összes vagyo-
na mintegy 400,000 frt  értéket képvisel. Az iskola 
az ifjakat  83-féle  ösztöndíjból gazdag s jótékony 
jutalmazásokban részesítheti. A szertárok elég gaz-
dagok. A könyvtár a 15,030 darabot meghaladja s 
k. b. 10,000 frt  értéket képvisel. 

A coll. közvetlenül az erd. ev. ref.  egyházke-
rületi állán ló-tanács közvetlen hatósága alatt áll. 
Főgondnok: Sebesi Akos; algondnok: Mezei Ödön 
dr., Gyárfás  Endre; Ilyés István pénztáros és 
dr. Nagy Samu, coll. ügyvéd. Igazgató; Gönczi La-
jos. Tanárok : Bod Károly, Félegyházi Antal, Soly-
mossi Endre, Olasz Gyula, Kovács Dániel, Fejes 
Áron, Szabó András. Ezon kivül vannak köztani-
tók is. A tanulok száma az 1894—95-ik tanév vé-
gén 189. Az intézet állami segélyezésben részesül. 
Kilátás van arra, hogy rendszeres évi állami se-
gély czimen tizenhat ezer forintot  nyer az intézet 
s a tornacsarnok fölépítésére  8 ezer irtot, egyszers-
mindenkorra. Tanáraink létszáma kiegészíttetik 13-ra 
s az állami díjazást nyerik. 

A piacz alsó végén van a Szt.  Ferencz-rendiek 
zárdája s két tornyú temploma.  E zárda János Zsig-
mond előtt: az úgynevezett „Székely-Támad"  vára 
helyén állott. (L. az 5. képet). 

János Zsigmond, az ellene fellázadt  székelyek megfékezé-
sére e pontot tartván legalkalmasabbnak, a szerzeteseket kitele-
pítette, s odi 1561-ben «Székely  -Támad*  várát rakatta. Ennek 
romjai felett  épitteté gr. Csáky  Albin kultusz miniszter az állami 
főreáliskola  diszes palotáját, egyúttal 15 tanulóiam tematust 
rendezvén be. 

A Székely  Támad  vagy Csonkavár,  a Rákóczy szabad-
ságharcz alatt romboltatott le véglegesen s azóta romjaiban he-



vert. A vár négy szegletén négy bástya, a középén egy nagy pa-
lota romjai állottak, ezeket az építkezés alkalmával lerombolták s 
anyagát felhasználták. 

Az alapozásnál, a lerombolt épületek alapfalain  kivül, s jk-
kal régibb keletű alapokra is találtak, melyek arra mutatnak, 
hogy itt még a rómaiaknak is volt erődítményük. És valóban a 
székely muzeumban Sepsi-Szentgyörgyön  C J. V. B. bélyegii tég-
lákat látni. 

Magy.  kir  állami  főreáliskola.*)  alapíttatott !871-ben Var-
gyasi Dániel Gábor főispán,  dr. Török Albert és Tibád Antal hát-
katós közreműködése folytán  Eötvös József  br. minisztersége alatt. 
Trefort  Ágoston kiváló figyelmére  méltatta az iskolát s emelke-
dése nagy mértékben az ó atyai gondoskodásának köszönhető. Az 
internátus 1871 óta áll fenn  s fentartására  1892-ig, mikor ui pa-
lotát nyert, a megye sokat áldozott évente. Az intézet elékészitő 
osztálya 1874-ben létesült. Az uj palota, mely méltó dísze a város-
nak, s mely a Székely-támadt (Csonkavár) helyiségén van, gr. Csáky 
Albin minisztersége alatt épült az áliam és a megye jóvoltából. Az 
emeletes s a modern igényeknek megfelelő,  díszes tornacsarnokkal 
(L. 8-ik kép.) biró palota 120,000 frtba  került. Az uj palo' a lé-
tesítése Dániel Gábor, Török Albert dr., Elischer József  fáradhat-
lan buzgalmának köszönhető. Van az intézetnek virágzó ének- és 
zenekara, melynek pénzalapját a tanári kar anyagi áldozattal tette 
le s buzgalmával növelte 1600 frtot  meghaladó összegre. A szertá-
rak gazdagon vannak ellátva, mintegy 5000 darabbal 22,000 t'rt 
értékben. A tanári könyvtárban 5000-et meghaladó kötet van 
11,000 frt  értékben. Internatusa szépen van berendezve s a ta-
nulók ellátása, gondozása valóban mintaszerű. Kir. igazg tó Soly-
mossy Lajos dr. Tanárok: Barabás Jenő, Csehély Adolf,  Dózsa 
Jakab, Fankovich Gyula, Hann Károly, Hlatky Miklós, Molnár Ka-
roly, Pálffy  Károly, Pogány Kornél, dr. Kózsa Géza, Tompa Ár-
pád, dr. Vajda Emil és Mikó Pál. Az egyiittlakis az igazgató 
és felügyelő  tanár vezetése alatt áll. A. tanulók száma 180—140 
körül váltakozik. 

A keddi vásárokra,  főleg  aratás idején, beözön-
lik a környék lakossága. Ilyenkor jellemző visele-
tükben szemlélhetjük a délczeg testtartásu, s nyilt 
arczuk daczára megfontolt,  ravaszkodó, de becsüle-
tes munkás népet. 

+ ) Történetét megírta Vajda Emíl dr. tanár. 



Székely támad vár romja. 



A főreáliskola  tornacsarnoka. 



Magán épület Sz.-Udvarhelyt. 



A férfiak  darócz öltözetét házilag készitik és pedig nadrág 
=harisnya — fehér,  a kabát=/coríi -— szürke posztóból készül. A 
nők házi szőttesből készült fersinget,  ujast  és lájbit  viselnek; utóbbi 
csak kis, derékhoz álló öltözék, s inkább a fiatalság  viseli. Akár-
hány olyan akad a sugár nőalakok között, hogy Madonna fejűt 
rajzolhatnák. 

Megemlitendők még az országos vásárok, melyek a jól 
gondozott, bogáíszarvu ökreikről híresek, 

Bérkocsik-.  A vasúttól a városba 50 kr., 1 ó. 80 kr , 1 pap 
5 irt. Szálók:  Szobaárak: Budapest  (Kossuth-utcza) a modern igé-
nyeknek megfelelően  a legnagyobb kényelemmel berendezve, 1—3 
Írtig szolg. együtt; omn. 30 kr.; Szerényebb igényeknek: 
Csillag,  Bárány, Szarvas,  50 kr— 80 kri Éttermek  és  sörházak: 
Benedek  Béla  vendéglője, szép kerti helyiséggel. Valter  Vilmos 
(Kossuth-utcza.) Kávéház-.  Nemzeti  (Kossuth-utcza). Posta  és  távír-
da hivatal-.  Bethlen-utcza, (Ny. reg. 8—12, d. u. 3—6 ó ) 

4. Kirándulás Budvárra. 

A várostól D.-re, alig '/4 ó.-ra kimagasló sziklahegye Buda 
vár nevet visel. A sziklafalban  tátongó üregekbe tündéreket helyet 
a nép phantasiája. A meredeken megszakadó hegy csak E.-ról függ 
össze egy nyak által a Kuvaizsza  hegygyei. Ny.-on a Csicsertől  az 
Ördögkutja  pataka vágja el. Az E. hegynyakon kettős sáncz; K. 
és D. meredek oldalon nem volt erődités, K. és E.-on falazat 
nyomai vannak. E helyen kőeszközöket, bronz vésőket és lánd-
zsákat találtak, vas nyilakkal együtt. 

E hegyen állítólag Attila  öcscsének Budának  vára volt. A 
székely mondák Zandirhámja  is itt lakott 

A város felett,  K. felől  emelkedik a meglehetős magas 
,Szarkakő  ahonnan gyönyörű kilátás nyilik nem csak a Kü-
küllö  mentére,  hanem a Homoród  vidékére,  s a távoli fogarasi,  bras-

sói hegyekre is. 23 községet innen tiszta időben belátni. 
A várostól  alig 10 perezre van a kápolna, szomszédságában 

DN-ra van egy sós fürdő,  a mely gyógyhatású. 
Udvarhelyet választva a kirándulások központ-

jául, három irányba mehetünk: Csík-,  Parajd  vagy 
Homoród-Oklánd  felé. 

Kocsik napi bére 5 frt;  több napra 4 írt naponként. Egy-
szerű székely fuvarok:  2—3 frt. 

I I 



5. Székely-Udvarhelytől Csik-Szeredáig. 
A Sz.-Udvarhelytől  Csik-Szeredáig  szolgáló kocsi út 51 km., 

(jó kocsi fél  ii. alatt áthajt). Pihenő és etetés: Szenlegyházas-Oláh-
faluban  (1 óra), a hol két jó vendéglő is van: a Nagy  Pál  és Kis 
Irmáé  mindkettőben vannak vendégszobák (1 frt). 

Udvarhelyről  a Bethlen  utczán kihajtva, az in-
dulóházon tul, mindjárt Siménfalvát  érjük, közvetlen 
utána jön Bethlenfalva,  j.-felől  a Szarkakő  n ^ ü hegy-
gyei-A falun  felül  Ugrón  Gábornak  megnézésre különö-
sen érdemes, a technika mai vivmányai szerint beren-
dezett gyártelepét (fürészmalom,  téglavető) látjuk, 
majd Fenyéd  kies fekvésű  helységen és Máréfalván 
haladunk át. Máréfalvától  enyhe emelkedéssel, gyö-
nyörű erdős tájon a Czekend  lábához érünk, honnan 
már hatalmas serpentinával visz fel  az út a Cze-
kend  tetejére,  máskép az Oláhfalvi  fensikra  (861 m. m.), 
honnan Ny.-ra Udvarhelyig,  sőt alább is leláthatunk, 
mig É.-K.-en a Hargita  méltóságos tömegét pillant-
juk meg. 

Majdnem két kmt -t egész sima téren haladva, 
lejteni kezdünk, s j.-ra fordul  utunk - A szükülő 
völgyben kis — de hatalmasan zugó patak — ro-
han ki mellettünk. Még egy forduló,  s előttünk áll, 
mintha a földből  nőtt volna ki, a szép fejlődésnek 
indult és sürün látogatott Homoród-fürdő,  hol 
legalább egy órát pihenünk, megtekintvén beren-
dezéseit és pompás fenyveseit.  (L. a 8. képet). 

A hatalmas fensikban  a kis Homoród  s egy 
más jelentéktelenebb patak mély völgyet ástak. A 
Homoród  a fensik  hosszában, s erre merőlegesen a 
másik patak. E patakok mély völgyében rejtőzik a 
kies fürdőtelep,  mely Kápolnás-  Oláhfalu  község tu-
lajdona. 

Szerencsés fekvésénél,  balzsamos fenyves  levegője és ki-
tűnő vasas savanyu vizeinél fogva,  hazarészünk, s mondhatni ha-



Homoród fürdő. 



zánk egyik legspeciálisabb fürdője.  Különösen vérszegény gyer-
mekek és nőknél 4 — 6 heti itt tartózkodás valóságos csodákat 
mivel. Ha oly tulajdonos kezében volna, a ki megfelelő  beruhá-
zással kellő comfortot  nyújthatna, európai hírnévre tenne szert, 
így is évről-évre gyarapodik látogatóinak száma, s nagy előnye, 
hogy a fő  forgalmi  vonalba esik. Jelenlegi berendezése mellett 
mintegy 60 család fér  el benne. 

Vannak családi lakások, konyhával és vendégszobák egye-
sek számára. 

A lakások  heti bére 5 frttól  10 frtig,  de a szobában épen 
csak a legnélkülözhetlenebb bútorok vannak meg; ágyneműt 
hozni kell, vagy a bérlőnél érette külön fizetni. 

Étkezés a vendéglőből, de házilag is. A közeli falvakból 
élelmi szerek bőven szállíttatnak; hust és fűszerfélét  Udvarhelyről, 
a naponta közlekedő posta szállít. 

Van igen csinos vendéglőhelyisége, melynek homlokzata 
előtt húzódó széles folyosó  esős időben a vendégeknek sétányul 
szolgál. Állandó fürdő-orvos  is van, azon kivül kézi gyógy tára, s 
az évad alatt posta és táviró állomása is. 

Ebéd házhoz: (4—5 tál étel) havonként 28 frt,  2—3 sze-
mély számára. 

A vendéglőben étlap szerint, avagy előfizetéssel  (ebéd 80 
kr, vacsora 40 kr) foly  az étkezés. Turisták lakásért: napjára 1 
frttól  — 1 frt  50 krig fizetnek.  Zenedij 5 frt. 

Több forrása  közül 5 van használatban : 3 ivóvíznek, 2 für-
dőnek. 

Az ivóvizek közül: a felső  kút,  meg az alsó kút  vagy Klo-
tild  forrás  vannak elemezve. Utóbbinak vizét palaczkokban szál-
lítják Udvarhelyre. Az úgynevezett Ilona  forrás  (a hasonló nevü 
völgyben L. 9.kép.) még nincs elemezve, noha kellemes vizét nagy-
ban használják.*) 

Homoród-fürdő  kellemes, magyar társadalmi életén kivül, 
még kirándulási főhadiszállásul  is kiválóan alkalmatos. Ugy a 
Hargitára,  mint Sít.-Keresztbányára,  Dobogóra, Kérulyfürdőre,  vagy 
Homoród-Almás  hires barlangjához, innen aránylag kényelmesen 
tehetni kirándulásokat. Vezető és felszerelés:  Kápolnás vagy Szent-
egjházas-Oláhfalun  szerzendők be. 

*) Az 1880. évi fürdő  évadban, Bartha M. orsz. képv. kez-
deményezésére, a fürdővendégek  gyűjtéséből, csinos sétautak léte-
sültek az eddig elhanyagolt pompás fenyvesekben. 



Ilona völgy a homoród fürdőn. 



A homoródi  fürdőtől,  kitűnő országúton, magas 
fensikon,  rövid 1/4 ó. alatt érjük Kápolnás-Oláhfalut: 
a fürdő  tulajdonos községet. Majd Szentegyházas-  Oláh-
falu  nagyközsége (2 vendégfogadó)  fogad. 

Oláhfalun  tul, az út magas réteken viszen, s 2 km. után 
az ősidőktől fogva  Tolvajos  hágónak vagy Nagyerdőnek  nevezett 
hegyre hatol, hatalmas bükkök és óriási fenyők  közt kanyarogva. 
A Hargita  gerinczére érve, a széles Csikvölgybe  térünk, melyet 
K.-felé  mértföldnyire  most kopár hegység határol, holott egykor 
a legszebb fenyvesek  diszlettek. Majd feltárul  az Olt  völgye,  mely-
nek partjain Csik-Szereda  és a sürün egymásmellé épült községek 
tornyai ragyognak, s a hatalmas bérezek által határolt környezet-
tel együtt, szép látványt nyújtanak. 

6. Udvarhelytől Homoród-Almásig és Sz.-Kereszt-
bányáig. *) 

Udvarhelytől Almásig kocsi napjára.5 frt;  Al-
mástól a barlangig székely szekér 2 frt.  Összes tá-
volság 5 óra. 

Reggel 5 órakor vonulunk ki a városból a 
Kossuth-utczán A város végén haladva, jobbra 
látjuk az ősz Budvárt kopasz oldalán bámészkodó 
kőlyukaival ("szemeivel), balról a Kuvar nevü hegy 
végénél a kápolnát, sóskutat, hol a megyében oly 
gazdagon előforduló  konyhasó egyik telepe nyug-
szik feltáratlanul.  Felső-Boldogasszonyfalva  közt az 
ut a N.-Küküllő, völgyéből keletre fordul  s egy 
patak mellett Arvátfalván,  Patakfalván  át felvezet 
azon hegyhátra, melynek neve Kénosi  tető,  mely-
nek folytatása  képezi választóját a N.-Küküllő és 
Olt folyóknak.  A Kénosi tetőről tekintve, magunk 

*) E leírásokat irta Molnár Károly tanár a dr. Vajda 
Emil által 1895-ben szerkesztett Udvarhelyi Emléklapba. 



előtt látjuk Nagy-Homoród-völgyét, mely északról 
délre nyúlik, egész az Öltig.. Két oldalt magas hegy-
hátak, várakhoz hasonló emelkedésekkel szegélye-
zik. Völgyiapálya elég gazdag községekben Ott 
látjuk a völgy torkolatában Homoród-Keményíalva, 
Abásfalva,  a kiszélesedett részben H.  Szent  Márton 

Recsenyéd,  Szent-Pál,  Szent-Péter,  Városfalva,  Darócz 
községeket, a jobbparti magaslatokon Bágyot.  A 
völgyiapályban szinte sólerakodás van, mit a köz-
ségekben előforduló  sóskutak s határaikban (Szent-
Pál) a sóagyag sókivirágzása, meg a dombokon 
előforduló  gypsz jelölnek. 

Homoród-Szent-Mártonnál a völgyön fölfelé 
haladunk Abásfalvára,  honnan déli irányban átme-
gyünk azon magaslaton, mely a Nagy-Homoródot 
elválasztja a Kis-Homoródtól. Ezen vízválasztón tul, 
egy szük völgyben fekszik  Homoród-Almás, hova 
reggel 8 órakor érkezünk meg. Ha az időjárás ez 
utat lehetlenné teszi, akkor H.-Oklánd felé  menve 
csak 9 órakor érkezünk be. 

Homoród-Almáson az odavaló s reánk várakozó 
fogatokra  átülve, déli irányban folytatjuk  utunkat, 
azon vízválasztón át, mely a Kis-Homoród völgyét 
választja, el a Vargyas patak völgyétől, hol a bar-
lang környéke van. Fél 10 órakor már a Vargyas 
völgyében, annak a barlangon felül  eső tágas ré-
szében vagyunk, mely völgy a vizén át vezető hí-
don alól megszűnik. A patak a sziklák közé ro-
han, és a szemlélő nem tudja magát tájékozni, váj-
jon milyen irányban haladhat az útjában álló egyet-
len sziklatömbnek látszó hegyeken keresztül. Fo-



lyamát a meder szük volta miatt nem követhetjük, 
de még szemmel sem, kanyargásai miatt. A hidon 
átlépünk a patak balpartjára és ott délkeletnek 
tartva, fél  órai folytonos  emelkedés után felérünk 
egy hatalmas hegy, az úgynevezett Máltető aljára, 
melyet kaszálóul használnak, s melyen néhány csűr 
és egy hatalmas romladozó fal  látható. Ez a Kő-
mező;  némelyek szerint Kápolnamező, mert a monda 
szerint, az romja volna azon kápolnának, melyet a 
tatárjárás után a barlangból megszabadultak épitet-
tek Isten dicsőítésére. A Kőmezőn már a hegytömb-
ból két csúcsot különböztetünk meg: a 925 méter 
magas Máltetőt, melynek alján állunk és vele szem-
ben északra a valamivel alacsonyabb Erős  tetejét. 

A testi erő felfrissítésére  szánt villásreggeli 
atán induljunk a patak megkeresésére, mert az ve-
zet a barlanghoz. A Kőmezőn délre haladva, hir-
telen egy meredek lejtő szélén állunk, melynek 
aljáról felhallszik  a patak zúgása. A meredek olda-
lon nehezen leereszkedünk a viz partjára, s midőn 
szét okarunk tekinteni, akkor vesszük észre, hogy 
oly szük mederben vagyunk, melyből az óriás szik-
lafalak  miatt még az égből is csak keskeny szalag 
látható A patak túlsó partjáról nagy kőlyukak 
kandikálnak az Erős oldalából, mint barlangbejára-
tok, melyeknek belseje még ismeretlen. E barlan-
got nevezik Ugron-lyuknak.  A patak északról jőve, 
neki megy az Erősnek; de az erősebb lévén, ke-
letre forditja  a Máinak s mi kénytelenek vagyunk 
utána menni, pedig nem látunk a Málon semmi 
átjárót, csak gyönyörű s óriás méretű sziklacsopor-
tozatot. Midőn a patak folyását  a Máinak tövéig 



kisértük, akkor vesszük észre, hogy a viz egy része 
eltűnik alján, behatol nagy zuhogással egy szük 
nyilásu barlangba s ki tudja milyen utat követ, mig 
a délnyugati oldalon ismét előtörtet. A szük nyí-
láson be nem férő  víztömeg pedig egyet kanya-
rodik s újból átvetődik az Erős oldalába. 

Ezen a ponton tekintsünk szét. A két szikla-
óriás, ha feltekintünk  s egy felhőcske  szalad az 
égbolton, mintha ölelkezni akarna, mozogni lát-
szik, fejünk  szédül, fülünk  zug Alább a Mái ol-
dalán egy hatalmas lyukkandikál (kőlyuk), a barlang 
szája, jóval a patak medre fölött,  melyet régen 
Csudálókőnek  neveztek. Valami különös érzés lep 
meg s némán szemléljük e fenséges  képet, majd a 
Máira, majd az Erősre, e két elválasztott szikla-
testvérre, azok oldalán emelkedő sziklacsoportozatra 
s rájuk kapaszkodó fák  és cserjékre fordítva  tekin-
tetüket. Engedjük szabad szárnyra gondolatunkat. 
Az járja be azon ősi időket, midőn a sziklaóriások 
egyek voltak, midőn a Vargyas vize utat keresve 
magának, megkapott egy repedést s azt mosta-
mosta, addig mosta, barlangolta, mig létre hozta a 
barlangokat és vidéküket. A hegyiömb triász és 
jura korszakbeli tengeri mészkövekből áll s északi 
csúcsát képezi a persányi hegynek, mely délről 
északnak tartva, Felső és Alsó Rákos közt átlép az 
Oltón és ezen csucscsal rátámaszkodik a Hargitára. 
Ez a pont a föld  története szerrnt Udvarhelyvár-
megyének legrégibb szárazra jutott része, abban az 
időben szigete. 

A barlang szája nem látszik egészen, mert 
egy lőrésekkel ellátott vastag kőfallal  el volt zár-
va, ugy, hogy csak egy szűkebb nyíláson le-
het bejutni. A patak medréből 'mintegy 20 méter-



nyire emelkedő nyíláshoz egy falépcső  vezet, me-
lyen óvatosan haladunk a barlang előtermébe. 
Ha a Kőmezőről a nagy áradás miattnem azon 
utat lehetne követni, akkor a lépcsőtől nem 
messze, egy kiálló szikla a „Széchenyi"-szirt 
és a barlang nyílása közt levő szegleten, az úgy-
nevezett „Farkasösvényen" kellene aláereszkedni és 
a legszebb képet nem látnók. 

Az előterem egy tagas, egész társaságot befogadó  terem 
különbüzö irányban haladó folyosókkal.  Igazi menedékház, csak 
fel  kell szerelni. Az előteremből északkeletie és délnyugatra is 
folyosók  vezetnek. Az északkeleti folyosóból  jobbra haladva, az 
1. számú üregbe lehet jutni; egyenesen haladva pedig a 2. 3. 

stb. számuakba. 15 üreg van megkülönböztetve, melyek, régebben 
számokkal is jelölve voltak, de most nem látszanak, a fáklyafüst 
belepte. 

Régi felvételek  szerint 400 öl hosszú és oly sok oldalmé-
lyedése és folyosója  van, hogy a jó vezető okvetlenül szükséges, 
fekete  István felvétele  szerint készült váza megvan Báró Orbán 
Balázs «Székelyföld  leírásáéban. Ennek alapján szakértő köny-
nyen elkészithetné ujabb rajzát, mit a kirándulók előnyösen hasz-
nálhatnának. Remélnető is. hogy pár év múlva az E. K. E. ud/ar-
helymegyei osztálya elkészítteti a rajzot, leírást és ez üregek jel-
zését. 

Most azonban a vezető uton haladva szemlél-
jük a szük folyosókat,  tágas termeket, a csepegő 
köveket, az oldalfülkéket.  De vigyázzunk minden 
lépésünkre, óképpen olt, hol köves a barlang fe-
neke és fölfelé  vagy lefelé  lejt. Helyenként dene-
vérek czinczogása hallszik. Egész csoportokat lá-
tunk a sziklára egymás mellé helyezkedve. Más 
helyen egész vastag denevér guanó rétegen vezet 
at az ut. Mig végre a 15-ik üregben, hova csak 
lason csúszva juthatni át, egy forrásnak  látszó víz-
hez érünk, mely lehet a Mái alá bujt pataknak 
ágyík ága i. Ásón oldalfálkékben,  melyeknek puha 
talaj képezi földjét,  találtak az ásatok barlangi 



medvecsontokat, de kartársának, a barlangi ember-
nek maradványai még nem kerültek napfényre 

Azon csodaszép cseppkő-kőalakzatokat, melyek 
az aggteleki barlangot ékesitik, itt nem találjuk 
meg. Inkább nagysága és szövevényes volta gya-
korol hatást. 

1 és fél  óra alatt visszatérünk az előterembe, 
hol jól esik a védőfalon  át a szabadba tekinteni A 
mint kitekintünk, balra, az Erős oldalán egy hatal-
mas sziklatornyot látunk, a „Csalatornyát", mely-
ről a monda szerint azon Csala nevü székely leste 
a tatárok mozdulatát, ki, midőn elvonult az ellen-
ség, a barlangbelieknek oly örömmel adta tudtára, 
hogy elcsúszva, lezuhant és a kiről aztán elnevez-
ték. A Csalatornyától kissé alább, szintén az Erős 
oldalán, meglehetős magasan, nehezen megközelit-
hető helyen, van egy kő-lyuk. 

A Csalatornyán felül  van egy másik barlang, 
melynek száda kevéssel emelkedett magasabbra a 
patakmedrénél. Ennek neve: „Kis-Lócsür". 

Ez méretére nézve kicsiny, de megragadó. 
Amaz nagyságával, ez szépségével hat- Itt, lehet 
látni a mészbarlangok csodálatos cseppköves, bolt-
íves, oszlopos díszítését. Ennek is van egy nagy 
előterme, mely nagyon egyszerű s talán marhákat 
tartottak benne s onnan vette nevét. Ebből egyik 
oldalán oly szük nyilás vezet be a belső üregbe, 
hogy ismeretlen ember be se megy, nem gondol-



ván bennebb üregeket. De ereszkedjünk térdre, 
menjünk át, mert ha ezt meg nem néztük, nem 
láttuk az almási barlangok közt, báró Orbán Ba-
lázs szerint, a tündérek lakosztályát. Az első ter-
met „sütő kemenczének", a másadikat „méhkas-
nak" nevezték, alakjuk miatt. Itt gyönyörködtessük 
szemeinket! 

Mig a nagy barlangban némaságra hajlandók 
az utasok, itt elevenség látszik az arczokon s hol 
egyik, hol másik nyilatkozik: „Felséges". 

A kis lócsürből kijőve, tekintsünk vissza a 
kő-lyukra, a Csalatornyán, Széchenyi-szirtre, a Mái-
ra- és Erősre, hogy egészében vésődjék elménkbe 
a barlangnak gyönyörű környéke. 

A Széchenyi szirtet elhagyva, egy gyepes tér-
séget érünk, melynek neve „Kőcsür". Hátterét a 
térségnek a már ismert környék képezi, előttünk 
délre elzárja a kilátást egy hatalmas sziklafal,  bolt-
ives üregével, mint boltíves kapujával. Ezen a he-
lyen volt a tatárjárás idejében a barlang környé-
kének külső erődítése. 

A kőcsürtől nem messze látjuk azt a helyet 
hol a szikla alól előtör a patak vizének az a ré-
sze, mely a Mái alá bujt. Ez a „Vizkelet". Itt szö-
kellik vigan kifelé  földalatti  barlangjából, mintegy 
örvendezve a szabadulásnak. 

Idegen látogatók, ha vonaton Apáczáig men-
nek, onnan fogaton  — Vargyason át — ép a viz-
keletig jöhetnek, de olyan meglepetésben, mintha 



a Kőmezőről szállunk be a sziklarepedésbe, nem 
részesülnek. 

Viz kelettől fel  a Máltetőre, élvezni a szaba-
dabb kilátást! 

Két uton haladhatunk. Egyik a farkasösvény 
mely a Kőmezőre a barlang felett,  a Mái nyugati 
oldalán levő hajláson vezet, a másik a Mái keleti 
oldalán, mintegy kerülőn visz fel  az északi oldalára 
és onnan a tetőre. 

A vén kőrisfa-törzsekkel  boritott tetőről déli 
irányban egy falukkal  megrakott völgy tűnik föl. 
Az az Olt középfolyásának  völgye, „Erdővidők". 
Odább a Barczaság, hátterében Brassó felett  a bras-
sói Kárpátok, délnyugatra a fogarasi  havasok füg-
gőleges ive, nyugatra az erdélyi középső medencze 
egyes emelkedettebb részei, északkeletre a trachyt 
óriás, a Hargita zöme, keletre szintén a Hargita s 
főkép  annak magasabb része, a Kakuk hegy, dél-
keletre a baróthi hegyek szemlélhetők. Álláspon-
tunk és a Hargita zöme közt egy fensik  is látszik, 
a két Oláhfaluval. 

Bucsut intve a környéknek, leereszkedünk a 
Kőmezőre, honnan, miután megadjuk szervezetünk-

nek is, mi az övé, az almási fogatokon  ugy 6 óra 
tájban, bekoczogunk Almás községébe. 

7. Dobogó, Szentkeeresztbánya  és  Lobogó. 

A társaság azon tagjai, kik még egy napi ki-
rándulásra vállalkoznak, Homoród-Almáson elvál-



nak és a völgyön fölfelé  Szentkeresztbányára vo-
nulnak éjjeli szállásra. 

Útközben átmegyünk Lővétén, hol ismét só-
vidéket érünk. Itt van a megyében a sótelepülés 
legészakibb része ép oly viszonyok közt, mint Ud-
varhely határában. A sóskút közelében régebben 
sótömzs is volt feltárva,  de most nem látható. Lő-
vétén felül  a völgy még jobban szükül s bemélyed 
azon trachyt konglomerat és turfából  álló fensik 
lejtőjébe, mely a Hargita gerinczét délnyugatra 
övezi. 

Lövététől nem messze fekszik  az úgynevezett 
„Rókaváros". Nagyon csalódik, ki várost keres, mert 
ez nem egyéb, mint egy kis bányatelep egy fel-
ügyelői lakkal, egy- fürészmalommal  s hegyoldalba 
vájt lyukkal, melyekről nevét is vette. Itt bányász-
szák egészen kezdetleges módon azon vasköveket, 
melyekből Sztkeresztbányán a vasat olvasztják. A 
vaskő jobbára barna, ritkábban vörös. 

A vaskövek a törmelék kőzetek közt ritkán 
képeznek ereket, hanem inkább szétszórt fészkek-
ben, tömzsökben fordulnak  elő s e miatt a tárnák 
iránya is nagyon változó. A vaskövek régi vasdus 
szénsavas vizekből nyerték vastartalmukat. A Ró-
kavárost elhagyva, az ut meredeken emelkedik sűrű 
fenyves  közt. A patak hatalmasan zug, a mint szik-
jamedrének lépcsőin aláömlik kisebb-nagyobb viz-
esésekben. A völgyoldalt boritó fenyvesen  fuvola 
hangokat játszik a szél ós mi ezen természetes zene 
hangjai mellett érünk be a Kis-Homoród vizének 
völgytorkolatába, hol a fensikról  rohanó viz küzd 
a még szálban levő trachit sziklákkal, melyek vul-
káni eredetére "vallanak a közülök felbuzgó  szénsa-
vas források.  Itt ezen festői  helyen van a „Dobogó" 



Dobogó fürdő. 



Dobogó fürdő. 



Szentkeresztbányai vasgyár. 



nevü fürdő  telep, (L. a 10. és 11-ik képet) Ugron  Gábor 
orsz. képviselő nyári üdülő helye. A források  közül 
egy léppen a patak medréből tör elő, a másik a pa-
tak jobb partján. Azt ivásra, ezt fürdőül  használják. 

Alig haladunk innen egy negyedórát, midőn e 
völgytorokból kijutunk azon fensik  karélyára, me-
lyet a Máltetö-ről  szemléltünk A fenyves  megett 
szántók, kaszálók tarkítják a fensikot,  hátterében 
a Hargita  központi zöme, lábánál a két Oláh-
falu.  A fensik  karolván lezuhanó víz mellett van-
nak a szentkeresztbányai titánok vasmüveinek épü-
letei, (L. a 12-ik képet), odább az olvasztó műhe-
lyek és lakások, azaz Szentkeresztbánya  helyisége 
Újváros  (L- a 13-ik képet) 

Kora reggel Lánczky Sándor bányatulajdonos és fia  műve-
zetők szives kalauzolása mellett megtekinthetjük az olvasztók mű-
ködését, kezdve a nagy kolió megtöltésén, folytatva  az izzó vas 
kiömlésén, mintákba öntésén stb. a fujtatok  süvöltése mellett. A 
vasművek épületeiben pedig titáni dübörgés, csattogás, zúgás közt 
végig kisérjük a nyers vasnak kovácsolt vassa átalakítását ennek 
pedig különböző eszközökké való feldolgozását.  Küzbe-közbe bá-
muljuk a viz erejét s azon egyszerű eszközöket, melyekkel az 
ember azt saját szolgálatára kényszeríti. 

A pokoli zajból kijutva, megtekintjük a für-
dőt is. melyet "Lobogó"--nak  neveznek. A fürdésre 
berendezett szénsavas és vasas forrásvize  valójában 
meg is felel  nevének, mert lobog, mint a fövő  viz. 
A többi források  között kettőt ivásra használnak. 
A fürdő  melleit vannak az egyszerű lakóházak és 
van egy vendéglő. 

A bányatulajdonosoktól és a jó czipszerektől 
(vasművek munkásai) bucsut véve, átmegyünk 
Szentegyházas-Oláhfalu-ba,  a patakon zakatoló fürész-
malom mellett. 

Ez a falu  azonban nem az az Oláhfalu,  me-



Szentkeresztbánya. 



lyet régen a nóta még inkább az anekdota orszá-
gos hirüvé tett-

Szentegyházas-Oláhfaluban  társaságunk ismét 
megoszolhat. A kik Homoród-fürdő-re  s onnan Ud-
varhelyre kívánkoznak, balra térnek Kápolnás-  Oláh-
falu  felé;  kik még egy kitérésre szánják el magu-
kat a Kirulyfürdő  megtekintéséért, azok balra be-
hatolnak a Tolvajos-hágón  a Hargita azon részébe, 
melyet azt hiszem, nem a becsületes emberekről 
neveztek vala ,,Tolvajos"-nak. 

8. Kirulyfürdő. 
Szentegyházán-  Oláh falu-tói  keletre, a Tolvajos-

hágón, jó uton, szép erdőn haladva, a Gyepű patak 
fejénél  letérünk az országútról és megtekintjük a 
patak torkolata környéken a festékbányát  és opál-
telepet. Itt az agyagos tuffákat  a régi forrásokból 
kiülepedett vas annyira átjárta, hogy festékül  hasz-
nálható sárga földdé  alakultak. Közbe-közbe hatal-
mas opálrétegek és padok vannak. Az opál külön-
böző szinü, de sajnos, még eddig csak közönségesre 
bukkantak. A Gyepü-patak beleszakad a Vargyas-
ba s mindjárt torkolatán alól van egy malomház, 
melyet festékgyárnak  neveznek. Itt a porrátört sár-
gaföldet  iszapolják. Vizzel keverve, hevitik, mig 
szép vörös szint nyer s átalakul vörös festékké 
(Oker). Aztán megőrlik és meglehetős keresletnek 
örvendő kereskedelmi czikket képez A bánya és 
festékgyár  Hrobonyi Adolf  tulajdona. 

A festékgyáron  alul mintegy háromnegyed órára a Vargyas 
völgyében festői  sziklacsoportozat alatt (Sólyomkő) fekszik  a Ki-
ruly fürdőtelep  több bővizű szénsavas forrással  s környékén bar-
na vaskő telepekkel. Mind vizei, mind vaskövei ugyszólva parla-
gon hevernek, minek oka ugy itt, mint megyei fürdőink  legtöbb-
jénél, a nehéz közlekedési viszonyokban rejliK. Fürdőit, vizeit 
hatásosaknak mondják. Szállásai egyszerűek. Azonban ki itt tölt 
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vagy hat hetet, a közmondás szerint is megérdemli a gyógyulást, 
mert azt hiszem, rászolgált. 

Kiruly  meglátogatására az almási barlangtól is föl  lehet 
menni a Vargyas völgyén és onnan Szentkeresztbányára, de ezt 
az utat fogaton  nem lehet megtenni. 

Öt órai kitérés után SzentegyházasOláhfaluban  vagyunk, 
a honnan estére a már ismert utón Udvarhelyre, a jól megérde-
melt pihenésre érkezünk. 

9. Székely-Udvarhelyről Baróthra. 

Országút (56 km.) 6 ó. ; kocsi Udvarhelyt 5 frt,  nagyobb kör-
útra napj. 4 frt.  Etetés H.-Oklándon (1 óra). 

Útba esnek : Felső-Boldogasszonyfalva,  Arvátfaka,  Patakfalva' 
Kénos  szép völgyben, Homoród-Szent-Márton,  Recsenyéd  (j.-ra a 
magas fekvésű  Bágy, várromokkal', Homoród-Szent-Pál,  továbbá 
az úttól b.-ra Homoród-Karácsonfalva,  Homoród-Oklánd  (egyszerű 
vendéglővel). Ezen utóbbi helységek a Kis- és Nagy-Homoród 
patakok mentén levő gyönyörű völgyekben feküsznek  elszórva. Az 
egész vidéket Homoród  vidékének  nevezik s tiszta székely lakós-
sága többnyire unitár, vallású. Homoród-Oklándon tul kezdődik 
a híres Rika hegység,  melyhez számos monda és rege fűződik. 

A Rika túlsó oldalán letér egy megyei ut a nem egészen 
1/2 ó.-ra levő Vargyas  községbe, hol a Dániel  családnak szép ura-

dalma van. (E megyei ut tovább folytatódik  s Olasztelkén  át szin-
tén Baróthra visz kb. 1 óra.). 

Az orszíguton tovább haladva, a Rika alján F-Rákosra  ér-
kezünk. a hol jó savanyúvíz forrás  van. F.-Rákosról Agostonfalva 
vasúti állomást érjük (Segesvár-Brassó), vagy pedig tovább utazunk 
kocsin Sepsi-Szent-György  felé.  Felső-Rákoson  tul, egy megyei ut 
a háromszéki Baroth*)  mezővároshoz visz. Jó és kényelmes ven-
déglők: «Nro.  1* és «Korona*.  Baróth-tói  körülbelől '/2 órára az 
udvarhelyvármegyei Bibarczfalva  vasasfürdőjét  és ásványvíz for-
rását (Baross forrás)  érjük (berendezése nyáron vendéglő) Ho-
moród-Szent-Pálról  szintén megyei ut visz Kacza  vasúti állomás-
ra a Kis-Homoród mentén (15'9 km.) 2 ó. 

*) L. Háromszékmegye. 

A 



10. Székely-Udvarhelyről Korond-fürdőre  és 
Parajára. 

E helyek megtekintése is megérdemli a fárad-
ságot s ép ezért tegyünk ezen vidékre is egy elő-
leges elméleti kirándulást. 

A városból éjszakra kijutva, a vele összeépült 
tégla- s cserépvető Szombatfalvát  találjuk elől, mely-
nek határában a Sóspatak  balpartján két magaslat 
van Egyiknek tetején az Ugron család sírboltja áll, 
a másik erdővel boritott. Ez utóbbi alatt terül el a 
Szejke  fürdőtelep,  a néhai báró Orbán Balázs ked-
ves nyaraló és most örök pihenő helye, a székely 
Gastein. Itt áll az egyszerű sirbolt, elfödve  ham-
vait azon székely hazafinak,  ki oly költőiesen irta 
meg a „Székelyföld  leirása" czimü munkáját, ki oly 
lelkesen tudott beszélni ügyében, mint senki, s, ki 
mint az Emkének egyik alapitója, tettekkel is bi-
zonyitá, hogy ugy szereti szűkebb hazáját, a Szé-
kelyföldet,  mint különben senki. Megérdemli, hogy 
egy perczre megállva sirja előtt, emlékének azon 
óhajtással adózzunk: nyugodalmad legyen csendes, 
példád áldásos! 

A fürdőtelep  megszemlélése egész nemzeti multunkat idézi 
vissza elménkbe, midőn a Székelj Mózes, Thököly, Bákóczy, Zrí-
nyi Ilona, Kossuth feliratú  egyszerű lakókat és a 9—10° C hi-
deg kénes, Atilla nevü fürdőmedenczét  szemléljük. Székely ven-
dégszeretetet jelképez a vendéglő előtt levő székely kapu s né-
hai tulajdonosának népszeretét hirdette az Atilla-fürdő  mellett a 
nép számára berendezett Csaba fürdő  is, mely néhány év előtt 
elpusztult 

A fürdőtelep  szomszédságában van egy gyep-
tőzeg-telep, mely alól ép a patak medrén egy gyen-
ge szénsavas és bitumenes szagu viz tör elő, az 
udvarhelyiek kedvelt ivó Szejke-vize. 
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A mint a patak medrén tovább haladunk azon 
vízválasztón, mely a Nagy-Küküllőt és Fejér-Nyikót 
elválasztja, keletre megpillantjuk a hargitai fensik 
karéja alatt, 715 méter magasságban. Oroszhegyet, 
melynek lakói állítólag orosz eredetűek. 

A vízválasztó tetőről (Baknya-tető) szembe 
tűnik a Fehér Nyikó völgye, alsó részében gazda-
gon megrakva unitárius községekkel, mig átellen-
ben szemben áll előttünk a Firtos  hegy és a pál-
falvi  tető, annak aljában Firtosváralja  ennek Pál-
falva.  Egy órai Út Szentléleken,  Farkaslakán  és Pál-
falván  át, mig a pálfalvi  tetőre érünk. 

Pálfalvától  nyugatra Enlaka  község van, mely-
ben az unitárius templom falán  hun-scytha betűk-
höz hasonló írásjegyeket találtak. A pálfalvi  tetőtől 
keletre szembetűnik a Hargitát délnyugatra övező 
fensik  hátterében az öreg Hargita, sötét gerinczével. 

A tetőről északra haladva, alattunk egy mély 
völgykatlant látunk, melyen a Korond-vize.  foly  át. 
Ez a katlan Sóvidéke, a viz jobb partján Felső-, 
bal partján Alsó-Sófalvával.  A katlan déli csúcsá-
ban terül el Korond,  melyet csak akkor látunk meg, 
midőn a pálfalvi  tetőről a Kalondára  és arról a falu, 
végéré ereszkedünk alá. Korond községe hires a 
mesés olcsóságu mázatlan cserépedényeiről, melyet 
messze főidre  szállítanak maguk a korondiak 

A falutól  negyedórányira van a fürdő  a Ko-
rond vize balpartján. Kellemesen lep meg árnyas 
sétahelye, melyet régen főkép  hatalmas füzek  és 
nyárfák  köritették, s melyek helyén ma fenyők 
iparkodnak fölfelé  Ujabban épült csinos villái és 
a fürdői  időszak alatt tapasztalható tisztaság és rend 
Gáspár Gyula tulajdonost dicsérik. Szélmentes le 
vegőiét, sokan keresik föl.  Jóizü szénsavas vizét 



sokan élvezik magában vagy friss  kecsketejjel 
Egyik szénsavas forrás  hideg és meleg fürdőül 
is be van rendezte. (Korond fürdő  Irta Vajda 
Emil dr. Kiadta képekkel illusztrálva Gáspár Gyula 
fürdőtulajdonos.  1896.) 

A fürdőtelep  fölött  terül el az Arcsó nevü liget; a viz 
jobb partján távolabb van a sósfürdő  medencze, melynek vizét a 
távolabb eső forrásokból  vezetik le. 

A fürdőt  elhagyva, balra a medencze fölött  a Fiastetőt,  al-
jában Atyha községet, jobbra Korond fölött  a Hollókő  nevü szik-
lacsoportot szemléljük. Csakhamar egy kisebb domb alá érünk, 
melynek tetején egy őrház áll. Itt megállunk, mert itt a termé-
szetnek nem mindennapi tüneményét lehet látni. A hegy neve 
Csigahegy. 

Attól kezdve a hegy tetejéig a tálai meszes, helyenkint for-
rásos. Itt-ott mintha susogást hallanánk; a repedéseken gáz tör 
elő. A tetőn levő forrás  vizén szintén gáz ömlik ki. s midőn a 
forrásvíz  a domb oldalán aláömlik, belőle a szénsavas mész finom 
rétegekben, hullámzatos, dudoros felülettel  és gazdag szinválto-
zatban leülepedik, mint arragonit, mutatván még most is a viz 
azon munkáját, mely létrehozta a Csigahegyet. Kicsinyben egy 
geysir. Az arragonit csiszolva, alkalmas volna apró dísztárgyak 
készítésére. 

Az ut tovább, Felsó-Sófalváig  szintén magaslatok közt ve-
zet, melyek közül a balfelől  eső a Fiastető folytatása  a küsmödi 
kő, alább a Korond vize torkolata felett,  a siklódi hegy. 

Felső-Sófalvát  is elhagy völgykatlan kö-
zepén egy őrházakkal megrakott magaslat van, mely 
a Korond vize útjában áll. Fehérlő oldalai elárul-
ják, hogy ez a hires parajdi sóhegy, melynek nyu-
gati szögletén a viz sószikla közt utat nyitott ma-
gának, hogy egyesüljön a sóhegy túlsó oldalán fo-
lyó Kis-Küküllővel. 

A sóhegy nyergére felérve,  megpillantjuk Pa-
rajdot  a Kis-K üküllő mellett. Parajdon a bánya-
igazgatóság előzékeny vezetése mellett, végig járjuk 
a sóhegy környékét, a bányát. Megszemléljük a 
különböző alakzatú, szövetű, szinü sóképződéseket. 



A bányászat módját, mely faékeléssel  megy végbe, 
nyáron látni nem lehet, mert. április 15-től novem-
ber 15-ig szünetel a fejtés  Azután megtekintjük a 
gyufagyárat  is, telepeivel együtt és ezzel be van 
végezve Parajd nevezetességeinek szemlélete is. 

Megtekintendő: Rabsonné-vára nevű — a köz-
ségtől 1 órára levő, s a Juhod-  és -Szílas-patakok 
által három oldalon körülvett — trachit szikla cso-
portozat, régi sánczművel. Br- Orbán a székelyföldi 
romokról számos regét közöl. 

Parajdról egyik ut Ny.-ra vezet Szovátán  át s 
a K.-Küküllő völgyén le egészen Balázsfalváig, 
érintve M.-Torda negyét és áthasítva Balavásár  alatt 
K.-Küküllőmegyét. Ezen útvonalból Erdő-Szent-
György-től  a Nyárád  völgyébe s onnan Maros-Vá-
sárhelyre jutunk. 

Erdő-Szent-Györgyről meglátogatható Bözöd-
Ujfalu  a szombatosok utolsó fészke. 

A másik ut Parajdról Csikmegye E. részébe, 
a „Gyergyóba" és a borszéki fürdőbe  szolgál s a 

Bucsin 1272 m. m. nyergének fenyvesekkel  árnyalt, 
pisztrangdus vizei mellett 6 ó. tart. 

11. Szováta fürdő. 
De ha már itt vagyunk, ne mulaszszuk el és az egy 

órai távolságra eső Szovátára  ránduljunk át. Ez igaz, nem 
esik megyénkbe, hanem Maros-Tordamegyéhez tartozik; de 
a természet nem ismervén megyei határokat, a mit Paraj-
don csak kicsinyben mutat fel,  itt fejezte  be egész nagysá-
gában. Itt vannak a hatalmas sósziklák, melyek európai ritkasá-
gok s melyeket a bányáról az irodalom parajdi sóhegyek alatt 
emlit A hatalmas sóhegyek alján sósfürdő,  a hegyek kráterszerü 
tetején nagy terjedelmű sóstavak; a meredek sósziklák a napfény-
ben vakitó fehérek,  tetejüket pedig sötét tölgyek koszorúzzák. 
Szép és hasznos ritkaságok. 

A Feketetó  18—20" C. fokú  vize a fürdőző 



vendégeknek nem csak fürdésre,  hanem csolnaká-
zásra, úszásra is alkalmas. A nagy Medvetó  pedig 
épp ritkaság számba megy s megérdemli, hogy 
figyelem  tárgya legyen. Csak a mult évben tették 
hozzáférhetővé,  de fürdésre  nem lehetett használni 
magas hőfoka  miatt. 

Aug. elején tett mérések szerint mig a felü-
lete 22° C. mutatott, addig 1—2 méter mélyen 39° 
C. volt; azun alul megint csökkent, ugy hogy az 
öt méter mélységből a melegebb rétegeken keresz-
tül felhúzott,  hőmérő csak 30° C. állott Vajon nem 
ez a hely rejti-e azon kincset, melyet téli és nyári 
természetes sósfürdőre  lehetne berendezni? 

Három órai kitérés után ismét Parajdon va-
gyunk. 

12. Sz -Udvarhely-Zetelaka-Gy.-Szt.-Miklós. 

A kik Sz-Udvarhelyről  Gyergyóba,  Parajd, vagy 
Csik-Szereda kikerülésével, a legrövidebb uton kiván-
nak eljutni: azok a N.-Küküllő völgyén utazzanak 
Zetelakáig,  onnan a Sikaszó  pataka mellett, melyben 
pénzes és közönséges pisztráng van, — átjuthat-
nak (6 ó.) Gyergyó-Újfaluba.  Ide azonban csak az 
udvarhelyvármegyei részen lehet kocsin menni, to-
vább csak lóháton vagy székely szekeren. Itt vezet 
el az első  székely  vasút Csik-Szeredának. 
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