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amely földomlásnak köszöni létét.
Tusnád közelében pedig a Szent
Anna tó, e bájos környezetbe fog-
lalt gyönyörű tengerszem.

A Hargita oldalában levő kisebb
fürdók egész során túl két nevezetes
fürdőhely érdemel különös méltalást:
a gyergyói medencében Borszék, az
alcsfkiban Tusnád. Borszék a feje-
delem; a világháború előtt sünín
látogatott magyarországiaktól is. Ma-
gaslati gyógyhely egyúttal, de sok
különböző betegség gyógyítója is.
Gyergyószent miklóstói északra fek-
szik, de legjobban Maroshévízről kö-
zelíthető meg. A borszéki borvíz vi-
lághírt vívott ki. Az orvos válogat-
hat a különböző dús savanyúvizek
közt; egyik csak üdítő, a másik tbő-
rendü gyógyvíz, más források, mint
a Lobogók, a fürdőket táplálják.
A lombos erdőket felváltó sűrű feny-
vesek még inkább hozzájárulnak a
testi és lelki újjászületéshez. A sok
savanyúvizforrás közül nem felejt-
hetjük ki az értékes csikzsögödi, ka-

szonjakabfalvi, impéri, csíkmind-
szenti vizeket; a répási sokáig Buda-

\ pesten is kedvelt volt.
i Tusnád az Olt mellett előkelő für-
] dőhely, versenyez a háromszéki Elő-
: patakkal. Kár, hogy az utóbbi idő-
i ben a káros viszonyok következté-
• ben hanyatlásnak indult. Remélhető-
i leg nemsokára visszatér nem csak
régi híre, hanem új, bőségesebb ví-

j rágzásnak fog örvendhetni. Környéke
bővelkedik a pompás kiránduló-

1 helyekben, tehát ezzel a gyógyténye-
! zővel is gazdagabb több más fürdŐ-
! helynél. A kiránduló pontok leg-
szebbike a már említett Szent

: Anna tó.
. Ott, hol az Olt a Baróti és BoJoki
hegyek közt Csík déli határvonulatát
áttöri, megnyílik a Háromszék la-
pálya. A termékeny sikot északról
a íönt említett hegyek, délen az
1500—1600 méterre emelkedő Be-
recki hegység fogja körül. De az
utóbbi hegység déli román birtok
maradt a nevezetes bodzái szorrtó-sal;
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az ojtozl szoros azonban Magyar-
országhoz került A vármegye fő-
helye, a csinos Sepsiszentgyörgy, kö-
rülbelül szintén határvárosnak te-
kinthető, Sepsiszentgyörgy régi szé-
kely város, a székelyek egyik büszke-
sége. Tanintézetein kívül nevezetes-
sége a szerencsére el nem pusztult
Székely Múzeum. Fekvése erdős hát-
terével szintén kies; van saját nya-
raló- és fürdőtelepe. A vármegye má-
sodik jelentősebb városa Kezdi-
vásárhely.

Háromszéknek is több jeles für-
dője van kitűnő ásványvíz-íor-
rásai mellett. Sepsiszentgyörgytől
nyugatra van Élőpatak, amely hírét
kitűnő és kedvelt gyógyvizének kö-
szönheti. Tájéka azonban már nem
oly dús érdekességü, mint Tusnádé.
Előnye még a székváros közelsége.
A várostól északra már gyönyörű
erdőség keretében leljük Málnás für-
dőt, gazdag szénsavas forrásaival. A
málnási Mária a világháború előtt
Magyarországon már kiszorította,
még pedig hatásosabb voltánál íogva
a hurutos bántalmakban enyhítőül
rendelt, népszerű seltersit. Málnás
az Olt mentén van, épp úgy mint
Csík határán a terjedelmes Büdös-
hegy. Tetejéhez közel, 1053 méter
magasban van a híres BüdÖs-bar-

lang, szénsav és kénhidrogén ki-
gőzölgésével. A fojtó gáz a barlsng
fenekére száll, ezért mint csúz-
gyógyító légkúrát a halálos vesze-
delem elkerülése végett csak nagy
óvatosság mellett szabad használni.
A széndioxid-tömeget már régtől
fogva gyárilag, mint sűrített szén-
savat értékesítik. A Büdös-hegy ol-
dalában is több gyógy erejű forrás
fakad.

Még egy sajátságos gyógyforrásról
kell megemlékeznünk. Ez a Berecki-
hegység oldalában fekvő Ktívászna
iszapvulkánja, a Pokolsár. Ennek a
szénsavban dús, földet, homokot
túró forrásnak vize folytonos for-
rongásban van, néha nagy tömegben
tör ki. Csúzos betegek nagy szám-
mal használják.

Ennyi természeti gazdagsága, vala-
mint néprajzi érdekessége a vissza-
került erdélyi földnek nagyon is
megérdemli, hogy turisták, termé-
szetbarátok, betegek, de kutató tu-
dósok is, ha módjuk van rá, mentői
nagyobb számban és mentői gyak-
rabban látogassák meg. Elvezetük,
ismereteik gyarapodása, egészségük
megifjulása minden fáradságért
gazdagon kárpótolhatja őket.

Dr. Sáklay János.
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