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Adalékok a lakosság sóval való ellátásához Szatmár 
vármegyében a 18. század utolsó harmadában

Só a történelmünkben

Móricz Zsigmond az Életem regényében a kupeckedő, vásározó parasztról a kö-
vetkezőt állította: „a parasztkereskedő bizonyos cikkeket teljesen kizárt érdeklődé-
séből…” Nyúlbőrt, marhabőrt, csontot és rongyot soha nem árult. „Sót igen. A só 
tudniillik főleg az állatok számára volt értékesítendő;… Sót édesapám is vett, egész 
tutajjal…”1 Mint hajdan Esze Tamás, Móricz Bálint is meg akarta takarítani a só 
árából a kincstárnak járó illetéket. Esze Tamásra az újlaki sókamara muskétásai, 
Móricz Bálintra az újlaki fi náncok „mentek rá.” Esze Tamásnak az ökrei bánták 
a törvényt és a szokásrendet megkerülő kereskedést.2 Móricz Bálintnak meg a 
kútjukból merített víz sózódott néhány évre ihatatlanná.  

Móricz szerint a só „főleg az állatok számára volt értékesítendő.” Ellentétben 
ezzel, és azzal is, amit egyik-másik történész ma is vall,3 a só nem egyszerűen em-
beri táplálék, hanem – mint a levegő és a víz – az emberek és a melegvérű állatok 
létezéséhez nélkülözhetetlen lételem. Jól tudták ezt a honfoglaló magyarok, akik a 
bizánci és bolgár konfl iktust odahagyva, a Déli- és Keleti-Kárpátok Erdélybe vezető 
hágóin keresztül érkeztek a Kárpát-medencébe.4 Ezek a hadi népek – a mondák 
és az „ősgeszta” szerint – elsőként a sóbányákat foglalták el, osztozva azokon 
törzsenként.5 László Gyula régész – a honfoglalás kori magyar népélet mindmáig 
legjobb ismerője – kimerítő részletességgel, az árucikkek darabonkénti leírásának 
mélységéig „leásva” – tárta fel a Kárpát-medencében zajló honfoglalás kori „bel- és 
külföldi,” a hazai és távolsági kereskedelmet. Úgy vélte, hogy a „belső forgalomban 
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kétségkívül legnagyobb jelentőségű volt az erdélyi só.”6 A témával kapcsolatban 
mostanság szaporodó kutatások is bizonyítják, hogy a sóellátás feltárása az eddi-
gieknél több fi gyelmet érdemel.7 

A magyarság történetében először Szent Gellért püspököt háborította fel, ami-
ért a király hajóin Szegedre szállított erdélyi sót a Maros portusain Ajtony rendre 
megdézsmálta.8 Később az országnagyokat is foglalkoztatta a só forgalmazása, 
elosztása. A hazai rendiség születésének pillanatában alkotmány erejű hatállyal 
foglalták az Aranybullába, hogy a „só- és a vámtisztek az ország nemesei... le-
gyenek,” és „sót... csak Szalacson és Szegeden, valamint a végeken” tároljanak.9 
E két helyen kívül azonban forgalmas sóraktárak működtek Tokajban, Regécen, 
Pozsonyban, Sopronban és Vasváron is. Paulinyi Oszkár tudni véli, hogy Zalában 
is volt sóház.10  

A só élettani létszükséglet 

Ne nyissunk most vitát a sóház, a fi óksóház és a sókamara terminológiák szeman-
tikai tartalmáról. A forgalmazása során visszatérő anomáliák helyett is inkább a só 
élettani nélkülözhetetlenségéről essen szó. Az emberek és melegvérű állatok test-
nedveinek sótartalma a tengervíz sótartalmával harmonizál. Ez az arány 2,5-3,3 % 
körül ingadozik.11 Az emberek és melegvérű állatok életfunkcióik során a testükből 
távozó folyadékokkal – vizelés, sírás, izzadás, vérzés stb... – sót veszítenek. Ha ezt 
nem pótoljuk, felborul a szervezet vízháztartási egyensúlya, a „szervezet kiszárad.” 
Ez elhatalmasodó gyengeséggel, depressziós tünetekkel jár, amit hallucináció, vízió 
követ, majd elmúláshoz vezet. 

Az izzadással, a hasmenéssel és lázas állapottal vesztett sót a modern gyógyászat 
infúzióval pótolja. A köznapokban a táplálék sózásával tesszük ezt.  

Egy egészséges ember – testsúlytól függő – sószükséglete napi 8–15 gramm. 
Évenként ez 3,5–4,5 kilogramm. Az állatok szervezete is testsúly-arányban igényli 
a só-veszteség pótlását. A lovak éveként 5–6 kg-ot, a szarvasmarhák 6–8 kg-ot, a 
juhok, kecskék 1,5–2 kg-ot.   

Justus von Liebig báró az 1830-as években a társadalmi tapasztalatok ellen-
őrzése céljából kémiai és biológiai kutatásokat végzett, megalapozva a só-kémiát, 
vagy biológiai és mezőgazdasági kémiát.12 Kutatásai a nemzedékek során át fel-
halmozódott tapasztalatokat igazolták vissza.    

Már az Ószövetség szerzői tudták, hogy „a sóhiány egészségkárosító,… a med-
dőség okozója.” Ézsaiás [30.20.] próféta, Károli Gáspár fordításában így oktatja a 
rá fi gyelőket: „A barmok és szamarak, amelyek a földet szántják, sózott abrakkal 
élnek, amelyet megszórtak lapáttal és villával.” A magyarok már a honfoglalás 
 6. László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Bp. 1988. 365.
 7. Mások mellett újabban Vékony Gábor, Hunyadi Zsolt, Szegfű László, és mindenekelőtt Draskóczi 

István tanulmányai gyarapították ismereteinket a hazai sóforgalmazásról.    
 8. Szent Gellért nagy legendája. Árpád-kori legendák és intelmek. Szépirodalmi Kiadó, Bp. 1983. 74–94.; 

Lásd még: Pauler, I. 44., 398. 
 9. Érszegi Géza: Az Aranybulla. Helikon Kiadó, 1990. 32. 
10. Paulinyi Oszkár: A sóregálé. Sz. (57), 1924. 637. 
11. A tengerek és óceánok vizének átlagos sótartalmáról lásd a Pallas-lexikon vonatkozó szócikkét.  
12. Liebig, von Justus német vegyész. 1803. május 12-én Darmstadtban született, s 1873. április 18-án 

hunyt el Münchenben. Kidolgozta a kémiai biológia alkalmazásának módszereit, és lefektette a mezőgaz-
dasági kémia alapelveit.  Kutatásai elismeréseként 1845-ben bárói rangot kapott. Kutatásainak spekt-
rumát és fontosságát jellemzi, hogy 32 kémiai Nobel-díjas vallja magát Liebig szellemi örökösének. 
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előtt tisztában voltak azzal, hogy a ló étvágytalan, anorexiás lesz a szervezetéből 
távozó só visszapótlása nélkül. Egyébként a honfoglalók sózott hússal védték a 
lovak felsebzett lábát, távol tartva ezzel számos rovarkártevő károsító hatását és 
a fertőzést is.

Dél-Amerikában, Afrikában, a Csendes-óceán szigetvilágában törzsi kötelé-
kekben élő emberek a test sorvadását és a meddőséget hozzák összefüggésbe a 
sóhiánnyal. A sóhiány betegséget, meddőséget okozó feltételezésért nem kell se 
Afrikába, se Dél-Amerikába utazni. Feltételezték ezt Székelyföld gazdálkodói is. 
Ditró lakói 1820-ban erről így vallottak: „Öregebb gazdák tapasztalásaiból tudni 
lehet,… [hogy] a só nem kaphatása miatt marháink úgy, mint másszor meg nem 
hízhattak… a só nem kaphatása miatt, jövendőben sokan fognak meddün marad-
ni.”13 Gyergyótekerőpatakon az emberek egészségkárosodását is jósolták: a sóhiány 
„mián már mind magunk, mind marháink… egés[z]ségeink veszedelmére kezdet-
tünk hanyotlani. Mert… hogy a piacokra sütni szokott kenyerek is mind só nélkül 
készíttetnek. Ami, ha sokáig így tart, lehetetlen…, hogy valami egés[z]ségtelenség 
magát ki ne üsse.”14

Az uralkodó, a rendek és a só

A Magyar Királyság nem szűkölködött sóban. Viszonylag a sóellátás is jól szer-
vezett volt, bár történészeink ebben inkább az uralkodó pénzszerző mohóságát 
keresik, semmint alattvalóival szembeni kötelezettségét. Pedig az abszolutisztikus 
periódusok kivételével a kincstár mohóságát a diéta fékezte, amennyiben a sóka-
marák, raktárak felállítása és a só árának megállapítása király és országgyűlés 
kölcsönös egyezkedésének tárgya volt. Ez a kölcsönös felelősségen alapuló rendszer 
– a háborús szituációkat kivéve – nem működött rosszul. A szükség és az igény 
szerint szaporodó sóházaknál, a feltűnően bő hozamú sóaknánknál kereskedelmi 
célra is szabadon vásárolhatott sót bárki. Azt forgalmazhatta hetipiacon, boltban, 
országos sokadalmakban, szekerező és batyuzó kereskedés során. Szükség is volt 
erre, mert az élő szervezet normális működésének biztosítása mellett egyéb célokat 
is szolgált a só. 

A húsok tartósítása, halak gyors romlásának megakadályozása, csík fogyasztása, 
szalonna, sonka sózása, túró, sajt, gomolya készítése, a téli vitamin szükségletet 
biztosító káposzta savanyítása megoldhatatlan volt só nélkül. Nem véletlen hát, 
hogy az ország előkelői éppúgy fi gyelemmel kísérték a só forgalmazását, mint a 
törvényhatóságok, a városok és megyék. A szükségnek megfelelő törvények szület-
tek időről időre a sókereskedelem szabályozása céljából.15 Terjedelem hiányában 
szövegszerűen most csak az ország három részre szakadását kísérő sóellátási za-
varoknak a felszámolását Habsburg I. Ferdinándtól kérő országgyűlési törvényből 
idézünk: a diétán a rendek ’fi gyelmeztették’ az uralkodót, hogy „a máramarosi 
sónak gondját kell viselni, amiből a király jövedelme nem kis mértékben fog gya-
rapodni.” Megengedik, hogy „Őfelsége bármely úr vagy nemes fekvő jószágain, 
13. Csík-, Gyergyó-, Kászonszék és Aranyosszék parasztvallomásai 1820-ból. Források Erdély Történeté-

hez 4. A forrásokat sajtó alá rendezte és kiadta Takács Péter. Debrecen, 2002. (A továbbiakban: FET 
4.) 74–79.

14. FET 4. 100–104. 
15. Aranybulla; 1222. évi XXV. tc.; 1405. évi (I. dec.) XX. tc. és (II. dec.) VIII. tc.; 1471. évi IV. tc.; 1474. 

évi II. tc.; 1474. évi III. tc.; 1474. évi XIII. tc.; 1492. évi III–IV. és V. tc.; 1498: XXXVII. tc. stb…; 1550: 
LXVIII. tc.  
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amint kényelmesebbnek látszik, sólerakó helyeket vagy fi ókkamarákat állíthas-
son magának.” Szabaddá  tetették a sószállítást, eltiltatták a „sók szállítóinak 
megvámolásá[t] és elnyomásá[t].” Megszüntették az erdélyi só vásárlásának és 
forgalmazásának a tilalmát, „úgy mindazonáltal, hogy az erdélyi sókat csakis az 
erdélyi határokig szállíthatják” vámmentesen. Turóc, Árva és Liptó megyék lakos-
ságának megengedték, hogy „lengyel sóval élhessenek, Szlavonországban” pedig 
„tengeri sót használhassanak.” Mindazonáltal „sókat máshonnan, mint az említett 
(király által felállítandó) kamarákból senkinek sem szabad vásárolnia,” de „míg 
a sóhelyeket fel nem állították, és a sókat azokba le nem rakták, a külföldi sókat 
nem kell eltiltani, nehogy talán az országlakosok a só mindennapi használatában 
hiányt szenvedjenek.”16

Országgyűlés és vármegyék együtt sérelmezték, hogy Basta elfoglalta a márama-
rosi sóaknákat, a huszti sókamarát és a sónak bécsi mázsánként három forinttal 
felemelte az árát. Ez súlyosan érintette Szatmár megye lakosságát. Amikor a megye 
nemesei értesültek róla, hogy Rudolf 1604. február 3-ra Pozsonyba diétát hirdetett, 
követeiket utasították, hogy az uralkodóval orvosoltassák sérelmüket: „Szükséget 
szenved a föld népe abban is – panaszolták –, ami a legnélkülönözhetetlenebb, 
a sóban. Mióta Básta a máramarosi sóbányákat elfoglalta, a só mázsája három 
forinttal drágult; ezért a szállítók nem is mernek oda menni.”17 Szatmár megye 
sérelmét magáévá tette az országgyűlés: kifogásolták, hogy Basta az udvar tud-
tával elfoglalta Huszt várát és a máramarosi sóaknákat. A „só mázsájának18 árát 
három forinttal fölemelte, amely fölemelés miatt a sószállítók elrémülve, már sót se 
mernek szállítani, ami által nemcsak őfelségének a harmincad-jövedelmei nagyon 
megcsökkentek, hanem a közjó is hiányt szenved: ennélfogva kérik a rendek, hogy 
a kősónak az árát a régi értékre szállítsák le.”19 

Esze Tamás sócsempészete bizonyítja, hogy az 1604. évihez hasonló zavar ke-
letkezett Szatmár megye sóellátásában a 17–18. század fordulóján is.

A sószállítás feltételei Szatmár vármegyében

A máramarosi sóbányák 14. századi működtetésétől tájföldrajzi és regionális 
szempontból Szatmár megye lakóinak sóellátása kettős jellemző hordozója volt. 
A kimeríthetetlenül gazdag sóbányák lelőhelye szomszédos törvényhatóság volt 
Szatmárral. Északkeletről határolta a megyét. A jelesebb sóaknák – Rónaszék, 
Bustyaháza, Akna-Sugatag, Királyvölgy (Königsthal), Szlatina20 – a művelés alól 
kivont Sándorfalvát21 kivéve – a kősó mellett őrölt sót is forgalmaztak. Közülük a 
legtávolabbi sem volt messzebb Szatmár megye falvaitól 6–7 mérföldnél. Mai mér-
tékkel 60–70 kilométernél. A sófuvarozók ezt a távolságot rendre megtették bárhol 
az országban, csak éppen Szatmár megyéből a Máramarosba vezető szekérutak 
ezer méter fölé emelkedő hegyeken keresztül – Mik (1012 m), Petrosa (1201 m), 

16. 1548: XXIX. tc.
17. Borovszky, Szatmár vármegye. 452.
18. A bécsi mázsa 56 kilogramm. Lásd az 1874. évi VIII. tc-et.  
19. 1604: XVI. tc.
20. A máramarosi sóbányákról Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani 

állapota statisztikai és geographiai tekintetben I–VI. Pest, 1836–1840. 175–208.; Uő.: Magyarország 
statisztikája I–III. Pest, 1841–1843.; Uő.: Magyarország leírása. Pest, 1847. 366–377.; Uő.: Magyarország 
geographiai szótára I–IV. Pest, 1851.  

21. Sándorfalva sóaknája helyett a 18. század végén a fi nom fehér sót adó királyvölgyi lelőhelyet futtatták fel.  
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Obcina (1126 m, Rozsály (1307 m), Magura (1123 m), Guttin (1447 m) – vezettek 
a sóaknákhoz.  

A királyi sókamara utasítása szerint a szatmáriaknak rónaszéki és dési sóval 
kellett élniük. A falvak lakóinak parancsra Rónaszékről kellett feltölteniük Szat-
már és Nagykároly sóraktárait, a nagybányait pedig Désről. Tutajozásra nem, de 
tengelyen történő szállításra minden fogatos jobbágyot kötelezhettek.22 A fuvaro-
zó zsellérek azonban többnyire önként vállalták a sószállítást. Adójuk lerovása 
után ugyanis azonnal a fuvardíjhoz jutottak. Ha ügyesen forogtak a sóvágók, a 
kamaratisztek, a szolgák között, két-három kocka sóval, néhány font porsóval 
mindig több került a szekérre, mint amivel el kellett számolniuk. Ez a haszon a 
tutajosokat is „megillette,” akik menthették a hiányt „a tutaj ütközésekor vízbe 
hullott kockákkal is.”23  

Az előny mellett hátránya is volt a sószállításnak. Mindenekelőtt a kiépítetlen 
utak. Nagy jártasság, „kerékkötő” tudás, négy-hat ökör és vasalt szekér, ráffal 
erősített kerék szükségeltetett. Ilyen készülete kevés háznépnek volt. Akiknek 
volt, azok nem szorultak a sófuvarozás hasznára. Aki mégis megkockáztatta, vagy 
rákényszerítették, az ökreit is, az életét is joggal félthette a hegyek hírhedt rabló-
itól. Nem is rajongtak Szatmárban a só fuvarozásáért.  A megye három sóraktára 
közül kettő nem is szorult rá a szekeres fuvarra, bár a szatmári sóházat rónaszéki 
sóval kellett feltölteni, ezt Rónaszékről vagy Tiszaújlakról lehetett odaszekerezni.24  
A szatmári sóház nem maradt üres, ha nem akadtak fuvarozók, akik a rónaszéki 
aknákból vagy az újlaki sóházból feltöltsék. Désen is vágták a sót, s abból ötezer 
bécsi mázsát Nagybányáig,25 a többit a szatmári szabad portusig, s tovább, Ger-
gelyiugornya – Vásárosnamény térségében a Tiszára fordulva, Tokajig, Szolnokig 
engedték. A történelmi Szatmár vármegyében a pallosjoggal felruházott gróf Ká-
rolyi-család ősi fészkébe, Nagykároly mezővárosába kellett évenként 3000 bécsi 
mázsa sót Szatmárból átszállítani.

Az 1770-es 1780-as években Szatmár megye három sóraktárában (Szatmár, 
Nagybánya, Nagykároly) összesen 13 000 bécsi mázsa, mai mértékkel 7280 mázsa 
vagy 728 tonna sót tudtak betárolni.26   

Előnyére volt Szatmár vármegyének, hogy a fehérgyarmati járást északról a 
Tisza határolta. A Tisza pedig a 14. század második harmadától a máramarosi só 
„fő útvonala” volt. A szélesedő ártérrel kísért folyón tavasztól őszig a máramarosi 
sóaknáktól Szolnokig, olykor Szegedig és Titelig egymást érték a „bokrok, csajkák, 
sajkák, talpak, lábbók, szállyak.” Lécet, deszkát, zsindelyt, kész szekeret, farag-
ványokat, egyéb faárut, gyümölcsöt, aszalványt, lekvárt és pálinkát is „úsztatva” 
a só mellett. 

 
Sószükséglet Szatmár vármegyében

A Szatmár megye területén lévő két királyi városban (Nagybánya, Szatmárnémeti), 
a vérhatalmú Nagykárolyi uradalomban, valamint a megye törvényhatósága alá 
22. Borovszky, Szatmár vármegye. 507.
23. Takács Péter–Udvari István: Adalékok a Felső-Tiszavidék sógazdálkodásához a 18. század végétől 

(Máramarostól Szepesig). In.: Udvari István szerk.: Hodinka Antal emlékkönyv. Nyíregyháza, 1993. (A 
továbbiakban: Takács–Udvari, 1993.). 303–324.

24. Takács–Udvari, 1993. 315–316.
25. Tarnói Miletz Imre sókamarás 1773-as elszámolása. OSZK Térképtár TM 5044. 
26. Uo.  
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rendelt 20 oppidumban, 241 községben és a 13 lakott pusztán – az 1780-as évti-
zedben 30–31 ezer családban 155–160 ezer ember élt.27 Emberenként és évenként 
3,5–4,5 kilogrammjával számolva, 5425 (bécsi mázsában kb. 9688) – 7200 (bécsi 
mázsában kb. 12858) mázsa étkezési só között ingadozott a szükséglet. Ehhez kel-
lene még hozzáadnunk a halak, csíkok, sertés és egyéb húsféleségek tartósításához, 
a vaj, túró, sajt készítéséhez, a téli káposzta savanyításához használt sót, de nincs 
történész, aki kiszámíthatná, hogy ebből a sómennyiségből mennyi került vissza 
e javak fogyasztásakor az élelmezési láncba. Arra azért érdemes odafi gyelnünk, 
hogy a 4, 5 kilogrammos fogyasztás kis rátartással egyezik a három sóraktározó 
hely tárolási kapacitásával. 

Tarnói Miletz Imre sókamarai számvevő tudta, hogy mennyi sót fogyasztanak 
az emberek, mennyit adnak az állataiknak. Ismerte a sószállítás praktikáit, a 
szegénység sópótló módszereit is. Bizonyára azt is kiszámolta, hogy az országosan 
limitált 12 krajcár gyalogos napszámbér mellett egy gyalogmunkásnak a nagybá-
nyai sóháznál tizennégy és fél napot, Szatmárban tizenöt egész egynegyed napot, 
Nagykárolyban pedig 16 egész egynegyed napot kellett szokványos munkában el-
tölteni egy bécsi mázsa só áráért. Egyharmaddal csökkenthették ezt az időt azok, 
akik a szőlőhegyeken 18 krajcárért kapáltak naponként. 

Az emberi táplálkozás és egészség megőrzéséhez szükséges só mellett nem 
hagyhatjuk fi gyelmen kívül az állatok sószükségletét sem. Az állatok is testsúly-
arányban igénylik a sóveszteség pótlását. Esetükben azonban csökkentette a 
szükségletet, ha volt a határban szikes terület vagy sós kút.28 Ez utóbbit főzésre, 
kenyérsütésre szükségből az emberek is használták. Ezek hiányában azonban a 
lovak éveként minimum 5–6 kg, a szarvasmarhák 6–8 kg, a juhok, kecskék 1,5–2 kg 
sót fogyasztottak. Voltak természetesen sertések is, de azok földet túrva, csigákat, 
gyökereket, mocsári lényeket fogyasztva, sózásra legfeljebb makkoltatás idején, a 
gyorsabb hízás okán szorultak. Húsuk feldolgozása, tartósítása minden esetben 
több sót igényelt, mint tartásuk. A különbség ember és állat sófogyasztása között 
az volt, hogy az állatok sóját nem kellett megtisztítani és őrölni. A tömbben vagy 
kockában „kivágott” só is megtette.29

Nincs történész és statisztikus, aki ebben az időben egy-egy megyében, város-
ban, földesúri birtokon és uradalmakban  az állatok számát – akárha hozzávetőle-
gesen is – képes lenne becsülni. Feltételezve, hogy a 18. század utolsó harmadában 
– nemesek, földesurak és parasztok – Szatmár megyében, Felső- és Nagybányán, 
valamint Szamárnémetiben 100-110 ezer szarvasmarhát, 20-25 ezer lovat, 80-
100 ezer juhot és 4-5 ezer kecskét tartottak,30 ebből kalkulálhatjuk az állatoknak 
27. Szűken becsült adat Danyi Dezső és Dávid Zoltán szerk.: Az első magyarországi népszámlálás (1784–

1787). Bp. 1960. (A továbbiakban: Danyi–Dávid, 1960.; Magda Pál: Magyar országnak... statisztikai 
és geographiai leírása. Pest, 1819. és Ludovicus Nagy: Notitiae politico-georgraphico statisticae inclyti 
regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. Buda, 1828.

28. Voltak megyék – például Szabolcs – ahol az úrbérrendezés során a falu határában lévő szikest azért 
sorolták a haszonvételek közé, mert nem kellett sózni szarvasmarháikat, juhaikat. 

29. Béres András: A jószág sózása, sózóvályú. Ethnográfi a, 1965.; Balogh István: Marhadög és orvoslá-
sa Debrecenben a XVIII. században. Néprajzi Közlemények, 1959.; István Lajos: A korondi sós víz és 
használata. Népismereti dolgozatok. Bukarest, 1978.; Állatorvosi zsebkönyv, Napi víz és sószükséglet, 
614–615. o.; Takarmányozástan, Sókészítmények, 237–238. o.; Surányi Dezső: Mezőgazdasági termelés 
az ókori Palesztiná-ban. In.: Agrártörténeti Szemle, 18. évf. 1974. 149–162.   

30. Az állatlétszám becsléséhez használ források: Benda Gyula: Statisztikai adatok a magyar mezőgazdaság 
történetéhez 1767–1867. KSH. Bp. 1973.  Felhasználtam még: a helytörténeti munkák szórványada-
tait, az adózók állatösszeírásait, a nemesi háznépek számát és az uradalmi gazdálkodás szórványa-
datait, valamint a dualizmus kori állatszámlálások adataiból is megkíséreltem visszakövetkeztetni, 
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szükséges só mennyiségét. Ezen nagyvonalú becslés alapján a szatmári gazdák 
állataik számára évenként minimum 8260 mázsa (bécsi mázsában: 14 750), maxi-
mum 12 400 mázsa (bécsi mázsában 22 143) sót kellett megvásároljanak. A megye 
sószükséglete tehát mostani mértékkel évenként minimum 13 685 mázsa (bécsi 
mázsában: 24 438), maximum 19 600 mázsa (bécsi mázsában: 35 001) só.

A sószállítás jellemzői

Tekintettel a korabeli utak állapotára, a szekerek teherbíró képességére, egy-egy 
szekérre egy-egy alkalommal 10–12 bécsi mázsa (mostani mértékkel: öt és fél – hat 
és fél mázsa)  sót tereheltek. Könnyű kiszámolni, hogy minimum 2037, maximum 
3500 fuvarral volt megmozgatható ez a sómennyiség. Sajnos a tutajok, hajók, 
sajkák terhelhetőségére nincs adatunk, mert az mindig függött a szállítóeszköz 
befogadó képességétől, a szálly, lábbó, tutaj nagyságától, azt viszont mindig a 
folyó vízbősége, medermélysége és szélessége szabta meg, ami az évszakoktól is, 
az esőzések gyakoriságától is függött. 

A sóellátás biztonsága azonban megkívánta az évi szükséglet mellett a raktárak 
legalább késő őszi feltöltését, mert télen mind a Szamos, mind a Tisza járhatatlan 
volt. Hasonlóan az utak is. A folyón való megfázás és jégbefagyás mellett a hegyi, 
erdei utak farkascsordái, egyéb ragadozói sem voltak kíméletesebbek. Télen a 
házakból legfeljebb a vásárokba, hetipiacokra vagy a sóházakhoz mozdultak ki az 
emberek, hogy font számra házuk népének vásároljanak sót. 

Sóút a Szamoson

Szatmár megyében három helyen lehetett állandóan szekér és font számra sót 
kapni: a szatmári, a nagykárolyi és a nagybányai sóházaknál. Vásárolhattak sót 
fontra és szekér számra a Szatmár megyei lakosok a tiszaújlaki sókamaránál is. 
Ahhoz azonban, hogy ezt megtehessék, a sóházakat, raktárakat fel kellett tölteni. 
Ezt tehették szárazföldi vagy vízi szállítással. 

A szatmári emberek közül vízi úton kevesen szállítottak sót. Akik cselekedték, 
azok legfeljebb a szatmári portuson, vagy a tiszaújlaki sókamaránál vették át a 
kormányzást a Désről Máramarosból érkezőktől, vagy itt kaptak megbízást Tokajig, 
Szolnokig a sót e két raktárnál tutajra rakató sótisztektől. 

A nagybányai raktárt dési sóval töltötték fel. A Désről induló tutajosok lehozták 
Bányáig, onnan Szatmárig, majd itt kormányost váltva indultak tovább Tokajig, 
Szolnokig. Ez utóbbi raktár 30 ezer bécsi mázsa ásványt volt képes befogadni. A 
máramarosi sónak volt Szolnok a legfontosabb tároló helye, de kapott sót Désről 
is a Tiszába torkolló Szamoson. Hogy Szolnokon ne keletkezzen sóhiány, 30 ezer 
bécsi mázsa kapacitású raktárt üzemeltettek, ahová a már említett vízi útvonala-
kon kívül Debrecenből és Szilágysomlyóról is fuvaroztattak sót. Innen tengelyen 
ipolysági, lőrinci, pesti, gácsi és szenográdi raktárakat látták el.31  

– fi gyelembe véve, hogy a falusi legelők megszorításával, az ugar fokozatos csökkenésével, a nyomásos 
határhasználat felszámolásával, a legelők telekkönyvezésével, a határregulációkkal jelentős mértékben 
csökkent az állattartás lehetősége. Mindezekkel együtt a nagy tévedés kockázatát is vállalnunk kell az 
állatlétszámmal kapcsolatban. 

31. Takács–Udvari, 1993. 307-308.; Tarnói Miletz Imre sókamarás 1773-as és 1881-es elszámolása. 
OSZK Térképtár TM 5044. 
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1772-ben, az úrbérrendezés során a sószállításról is megvallatott szatmáriak 
nem ejtettek szót arról, hogy a Szamoson sóúsztatást vállalnának. Batizvasvári, 
Monostor, Nábrád, Iloba, Sebespatak, Kak, Kocsord, Komlódtótfalu, Szamosbecs, 
Szamostelek, Szamosújlak megesketett bírói egybehangzóan vallják, hogy náluk 
a „hajókkal való kereskedés nincsen szokásban;” a Szamos közelségéből  „eddig 
hasznot nem húzhattak;” vagy „még eddig azon lehető kereskedéssel nem élnek;” 
a szamosbecsiek „az vízen való kereskedést még nem próbálták.” A szamosújlaki-
aknak az „azon való kereskedésnek folytatásához szükséges módjok és tehetségek 
nem lévén,” azzal nem élhetnek. Szinérváralján azért nem teszik ezt, mert a part-
szakaszuk alkalmatlan a kikötésre, a víz sodra „szaggatja a partot.” Legtalálóbban 
Gyügye vallomástevői jellemezték a valós helyzetet: „vagyon a Szamos, de azon 
való kereskedésbűl...  haszonvételre semmi alkalmatosság” nincs. „Nem próbálták… 
még a vízen való kereskedést” Petén és Nagygécen sem. A patóháziak vízen „ke-
reskedni nem tudnak.” Apán „nem hajókáznak,” Aranyosmedgyesen a Szamoson 
„kereskedni még nem szoktak.” Oláhtótfalun a Szamosból „semmi hasznot nem 
láttak,” Nagysikárlón, Komlódtótfalun hajózásra „nem használják.” Aranyos lakói 
csak a marháikat itatják a Szamosból. Oláhújfaluban pedig inkább kárukra van, 
mint hasznukra, mert „két réven és rossz utakon kell járniuk” miatta vásárba, 
piacra, ügyeik intézésére.

A kitérők válaszok és elhallgatások mellett biztosra vehetjük, hogy mindenütt 
halásztak, horgásztak, csíkásztak a Szamoson és mellékvizein, és a tutajozóktól 
– amikor tehették – hol por-, hol kősót vettek. Erről azonban mélyen hallgattak, 
mert ilyenkor a kincstárt rövidítették meg.

Sószállítás a Tiszán  

A Tiszán más volt a helyzet. Uszkától félórányira folyik a „Tisza vize..., de ha csak 
csajkára nem mennek, más módon nem keresnek semmit rajta lakosai,” sót pedig 
ők a folyón egyáltalán nem szállítanak. Hasonlóan vallottak Milotán is. Tarpáról a 
Tiszán „gyümölcsöt lábbón szállítanak az Alföldre.” Kis- és Nagyar lakói is „szoktak 
gyümölcseikkel lábbókon lebocsátván kereskedni..., jutalmas eladás kedvéért.” E 
két községből fát is szállítottak az Alföldre. Hajdan a Tisza partjára települt Becs. 
Ezt a falut már a 18. században is Tiszabecsként emlegették a szomszéd várme-
gyékben. Lakói „csajkákon is járhatnak az őfelsége sójával..., s külön is lábbók, 
vagyis szállyakon való járásnak is vehetik hasznát.” Tiszabecs puskalövésnyire 
volt Újlaktól. A Máramarosból leérkező tutajosoknak itt volt az utolsó lehetőségük, 
hogy megszabaduljanak azoktól a sókockáktól, amelyek rakodáskor elkerülték a 
kamarai hivatalnokok fi gyelmét. Itt hitelesítették azokat a veszteségeket is, amik 
a partnak, a sodródó fáknak „ütközéskor hullottak le a tutajról a vízbe.” A „szál-
lyakat, lábbókat” itt kötözték bokrokká, tíz-tizenkettőt kapcsolva össze, indítva 
Tokajba, Szolnokra.32 Az innen visszaforduló máramarosi tutajosok itt adtak túl a 
dereglyéiken, tutajaikon is, és fordultak vissza gyalog, vagy gabonát szállító alkalmi 
szekereken. Újlaktól aztán az ellenőrzött és átrendezett vízi alkalmatosságok vitkai, 
becsi, olcsvaapáti, újlaki, csekei és máshonnan tutajra szegődött kormányosokkal 
indultak tovább Tokaj, Szolnok felé. A csekeiek úgy nyilatkoztak, hogy az aknákról 
tengelyen szállítják Szatmárig, Újlakig a sót, de azt is elmondták, hogy a „Tisza vize 
az helység határjában folyván, lábbó, vagyis szály és épületre való fákkal szoktak 
32. Takács-Udvari, 1993. 315316.
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rajta lejárni az Alföldre,” s azzal szilvát, almát, aszalványt, pálinkát és lekvárt is, de 
sót sohasem úsztatnak le. A vízi kormányosság mellett szekereztek sóval a becsiek 
is. A Tisza-parti Kispaládon viszont „sem szálly, vagyis lábbófák eladásával, sem 
csajkázással egy pénzt sem keresnek rajta, mert soha nem próbálták.”

A só magán- és családi szükségletre való megszerezéséről annyit jó tudnunk, 
hogy a Tiszán és a Szamoson, mint a kitaposott és kiépített utakon, néhány font 
étkezési, vagy egy-két kocka sót valamelyik szállítótól mindig lehetett kapni. Vol-
tak szekeres sókereskedők is, akik nyaranként járták a falvakat, és néhányan 
mindig jelen voltak a hetivásárokon. A szabad királyi városokban a 17. században 
a sóforgalmazók a kereskedők számát és rangsorát illetően a második-harmadik 
helyet foglalták el.33  

Só a szekéren

Számításaink szerint a három Szatmár megyei sóraktár egyszeri feltöltéséhez 2037-
3500 fuvar sóra volt szükség. Pontosabban lett volna szükség, ha minden mázsa 
sót tengelyen szállítottak volna. Ezt azonban csak Nagykároly sóraktára igényelte. 
Ide nem érkezett tutajon, dereglyén só. A Krasznán zajló vízi közlekedésre ilyen 
létfontosságú dolgot nem lehetett alapozni. Vizsgálható forrásaink és adataink 
szerint ide kizárólag tengelyen szállították a sót. Ezért a megyei sóraktárak közül 
itt volt a legdrágább. 1773-ban bécsi mázsánként 12 krajcárral drágább, mint a 
Szatmárnémetiben, és 22 krajcárral drágább a Nagybányán kaphatónál. A Nagy-
károlyi sóházat az önként fuvarozókon kívül a környékről kirendelt szekereseknek 
kellett a szatmári sóházból feltölteni. Az itteni két sótisztnek nemcsak arról kellett 
gondoskodni, hogy a helyben vásárlók szükségét kielégítsék, hanem arról is, hogy 
ha az Aradra, Szegedre és Soborsinra rendelt kontingensekért megérkeztek a fu-
varosok, a méltányosnál ne várakozzanak hosszabb ideig, és üresen ne térjenek 
vissza.34 Nem volt könnyű dolguk. A Szatmár vármegyei szekeresek – a kincstár 
rendeléséből csak arra voltak kötelezve, hogy a szatmári sóházból feltöltsék a 
nagykárolyi depozitóriumot. Ezt a feladatot végezték Nagykároly fuvarosai is. 
Figyelmet alig érdemlő módon, majdnem közömbösen vallottak erről: „Sóház is 
helyben vagyon, a Sónak szállításából is pénzelhetnek keveset.” Hasonló nemtörő-
dömséggel legyintett Zsadány bírója is: „Szatmárból Károlyba sót szállíthatnának, 
de amennyi sót Károlyban megvesznek, azt más faluk is meggyőzik.” Ők inkább a 
szatmári és erdődi szőlőkbe fuvaroznak trágyát. Kaplonytól félórányi szekérútra 
van Nagykároly, Szatmár pedig három mérföldre. Az útja mindkettőnek „gyakran 
alkalmatlan,” de „Károlyban sóház lévén, mikor az idő engedi, és sár vagy árvíz 
nincsen Szatmárrul... lehet pénzért sót szállítani.” Tartalmilag ezt ismétlik Kálmánd 
esküdtjei is: „Károlyban sóház lévén, jó útban sót szállíthatnának pénzét, de még 
eddig a lakosok arra nem igen érkezvén, kevés hasznot láttak felőle.” Valamikor 
cselekedték a Szatmár – Nagykároly közötti sóhordást Udvari szekeresei, de már 
felhagytak vele: „Minthogy Szatmár városa csak másfél órányira vagyon jó úton, 
azért a só vectúrából hasznok volna, de már régtűl ólta ezen szekerezést nem pró-
bálják.” Kispeleskének „meglehetős útja vagyon” Szatmár és Nagykároly felé is. 
A távolság sem riasztó, de mert nem kényszerítették őket, maguktól pedig nem 

33. Szendrey István szerk.: Debrecen története, 1. 1984. 366–367.; Reizner János: Szeged története. 
Szeged I. 1899. 34–36. 

34. Takács–Udvari, 1993. 307–308.
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hajlottak rá, sót nem szállítottak: „Szatmár városa 1 mérföldnyire lévén, onnan sót 
Károlyba vihetnek fi zetésért, de még szokásban nem vólt a lakosoknál.” Hiányzott 
„a szokás” Petén is: „fél mérföldnyiről Károlyba, 3 mérföldnyire sót vihetnének fi ze-
tésért, de nem vólt szokásban az lakosoknál.” A Petén lakóknál is jobb helyzetben 
voltak Vetés fogatosai, de a sószállítás haszonvételével ők sem éltek: „Ezen helység 
annyira közel helyheztetett a Szatmári Sóházhoz és Károly felé való ország útjához, 
hogy Szatmár[r]úl Károlyba sót szállíthatnának, de még eddig nem próbálták.” 

Jó útban, és piacozásaik, vásározásaik alkalmával olykor sót is fuvaroztak Do-
mahida lakói. Számukra mind Károly, mind Szatmár hasznos piac volt, mert „Szat-
márrul sót szállíthatnak Károlyba, mikor az idő engedi, és nagy sár nincsen, vagy 
az árvíz meg nem gátolja,… olykor a só szállításból kevés hasznot vehetnek.”

Az utak járhatatlansága, a sóaknák távolsága, a kincstári parancs vagy a szokás 
átkozása, mások pedig az igázható barmok hiánya miatt, vagy pedig azért, mert 
„Tiszaújlaktól... szállyakon és csajkákon szállíttatik Tokaj felé a só,” nem járták a 
sószállító utakat Vámosoroszi és Nyírmedgyes lakói sem. A sóaknák távolságával, 
az igázható barmok hiányával, a hidakon, réveken fi zetendő vámokkal mentették 
ki magukat a sóhordás kötelme alól Istvándi lakói. Ivácskón és Szinérváralján 
inkább szőlőmunkát vállaltak, a szőlőhegyen fuvaroztak, semmint sófuvarral kí-
nozzák ökreiket. Nem akadt követője Tarpán sem Esze Tamásnak. Nigrén ugyan 
„szekerezéssel keresik élelmeket,” de „nem lévén só közel..., evvel ők nem keres-
kedhetnek...”   

Vallomások az utakról

A sószállítási hasznokról és kényszerekről a Mária Terézia-féle úrbérrendezés 
előzetes faluvallatásai során – Szatmár megyében 1772-ben – az úrbérrendező 
biztosok minden falu lakóit megvallatták.35 A bírók és esküdtek a lakosság hasz-
nai és kárai között szóltak a sófuvarral kapcsolatos előnyökről és hátrányokról. 
A Szatmár megyei települések vezetői többnyire panaszkodtak, vagy feltűnően 
hallgatagok voltak. Válaszaikból csak halványan körvonalazódik az e téren végzett 
tevékenységük. Némaságuk összefügg azzal is, hogy a megye közrendű lakói és ar-
mális, taksás nemesei éltek a só csempészetéből nyerhető haszonnal. Rónaszékről, 
Bustyaházáról, Máramarosszigetről a kamarai tisztek megkerülésével szerezték be 
a sót a bányászoktól élelmiszerért, pálinkáért, egyébért. 

Panaszuk oka pedig az útviszonyokban keresendő.36 A Bányavidék és a Bükk-
alja hegyein, erdőin, a patakok vízmosásain, az eróziótól rongált emelkedőkön 
és lejtőkön oda-vissza teherrel vánszorogni nem volt könnyű. Ez próbára tette a 
szekeret is, az állatokat is, a kocsis idegeit és türelmét is. Nem voltak jobbak a 
síkvidéki utak sem. A sár a szekeret csak tengelyig engedte süllyedni. A kátyúk 
rendre törték a sóval terhelt szekerek tengelyét, és gyakorta kellett a közeli falvak 
ökrös gazdáinak a segítségét kérni a továbbhaladáshoz. Az Érmellék, a Tiszahát, 
a Szamos-hát, az Ecsedi-láp, a Kraszna-hát, az Erdőhát és a Turhát útjait gyakran 
járták az árvizek, hóolvadások vizei is. Megkönnyebbülést legfeljebb a Nyírség 
35. A Szatmár vármegyei úrbérrendezés iratanyaga – Investigatiok, Előzetes összeírás, Urbárium és a hozzá 

kapcsolt tabellák a vármegyei hitelesítéssel – az Országos Levéltár Helytartótanácsi Levéltár Urbáriale 
fondjában található. Ma már csak mikrofi lmen tanulmányozható. Tekercsszám: 4250–4263. A források 
szövegének sajtó alá rendezése folyamatban van. 

36. Magyarország első katonai térkép-felmérése. DVD Arcanum. Szatmár megyei szelvények.; Pók Judit: 
Szatmár vármegye (1783–1785).   
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homokos, könnyebben járható útjai jelenthettek a fuvarozóknak. Tudták ezt a 
kamarai hivatalnokok is, és Szatmárban csak a legszükségesebb esetben rendeltek 
szekeret só alá. 

Mint tavasszal a Tisza, a Szamos és a Kraszna, a Túr vize, úgy árad a falvak 
bíráiból a panasz az 1772-es úrbérrendezés előkészületei során. Nagyszekeres-
nek  „ritkán vagyon alkalmatos úttya,” Szárazbereknek is „rossz az útja”, Tartóc 
lakói Mármarosszigetre „rossz úton járnak, a szatmári hídon egy vámot” adnak. 
Tatárfalváról „hacsak nagy szárazság nincs, a vizes és rossz utak miatt nehezen 
mehetnek,” egyébként pedig „marhájok is kevés vagyon,” és Szatmáron még vámot 
is fi zettetnek velük. Két-két mérföldre van Szatmár is, Károly is Gérestől, de mind-
kettőnek „rossz az útja.” Gencsen, Gilvácson, az Ecsedi-láp mocsaraival hadako-
zó Győrtelken „nehezek s alkalmatlanok az utak.” Szentmiklósnak csak „esőben 
rosszak az útjai.” Hermánszegnek „csak nyárban szokott jó útya lenni.” Hiripről 
Szatmárra „igen alkalmatlan úton kell járni, úgy hogy sokszor amiatt szekérrel oda 
semmit nem vihetnek a vásárra.” Vitkáról is „többször alkalmatlan utak vannak...
a vásáros piacokra.” 

Nem mondvacsinált panaszok ezek. Annak az állapotnak a jellemzői, amikor 
egy-egy tavaszi vagy őszi áradás a hegyvidéken és a Nyírségen kívül körbezárta a 
szatmári falvakat, és lakói csónak nélkül nem mozdulhattak még saját határuk-
ra sem. Ezért vonakodnak a sófuvartól, ezért nem szokták meg a sószállítást a 
szatmári emberek. 

Nagygéchez Szatmár egy mérföldnyire, Nagykároly mindössze háromra volt. 
„Szatmárról Károlyba... sót vihetnének fi zetésért, de nem vólt még szokásban a 
lakosságnál.” Egyébként is, „amidőn esős az idő, igen sáros, vizes úton nehezen 
lehet Szatmár fele menni, a szatmári hídon vámot is fi zetnek.” Kiskolcsnak Nagy-
károly és Szatmár volt a vásározó helye, de „olykor az út Szatmár felé olly nehéz, 
hogy sok ideig oda szekérrel nem is igen járhatnak.” Alsó- és Felsőújfalu, Tőkés, 
Tunyog lakói szekereztek ugyan, de sót nem fuvaroztak. Esztendőnként több 
vásárban is megfordultak, adtak-vettek, például Szatmárban is, ahol jeles sóház 
volt, de mert „rossz utakon” volt megközelíthető, és „ősszel, tavasszal nagy sár” 
nehezítette a közlekedést, ezért a sokadalmakban legfeljebb saját háznépük és 
gazdaságuk számára vásároltak sót. Így keseregtek Vámosoroszi, Batizvasvári, 
Mátészalka, Medes, Mezőpetri, Mikola, Nagymajtény, Nantű, Felsőhomoród, Huta, 
Ivácskó, Jánk, Kak, Rápolt, Sár, Remetehomoród, Sima, Rákosterebes, Egri és még 
számos település lakói is.37

Közeli bányák, távoli sóaknák

A rossz utak mellett a sóaknák távolsága is riasztotta a fuvarosokat. Máshol meg 
a kincstár rendelte ki az embereket más jellegű királyi szolgálatra, főleg a nemes- 
és színesfém bányákhoz, érc- és faszállításra, favágásra, szén- és mészégetésre, 
érczúzók javítására stb...A bányavárosok környékén lévő települések lakóinak a 
kincstár fölösen biztosított pénzes munkát. Giródtótfaluhoz Nagybánya is, Fel-
sőbánya is elérhető közelségben van, azonban „itt sóval való kereskedés nincs, 
de ellenben egyéb szekerezéssel élnek.” Györke faluban „sóval – noha nem ke-
37. Szatmár megye lakóinak 18. századi vásározási szokásairól: Takács Péter: Adalékok Szatmár megye 

18. század végi vásáraihoz és a szatmári adózó nép vásározási szokásaihoz. Szabolcs-Szatmári Szemle, 
1990. 2. sz. 150–161. A vásározási körzetekről: Bácskai Vera–Nagy Lajos: Piackörzetek, piacközpontok 
és városok Magyarországon 1828-ban. Bp. 1984.  
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reskedhetnek -, de őfelsége szolgálatjára gyalog és ökörrel pénzért járnak dologra 
egy órányira Felső-Bányára…” Oroszfaluhoz is közel voltak a bányavárosok, ezért 
„sót nem vecturázhatnak, hanem szüntelen őfelsége szolgálattyára pénzért ökörrel 
és gyalogszerbe[n] hajtatnak” az arany- és ezüstbányákhoz. Őfelsége arany- és 
ezüstbányáiba hajtották munkára Misztótfalu, Huta, Iklód, Nagysikarló lakóit is. 
Sándorfalváról, Pusztatelekről és Surgyefaluból is „szüntelen pénzért ki ökörrel, ki 
gyalog őfelsége munkájára járnak,” ezért „sóval nem kereskedhetnek.” 

Réztelek lakóinak „a só szállításában nincsen módjok, de téli időben a szatmári 
szőlőhegyben trágyahordással, nyári időben kézi munkával a megírt városban pénzt 
kereshetnek.” Sándorfalva lakói is fuvaroztak, de sót nem szállítottak. Rohodtól 
„távul vadnak sóházak” emiatt a só fuvarozásából „benefi ciumot nem vehetnek.” 
A nagypaládiak „hol Szatmárt, hol a tiszaújlaki sókamaránál szokták... egyet má-
sokat eladni... Sószállítással” azonban „nem élnek, mert a sóakna távoly vagyon 
ezen helységtül.” Kissikárlóiak sem „élnek” a sószállítással, mert „messze a sóak-
na.” Hermánszeghez „sohol közel sóház nem lévén, nem szokták azon szekerezést 
tenni. Különben marhájok is kevés vagyon, a robot is nagy.” Görbedhez is „távoly 
lévén... a só,”  tutajozással pedig „nem szoktak... élni,” így a só fuvarozásából 
semmi hasznuk.

Szokást romboló kényszer

Prózaibb, de keserűbb is a Gyügye bírójának a panasza. Nekik „csak nyárban 
vagyon jó útyok,” de „mivel marhájok is nincsen, sóhordással nem élnek, nem 
szokták…” A szokás nagy úr volt. A falulakók nemzedékeinek a pénzkereseti 
lehetőségeit határozta meg. Erről tanúskodnak Pusztadaróc esküdtjeinek és bíró-
jának a szavai: Ők Szatmáron piacoztak, a „sóház nem messze vagyon, ahonnat 
sót pénzért hordhatnának” jó pénzért Nagykárolyba, „de még eddig szokásban nem 
volt,” azért azzal nem is foglalkoznak. A megszokás mellett a kényelem is távol 
tarthatta a sószállítástól azokat, akik országútjában laktak. Az úton járóknak 
minden fölöslegüket eladhatták, s amire szükségük volt, a szekerezőktől meg is 
szerezhették. Mások mellett Ilk, Udvari és Sárköz lakói voltak Szatmár megyében 
ilyen kényelmes helyzetben.38   

Tetszett, nem tetszett a szatmári embereknek, a szokás hiánya vagy a kénye-
lem oszlása ellenére, az utak minőségétől és az aknák távolságától függetlenül, a 
létfontosságú sót szállítani kellett. Szokatlan áradás, szárazság okozta alacsony 
vízállás, partbeomlás, partszakadás, törmelékek, fák torlódása, víz sodorta hulladék 
összesodródása, malomgátak romlása, megannyi más ok gátolhatta, időlegesen 
megakaszthatta a tutajozást. Máshol meg hiányzott a tutajozható vízi út. Ilyenkor 
– élettani, egészségi okokból is – tengelyre kellett rakni a sót. 

Látszólag volt valami abszurditás és a irracionalitás abban, hogy a Tisza-Szamos 
kettős vízi út ellenére – bár Désről nincs adatunk a tengelyen történő szállításra 
– Rónaszékre, Bustyaházára, egyáltalán Máramaros megyébe a sóaknákig ren-
delték vánszorogni sóért a királyi munkára kényszerített vagy önként vállalkozó 
fuvarosokat. Két oka lehetett ennek. Egyik az – s talán ez a döntőbb –, hogy a Fel-
ső-Tisza Técsőig, Nagyszőllősig, a Szamos Nagybányáig a szélességük és a medrük 
mélysége által behatárolt számú hajót és tutajt volt képes csak lebocsátani. Ehhez 
tartozik, hogy ezeken a felső szakaszokon vízállás-függő volt a hajózási, tutajozási 
38. Takács–Udvari, 1993. i. h.
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lehetőség. Nagy szárazság idején – amikor a szatmári utak „megjavultak,” és télen, 
amikor jegesedtek a vizek – megrekedtek a tutajok, hajók. Ezért a szatmári és a 
tiszaújlaki sóház készletének a feltöltéséhez szükség volt a tengelyen való szállí-
tásra is. Annál is inkább, mert a szatmári sóházak részét képezték az országos 
sóutánpótlásnak is.39  

A kincstári sóházakhoz rendelt sóaknák termelési kapacitását is fi gyelembe 
kellett venni. Ezek mértéke elvileg Máramarosban és Désen is csak a bányászok 
számától függött. A bányászok száma az apáról fi úra szálló foglalatosságok mellett 
függött a bányavárosokat, telepeket élelemmel ellátó körzetek termékfölöslegétől, 
az aknák melletti hetipiacok megközelítési lehetőségétől. Ebből a szempontból 
kalkulálandó az is, hogy a Felső-Tisza-vidék lakosságát hatotta át az országban 
legkevésbé a haszonelvűség, s a meteorológiai anomáliák is e térségben zavarták 
leginkább a mezőgazdasági termelés stabilitását. 

A szükséges mennyiségű sót – komoly kincstári ösztönzés mellett40 – ennek 
ellenére kitermelték a máramarosi sóbányáknál. A tutajos vállalkozók kedvükre 
rakodhattak, s annál magasabb szállítási költséget kaptak, minél messzebbre 
vállalták a rakomány leúsztatását. A kincstár tisztviselői – érthetően – a tokaji, 
szolnoki, a szegedi célpontokat preferálták. Erről tanúskodik Tarnói Milecz István 
1773-ban készült sószállító színes mappája,41 és a kéziratos térkép margóján közölt 
sóházak raktározási kapacitásának adatsora is.42

Sóház és piac Tiszaújlakon 

A nagybányai, nagykárolyi és a szatmári sóházak elvileg kizárólag a dési és ró-
naszéki sóaknákról kapták a sót. A valóság azonban ennél tarkább volt. A mára-
marosi só zömét a Tiszán engedték le hajókon és tutajokon.43 E fontos vízi útnak 
Szatmárhoz legközelebb eső sókamarai állomása Tiszaújlak volt. A Tiszaújlakon 
állomásozó sótisztek, szolgák és a sót őrző hadi személyzet, a leérkező tutajosokkal 
együtt viszonylag forgalmas hetipiacot tartottak fenn. Ezt kulinárékkal – vaj, tojás, 
sajt, túró, szárnyasok, zöldség és főzelékfélék, gyümölcs – és élvezeti cikkekkel 
– pálinka, dohány, méz – részben a szatmári falvakból látták el. Akik a fölös vagy 
maguktól megvont konyhai javakat és élvezeti cikkeket itt értékesítették, itt sze-
rezték be háznépük, esetleg a szomszédok, rokonok sószükségletét is. Az ügyeseb-
bek, kupeckedő természetűek kereskedtek is – kevés haszon reményében – az itt 
vásárolt sóval. Mások hazafelé – kihasználva, hogy a piacon megszabadultak ide 
hozott terhüktől –, ha járhatók voltak az utak, sót szállítottak Szatmárba, elvétve 
Nagykárolyba. Termelt fölöslegüket bizonyíthatóan Tiszaújlakon értékesítették, és 
sószükségletüket itt szerezték be Milota, Botpalád, Kölcse, Sonkád, Uszka, Istvándi, 
Tiszabecs, Magosliget, Tiszacsécse, Tiszakóród, Nagy-, Kis- és Botpalád.
39. OSZK Térképtár, TM 5044. 
40. Takács Péter–Udvari István: Adalékok a máramarosi jobbágyok bérmunkalehetőségeihez a kamarai 

sóbányákban és a kincstári erdőkben. In.: Csoma Zsigmond–Viga Gyula szerk.: Európából Európába. 
Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp. – Debrecen, 1997. 241–250. 

41. Közölve: Papp-Váry Árpád–Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. Gondolat Könyvkiadó, 1989. 
124–125.   

42. OSZK Térképtár TM 5044.
43. Takács–Udvari, 1993.; Lásd még: Takács Péter–Udvari István: Adalékok a Felső-Tisza-vidék sógaz-

dálkodásához a 18. század végéről. In.: Németh Györgyi szerk.: Manufaktúrák és korai tőkés ipari kis-
vállalkozások. Sátoraljaújhely, 1991. okt. 3–4. Manufaktúrák Magyarországon II. Industria ez societas 
1. Miskolc, 1994. 183–208.  
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Az 1772-es úrbérrendezéskor az említett települések közül többen megerősítet-
ték, hogy az újlaki piacozás mellett sót is fuvaroznak Újlakról Szatmárba. Uszka 
bírója és esküdttársai így vallottak: „Sóhordással kereskednek igenis egyszer 
– másszor keveset-keveset, mikor reá érkezhetnek az marhás emberek.” A Tisza 
ugyan közel van hozzájuk („csak fél órára”), de azon nem kereskednek. „Piac köze-
lebb másutt nincsen, hanem a tiszaújlaki sókamaránál, ahová járnak nagyobbára 
holmi naturálékkal az itt valók, s a rév-vámot is csak ott, helyben fi zetik,... Szeke-
rességgel... vélve-vélve keresnek valami keveset a marhások, de... kézi munkával...  
semmit sem.” Eladásra is, Szatmárba vagy Károlyba szállításra is kaphattak itt 
sót a fuvarosok. A Tiszaújlaktól ,,futamnyira” lévő Milota lakói is jártak ide, de 
ők a sóért tovább szekereztek a 12 mérföldnyire lévő aknákhoz: „Piacok… egy fu-
tamnyira vagyon Tiszaújlakon,… Sószállítással élnek igenis. Olykor a sóaknánál, 
jóllehet 12 mérföldnyire vagyon ezen helységtől.”  Milotán az őseiktől szokták meg 
az újlaki adásvételt, csereberét, a pénzszerző alkalmatosság felkeresését a lako-
sok.  Tiszabecset „csak a Tisza folyása szakasztja... azon piactól.... A sóaknára 
[azonban a becsieknek]... tíz mérföldnyire” kellett menniük. Ha idejük, munkájuk 
és az utak engedték, Máramarosba a sóaknákra ,,mehetnek, sóhordással is keres-
hetnek szükségek pótlására való költséget, de ritkán esik az oda való menetelek... 
Tiszaújlaki sókamaránál jó alkalmatosságok vagyon naturálék distractiójára az itt 
való lakóknak. Igen közel is vagyon, az uttya is nem alkalmatlan, s a rév vámot 
is, sem odamenet, sem visszajövet nem fi zetik” Ezt a révnél való munkálkodással 
váltják meg. 

A szatmár[német]i sóház

Tarnói Milecz István kimutatása szerint44 a Szatmárban lévő sóházat Rónaszékről 
kellett sóval feltölteni. Ezt azok tehették, akik Máramarosszigetre - ahogy megye-
szerte emlegették: Szigetre - jártak vásározni. Sárköz lakói rendre megfordultak 
Szigeten, de a kincstárnak „sót nem fuvaroztak.” Inkább maguknak, és fontonként 
történő értékesítésre vásároltak, mint ahogyan az avassági Ráksa lakói is, ahelyett, 
hogy „szokásba vették volna a sóhordást.” 

Túrvékonyán viszont így vallottak: „Amidőn jó út vagyon, a szigeti sóaknárul – öt 
mérföldnyiről – Szatmárba, ide négy mérföldnyire, a sóházba fi zetésért sót szoktunk 
hordani,” bár „Sziget felé igen rossz utak vannak, ott honnat a sót hordják... A szat-
mári hídon pedig vámot szoktak fi zetni, midőn magok termését béviszik eladni.” Azt 
nem tették hozzá, hogy ha kincstári sót vittek, vámmentesen keltek át a Szamos 
hídján. Mezőújváros lakói is hasznot vettek a sószállításból: „olykor jó út lévén, 
elmennek Szigetre, mely város esik 6 mérföldnyire, és onnan az aknárul Szatmárra 
sót pénzért hordanak.” A sófuvart kupeckedéssel kötötték össze Vámfaluban, hogy 
kettős haszonnal tehessék meg az utat: gabonaféléket, „életet Szigetre visznek nye-
reségre eladni... Szigeten felül az sóakna vagyon két mérföldnyire, és ide vagyon 
hét mérföldnyire. Olykor, midőn jó út vagyon, sót visznek Szatmárra a Sóházhoz, 
mely ide esik négy mérföldnyire.” Többnyire azonban „mind Szatmárra, mind Szi-
getre alkalmatlan, rossz útjok vagyon,…” ezért nincs fölöttébb nagy hasznuk a 
sófuvarozásból. Hasonló helyzetben voltak Kányaháza lakói, akik Szigeten „kevés 
terméseket... jó pénzen eladják, és ugyan egyéb szükségeket pótollyák... Szigetrül... 
Szatmárra... szoktak a lakosok sót pénzekért hordani...” Komorzány, Tartóc, Terep, 
44. OSZK Térképtár, TM 5044.  
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Avasújfalu egyformán négy-négy mérföldre voltak Szatmártól is, Máramarosszi-
gettől is. Szigetről mind a négy falu fogatosai a szatmári „Sóházhoz szoktak sót 
hordani pénz fi zetésért..., sőt, Szatmárt ócsón megveszik az életet, Szigetre hordják 
és ottan nyereséggel eladják.” Teszik mindezt a rossz utak és a szatmári hídvám 
ellenére. A sóaknák Csekéhez sem voltak közel, és az utak sem voltak ideálisak, 
és „oda-vissza révvámot fi zettek a Tiszán,” mégsem mellőzték ezt a pénzszerzési 
lehetőséget: „Sóhordással kereskednek igenis olykor-olykor a marhás gazdák, de 
keveset, mivel a sóakna 12 mérföldnyire vagyon ezen helységtől.” 

A Fényes Elek által falunak titulált, de az úrbérrendező conscriptorok által op-
pidumként összeírt Nagypeleske45 „ország útjában lévén,… itten helyben is termé-
keiket megveszik,” a Szatmártól való távolsága is csak egy mérföld, és határa jóféle 
gabonákat bőven termett. „Megtörténik – mégis, vallották – hogy Máramarosba, 
Szigetre életet visznek eladni, és visszajövet a Szatmári sóházhoz sót hoznak, sőt 
Szatmár igen messze nem lévén, vihetnek sót Károlyba is.” Olykor-olykor Adorján 
fogatosai is elszekereztek a máramarosi vásárokba, s olykor-olykor sót vittek a 
szatmári sóházba. Csak olyankor, amikor szorította őket az adószedő, vagy csak 
pénzért megszerezhető szerszámokra, egyébféle javakra volt szükségük.

Szükségből, megszokásból vagy megélhetési kényszerből rótták a Máramaros-
sziget és Szatmár közötti kilenc mérföldes utat Rósapallag fogatosai és a velük 
szomszédos Avasújváros oppidum szekeresei. Mindkét településről „Szigetre szoktak 
járni 6 mérföldnyire, és onnan Szatmárra, ide 3 mérföldnyire szokták a sót hordani.” 
Panaszuk arról árulkodik, hogy királyi kényszerítés okán járták sóhordó útjaikat: 
„Sziget városa felé igen rossz úttyok vagyon, és távol esik a helységtől, a szatmári 
hídon vámot szoktak fi zetni.” A sót hordozni mégis kellett. A kényszer és a húzó-
dozás kettőssége motiválta Sonkád fogatosait is. Húzódozva, szinte bűnt hárító 
alázattal vallották: „Tiszaújlakon a sókamara csak egy mérföldnyire vagyon ezen 
helységtől, ott mindenkor eladhattyák amit oda visznek.” Onnan azonban sót ők 
nem fuvarozhattak: „Ha csak a sóaknára Máramarosban, mely legalábbis kilenc 
mérföldnyire vagyon ezen helységtől, be nem mennek, a sóhordással nem keresnek 
semmit is.” A kátyús és hegyi utakon valószínűleg nem nagy örömmel kínozták a 
jobb sorsra érdemes jószágaikat. 

A háznépek sószerzése

Akik a veszélyes utakon elmerészkedtek a máramarosi sóaknákig, azok a bá-
nyászoktól dohányért, pálinkáért, gabonafélékért „sóvágási, vagy termelési áron” 
szerezhettek sót kedvükre való mennyiségben. Feketén, a kincstár fi gyelmét és 
monopolisztikus árait megkerülve, egy-egy kocka, ritkábban néhány font étkezési 
sót az élelmesebbek cserélhettek a „sóutak” szekereseitől vagy a tutajosoktól a 
Tisza és a Szamos kikötésre alkalmas, „pihenő” partszakaszain.”46 Ezzel megta-
karíthatták a kincstári szállítás és monopólium költségeit. Ebből némi haszonra 
is szert tehettek. Akik viszont nem merészkedtek az aknákig, vagy ragaszkodtak 
a „törvényességhez” legolcsóbban a királyi sóházaknál juthattak sóhoz. Amíg II. 
József a török háború, majd utódai a napóleoni háborúk során drasztikusan nem 
emelték a só árát, Nagybányán ki-ki két rénes forint 53 krajcárért, Szatmár váro-
sában három rénes forint három krajcárért, Nagykárolyban három forint tizenöt 
45. Fényes, 1851. Nagypeleske
46. Takács–Udvari manufaktúra-kötetek
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krajcárért kaphatott egy bécsi mázsa (56 kilogramm) sót.47 Akik a távolság vagy 
szekerek, még inkább az árusítani valók hiányában elkerülték az országos sokadal-
makat és heti piacokat is, a szekerező kereskedőktől, a falvakat járó sóárusoktól, 
vasárnaponként a templom előtti téren kirakodó, később a falvakban is megtele-
pedő szatócsoktól szerezhettek szükségükre olykor-olykor egy-egy font sót, hogy 
„fűszerezzék” az ételüket, és fenntartsák szervezetük vízháztartási egyensúlyát, 
házi állataik egészségét. 

Amíg divatja nem jött a templomtéren való árusításnak, és a szatócsok meg 
nem szaporodtak, az országos sokadalmak és a szaporodó mezővárosok hetivá-
sárai voltak a leggyakoribb sószerzési alkalmak és lehetőségek. Szatmár megye 
1772-ben megvallatott 270 körüli települséből 123 falu lakói Szatmár városában,48 
24 település lakói Nagykárolyban,49 22 falu lakói pedig bizonyíthatóan Nagybá-
nyán50 vásárolták meg a maguk és jószágaik sószükségletét. Kivéve természetesen 
azokat, akik sócsempészetre vagy sókereskedésre adták a fejüket, és négyökrös 
vasalt szekérrel járták a hegyi és síkvidéki sószállító utakat, vagy tutajra merész-
kedve úsztatták az aknáktól a sóházakig, sóházaktól sóházakig ezt az embernek 
és állatnak nélkülözhetetlen ásványt. Ők megtalálták a módját, hogy magukat, 
háznépüket és állataikat ellássák a sókamarai tisztek éberségét és adminisztráló 
kedvét elkerülő sóval.   

Szatmár, Nagykároly és Nagybánya vásárai és sóházai mellett fontos sószerző 
helye volt még a Szatmár megye lakosainak Tiszaújlak is. 

Természetesen nem kevesen voltak olyanok sem, akik az életük folyamán az 
említett sóforgalmi központok egyikében sem fordultak meg. Ezek többnyire  azon 
települések lakói, ahol speciális háziipari készítményeikkel – faragvány, agyagedény, 
szekerek, eketestek, szőrme-, gyapjú- és bőráru, pálinka, lekvár, gyümölcs, aszal-
vány stb… – piacozva, messzi és forgalmas – a naturális cserénél jobban pénzelő 
– vásárokat, városokat kerestek fel. Szatmár megyéből leginkább Debrecent. Akik 
ide szekereztek, haszonnal értékesített áruikért kapott pénzükből mindig szakít-
hattak annyit, hogy háznépük és gazdaságuk számára itt is megvehették a sót. 
Mások meg a Máramarosi hetivásárokban cserélhették a gabonájukat ( búza, rozs, 
árpa, zab, kukorica), egyebüket – dohány, pálinka – sóra. Úgy formálta, alakította 
a sors és a társadalom a 18. század utolsó harmadában (korábban és későbben is) 
az emberi létezést, hogy benne a cselekvő ember találékonysággal, szorgalommal, 
kevéske rafi nériával, ügyeskedéssel megszerezze és megteremtse a maga számára a 
létezéséhez szükséges dolgokat. Ennek a hatékonyságát és biztonságát volt hivatva 
minden időben biztosítani és erősíteni, mindenki számára elérhetővé tenni az állam, 
többek között a feltétlenül szükséges ideig a sómonopólium fenntartásával, és a 
Kárpát-medencében megszervezett sóellátó infrastruktúra működtetésével is. 

A só ára

A raktárak különböző sóárai többé-kevésbé tükrözik azokat az eltéréseket, amelyek 
a sószállítás költségeivel kapcsolatban jelentkeztek. Szatmár megyében a Szamos 
47. Tarnói Miletz Imre sókamarás jelentése 1773-ból és 1781-ből, OSZK Térképtár, TM 5044.; Ta-

kács–Udvari, 1993. 307–308.; Papp-Váry Árpád–Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. Gondolat 
Könyvkiadó, 1989. 124–125.  

48. Név szerint felsorolja Takács, 1990. 152–153.
49. Takács, 1990. 155.
50. Takács, 1990. 155–156.
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parton lévő – Déshez közeli – Nagybányán volt legolcsóbb a só. Ennek semmi köze 
a bányász-szolidaritáshoz, még kevesebb a királyi kincstár alkalmazottainak vagy 
az uralkodónak a szociális érzékéhez. Csupán azt jelzi, hogy Dés és Nagybánya 
között a hajózható, tutajozható Szamoson lefelé szállították a sót, és minimális 
mennyiség érkezett tengelyen. Innen – ha tovább haladtak a sajkák, a tutajok, 
a hajók – Szatmárban kötöttek ki, a Szamos sókikötőjében. Szatmárba azonban 
nemcsak dési só érkezett. Hivatalosan egyébként is a rónaszéki aknáknak kellett 
volna ellátnia az itteni raktárakat. A megye lakosságának vallomásai szerint rendre 
érkeztek is tengelyen ide sószállítmányok Máramarosszigetről, Rónaszékről 

Szatmárban egy bécsi mázsa só tíz krajcárral volt drágább, mint Nagybányán. 
Ha feltételezzük – s a valósághoz ez állt legközelebb –, hogy egy vasráfos, fatenge-
lyes szekér a köves, hegyi utakon, a Szamos, Kraszna, Tisza ártereinek gyakran 
kátyús, sáros útjain 10-12 bécsi mázsa sónál – mai mértékkel hat-hét mázsánál 
– többet nem igen fuvarozhatott. Az egy szekér sóra vetített árkülönbség 100–120 
krajcár. Ez megközelítőleg kétnapi limitált szekeres napszámbér összege.51 Hoz-
závetőlegesen ennyi időre volt szükség a 18. század végén – az igavonó jószágok 
legeltetése és pihentetése mellett a máramarosi sóaknák és Szatmár városa között 
az út megtételéhez.

Becslésünk szerint Szatmár megye lakosainak és állatainak a sószükséglete 
a 18. század utolsó harmadában évenként 24 438 és 35 001 bécsi mázsa só 
között ingadozott. Feltételezve, hogy az egyes sóházaknál forgalmazott só aránya 
harmóniában volt a raktárak kapacitásával, akkor Nagykárolyban évenként 8077 
bécsi mázsa sót, Szatmárban és Nagybányán 13 461–13 461 bécsi mázsát adtak 
el. A nagykárolyi sóház bevétele minimum 18 330 rénes forint, maximum 26 250 
rénes forint 15 krajcár volt. A szatmári sóházé minimum 28 667 forint 58 kraj-
cár, maximum 41 056 forint 48 krajcár. A nagybányai sóházé minimum 27 100 
forint 27 krajcár, maximum 38 812 rénes forint. A Szatmár megyei emberek és 
háziállatok egészséges életmódjának fenntartására a 18. század utolsó harmadá-
ban éveként minimum 74 098 forint 25 krajcárt, maximum 106 119 rénes forint 
3 krajcárt kellett költeni. Miután Mária Terézia limitálta a gyalogos és szekeres 
napszámbéreket: 12, illetve 60 krajcárban szabva meg annak a kincstártól fi zethető 
mennyiségét, nem okoz gondot kiszámolni, hogy mennyi munkát kellett végezniük 
a lakosoknak a létük és gazdaságuk fenntartáshoz feltétlenül szükséges sómen-
nyiség megszerzéséért. 

51. A Mária Terézia uralkodásától kötelezővé és általánossá vált piaci ár- és napszámbér limitációk sze-
rint a 18. század utolsó harmadában egy gyalognapszámért 12 krajcárt, egy szekeres napszámot 60 
krajcárt fi zettek. 


