
A 
Kalondáról veresedő 
bükkös között Sóvi-
dékre leereszkedvén 
felsejlenek Petelei Ist-
ván sorai: „De ősszel 
megcsendesedik egy-

szerre az erdőnk. Az eldőlő perjék; 
a lekonyuló virágszárak; a leomló 
lombok; a messze elnyúló békanyá-
lak; a szállongó szárnyas magvak, a 
kifejezhetetlen mélaság, mely elterül 
a hegyoldalon, patakmedren, oly 
lággyá, szelíddé és bússá tesz min-
dent, oly csendes, lemondó lesz a 
tájék, hogy megértjük a búcsúzását.”

Korond a Sóvidék keleti kapuja. 
Nyugatabbra következik Atyha, Alsó- 
és Felsősófalva, Parajd, Szováta és 
Sóvárad. Nevét a gyomrában találha-
tó hatalmas sótömzsről kapta, mely-
nek jelenlétét Korond környékén sós 
források, Parajdon, Szovátán a talajt 
átfűrészelő karrosodott sótomzsök, 
sós tavak jelzik. 

Zár alatt a sós víz

Korond alsó szélén, a hasonló nevet 
viselő patak partján lévő Sóskútnál 
vezetjük be olvasóinkat a só világába.  
Egykor a nagy becsben tartott sós vizet 
zár alatt tartották, használatát falutör-
vények szabályozták, ezért faragott 
fából boronaházat építettek föléje. Az 
ajtóra ötletes fazár került, amit leütni 
nem lehetett, kinyitni se, ha nem is-
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Kedvez az időjárás a sónak. Kell a kádba, 
a káposztára, a fehérre vasalt utakra, a paj-
tát feszegető disznó szalonnájára.
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merted a ravaszul elhelyezett csapok 
elhelyezkedését. De egy idő óta gátlás-
talanság miatt vasrács került az ajtóra, 
kettős lakattal. Így védik a sós vizet. A 
sóháznak, sópajtának is nevezett he-
lyet mi is csak kerültük, mint macska 
a forró kását, amíg meg nem érkezett 
a sóőr, s ki nem nyitotta a sópajta aj-
taját. Mindezt Ilyés Vészti Rózsikának 
köszönhetjük, aki pillanatok alatt 
küldte a kulcsos embert kéményseprő 
képében. A kéményseprő szerencsét 
hozott. Beléphettünk a sósházba. A 
kettős, téglalap alakú, fagerendás me-
dencében összegyűjtött tömény sós 

víz használatát a hagyomány szerint 
Mária Terézia idejében szabályozták, 
a korondiak szerdai napon, a dombon 
lakó atyhaiak szombaton vihettek sa-
ját használatra. Ilyés Vészti Mihály el-
mondása szerint ide jártak vízért a só-
falviak, a fenyőkútiak, pálpatakiak is. 
Minden családnak volt egy sóshordó-
ja, egy lapockája, azaz egy sóbárcája, 
amelyen fel volt tüntetve, hogy milyen 
nap mehet sós vízért. A sóhasználatot 
megszigorító osztrák hatalom intézke-
déseit a székelység Moldvából csem-
pészett sóval ellensúlyozta. Ebből az 
időszakból származnak a Keleti-Kár-

pátok gerincein a Sóvető helyneveink. 
A fi náncok zaklatása miatt gyakran el 
kellett vetni a sót.

A hagyomány ma is él, a helyi ön-
kormányzat működteti a sóskutat. Az 
úton-útfélen árult só miatt csökkent 
a sós víz használata. Könnyebb a szá-
raz sókristályokkal ízesíteni a levest, 
mint kanállal mérni a sós levet, de 
azért a káposztaeltevésnél és disz-
nóöléskor még használatban van. A 
szalonnát is korondi sós vízben pá-
colják. A hűtőládák kiszorították a 
szalonna sós vízben való nyári táro-
lását.

Trapéz alakú 
vájatok 
a bányában




