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Nincs ilyen 
nagy dolog 
hegyben a ka-
pálás,/ Az nyári 
kaszálás, sem 
szénatakarás,/ 
Aratás, sem 
csíplés, sem az 
búzaszórás,/ 
Minden dolgo-
zásnál nagyobb 
a sóvágás.
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Mire használták?

De nézzünk vissza a múltba! Kresz 
Mária, a budapesti Néprajzi Múzeum 
néhai tudományos munkatársa Ma-
gyar fazekasművészet című életmű-
vében írja: „A szűk szájú korsóknak 
egészen sajátságos funkciójuk volt: 
borvizet vagy sós vizet árultak ben-
nük, a tartalmával együtt árulták az 
edényt... A szomszédos falvakban 
gyalog jártak a sós vizes korsókkal, 
és nehéz időkben, amikor nem volt 
keletje az edénynek, ez az árusítás 
segítette ki a fazekasokat.” Id. Józsa 
János neves fazekasmester az álla-
tok sózásában fontos szerepet játszó 
sós víz használatáról beszélt. A csűr 
sarkában álló fadézsában tárolt sós 
vízzel a rázottat és a tinók takarmá-
nyozására szánt herét locsolták meg. 
Józsa János szerint „főzték” is a sót. 
Széles szájú cserépedényben főzött 
sós vízből a párolgás után fehér kris-
tályos só keletkezett, amit szintén 
árultak. Vannak olyan korondiak, 
akik a tojásrántottát még mindig sós 
vízzel készítik. Jobb az íze, mondják. 
Erről magunk is meggyőződhettünk. 
A sós vizet és a sósház talapzatán ki-
csapódott, hószerű nátrium-kloridot 
nyalogatva érzékeltük, hogy sokkal 
kellemesebb íze van, mint a boltban 
vásárolt, jódozott sónak. Nem elve-
tendő élvezet. A legkisebb királykis-
asszony is tudta, miért szereti úgy az 
apját, mint a sót.

Ha már a Sópajtánál állomáso-
zunk, akkor érdemes megtekinte-
nünk a környezetében látható, sós 

forrásokhoz kapcsolódó jelensége-
ket. Az út jobb oldalán lefolyó Sós-pa-
tak medrében modellezte a természet 
az Erdélyi-medence egykori tengeré-
nek sókiválását. A hullámos vonalú 
mésztufagátak mögött felgyűlt sós 

víz felszínén a száraz időszaknak 
köszönhetően sókéreg képződött. Fa-
gyott tónak tűnik a sápadt őszi fény-

ben tükröződő patak. A beledobott kő 
mintha jeget tört volna, sójeget. Ha-
sonló földtani és időjárásbeli jelen-
ségek sora okozta a badeni időszak-
ban, közel húszmillió évvel ezelőtt az 
Erdélyi-medence evaporit, kősó- és 
gipszképződését. A Máramarostól 
Vízaknáig, Désaknától Parajdig terje-
dő egykori zárt tengerből a feltétele-
zések szerint közel háromszáz méter 
vastag sóréteg csapódott ki, amely a 
később rárakódott üledékek nyomá-
sának hatására az Erdélyi-medence 
peremén a só képlékenységének kö-
szönhetően sótömzsök formájában 
jelenik meg. Parajdon közel három-
ezer méter a sótömzs, a sóhegy vas-
tagsága.

Geológusok a sóbányában

Hogy a sóval kapcsolatos tudásun-
kat tovább bővítsük, Parajd felé in-
dultunk. Jókor érkeztünk. A sóbánya 
egyik felhagyott termében a Székely-
földi geológusok XXI. találkozója zaj-
lott. Több mint száz geológus jött el 
a rendezvényre. Volt kitől kérdezni. 

Nem bivalybőrben eresztettek le a 
sótömzs gyomrába, hanem a lejtak-
nán, tömegközlekedési eszközzel, 
autóbusszal. Körbejártuk a sóbányát. 
Megismerkedtünk a Magyar Király-
ság területére jellemző korai, harang 
vagy kúp alakú aknákkal, amelyek 
művelésével lefelé haladtak. A kivá-
gott sókockákat bivalybőr zsákokba 
rakva az állatok működtette, gépely-
nek nevezett szerkezettel emelték 
a felszínre. Bányánként változott a 
sókocka súlya is, a legkisebb 2,7 kg, 
a legnagyobb 10,8 kg volt. Nehéz 
volt a sókockák vágása. Draskóczy 
István Az földből őket kivágni igen 
bajos című színes írásából ollóztuk 
Szentmártoni Bodó János 1645-ben 
írt költeményének néhány sorát: 
„Nincs ilyen nagy dolog hegyben a 
kapálás,/ Az nyári kaszálás, sem szé-
natakarás,/ Aratás, sem csíplés, sem 
az búzaszórás,/ Minden dolgozásnál 
nagyobb a sóvágás.” Ma már modern 
fejtő- és rakodógépek marják, rakják 
a trapéz alakú termekben a parajdi 
sót. Télen útjainkon rajta járunk.

Horváth István bányageológustól, 
aki a parajdi só történetét mutatta 
be vetített képek segítségével, azt is 
megtudtuk, hogy az egyre szaporodó 
sókamrákkal szemben a bánya le-
vegőztetése, a sós levegő milyensége 
sokkal hatásosabb a gyógyításban. 
A bányageológus elmondta: a só-
bányák legnagyobb ellensége a víz. 
Minden bánya halálát a víz okozza. 
Felszínén sós tavak születnek, mint 
Szovátán, Vízaknán... „Aknák sós vi-
zében én sokat feredtem.../ Hasznos 
a feredés az emberi testnek,/ Nagy 
könnyebbséget hoz szegény betegek-
nek.”

A gyűrődések nyomait viselő 
szürke kősótermekben van látniva-
ló bőven. Bányamúzeum, sóba vájt 
képzőművészeti alkotások, korondi 
utcarészlet, ahol borsika ostornyelet 
is lehet vásárolni, játszótér, borozó. 
Ha mindezt végignézzük, isszuk, 
nyaljuk, a hörghurutból biztos kigyó-
gyulunk.
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Feltört sókéreg, 
sójég

Nyitják már
a sósházat...

...ahonnan a sós víz vételezhető




