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Az erdélyi gazdag sósvíz-előfordulások egyik jellegzetes területe a Hargitától Ny— 
DNy-ra levő Kis- és Nagy-Homoród vidéke. Az ott élő emberek régi idők óta hasznosítják 
(a múltban korlátozott mértékben, napjainkban korlátozás nélkül) a nagy számban előfor
duló sóskutak és sósforrások vizét különféle célokra (táplálkozás, állattartás, gyógyászat) 
és a sósvízből kristályos sót is nyernek.

Bevezetés

Erdély rendkívül gazdag sósvizekben. A  XIX. század második felében napvilágot látott 
leírások eltérő adatokat közölnek ugyan, de így is a sósvíz-előfordulások nagy számáról tudósí
tanak. Ezek szerint Erdélyben 1865-ben 216 sóskút és 622 sósforrás (M osel A. 1865), 1873- 
ban pedig 235 sóskút és 415 sósforrás (Erdély sótelepei 1873) volt ismeretes. Egy 1880-ban 
megjelent statisztikában azt olvashatjuk, hogy Erdély 16 vármegyéjének 310 településén volt 
egy vagy több sóskút, illetve sósforrás (B ernáth J. 1880). Erdélyben ma is több száz sósforrás 
fakad és sóskút van, amelyek vizét napjainkban is rendszeresen felhasználják.

Az erdélyi sósvíz-előfordulások egyik jellegzetes területe a Hargitától Ny—DNy-ra levő 
Kis- és Nagy-Homoród vidéke, ahol 1990 júliusában alkalmam volt négy sóskutat tanulmá
nyozni és öt faluban (Lövéte, Homoródalmás, Homoródszentmárton, Homoródszentpál, Ho- 
moródoklánd) módom volt a sósvíz népi felhasználására vonatkozó adatokat gyűjteni. E té
makörben Erdélyből már megjelent néhány leírás (G cnyey S. 1940, István L. 1978, S. Lacko- 
vits E. 1987) és röviden magam is írtam erről az ásványi nyersanyagokat hasznosító mestersé
gekről és népi foglalkozásokról szóló dolgozatomban (H ála J. 1985). A következőkben az 
1990. évi gyűjtésem eredményeit közlöm, amelyeket a vonatkozó szakirodalom adataival egé
szítettem ki.

Az erdélyi sósvizek felhasználási lehetőségei a múltban

Mivel a só és a sósvíz hasznosítása régi idők óta állami monopólium volt és a nagy számban 
előforduló sóskutak és sósforrások általános használata jelentős jövedelemtől fosztotta volna 
meg az államot, ezért a sósvíz felhasználását a múltban korlátozták. Azonban a sósvízzel ren



delkező települések lakóit nem lehetett teljesen kizárni e természet adta kincs használatából. 
Az emberek hatósági ellenőrzés, ún. „sóőr”-ök, vagy „sóbíró”-k felügyelete mellett a hét bizo
nyos napjain meghatározott mennyiségű sósvizet vihettek haza maguk, családjuk és állataik 
számára (K ővári L. 1853, Erdély sótelepei 1873, F ischer S. 1887), ahogy J ánosfalvi Sán
dor I. írta 1839-ben: a sóskutak vizéből „rendes időben és mértékkel minden ezzel bíró falu ki
váltság szerint szabadon élhet.” (Jánosfalvi Sándor 1 .1942). H unfalvy J. is azt közölte 1864- 
ben, hogy „A sósförrások használata házi czélokra az illető községeknek, melyek határába es
nek, rendesen meg van engedve.” (H unfalvy J. II. 1864). Ha nemcsak a sóskúttal rendelkező 
település népe próbált sósvízhez jutni, hanem mások is, akkor a hatóságok erélyesen felléptek: 
„E sóskutakat rendesen felügyelik, s gyakran megesik mégis, hogy e kutakból kifolyó vizet a vi
dék népe szekérrel és gyalog megrohanja, szekereket megrak; s megtörténik, hogy észreveszik, 
akkor katonaság megy reájok, s egész csatává válik az ügy, különben a szekér és marha elkoboz- 
tatik.” (K ővári L. 1853).

Minden településen csak egy-egy sóskút, illetve sósforrás használatát engedélyezték, „Ha 
több sósforrás is akadt, azokat a pénzügyőrség igyekezett megsemmisíteni, használhatatlanná 
tenni, amihez az undort keltő trágyát is felhasználták.” (B ányai J. 1960.)

A só és a sósvíz a két Homorúd vidékén

Sóbányászat és a sóskutak
E vidéken a kősó a felszín alatt kis mélységben helyezkedik el és több helyen a felszínre is 

bukkan. J ánosfalvi Sándor I. a következőket jegyezte fel 1839-ben: „Homoródszentmárton 
mellett azon nevezetes mezőn menék el, hol némely széles, lapos gödrökben a tiszta apró sót 
mint az utca porát lapáttal lehet merni, [. . .  ] s magát a kősót is földszintben vágni töstént 
lehetne, ha szabad volna.” Homoródkeményfalva „határát is oly bőséggel áldotta meg a jótevő 
természet ura, hogy 5—6 öl mélységű széles erdei ároknak kimosult két oldalai kőszikla helyett 
mind merő sóból állanak, [ . . . ] ” (Jánosfalvi Sándor I. 1942). O rbán Balázs is azt írta, hogy 
„Szent-Márton és a szomszéd Abásfalva vidéke oly sódűs, hogy a házak pinczéi sósziklába 
vannak vésve, [■•■]” (O rbán B. 1868,1.).

Régészeti leletek és történeti adatok azt bizonyítják, hogy e vidéken a felszín közeli sót 
már az ősember felhasználta, majd a római korban és később is sóbányászat folyt Abásfalva, 
Homoródszentmárton és Homoródszentpál környékén (O rbán B. 1868,1., Bányai J. 1941b, 
1957).

Egy 1880-ban közölt összeírás szerint a Nagy-Homoród mentén (a Homoródfürdőtől 
Darócig terjedő szakaszon) 10 sóskút és 40 sósforrás, a Kis-Homoród mentén pedig (Lövététől 
Székelyzsomborig) 6 sóskút és 13 sósforrás volt (B ernáth J. 1880). A  két Homoród vidékén 
ma is sok sósvizet adó kút és forrás van, amelyek sótartalmukat az Erdélyi-medence 
harmadidőszaki sótömzseiből, illetve sótartalmú agyagok kulúgozásából nyerik (B ányai J. 
1934, 1941a, 1957). A vidék sósvizekben való gazdagságáról az Erdélyben utazó angol J. 
Paget is tapasztalatokat szerzett az 1830-as években: „Néhány napig Szentpálon időztünk, 
Wesselényi] bizonyos üzleti ügyeket akart elrendezni intézőjével, s a lovak is kissé 
kipihenhették magukat. Az első napot szalonkavadászattal töltöttük az egyik sós mocsárban, 
mely közvetlenül a falu szélén kezdődik, hiszen még mindig a só országában jártunk. Bár 
sóágyat sehol sem láttunk, a patak, a források, a mocsár, de még a növényzet is telis-tele volt 
sóval. Ha friss vizet akartunk, néhány mérföldnyire kellett elküldetnünk érte, mi ihatatlannak 
találtuk a sós vizet, bár a környékbeliek megszokták, és semmi bajuk sem lesz tőle.” (Paget 
1987).

Az általam felkeresett sóskutak vizének NaCl-tartalma különböző, 8,59 és 15,08% 
között változik (F ischer S. 1887). A legsósabb a lövétei (15,08%), amelyről J ánosfalvi



Sándor I. azt írta naplójába 1846-ban, hogy „egy a nonplusz ultrák között e földön, nem 
annyiban sósvíz, mint tiszta híg só.” (Jánosfalvi Sándor I. 1942). Ezért nevezik a lövéteiek 
„víz-só”-nak, amíg a többi faluban „sósvíz”-ről beszélnek.

Jog a sósvízhez
A  sóskutak fölé épületeket emeltek, amelyek (ahogy Homoródszentmártonban 

mondták) „lakat alá voltak téve”. Ezeket a „sóőr”-ök a hét bizonyos napjain (pl. 
Homoródszentmártonban és Homoródszentpálon szerdán és szombaton) kinyitották és 
1,5—2 literes „fakupá”-val kimérték a családoknak járó sósvizet. Homoródszentmártonban 
még emlékeznek arra, hogy házanként volt megszabva az elvihető mennyiség, valószínűleg 
ugyanúgy, mint Korondon, ahol a családban élő személyek és a gazdaságban levő állatok száma 
alapján határozták meg a felhasználható sósvízmennyiséget. Ezt ún. „sóscédulá”-kon 
tüntették fel (István L. 1978). A sóőröket a falu fizette (pénzzel, vagy egy kis darab kaszálót 
kapott használatra, mint pl. Homoródszentpálon).

Az általam látott sóházak közül a homoródalmási, a homoródszentmártoni és a 
homoródszentpáli állandóan nyitva van és a sósvizet bárki (a környékbeli és a távolabbi 
települések lakói is) szabadon, ellenszolgáltatás nélkül hordhatja, a „sóőrség” intézménye 
évtizedekkel ezelőtt megszűnt. Lövétén sem kell fizetni érte, de ott zárva van a sóház, csak 
hétfőn, szerdán és pénteken nyitja ki (reggel 5 órától 10 óráig van nyitva) a közelben lakó 
id . G yörgy G ábor. Ő ezért fizetséget nem kap, „jószántából” gondozza a kutat.

A „sóház”-ak
A két Homoród vidékén a néhány négyzetméter alapterületű „sóház”-ak csapóit 

boronafalűak és cseréptetősek (kivétel a homoródalmási, amelynek fából készített teteje van).





4 . á b ra . Sósvíz merítése a homoródszentmártoni sóskútból (Fotó: H ála J. 1990) 

F ig. 4  Saline water ladling from the salt-spring at Homoródszentmárton

2. á b ra . A homoródszentpáli „sóház” (Fotó: Hála J. 1990) 

Fig. 2  The “salt-house” at Homoródszentpál



Egy ajtajuk van, ablakuk nincs. A homoródszentmártoni sóházból egy favályún eresztette ki a 
sóőr a sósvizet (1—3. ábra).

Lövéte lakói római katolikus vallásúak, ezért a sóház tetejére egy vaskeresztet helyeztek és 
vízkereszt napján (január 6-án) a pap, mint a lakóházakat, ezt az épületet is beszenteli. A többi 
említett falu lakói protestánsok (többségükben unitárius vallásúak), ezért a sóházakon 
semmiféle szakrális szimbólum nincsen. A látottak közül a lövétei épület az egyetlen, ahová az 
áram is be van vezetve.

A sóházak igen régiek. A homoródalmási épület ajtó feletti gerendáján az „Anno 1801” 
felirat olvasható, a homoródszentmártonit 120 évesnek tartják. A lövétei 1866. július 3-án 
leégett, utána építették a mai is álló sóházat.

A sóskutak mindenütt fa bélelésűek: „köblük”, vagy „gárgyuk” egy darab odvas fából (pl. 
Homoródszentmártonban odvas ,,cserefá”-ból) van kiképezve (4—5. ábra). A sóházak 
készítésénél általános volt a fa alkalmazása. Arra törekedtek, hogy minél kevesebb vasat 
használjanak fel, mert azt a sópárával telített levegő hamar „megette” volna.

Helybeli ezermesterek fából készítették a bonyolult szerkezetű zárakat is (6. ábra), ame
lyek fából (ritkábban vasból) készített kulcsai (6—7. ábra) a sóőröknél voltak. Ezekről a csak 
beavatott hozzáértők által nyitható fazárakról írta Bányai J. (1960), hogy „ötletért bizony a 
biztonsági zárak szerkesztői eljöhetnének ide azokat tanulmányozni.”

A sósvíz merítése, szállítása és tárolása

A sósvizet általában 10—15 literes, dongás „favedrek”-kel, hosszú farúd segítségével me
ntették és mentik ki a kutakból. Homoródszentmártonban ma fém-„vedret” is használnak,



amelyet „ vízmeregető kankó”-val húznak fel. Csupán a homoródszentpáli sóházban áll borona 
kávás, fahengerrel és vasból készített hajtókarral ellátott kút, amelyből fémvederben húzták fel 
a sós vizet (8. ábra).

Általában a favedrek füleibe vízszintesen elhelyezett faragott fa közepén levő lyukba il
lesztik a farudat (4—5. ábra). Lövétén a faveder egyik fülébe erősítik a rudat és ezt a meregető 
eszközt „fakanálénak nevezik. Felhúzás előtt a vederrel először mindig megkeverik a sósvizet, 
hogy jól „összévigyüljön”.

Á sósvíz szállító és tároló edénye a 30—40 literes, dobgás, csonka kúp alakú „sóscsobán”, 
amelynek tetején egy négyszög alakú nyílás van. A „sóscsobán”-ok „kává”-ját (abroncsát) ál
talában „magyarófá”-ból (mogyorófából) készítették, mert ezt nem „eszi meg” a só. Ma a leg
elterjedtebb szállító- és tárolóeszköz az alumíniumból vagy műanyagból készült „bidon”.

A „sóscsobán”-okban szekérrel hordták haza a sósvizet, amelyeket a középen elhelyezett 
„cseberrúd”, valamint az ennek a két végéhez illesztett két „kétkézrúd” segítségével tudott két 
ember fel- és leemelni, ill. a helyére vinni (9. ábra). Télen állatok által vontatott „szán”-nal, 
vagy emberek által vontatott, bükkfából készített „fakorcsolyá”-val (10. ábra) szállították a 
sósvizet.

A „sóscsobán”-okat otthon védett helyen (pl. az „eszterhéj” alatt) tartották. A háztartá
sokban általánosan használt folyadéktároló edény volt a fenyőfából készült, „magyarófa ká
v á iv a l és gyertyánfa füllel ellátott „kártya” (11. ábra), amelyben sósvizet is tartottak. Régen 
sósvíz szállítására és tárolására használtak „sósvizes korsó”-kat (12. ábra) is. Ezeket fadugóval 
zárták le és szállításkor szalma közé rakták a szekér „dereká”-ba.

A  sós víz felhasználása

A  két Homoród vidékén a sósvizet emberemlékezet óta használják különféle célokra. 
Nélkülözhetetlen volt és ma is az disznóvágáskor. A „kőccség”-et (szalonna, sonka, „ódalos”, 
„oijos”, „hosszúhús” stb.) nem szilárd sóval sózzák, hanem hosszú „fatekenyő”-be, vagy „cse
ber”-be teszik és leöntik sósvízzel úgy, hogy ellepje. A szalonnát hagyják benne a legtovább 
(egy-másfél hétig), a többi husadékot előbb kiveszik (pl. a „hosszúhús”-t egyikét óra múlva, az 
„ódalos”-t fél nap múlva). Miután a szalonnát kiveszik a sósvízből, egy napig rúdra akasztva 
tartják, majd megfüstölik („házi füstön”, padláson két-három hétig, „gyors füstölő”-ben két/ 
három napig áll).

Újabb gyakorlatnak tűnik, hogy a szalonnát füstölés után ismét sósvízbe teszik, s mindig 
csak annyit vesznek ki belőle, amennyit felhasználnak (13. ábra). E célra „sóscsobán”-okat 
(ezek ugyanolyanok, mint a sósvíz tárolására használt „csobán”-ok, csak tetejükön nagyobb 
nyílás van), és műanyag „bidon”-okat használnak. A szalonna sósvízbén való tárolása gyakori 
Homoródszentmártonban, de pl. Homoródszentpálon és Lövétén csak elvétve alkalmazzák 
ezt a módszert, e falvakban inkább a padláson tartják.

A sósvíz a „káposztaeltevés”-nél (káposztasavanyításnál) is elengedhetetlen adalék. A 
meggyalult káposztát műanyag „bidon”-ba rakják, tiszta víz és sósvíz keverékével leöntik (10 1 
tiszta vízhez Homoródszentmártonban 1 1, Lövétén 3/41 sósvizet kevernek), majd lenyomtat
ják.

A sósvíznek fontos szerepe van az állattartásban is. J ánosfalvi Sándor I. írta 1846-ban, 
hogy Homoródkarácsonyfalván az egyik patak, amelyet sóskút táplált, „oly csoda vizet ád, mi
lyent ritkán találhatni, de a marhák nagyon szeretik. Innen, egy azon keresztül járó szekeres 
ember se mulasztja el, hogy abból ne itasson. Amely marha pedig egyszer ivott belőle, az más
szor is erőszakkal is igyekszik megállani ivás végett.” (Jánosfalvi Sándor I. 1942).

Lövétén a disznók moslékjába is szoktak „csorrantani” egy keveset, a marháknak szánt 
szénát pedig gyakran meglocsolják sósvízzel. Homoródszentmártonban az „erdei csordák”- 
bán tartott állatoknak is rendszeresen (minden második héten szombaton) hordtak 4—5 literes 
„cserépkorsók”-ban, vagy „sósüvegek”-ben sósvizet. Kis mennyiséget (nem sokat, hogy „meg 
ne puffadjanak”) a marhák homlokára öntöttek, s az állatok a lecsorgó folyadékot nyalogatták.



6 . á b ra . Fazár a lövétei „sóház” ajtaján (Fotó: Hála J. 1990) 

Fig. 6  Wooden lock on the door of the “salt-house” at Lövéte

A juhoknak is adtak: egy ledöntött fatörzsbe lyukakat fúrtak, s ezekbe öntötték a sósvizet. Bá
nyai J. (1960) szerint ugyanígy juttatták sóhoz a juhokat a lövéteiek is.

A sósvíz használatos volt a népi gyógyászatban is. Homoródszentmártonban a reumás lá
bat áztatták „sósfürdő”-ben, Homoródszentpálon különféle sebeket és daganatokat borogat
tak vele. Lövétén a szarvasmarhák bedagadt lábait is sósvizes rongydarabbal borogatták.

A Kis-Homoród mentén két sósvizes fürdő is működött. Székelyzsombor határában volt 
egy sósvizes, iszapos gödör, amelyet a környékbeliek hűléses bántalmaik gyógyítására régi idők 
óta használtak (Bányai J. 1932). A homoródkarácsonyfalvi Dundó-forrás enyhén sós (timsót, 
glaubersót és vasat is tartalmazó) vizében köszvényes, csúzos emberek és más betegségekben 
szenvedők kerestek gyógyulást (M. K. 1914, Bányai J. 1934). E fürdő a XIX. század közepe 
óta állt fenn, az 1910-as években helyi mozgalom indult fejlesztésére (M. K. 1914), de használa
ta ennek ellenére az 1940-es évekre teljesen megszűnt (B ányai J. 1941b).



7. á b ra . A homoródszentpáli „sóház” kulcsai (Fotó: H ála J. 1990) 

- F ig. 7 The keys of the “salt-house” at Homoródszeritpál

A két Homoród menti falvakban a sósvíz a főzés kelléke is. Homoródszentpálon az idős 
asszonyok közül többen ma is ezzel főznek, mert jobban tudják, hogy a kanállal mert sósvízből 
mennyi kell egy-egy ételbe, mint kristályos sóból. Lövétén is szinte minden ételt ezzel főznek. A 
homoródszentmártoni pékségben a kenyértésztát ezzel ízesítik: 15 kg liszthez 1 1 sósvizet ke
vernek.

A  sósvízből szilárd sót is nyertek úgy, hogy fazékba vagy „puliszkafőző üst”-be öntötték és 
addig főzték, amíg „a leve el nem szállt”. Lövétén a „sóscsobán” oldaláról kaparták le a kicsa
pódott sót, amely módszert e faluból először G c m y e y  S. írta le 1940-ben (14. ábra). Én még 
1990-ben is láttam Lövétén „fás” előtt álló, kristályos sóval borított „sóscsobán”-t (15. ábra), 
amelynek oldaláról időnként ma is lekapaiják a sót. Az így nyert anyagot a múltban „kicsi só- 
tartó”-ba tették és abban vitték a mezőre és az erdőre. Időnként főzésre is használták, de (amint 
azt a fentiekben említettem) e célra a sósvíz használata volt a gyakoribb.



8. á b ra . A homoródszentpáli sóskút (Fotó: Hála J. 1990) 

F ig. 8  The salt spring at Homoródszentpál

9. á b ra . Homoródoklándi „sóscsobán” két „kétkézrúd”-dal (Fotó: Hála J. 1990)

F ig. 9 Wooden bucket-like container (“sóscsobán”) with two-handed holding („kétkézrúd”)

10. á b ra . „Sóscsobán” „fakorcsolyá”-n Homoródoklándon (Fotó: Hála J. 1990) :

Fig. 1 0  Wooden bucket-like container (“sóscsobán”) on a sledge (“fakorcsolya”) from
Homoródoklánd





11. áb ra . Homoródszentmártoni „kártya” (Fotó: H á l a  J. 1990)

F ig. 11 Wooden container with wicker-work (“kártya”) from Homoródszentmárton



12 . á b r a . Horaoródoklándi „sósvizes korsó” (Fotó: H ála  J. 1990) 

F ig. 12  “Jug for saline water” from Homoródoklánd





15. á b r a . Kristályos sóval borított „sóscsobán” Lövétén (Fotó: Hála J. 1990)

F ig. 1 5  “Sóscsobán” (wooden bucket-like container) covered by crystallized salt from Lövéte

14 . á b ra . A kristályos só lekaparása a „sóscsobán” oldaláról Lövétén (Fotó: G önyf.y S. 1940.
Néprajzi Múzeum, fotótár)

F ig. 1 4  Scraping off crystallized salt from the side of “sóscsobán” (wooden bucket-like container) at
Lövéte

13 . á b ra . Sósvízben tárolt szalonna Homoródszentmártonban (Fotó: H ála J. 1990)

F ig. 1 3  Bacon stored in saline water at Homoródszentmárton
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Transylvania is extremely rich in saline waters. These waters heve been utilized for ages by 
the inhabitants of the villages situated near the saltsprings and sources. One of the characteristic 
areas of saline water occurrences in Transylvania is the region of the rivers Kis-Homorod and



Nagy-Homorod (Small and Large Homorod) to the W—SW of the Hargita Mts. In July 1990 
the author collected data on the popular use of saline waters in five villages of this region. This 
paper contains these data, completed also by the results of the special literature on the theme.

The first chapter deals with the utilization possibilities and its legal relations in the past and 
after these surveys the saline water uses in the villages along the two Homorod rivers. After the 
enumeration of historical data on the salt mining of the region it gives a list of the salt wells and 
springs of the area (geographical conditions, geology, salt content). The paper deals also with 
the legislation of saline water use in the past and nowadays. It presents also the so-called „salt- 
houses” erected over salt springs (architecture, casing, types of locks), the ways of ladling saline 
water as well as the means of transport and storage. After this, the paper describes the 20th- 
century utilization of saline water (alimentation: pig-killing, cabbage pickling, cooking; animal 
keeping, medicine). Finally it describes the method used in the region along the two Homorod 
rivers to get solid salt from saline water.




