
H
a ma Szovátára 
gon dolunk, akkor 
szinte kivétel nél-
kül mindenkinek 
a sós vízű Med-
ve-tó jut eszébe. 

Pedig Szovátának nem ez volt a 
legelső fürdője, sós vízű forrásai-
nak, tavainak gyógyító hatását 
már az 1800-as évek második felé-
ben, még a Medve-tó kialakulása 
előtt is hasznosították.

Az első fürdő

A település első fürdője, a Géra 
1860 körül épült. Ha a szótárban 
megnézzük a géra szó jelentését, 
akkor sós vízű forrást találunk. A 
történészek szerint a sóhegyekről 
leáramló sós patakok vizét egy 
helyre összegyűjtötték az úgyne-
vezett „ketrecbe”, a napon felme-
legedő sós vizet pedig csatornákon 
eresztették be a fürdőmedencébe, 
kádakba. A Géra a sóőrök által szi-
gorúan őrzött szovátai Sóhegy til-
tott részén kívül működött, így nem 
volt szükség engedélyre a sós vizek-
nek fürdésre való használatához. A 
fürdőalapító Veress József szovátai 
jómódú birtokos volt. Néhai Jó-

zsa András szovátai helytörténész 
egy korábbi írásában olvashatjuk, 
hogy Veress József a makfalvi Dósa 
Dániel és a torboszlói Bereczki 
Sándor biztatására, az akkoriban 
Székelyföld egyik legnépszerűbb 
fürdőhelyének számító Korond-für-
dő mintájára 1872-ben építette fel 
öt lakóházból, 25 vendégszobából, 
vendéglőből és tágas táncteremből 
álló fürdőtelepét.

Megmentett emléktábla

Az 1878-ban Szovátán nyaralók 
nagyon elégedettek voltak Veress 
József fürdőjével, s meglepetést 
szereztek a fürdőalapítónak. Érc 
emléktáblát rendeltek a következő 
szöveggel:

„Szovátai Veress Józsefnek, e für-
dő alapítójának, a szenvedő embe-
riség érdekében tett áldozatkészsé-
géért állíttatott ez érczlap az 1878-ik 
évi fürdővendégek által, 1878 au-
gusztus 20-án.”

Az érctáblát a Géra fürdő vendég-
lőjének falán helyezték el, később 
a fürdő bejáratához került. Józsa 
András írásából megtudhatjuk, 
hogy a táblát a 1950-es években 
leszerelték, és a Fürdővállalat rak-

tárában, műhelyében, kazánházá-
ban rejtegették. Az 1960-as években 
került vissza a Géra bejáratához, a 
fürdő 1970-es pusztulásáig. A für-
dővállalat műhelyében hányódott, 

míg Szász István, az intézmény 
kazánfűtője otthonában elrejtette. 
1990-ben a szovátai reformátusok 
templomuk torony felőli bejáratá-
ban helyezték el, majd 2012-ben a 
kiépített Géra forráshoz került.

Megkönnyítették 
a hozzáférést

A Géra csorgó eredetileg a Tó utca 
végében volt, egy olyan helyen, 
amelyet esőben-hóban nehezen le-

hetett megközelíteni. A szovátai ön-
kormányzat 2012-ben a Géra utca és 
Csendes utca találkozásához vezet-
te el a hegyből fakadó géravizet, és 
egy fi lagóriát is épített a forrás fölé. 
Az emléktábla mellett egy tiltótábla 
is van, amelyen az olvasható, hogy 
reggeltől estig egy személy legtöbb 
20 liternyi vizet vihet innen el. Mint 
Fülöp László szovátai polgármester 
elmondta, a korlátozást azért vezet-
ték be, mert a sós víz nagyon nép-
szerű, s vannak, akik dézsákat, me-
dencéket töltenek fel az itteni vízzel. 
A városvezető kiemelte, hogy több 
panasz érkezett a helybéliektől, de 
a távolabbi vidékekről érkezőktől is, 
hogy több órát voltak kénytelenek 
várni, amíg a géravizhez jutottak, 
mert a gyergyói vagy udvarhelyi tar-

tálykocsisok beálltak, s ezer-kétezer 
liternyi vizet is elvittek. Ezért helyi 
tanácsi határozatot fogadtak el, 
amelyben megtiltják, hogy nappal 
ilyen nagy mennyiségű vizet töltsön 
egyszerre egy személy. Este, éjszaka 
vihetik nyugodtan a természet adta 
kincset, de nappal nem akadályoz-
hatják a kisfogyasztókat.

Sókristályok 
mint látványosság

A kiépített csorgónál kicsapódott 
sókristályok is vannak, ez is igazi 
látványosság, különösen a gyere-
kek számára. Ottjártunkkor több 
személlyel is találkoztunk, akik 
üres palackokkal jöttek a Gérá-
hoz. Egy húsz éve Szovátára férj-
hez jött háziasszony főzéshez vitte 
a vizet, de mint elmondta, ezzel 
teszik el a káposztát, a szalonnát 
is ebben érlelik. Az arányokról is 
beszélt, megtudtuk, hogy kilenc 
liter édesvízhez kell egyliternyi 
géravizet vegyíteni. Kádár Margit 
is rendszeresen használja a Géra 
vizét, ő a hordós káposztához tíz 
az egyhez arányban használja a 
sós vizet, mert eleve a káposzta 
közepére egy kicsi sót tesz. A gé-
ravízben érlelt szalonnájuk puha 
és fi nom lett, a bőre is nagyon 
jól megpuhult. A forrásról vitt 
víz bármeddig eláll, hiszen olyan 
nagy a sótartalma, hogy nem lesz 
állott. Margit azt is elmondta, 
hogy szovátai szomszédjuk nya-
ranta kiteszi a géravizet a napra, 
s amikor a víz elpárolog, a sót 
a háztartásban használja. Ezt a 
módszert nemcsak a helybéliek 
alkalmazzák, hiszen a budapesti 
Parajdi sópincében szovátai ten-
geri sóként árulják a Géra csorgó 
vízéből lepárlással nyert ízesítőt.

Géravízzel főzött lucskos ká-
posztát, ebben érlelt szalonnát 
már ettünk, s a tömény sós vizet 
is kóstoltuk. Idén a káposztát így 
szeretnénk tartósítani. Az eredmé-
nyekről majd beszámolunk.
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KÁPOSZTAÉRLELŐ 
SZOVÁTAI „TENGERVÍZ”

Fürdődézsába, káposztával teli hordóba, de 
szalonnára és főzni is hordják a szovátai Gé-
ra-forrás vizét. Ha valaki szeretné megérteni, 
hogy mit jelent a „sós, mint a Géra” mondás, 
annak mindenképp meg kell kóstolni ezt a vi-
zet, ami a szakemberek szerint tízszer sósabb, 
mint a tengervíz. 

SÓTARTALOM SZÁMOKBAN (SZÁZALÉK)

Medve-tó      0,3 a felszínen, 140-150 cm-nél 18-22
Fekete-tó      15
Géra-forrás  30
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Így néz ki 2012 óta a forrás
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