
H
ogy havas fát és ká-
rogó hollót lássunk, 
átautóztunk a Har-
gitán. Száraz út. Ha-
vas fák. Hófelhőbe 
burkolózott Hargita. 

Cekendig még kitartott a hótakaró, 
de utána már a székely anyaváros-
ban, Székelyudvarhelyen szomorú, 
őszies, ködös táj fogadott. De most is 
elmormoltuk, hogy a természetjárás 
nincs időhöz és időjáráshoz kötve. 
Mert a természet minden évszakban 
és időszakban szép, még akkor is, ha 
felettünk fekete hollók kárognak.

Így, vízkereszt tájékán, hogy víz-
hez is kötődjünk, a Székelyudvar-
hely déli peremén húzódó egykori 
Gyárosfalva felett emelkedő Kuvar–
Szálvátor-hegy–Köszörűskő gerincet 
és az alatta lévő gyógyforrásokat, az 
egykori Solymossy-gyógyfürdőt, va-
lamint a Jézus Szíve-kápolnát jártuk 
körbe.

A Jézus Szíve-kápolna

A főútról egy zömök, fekete bazaltos 
andezitbe faragott út menti kőke-
resztnél térünk le, amelynek párja, 
ha nem tévedünk, a Cekend-tetőn 
áll. Jobbról, a Sós-patak bal partján 
magas kőkerítéssel övezve áll a négy-
karéjos alaprajzú Jézus- vagy Jézus 
Szíve-kápolna. A felújítás alatt álló, 
korábban 13. századinak vélt kápol-
na Sófalvi András régész szerint a 
16–17. században épülhetett, de így 
is Székelyudvarhely talán legrégeb-
bi fennmaradt egyházi építménye. A 
kápolna nem látogatható. Eredeti fes-
tett kazettás mennyezetét budapesti 

múzeum őrzi, de Malonyay Dezső A 
magyar nép művészete második kö-
tetében látható színes rajza.

A népi eredetmonda szerint a Jé-
zus-kápolna helyén vert tábort a 
Budvár népét szorongató tatár sereg. 
„Mikor már nem volt a védőknek re-
ménnyük sem, a kétségbeesés szélén 
egy székely íjász a várfokáról egy 
nyílat repített a tatársereg közepébe 
azzal a fohásszal, hogy »Jézus segíts 
meg!«. Repült a nyílvessző egyenesen 
a kán sátorába, s annak szive közepé-
be. A vezérét vesztett tatársereg szét-
futott, míg a várbéli nép szerencsés 
menekülésük emlékére emeltette ki-
csiny kápolnát.”

Az egykori Solymossy-fürdő

A kis vízhozamú patakot követve az 
egykori Solymossy-fürdő területére 
érünk. Pesty Frigyes Helynévgyűjte-
ményében olvasható, hogy „a kápol-
na mellett vagyon bő forrású sóskút 
zár alatt, melyből hetenként kétszer, 
szerdán és szombaton a városi pol-
gárság saját szükségére kellő meny-
nyiségben szabadon hozhat s hozat-
hat.”

A szálban álló konglomerát és táb-
lás homokkőből felépült Köszörűskő 
keleti lábánál több apró, kis hozamú 
sós és kénes forrás fakad, amely köré 
1872-ben Solymossy János gyógy-
szerész fürdőt épített. „A területen 
fakadó sós forrásokat befoglaltatta, 
és egyrészről meleg kádfürdők táplá-
lására, más részt egy hideg(uszoda) 
sósfürdő ellátására alkalmazta őket. 
Néhány csinos épülete van, de gyó-
gyító fürdőnek tulajdonképpen még 

sem nevezhető. Főként Székely-Ud-
varhely, és legközelebbi környék la-
kói használják.”

1897-ben a fürdő Solymossy End-
re tulajdonába került. Modernizálta. 
Melegfürdőt, betonmedencét épített. 
A fürdőzők rendelkezésére fürdőor-
vos állott. A fürdő környékét parko-
sította, sétányokat létesített, de 1913-
ban egy földcsuszamlás tönkretette 
a fürdőhelyet, és azóta sem sikerült 
felújítani. A patak bal partján az egy-
kori fürdő helyét lecsapolták, már 
nyoma sincs a nagy fürdőmedencé-
nek. A hajdanán fürdővárosként em-
legetett Székelyudvarhely valamikor 
csak méltó lesz régi jó híréhez, és ha 
másként nem, de legalább kalákában 
felújítja, megmenti a Szálvátor-hegy 
alatti gyógyforrásokat, apró kénes- 
és sósfürdő-medencéket. A limonit 
színezte patak martján egymás szom-
szédságában két medence is látható, 
egyik a tömény sós, nátrium-kloridos 
vizű, a másik az édesvizű, kén-hid-
rogénes. A Fekete- vagy Kék-víz-
ként már az 1777-es esztendőben is 
emlegetett medence neve a benne 
tenyésző gömbszerű, füzérszerűen 
tündöklő kékmoszathalmazoktól 
származhat. Helyenként az „ördög-
fülként” emlegetett, kéntejjel bevont 
levelek színezik a medence alját. A 
leveleket vörösre talán a tatár kán 
szívéből kifolyt vér színezte.

Szép szálban áll a medencék fölött 
a köszörűkő készítésére is alkalmas 
harmadkori homokkő. A sima felü-
leteket gömbszerű homokkő-konkré-
ciók, a Feleki-gömbök édestestvérei 
díszítik. Tengerparti képződménynek 
tartja a földtudomány.
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Múltidézés 
a Köszörűskőről

Köszörűskő, azaz a Szálvátor-hegy

Mitől kuvar a Kuvar?

Mivel nincs kedvünk fürödni, ezért 
a hatalmas feketefenyők árnyékolta 
sétányt elhagyva a Sós-patak for-
rásvidékeként ismert Nagy-völgy-
ben folytatjuk sétánkat. Hatalmas 
fagyöngybokrokkal díszített öreg 
fűzfa állja utunkat. Kitérünk előle 
a galagonya- és csipkebokorgal-

Átléptünk januárba. Havat csak hegygerinceken le-
het látni. Ott se sokat. Alig egy arasz. Az időjárás is a 
fekete hollók kezére játszik. Kárognak is eleget. Glo-
bális felmelegedés. Kár, kár... Havat hoz a károgás.

A Jézus Szíve-
kápolna
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