
KOV ÁSZNA ME GYE IDEGENFORGALMI ÖVEZETEI 

KÖNYA ADÁM 

A termés�tjárás, turilszt�k>a, idegenforgalom - három egyre tágabb 
éflteilmű .fogalom, melyeknél az előző mindiig maradéfutalanul benne fog
lalmatik a következőben. Az egyre nagyobb tömegeket megmozga1tó ide
genforgia11om egyiben ga:zx:laságföldr.ajzi jel:legű kéridéseket vet fel, s ta
nulmányozás,a az itiegenföldrajzi földrajz kialakulés'ához veze:tett. 

A k!özponrbi medencéiből és a peremező, északnyugaton, val1amint dél
kelelten kisebb medencék!kel :tago!lt, hegységkere'tböl :Delépített Kovászna 

megye - amint ez már tölbbsz!ör is elhangzott - rendkívül jelentős 

adottságokk!al rende'lkezik idegenforgalmi vonatkozásban. Ezért az adobt-

ságok (természeti, gazdasági, művészeti-művelődési) számbavétele, ezek 

tudományos felmérése, a megye idegenforg�lmának fejlődése, nemcs,ak 

tudományos jellegű kérdés, hanem egythen a megye gazdasági életét 

érintő probLéma <is. 

Megyénk :idegenfo!'lgalmánJak a létrejöttét a természeti földrajZJi vo

natk:ozású ún. helyi felitJételek teszlirk -lehetővé. Fekvés szempontjából az 

500 m-t meghal,arló tengerszintfeletti magass·ág és a középhegységek túl

súly:a jel,lemző. É�ghajlaltJi'l:ag a �tavasztÓ!l őszig terjedő idegenforgalmi fő

idény már orsZJágos jeLlegű vonása. További előnyőket biztosít a dom

borzat. Noha a hegyviidék a viszonylag egyhangúbb kárpáti homokkő 

övezetlébe bartozli.k, északon a vulkáni.lms övezet formav:ilága , az észak

nyugati peremvid�en pedig a Rika-hegység mészkő-aLak�atai már vál

tozatosságot jelentenek. 
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A környez,ő megyék váHozatos:abb felépH;ésű és formaviJágú hegy
vidékeinek mintegy kiegyensúlyoz!ását jelentik a Kovás�na megye terü

letén rendk�ívül nagyszámban előforduló, idegenforgalmi vonzóerőt je

lentő, küt}önleges természeti formációk, jelenségek. Elsősorban a itöré

se�el ártjárt homokkőhegységekben is jelentős vulk'ánii utóműködések 

gazdaságlám gondolunk, amely az immár több százados gyógyfürdő kul

túra ltibontal{'ozásái tette lehetövé. Ezt egészüitk ki �természeti emlékeink, 

a k!özisme:debb Rétyi Nyíren kivül az uzonkafürdői, esztelneki, koman
dói, Büdös-hegyi feHápok, az alig ismert vargyas-hagymásii nárcisz-tisZJtás 
és a műV1e1ődéstörténeti beccsel ci.s rendelkező évszáLJados f�ák (például a 

zágoni Mikes tölgyfálk). 
Főleg a homokkő-llegységek magasabb eróziós szintjeQt tanuhegyek

ként őrző, e1szige;teHc'n kiemelkedő magas.la1tainiak gyepharvasai, pompás 

kiláltóhelyül szo1gá1lna:k (Nagy Sándor, LJakóca, Bodok!i havas, Hosszú
sarok-tető , Cecé�e s'tb.). Szegényes viszont megyénk tavakban, vízesé

sekben, val:amin t barliangokba:n. 

Az idegenforga'lom legjelentősebb része, különböző tel,epüléseik meg
látog�atása körül bonyolódik 'le. Ezt a szállásol:á1son 'kivül az egyes telepü

lésekiben öStSzpontosuJó történelmi, művés�eti, művelődési és nép:naJZil. 

emlékek, gyűj't·emlények meglátogattásának l·eheitősége ilS indokolja . Ebből 
a szempanitból megyénk rendkívül előnyös helyzetben van. A CS1a.knen1 
te1jesen zárt, de ugyanakkor minden világtáj fe:1é á'tjárókl\Ja'l rendelkező 

medencében év,ezredek ótla egymáSit váltó emberi kultúrák nyomailt hozta 
felszínre a régészek ásója. Nemzetközi jelentős égű ásatások színhelye 

volt SzátabodZiél, Erős'C1. 
Főleg a hegy�ség és a medence korutaM övezetében kialakuló erőteljes 

telepüLések rendkívül gazdagok, a sajátos vonásakkal jellemeZJhető tár

sadarlmi-ga:zrlasági viszonyok kÖJV€Jtweztében, határozottlan népies jellegű 
épít:Jészeti <aillwtásokban. Közülük megyénkre különöskléppen jellemzőek 

a góti1k1a és a reneszánsz korúban épül<t vár.,templomok, valamint 'a rene

szánisz-barok'k-emp�re és kLasszicista udvarházaik népes műemléki mikro
kozmosza. Ezek, minrt már emilírtettük a konJtakt övezetben tömörülnek. 

Az a !tény, hogy ·az utaik is ebben a zövezetiben haladnak, lehetövé teszi 

könnyű megközeHtésüket. Meg kell jegyeznün!k, hogy a művelődéstörté
nertú kirv:álóságok szülőhelyei is túlnycmórészt e kontJak!t övezet helységei. 
A medence központi része viszcmylag szegényes ilyen idegenforgalmi 

objekltumoklban. 
Ugyiana.c:ak sz,eg.ényes a teljes medenoe jelenkori néprajZJi, főleg dí

szitőműVlészeti érbékckben. Anná1l gazdagabb vtilsZ!ont a Bodzafordulói 

medence és Felsörákos, főleg a szövé's-vaTrottas tekintetében, valamint 
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az erdővidéki V argJias a fafaragás, a népi bútorfestés sokévszázados ha
gyományailban. 

A közl�e�edéS!i útháló21at sűrűsége és minőség,e nernoSlak kiszolgálja 
az idegenforga!lmat, de irányt is szab fejlődésének Beszédesen blizonyírtja 
eZJt ,a XVIII. századbeli Pisztrángosfürdő és L'i.sznyópatak hanyaUás:a, 
az energikus·abb helyzetű Előpatlak fellendülését k1övetően, majd ez 

utóbbi hanyaDiása az Olt menti vasúrt megépülése után f.el!lendülő Mál
ná.s- és Tusná difürdő fel'VIirágzáSia nyomán. Kovászna esetében az aszfal
tozott műút megépítése, egymagáiban nagyott l�endHetJt a fürdővároson, 
ugyanakkor bekötötte a Rétyi Nyü�t is a fo!\galamba. Hasonló pezsdítő 
hél!tású lesz Bálványosfürdőre nézve a BükJSzád-Kézdivlásárhely közötti 
már jórészt megépült müút elkészülte. A je:1enleg még gyengébb úthá
lózattal rendelkező, de természeti, művészeti, néprajzi és művelődési ob
je.kltumakban egyaré'mt rendikívül gazdlag Erdővidék jelontösebb bE'lmp
cso1úsát, a szintJén épülő Málnásfürdő--Székelyudvarhely közöttii müút 
teszi majd lehetövé. 

A termés:aeti és gazdlasági adobtságokon, i.Uetve alapokon történő 
áttekintést kövertően ki ke'hl hangsúJyoznunk, hogy megyénk idegenfor
galma még nines arányban a hE'lyi fel1Jételekkel. A környező megyékhez, 
különösen BnaJssóhoz képest, Kové:szna megyének a természetjárásbarn 
Sl'm voltak sokévtizedes jelentős h1sgyom:ányai. Az útjel2léshálózat, mene
déklházak h!}ány.a ris részben erre vez?the,tő vissza. Az úthálózat, valamint 

fürdőhe·lye1:nk kcrszerűsítésén kívül a J.r:>,gUitóbbi években azonban, ha 
nem is mindig a legenergikus1abb helyeken, de kiíralakult a megye kem
ping-hélózata (Báhrányosfürdő, J\1ogyorós-tertő, Dá1lnok, Rétyi Nyír, Tün

dérvölgy, Bodzaforduló). Újabbak telepítésére ai1klalmas helyek, ahol a 

látogatottság máris igényli ezt: Bükszád -- Sólyomkő, Kökös - Fekete

ügy mente, OHszem. 

Az eddig ismertetett tényezők, valamint az idegenfor.galmri érdekes

ségű abje·krtumok térbeH E'loszlása alapján, Kovászna megyében jelenleg 
két fontosabb �degenforgalmi övez,eiet i:smerünJ;;: : 

1. A vulkánikus övezet, ársványvíz,források, mof•2H:ákban gazdag, fő
leg bükkerdőkkell boritot1t hegyvidéki övezete, melynek kü1öruböző pont
jain ugyanJaldmr l<1özépkor'i várromok is viannak (Bá;lványos-, Sólyomkő, 

Vápa vára'i). Kite�ljesedő úthálózata előrelendí11Ji, a legiismertebb poszt
vul·k'áni müködések (Torjai Büdös badang) tőszomszédságában �evö TBC 
szanatórium oko:z;ta fertőzésveszély viszont fél�ezi a viidék idegenforgal
mának kibonrbakozá<sát. 

2. Kovászna, az ezer borvízforrás és mofe:t;ta vároo:a kiépíbést igényel, 

hogy a he�lyi adobtságok ldh�szná]itsága ar�ánylban legyen azok gyógyá-
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<:>zati értélreveL A festői s:zJépségű TündérviÖl,gy ei).sősoflban a táj szépségét 
maXIimá'lisan megőrző beépítést igényeine. A műszaki emlékként nyiLván

tartott Sli:k-Ió, az ipa!"'VlaSÚJt és az új erdészeti Ú!t teremt kaposotatot a 

Predeáli magasságálban fek·vő KomandávaL Hátterét ta Lakóaa-Zernye
havas másfélezer méltert meghaJladó hegyvidéke a1kotjla, amely a termé
szetjárók igényért elég,íü ki. 

Idegenfor:galmi objektumokban gazdag, lctfejlesztésre Vé!ró övezetek : 
l. A Rétyi NytÍr természeti komplexuma, ahol a folyami e:rede1ű ho

mokösszlet felszínéln eo'likus formákat konzervállt az utólag megemelkedő 

ta,lajíVíz, viaillamint a vele kia·�akuló, egyes elemeiiben jégkorszakbeH reJ:ik
tumokat képvi1s2'Lő növényvüág, s az ·an1tropogén Homárka egészí·ti ki 

mik:mformráinak világát. Köze:lében a komo·lllói rómaJi oa�s'trum ma�advá

nyai és Réty műemlékei teljesítik ki a táj gazdagságált. Kemping-telep 

és az évenkénti fuvirózsa-könnyűz:ene fesztivá.l egyre újalbb lá·togatókiat 
vonLJanak. 

2. KéZJdiivás·árhely-Perkő öve:zJe:te. A város egyedüláLló udVIartefles, 

léki és művelődési obj,e<lctumaival, va[amint a kö:De<lében levő fürdőhe
lyékll{Jel (Előpatak, Sugásfürdő), müemléki (Árkos, Illyef,alva, Gidófalva), 

népművészeti (Kát]nok, Kő:r6tspaJta:k) neve2'Jert:eS!Ségeivel emelkedik ki. Ez 

tette indokol1ttá a ruagyméfletű turitsta-szá1ló felépítését lis. 

Idegenforgatlmi egységet alkot K ovászna megyében : 
l. Oltszem-Málnás köze. Á1sványíVízforrá1So<lmtak, az Olt Málnási 

völgyszoros-ának, vaskori, i•ltlettve középkori föld- és kövár:ak romjainak 

a je1teni}éte, az egykori, freskódíszes M1:kó-k,asbélly éts köze1ében a részben 

feLtárt római castrom IliÖV·e<lik a ·táj idegenforg1almi potendálját. Az á<t-

haladó vasút és aszfa!lto:wtt műút a könnyű megkö2'JeHtés1t biz:tositja. A 
gyalogtúrázóknalk a Bodoki ha1vas vidéke nyújtt új1abb ·1ehteltöségeket. 

2. Sepsi1szentgyörgy, m1i:111t megyesz,ékhely, ipari, művészeti, műem

védetté nyil:vání1tott könpontja, történelmi em1ékei, céhtörténeti múzeu-

ma, a tőle néhány kilométerre emelkedő, kivá1ló :ki�M,tóhely P<erkővel, 

újtaibb egységet alkut. A peflkői várromok, a középkori kápalnta, a tövében 
települtt Ké2'Jdi�szentlélleik gótlikll.ls v·ártemplomla, udv'arházari, e vidék mü-

emlékri. .objelkltumokiban való kűlönös ga:z,dagstágá't hangts:úüyozzák 
3. Oserniálton és kömytélk:e A községközpont-tellepiill:ésen áthaladó mű-

út és a bekütő asz:fi.a[\bozoltt fő .utoa menbén elhelyezkedő népies rene 

szánsz - barokk - empire-neoklastszicis:ba udvar!há:zJak, Viailiamint a népi 
épitklezlés egyéb emlekteiwl, a gótikus - reneszimsz emléket őrző vár

templommaJl. együtt a tágas park közepén átlló ga�dag tájmúzeum je'lentik 
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Gsernáton idegen[orga,lmi objekitumai't. A völgyben a kiönépkori Ika-vár 

és temp1omrom, kénes források és a Középhegységti tá� }áiUl hozzá mind� 
ehhJez. 

Jeh:mtős ö:veze1tek várnlak fejJ.esZJtésre KavésZina megye peremi vidé

ke!in. Ez esetben az illetékes megyei szerve'�neik és az ill€1tő szomszédos 

megyék m:egfe'lelő intézménye�nek együttműködésére is szükség van az 
egészséges irányú idregenfoT'galmi fej:IJe!SZ'tés érdekében : 

· 

l. Erdővidék külrönlböző objekltumo�ban rendk&vül gaZicilag vidéke 
Ki.tslbacon, ililetve Vargyas központakk1al. Utóbbiinál a V.arg)'1as festői szik-

�a!Szoros1a baiillang:jadJVal, a nárdsz-tisz<tás, a fuét:flé�e :flejtés't,aJlkalmazó sz,én

bányák, a közie:lli brilket1tüzem, a parkkal övezett müem'lékkastély, Vlal�

minit 1a garoa1g népmüvész'eti hagyornányok jelentősek. 

2. A B�dzafordulói medence lél fol'k:J.ór, a népmüvészelt, az egyetlen 
paleoliükum-beli lelőhe[y, vaLarnint a mozgalmas tö:r1Jénelmi-fö'l!drajzi 
átjárák révén jeLentős. A déh·e eme:lokedő SzJilonhavas eleve szükségessé 
tesZJi a Buzau megy:éve'l 'történő kiooperál:álst. Ennek még eléggé isme

ret1en hegytömbje éppen a BodzJa v<ölgye :felől közelítJhető meg a leg
könnyebben. 

3. Megyénk északkeleti peremén a Nemere hegység s7Jik�a-allakzatok

ban, kiJ•átóherlyek!b€1ll gazdlag vridéke, az Oj1tozi hágó, Vlalam[nlt a BaUe 

SUín'i'c frelől kiinduló túraútvonaJ:aikklal kapcsalható be megyeközi együtt-

működés révén a természetjárásba. 

4. Hason[ókléppen megyeközi együttmüködlésrt \igényel1a Lakóca hegy

tömbjének, v1a1lamint a hozzáosatl:akozó Berecki és VronoeaJi hegys:égek 

vá:tozatos vidékének fe}tár:ás:a és turisztikaii hozZJáférhetőségének bizJtO:

sítása. 

5. Az egységesített elvek alapjén ·történő ridergenforgarlmi fejJeszJtés, 

a szigoruan alkalmazott tájvédelmi i:n:tézJkedésekről sem feledkiezve meg, 

a legszorosabb együttmükúdést a Hargiba és Koválszna megyék határán 

emelkedő Csomád-Büdös vulikánikus hegytömbje köré csoporlosu1ló ide

genforga:m:i obj1lektumok eosertében kiÖve,teli meg. Éppen e z;e�nek sokév

tizedes, tömeges, nemzetközi szJintü lláltogartot·tság,a, val'amint a ténytLeges 

termélsnffii é:r�t·ékek követk1eztében. 

Végeredményben megáHapHha1tjuk, hagy a múHJban részben ösztö- · 

nösen, de az objek1tív adottságok révén kila'lakuló idegenforgalom a jö

vőben a kérdésben érdek•eut összes szervek és :inrtézmények (megyei nép

tanács, erdészeti, egészségügyi :lle'lügyelős:ég, OJT, a snadalista nevelés és 
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művelödés bizotts;jga stb.) összehangolt intézkedései alapján fejlődh2t 
csupán harmónikusan. Ugy1an1akkor egyes, kevésbé feltárt övez<Jtek pc
renTi fe]{lvéséből önként következik a megyeköZJi lmpcsolatok megerősí
tésének szükségessége. 

Les zones touristiques du departament Covasna 

(RESUMÉ) 

En :rtapport avec sa petite étendue térritonia1e le département Co

vasna, se compose des unirtés de surf.ace spécialement prononeéés et 
variéés. 

Les nombreuses sources d' e au minérale alV ee un effet bienf1aisant, les 
monumentJs archreo1ogiques, tarl'hiieoton!iques et des souvenirs de l'h•is
toire de la civililsa.ti.on et les tresorn folcloriques eneore existants aug

mentent l'1abtraction ·touristJique de 1a négion. 
A l:a base des faoteurs 'touiiistiques, geografrrques et du trafic touris

tique on peut dis1tenguer deux zones tou:ri.lst'iques dans le département : 
l. BaJile Bálvá:nyos avec le pays1age vu1canique environnanrt. 
2. Le paySiage créé par le triangle de Covasna-VaLea Zinelor--Co

mandau--Lacaut. 
Unité touristique créé par le complexe naturel des forets de bou-

leaux de Mestecani9ul de la Reci. . 
Sf. Gheorghe et son environnage direote avec ses stations balnéaíres 

(Vikele, Bi'íile $uga9) et ses monuments hrisltoriques (Arcu9, Ilieni, Ghid

�aHíu). 
Sont riches en objet touristique et attendent leur developpement: 
l. Les zones Olteni-Bihle Malna9. 

2. La region de Tg. Seouiesc-Perkő. 
3. La regi'on de Ce:rnat. 
A 1a base des re1ations formées avec Les departements avo�sinnant 

attendent leur déveiloppement : 

l. Le Bassin de Ba!'laolt. 
2. La region d'Intornura Buzáului. 

3. La monJtagne de Nemi:rla. 

4. Le mass1if de Lacaut. 
5. Les zones de Baile Bálványos-Lacul Sf. Ana--Baile Tu�nad. 
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