M

PESTI HÍRLAP IMI. ÉVI NAPTARA

A Szamos-völgye és Beszterce- már lombos domboktól ölelt halmos
völgye közét a Borgói hegység terepen nyújtja ki a lejtökre új
ágazza be. A borgói hágó, amely utcáit A világháború előtt a város
a radnaihoz hasonlóan meglepő szép rohamosan vált nagyvárosiassá nemtájképi részletekben bővelkedik, a csak szaporodó középületei, hanem
világháborúban véres harcokról sok- számos díszes magánháza által is.
gyorsan haladta meg a
szor emlegetett Dornavatrára vezet Népessége
és szépségével is erős verBorgó hegyei aranyat, ezüstöt, ólmot 30.000-et
senytársa lett Brassónak és Nagyrejtenek; eddig érceik nem voltak szebennek. Marosvásárhely a székellőleg kiaknázva. Remélhetőleg a kelyek főhelye, mint ilyen, egy árhatalmas, de csöndes erdösürüsóiíek- nyalat híjával teljesen magyar, a
ben rövidesen lüktető gazdasági élet húsz esztendei idegen uralom haszíog megindulni.
talan akarta kivetköztetni jellegéből,
A Beszterce folyótól délre a Vule- a hivatalos románság csak könnyen
men-havasok átnyúlnak Maros-Tor- lepattogott máz maradt. Ha meglesz
da vármegye területére, egészen a rendes vasúti összeköttetése KolozsMaros jobb partjáig. A Maros bal- várral (mert a magyarországi látopartján a Görgényi havasok erdős gatók számára a repülőgép bizony
bércei emelkednek. A Kelemen-hava- drága, meg nem is vihet tömeget),
sok Beszterce-Naszód vármegye ha- bizonyosra vehető, hogy fekvésének,
tárán felülemelkednek a 2000 méter épületeinek, népéletének sok érdekes
számos
magyarmagasságon. Nem nagyon sokkal különlegessége
alacsonyabbak a híres Görgényi ha- országi látogatót fog oda csábítani.
Maros-Torda vármegyének másovasok sem; a Mezőhavas orma 1777
méter magas. Mind a két hegy- dik városa a jóval kisebb, de szintén
csoportot őserdeik vadregényessége érdekes Szászrégen, amely egyszerteszi nevezetessé. Az őket el- smind pompás turisták irándulások
választó Maros völgye különösen kiinduló pontjául kínálkozik.
Szászrégentői fölfelé. Maroshévíznél,
A vármegyének két nevezetes fürPalotailvánál lepi meg az embert
megkapó fenségével, igézetbe ejti a dőhelye van, a kis, szerényebb
természetkedvelőt. A székely kör- fürdő- és nyaralótelepeket nem szávasútnak a Maros mentén kanyargó mítva. Az egyik a hévforrásait neés Csíkba átmenő vonala, amely vében is hirdeti, Maroshéviz, ahol az
részben csak 1907-ben, részben 1909- 1916-ban Erdélybe rontott román haben készült el, szélesebb rétegek- dak ellen az első győzelmes csatát
nek könnyité meg e remek tájak föl- vívták katonáink; a másik a hagy
keresését A Görgényi havasok már i hírre kapott Szováta, nagyszerű sósrégebben világhirüek voltak, már ! tavaival, köztük a páratlan terméazért is, mert Rudolf trónörökös szeti tüneményével, a természettudólegkedvesebb vadászterületének és soktól is emlegetett Medvetóval.
Szováta sósforrásai az udvarhelyüdülőhelyének választotta őket
| megyei Parajd sóhegyévet függnek
Ha nem is zord fenségével, de , össze. Már a világháborút megelőző
egyéb szépségeivel a Nyárád völgye időben sok budapesti kereste föl e
is, különösen pedig székely népe gyógyító sóstavakat; ezeket az ormegérdemli a turisták és természet- szág megcsonkítása után távol tarkedvelők figyelmét A Nyárád völgye tották a Szovátát Örök birtokuknak
mint gyümölcstermő terület is jó hír- tekintő románok. Kétségtelen, hogy
Szováta látogatottsága gyors ütemben áll.
ben fog a legközelebbi jövőben emelMaros-Torda vármegye nyugati ré- kedni.
sze még a külsőleg elég kietlennek
Szovátától délnek tartva, az emlátszó Mezóséghez tartozik; a bécsi
döntés ebből is leszelt egy keskeny lített Parajdnál, ennek sóhegysége
csíkot, de a Mezőség végében a vár- alatt vonuló országúton már Udvarmegye székhelye, Marosvásárhely hely vármegyébe lépünk át Székely-
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udvarhely felé. Két fürdőn át visz falak képe miatt nem mondható küaz út, Parajdhoz közel a Korond lönösen érdekesnek; de hamar nagynagyközség határában fekvő Korond' szerűvé, bűbájossá változik a kép,
fürdőn át, amelynek különböző for- ha a Hargitára, onnan Csíkszeredára
rásai, erdős és védett fekvése egy- vivő országúton haladunk fölebbben nagybecsü klimatikus gyógy- fölebb. A székely szimbólummá vAH,
hellyé tehetnék, ha korszerűen ki- Hargita néven emlegetett, számos
fejlesztenék. A Székelyudvarhely kúpból, rögből, hegyhátból egybe*
szomszédságában fekvő, kiváló ha- j fonódó vulkánikus hegycsoport az
tású kénes forrással dicsekvö Szejke udvarhelyi részen fokozatosan emelfürdőt is érdemes lenne kiemelni el- kedik egészen 1700—1800 méter magasságig, hogy azután meredek eséshagyottságából.
Székel yudvarh ely, a vármegye sel lejtsen a csíki fensíkra. Előbb
székhelye a Nagykük üllő völgyében bükkös és gyertyános sűrűségek foa világháború előtt igen szépen fej- gadnak bennünket elevenzöld lomblődött és csinosodott A nem messze, jaikkal; ezeket az erdőket azután a
szintén a Küküllő mellett levő Szé- hatalmas fenyvesek váltják föl. Az
Jcelpkeresztúrral együtt a székelyek országút érinti a kis Homoród fürközművelődésének is egyik jelentős dőt, amely szintén csak nagyobb átgócpontja volt jeles tanintézeteivel. alakítással nyerhet majd jelentőséget
Székelyudvarhely rombadőlt \ órá- a nagy jövőre hivatott erdélyi fürnak területén épült a nagyszerű reál- dók között.
iskola. A székely épitőstílusnak minA Küküllő völgyéből felkapaszdenkinek figyelmét megragadó min- kodó út képeinél sokkal meglepőbbetáit is sűrűn láthatjuk a köznapi, ket rejtenek a két Homoród, nevemodern épületek sorai közt. Köz- zetesen Nagy- és Kishomoród szurvetlen környéke az elég kopár hegy- dokvölgyei. A természeti vadsághoz.
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