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 „A só a legtisztább szülők, a Nap és a tenger gyereke” 
(Dél-amerikai mondás) 

 
Talán sokan elfelejtették már a hiú király meséjét, aki arra volt kíváncsi, három 

lánya közül melyik szereti őt a legjobban. Próbára tette őket, de nagyot kellett 
csalódnia, mert míg a két nagyobbik lány azt felelte, hogy ők úgy szeretik apju-
kat, mint a mézet, illetve a cukrot, addig a legkisebb, a legkedvesebb lánya így vá-
laszolt: mint a sót az ételben. Haragjában el is űzte az udvarból, de a lánynak sze-
rencséje volt, mert a szomszéd ország királyfija megszerette és feleségül kérte. Az 
esküvőre meghívták a lány apját is, de az egy jó falatot sem tudott enni az ünnepi 
lakomán, mert minden étel agyon volt cukrozva, mézezve. A mese mégis jól vég-
ződött, mert az ifjú királyné bocsánatot kért az apjától, az meg rájött, hogy igaz-
ságtalan volt a lányával, mert a só tényleg nélkülözhetetlen, és nem helyettesíthető a 
nyalánkságokkal.   

Valóban, mindennapi életünk egyik legfontosabb hasznos ásványa az elma-
radhatatlan só, ez a mindenhol jelen lévő monokőzet! Az emberi szervezetnek 
nagyon kevés sóra van szüksége, napi 5-7 grammra, mégsem tudnánk nélküle él-
ni. A különböző élelmiszerek tartósításán, ízesítésén kívül sokféle iparág nyers-
anyagát képezi. Legfontosabb felhasználási területe a vegyi ipar.  

De, mielőtt részletezni kezdenénk a só ezerféle felhasználását, szóljunk pár 
szót ásványi és vegyi tulajdonságairól. A só (NaCl) ásványtani neve halit, és a köbös 
rendszerben kristályosodik, ami azt jelenti, hogy a tökéletes sókristály kocka ala-
kú. A halit szó görögül tengert jelent, magyarul úgy értelmezhetnénk: tengeri kő! 
Vegyi összetételét tekintve 39,4% nátriumot, és 60,6% klórt tartalmaz. De ez 
csak az ideális, elméleti képlet, mert a só a természetben teljesen tiszta állapotban 
sehol sem fordul elő. Legfőképpen mechanikai úton szennyezett. Ilyenképpen 
tartalmazhat: levegő- és vízzárványokat, apró homok- meg agyagszemcséket, 
szerves anyag maradványokat, vagy keveredhet más sóféleségekkel is, mint ami-
lyen a szilvin (KCl), a kainit (MgSO4.KCl3.H2O), a karnalit (KCl.MgCl2.6H2O), 
kiserit, polihalit és egyebek. 

A természetben előforduló só viszonylag tiszta, színtelen, átlátszó vagy fehér 
színű. Leggyakrabban azonban a só színét ásványi színezőanyagok (pigmentek) 
változtatják meg. Ekképpen a só lehet szürke, ha agyagszemcséket tartalmaz; sár-
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gás, ha vasoxid szennyezi; barna vagy fekete, ha szerves anyagok kerülnek bele. A 
kősó egyes esetekben élénk kék színben játszik. Ez az elszíneződés foltokban, 
vagy csíkokban jelentkezik a só szerkezetében. A kék szín megjelenése erős 
stresszhatásnak, azaz valamely erős nyomásnak a következménye. Mesterséges 
úton is előállíthatunk kék sót, ha a sókristályokat röntgensugárzásnak vetjük alá. 
Ilyenkor a röntgensugarak (mágneses elektronok) hozzákapcsolódnak a nátrium-
atomokhoz, neutronná alakítva őket. Ez a legritkább sóféle a természetben. 
Egyetlen helyen, Iránban bányásszák. Létezik természetes fekete só is, ami kissé 
áttetsző, mint pl. a hawaii vulkánok könnye, ami fekete színét a benne található 
apró szénszemcséknek köszönheti, és amit éppúgy használnak a fűszerezésnél, 
mint a többi sóféleséget. 

A kősó friss törési felülete üveges, míg kissé mállott felülete zsíros tapintású. 
Keménysége a Mohs skálán 2. Érdekes fizikai tulajdonságai közé tartozik, hogy 
egyoldalú erős nyomás hatására nem eltörik, hanem hajlik, deformálódik, azaz 
plasztikusan viselkedik. Elektromos vezetőképessége gyenge, ellenben igen jó 
hővezető. Vízben könnyen oldódik, sőt a levegő nedvessége is befolyásolja, hig-
roszkopikus. Könnyen, 800 °C -on olvad.  

A természetben lejátszódó vegyi és fizikai jelenségek halmazából az exogén 
vagy külső kőzetképző folyamatok a legáltalánosabbak, amelyek megszabják a 
sótelepek keletkezését. A kősó bölcsője valamely sóstó, sekély vizű tengeröböl vagy 
lagúna, amelyet rendszerint hosszú, keskeny homokpadok, vagy száraz küszöbök 
választanak el a nyílt tengertől. Végig a forró égövi tengerek partján, vagy akár a 
mérsékelt égövön is, nyáron a lagúnák, sóstavak igen erősen párolognak. Ekkép-
pen a víz sótartalma egyre növekszik. Ha nincs sem édesvíz, sem tengervíz után-
pótlás, rövidesen a sóstó vize eléri a maximális telítettségi fokot, és a só lassan 
besűrűsödve, kicsapódik a száraz partfelületeken. Ezt a természetes jelenséget 
utánozva állítják elő mesterséges úton a kristályos sót. (Szomália, a Vörös-tenger 
partvidéke, Bolívia, Angola, Türkmenisztán, USA, Kína, India stb.) 

A sóstavak vizének vegyi összetétele igen változatos, egyrészt a beléjük ömlő 
vizek ásványisó tartalmától, másrészt a környező kőzetek vegyi-ásványi 
összetételétől függ. Ekképpen, a közönséges konyhasó telepekkel együtt, vagy 
ezek szomszédságában, rendszerint magnézium és kálisó telepek is keletkeznek. 
A régmúlt geológiai időkben, a föld mélyebb rétegeiben keletkezett só igen tö-
mör, kőszerű. Innen a magyar kősó elnevezés, amely igen találóan fejezi ki a 
bányászott só és a mesterséges úton előállított só közti különbséget. 

Az üledékes kőzetekbe ágyazott sórétegek plasztikus tulajdonságaiknál fogva 
„vándorolnak”, azaz, egy- vagy kétoldali nyomás hatására feltűrődnek, óriási, bol-
tozatos tömzsöket hozva létre. Ilyen például a parajdi Sóhát dombja, amelynek 
aszimmetrikus gomba formájú kalapjában foglal helyet a sóbánya. A szakiroda-
lomban „diapirnak” nevezett sótömzsöket Ludovic Mrazec (1909) román geoló-
gus tanulmányozta elsőként. Ő adta a „diapir redő” (cută diapir) elnevezést, ő 
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volt, aki a só felfelé irányuló vándorlásának (migráció) elméletét kidolgozta és bi-
zonyította. 

A só születése nemcsak tengerekben, óceánok partjain játszódhat le, hanem 
aktív vulkáni tevékenység eredménye is lehet. Ilyenkor rendszerint más kloridok-
kal vegyesen szublimát formájában, csapadékként válik ki a forró gőzökből és 
gázakból, és a vulkáni kürtők falain, vagy repedéseiben halmozódik fel. A vulkáni 
úton keletkezett só azonban elenyésző mennyiségű a tenger vizéből kikristályo-
sodott só mennyiségéhez viszonyítva.  

Láttuk, hogy a só üledékes eredetű kőzet, a tenger szülötte. Joggal kérdezheti 
bárki, honnan került a tenger vizébe, hiszen ez a mindenhol jelen lévő (ubiquist) ás-
vány a talajban, a tengerparti levegőben, a vízben és élő szervezetekben egyaránt 
megtalálható. Ebben a kérdésben a kutatók véleménye megoszlik. Egyesek azt 
állítják, hogy a só a tenger vizébe a föld külső kérgéből, erózió útján került bele. 
Mások azt bizonygatják, hogy az óceánok, tengerek vizében eredendően, kezdet-
től fogva jelen volt. S valóban, ha nem hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy 
a Földet borító óriási víztömegek 670-szer több klórt tartalmaznak, mint a litosz-
féra, akkor csak egy út marad: el kell fogadni azt a hipotézist,  miszerint a só eleve 
benne találtatott az ősóceánban. 

Száguldjunk vissza képzeletben a Föld születésének pillanatához, és képzeljük 
el az új planéta első „gyerek évmillióit”! Vagy évmilliárdjait? Akkor még az ős 
Föld igen primitív állapotban leledzett. Alig volt több, mint egy sűrített gáztö-
meg, amely a Nap vonzerejének  hatására megkezdte a saját tengelykörüli forgá-
sát és az uralkodó csillag körüli pályán való elhelyezkedését. A tengelykörüli pör-
gés következtében egyre jobban besűrűsödik és sokat veszít eredeti hőmérsékle-
téből (12000 °C). Meg kell jegyeznem, hogy ebben a roppant meleg gáztömeg-
ben minden ma ismert elem benne volt, plazma állapotban! (Plazma állapot: a fel-
bomlott atomok szabadon gomolyognak egy közegben, az atommagok és elektronok kaotiku-
san össze-vissza száguldoznak. Teljes a „fejetlenség”, az elektronok nincsenek az atommag-
okhoz kötve. Lényegében a plazma ionok és elektronok szabad keveréke, ugyanakkor a ne-
gyedik halmazállapot.) Amikor a Földet alkotó ősgáz (pneumatoszféra) hőmérsék-
lete 1000-1200 °C közelébe süllyedt, kialakult az első, bázikus földkéreg, amelyet 
a bazalt és az olivines amfibolit képviselt. (olivin = zöld, üveges felületű szilikát, az 
amfibol = fekete, vagy barna szilikátféle, mindkettő kőzetalkotó ásvány) Mindkét 
kőzet 3000 °C körül olvad, tehát 1000 °C-on már szilárd, habár még mindig for-
ró. Ezek voltak az első kőzetek, miközben a Föld tovább hűlt. Amikor a Föld 
hőmérséklete 700 °C-ra süllyedt, a bazalttakaró vastagsága alig volt 10 km. Ezen 
a hőfokon a szilárd és forró bazaltkéreg fölött, a pneumatoszférában, amit akár 
atmoszférának is nevezhetnénk, hiszen ez volt az akkori Föld gázburka — a 
többi gáznemű elem mellett igen nagy mennyiségű kloridféleség is jelen volt, 
például a nátriumklorid. 700 °C alatt megkezdődött a nátriumklorid, vagyis a só 
kicsapódása, azaz szublimálása, hiszen a jelenlévő klór lehetővé tette a gáz hal-
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mazállapotból a szilárd halmazállapotba való átalakulást, a közbeeső fázis, a fo-
lyékony halmazállapot mellőzésével. 

A nátriumklorid fehér por alakjában hullott le az ősföldkéregre, és mint a hó, 
szikrázóan mindent beborított kb. 150 m vastagságban. Ekkor még a víznek 
nyoma sem volt a Földön, csupán forró gőz formájában jelent meg a 
pneumatoszférában. Sokkal később, amikor az ősföld gázburka 374 °C-ra hűlt, 
azaz elérte a kritikus hőmérsékletet, kezdődött meg a vízgőzök kondenzálódása, 
magyarul tömörülése, és megjelentek az első rövid életű vízcseppek, amelyek 
sokszor azonnal vissza is alakultak gőzökké. A további hűléssel torrenciális, for-
ró esők hulltak évezredeken keresztül, hogy rögtön el is párologjanak és ismét a 
földre hulljanak vissza, vég nélkül, szakadatlanul, állandóan ismétlődve. 100 °C 
alatt kezdett kialakulni a Föld mai légköre. A forró esők feloldották a már régeb-
ben kicsapódott fehér sóréteget a bazaltfelszínen, és lemosták ennek mélyedései-
be. 

A ciklikusan váltakozó esők és párolgási-kondenzálódási szakaszok egyre 
hosszabbá váltak, s a kezdeti heves orkánok megcsendesedtek. Már nem párol-
gott el minden csepp lehullt víz azonnal, ahogy a forró földdel érintkezett, mint 
amikor a kályhára ejtünk egy csepp vizet, hanem mély árkokat szabdalt a földké-
regbe és beleszaladt az egyre növekvő óceánba. Más szóval, megkezdődött az 
erózió, amely legelőször a nátriumkloridot takarította el a földkéregről. A 
pneumatoszféra egyre szegényebbé vált. Már nem tartalmazott olyan nagy meny-
nyiségű vízgőzt, széndioxidot, szénmonoxidot, kénmonoxidot, kénhidrogént és 
más elemeket, mint a kezdeti stádiumban. Kialakult tehát a légkör, és kialakult a 
Föld vízburka. Létrejött a kettő közötti egyensúly. Az ősóceán igen meleg vizű 
volt és sokkal sósabb, mint ma. Telített sós oldathoz hasonított. Fiatal Földünk 
nyugtalan történelmében a só megszámlálhatatlan esetben kikristályosodott, vas-
tag rétegekben lerakódott, aztán újra feloldódott, aszerint, hogy milyen éghajlat 
uralkodott a földgolyó azon részén, ahol mindez végbement. Belőlük formálód-
tak később azok a sótelepek, amelyeket ma is bányászunk. 

A só mint fűszer, gyógyszer és tartósító-konzerváló anyag korán szerepet kapott az 
ember mindennapi életében. A konyhasó használata éppoly régi, mint amilyen ál-
talános elterjedése. Már Homérosz is „istennek” nevezi a sót, noha a sónak kü-
lön istene csak Mexikóban, az azték—maya kultúra idején volt. Kínában is ha-
sonló a helyzet, ahol szintén istenítették. 5000 évvel ezelőtt az egyiptomiak a 
múmiák konzerválásánál sót használtak. Egy hónapig telített sós oldatban áztat-
ták (pácolták) a hullákat, és csak azután balzsamozták. 

I. e. 2200-ban Yü, kínai császár rendeletet tesz közé a kötelező sóadóról, amit 
a sókitermeléssel foglalkozó alattvalóknak fizetniük kellett. Elmondhatjuk, hogy 
eszerint a római sóvám csak késői utánzata a kínainak!  

Homérosz az Iliászban említést tesz a halak sós konzerválási módjáról. De a 
régi görög és római történészek közül megemlíthetünk másokat is, mint: 
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Herodotoszt, Dioszkoridészt és az id. Pliniuszt, akik műveikben leírták a só ke-
letkezését és felhasználását. 

A hazánk területén élt szkíták már jóval a rómaiak előtt sóval és sós hallal ke-
reskedtek.  

A só nemzetközi fizetőeszköz volt, egyszóval valutának számított. 
Palesztinában sem volt hiány a sóban. A lakosságnak rendelkezésére álltak a 

Holt-tenger sós lerakodásai. A mondabeli sóbálvány, amellyé Lót felesége válto-
zott, nem más, mint a Jordánon túli sivatag sója. 

A sivatagokban a só gyakran a föld felszínén található. A Volgától keletre, 
nem messze a torkolatvidéktől, több mint 700 sóstó van. Hasonló módon tar-
talmaz sót Utah államban a Nagy Sóstó. A Kaspi-tenger Kara Bogaz öble, a tur-
kesztáni Aral tó, és a palesztin Holt-tenger tulajdonképpen nem mások, mint 
óriási serpenyők, amelyek a legkülönfélébb sós oldatokat tartalmazzák. Így pél-
dául a Holt tenger nemcsak konyhasót, hanem kálisót (szilvin KCl) is foglal ma-
gába, a Kara Bogaz viszont glaubersóban gazdag (keserűsó, Na2 SO4). 

Az északi népek (svédek, norvégok, finnek, írek, izlandiak) viszont hátrányos 
helyzetben vannak a só kitermelése, előállítása terén. 

Európa sóban gazdag kontinens. Különösen Németország büszkélkedhet sókészleteivel. 
Berchtesgaden mellett primitív, római sóbányák nyomaira bukkantak. Ez a bánya 
ma is üzemel, számos más lelőhellyel együtt Elzász—Lotharingia tartományban, 
hogy a híres Salzburg és környékét ne is említsük! És mindezek mellett, csak 
1843-ban bukkantak rá az óriási strassfurti sótelepekre.  

A XII. században indul meg a sóbányászat Lengyelországban, Wieliczkában. 
Az okmányokban ilyen néven fordul elő: „Magnum sal alias Wieliczka.” Időről 
időre a bányászatot abbahagyták, háború vagy járványok miatt. Teljes 100 évnek 
kellett eltelnie, és a magyar hercegnőnek, Kunigundának, Szemérmes Boleszláv 
lengyel király feleségének kellett közbelépnie a sóbányászat újraindítására. E cél-
ból Magyarországról, pontosabban Máramarosból hozatott magyar bányászokat. 
Később Wieliczka védőszentjévé avatták. 

A rómaiak Dácia meghódítása után intenzív sókitermelést és -kivitelt folytat-
tak. A sóbányákban rabszolgák dolgoztak. Írott dokumentumok igazolják a 
tordai „collegium salinariorum” (sótanács, sóhivatal) létét, amely az egész erdélyi 
sókitermelést és -kereskedelmet irányította és ellenőrizte. Ugyanakkor gondos-
kodtak róla, hogy a só útjain (via salaria) zavartalanul bonyolódjék a szállítás és 
adásvétel. Nálunk például Sóváradon (Szováta mellett) volt egy római sóvám ez-
zel a hatáskörrel felruházva.  

Az Erdélyi-medence belső, Kárpátok övezte peremén számos sólelőhely található. 
Ezek közül a legismertebb: Vízakna (Ocna Sibiului), Iklód (Ieloda), Marosújvár 
(Ocna de Mureş), Kolozs (Cojocna), Dézsakna (Ocna Dejului), Görgénysóakna 
(Iabeniţa), Szováta (Sovata), Parajd (Praid), Kőhalom (Rupea). Mindenik az u. n. 
„Erdélyi-sógyűrű” körívén helyezkedik el. Ez a diapir övezet, mely belülről körül-
veszi az Erdélyi medencét, a mio—pliocén (neogén, újharmad) korszakokban 
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alakult ki, 23-tól 5 millió évig. Kb. 25 millió évvel ezelőtt, az oligocén (paleogén, 
óharmad) korszak végén, de különösen a miocén elején, megélénkültek a hegy-
képző (orogén) mozgások, amelyek erős vulkáni működések kíséretében feltorla-
szolták a Kárpátok belső körívét. (Megj: A kristályos, ma középső övezet; és a flis, 
ma külső, homokkő övezetek már készen álltak. Ők a krétakor végére már ki-
emelkedtek az ős Földközi-tengerből.) A füstölgő tűzhányók lábainál az egyre 
zsugorodó ős Földközi-, vagy Thetys-tenger északi ága hullámzott. Egy újabb 
kéregmozgás azonban hamarosan elszakította a déli főmedencétől, szárazföldi 
küszöböt emelve kettejük közé. Ennek a nyílt tengertől egyre jobban elszakadó 
belső tengernek, mely az Erdélyi-medence mai területét borította, évmilliókban 
mért napjai már meg voltak számlálva.  

A felső paleogén (eocén) és az alsó neogén (miocén) korszakokban az Erdélyi 
— medence aljzata lassú süllyedő-emelkedő, mintegy oszcilláló, lélegző mozgá-
sokat (epirogenetikus mozgássorozat) végzett. Így hol mély tenger, hol lagúnák 
borították a medencét. Csak a két fő közlekedési csatornán, a mostani Maros és 
Szamos völgyén keresztül volt némi összeköttetése a Pannon-tengerrel, amely 
szintén a Thetys-tenger része volt. Az alsó miocén kor végére teljesen kiemelke-
dett, szárazulattá vált. Ekkor keletkeztek a medence peremén és alján a ma is-
mert sótelepek, amelyeket vékony üledékrétegek takartak be. Az éghajlat nagy-
ban befolyásolta létrejöttüket. Száraz, sivatagi, félsivatagi  klíma uralkodott.  

A középső miocénben (tortonai emelet) erős transzgresszió következik. A 
tenger hirtelen elborította az újból lesüllyedt medencét, és a bele ömlő, megrövi-
dült folyók hatalmas hordalékréteget raktak le. Az intenzív vulkáni működések 
következtében a Kárpátok koszorújából felszálló hamu szintén a tengerbe üle-
pedett le, vastag dacit és andezit tufarétegeket alkotva. (Pl. a hadrévi, Hădăreni 
tufák). A tortonai emelet rétegvastagsága eléri a medence közepén a 4000 métert 
is, erős stresszhatást fejtve ki az alatta felhalmozott sórétegekre. Az egyoldalú 
nyomás következtében megindul a sórétegek oldalirányú vándorlása, a peremek 
felé nyomulása. A Kárpát-koszorú azonban nem engedi tovább terjedni őket, és 
diapir redők, kupolák, tömzsök formájában felboltosodnak, sokszor áttörve az 
őket borító üledékes kőzetek halmazát. Ezeket nevezzük ma „sóekcémáknak”. 

A tortonai emeletet követő szarmata korszakban egy újabb felemelkedés kö-
vetkezik. Az Erdélyi-medence tengere teljesen elveszíti kapcsolatát a Kárpátokon 
kívüli területekkel, és nem közlekedik még a Maros és Szamos vonalán sem az ős 
Földközi-tengerrel. A medencébe zárt tengerbe csak édesvíz utánpótlás érkezik, 
így a tengervíz egyre jobban elveszíti sótartalmát. Az egész terület elmocsaraso-
dik, feltöltődik és végül kiszárad. Íme a szárazföld győzelme a tenger felett! 

Miután megismertük az Erdélyi-medence és a sótelepek születését, térjünk 
vissza a Székely Sóvidékre (a szakirodalom nevezi így, megkülönböztetésül a mold-
vai és munténiai sóvidékektől), amely Hargita és Maros megye területére esik. Az 
általában Székely Sóvidéknek nevezett terület Szovátát, Parajdot, Alsó és 
Felsősófalvát, Korondot foglalja magába. Tágabb értelemben ide sorolható 
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Székelykersztúr környéke, valamint a Nagy- és Kis-Homoród mentén sorakozó 
települések egy része is, mint: Homoródalamás, Lövéte, Szentpál, Abásfalva stb. 
Nem szabad a sósforrásokban gazdag Székelyudvarhelyet sem kifelejtenünk! 
Ezeken a helyeken nemcsak egyszerű sósforrások, hanem igen tömény, ún. „gere” 
források is jelzik a felszínhez közeli sótömzsök, sórétegek jelenlétét (a lövétei és 
korondi sóskút, a szovátai Gere forrás). 

A kősó kitermelése itt is, akárcsak mindenhol az Erdélyi-medencében, igen régi 
keletű. Már az őskor embere is fejtette, erről tanúskodnak a homoródszentmártoni, 
parajdi és alsósófalvi régészeti kőeszközök. A sóbányászat később Erdély urai, a 
szkíták monopóliuma lett.  

A történelem előtti időben a sóbányák kör alakúak voltak, és a szabad ég alatt 
fejtették belőlük a kősót. A sót az illető korszaknak megfelelő kő, bronz és vas 
eszközökkel vágták. Később, a hosszabb termelés érdekében áttértek a só harang 
alakú sóbányászatra. Először egy kutat ástak a sótömzsig, aztán lefelé állandóan 
szélesítették a kút fenekét. A kitermelés befejezésekor a sóakna harang alakú 
volt. Az aknában a vízszivárgást bivalybőrökkel zárták el, vagy lefolyó árkokkal 
vezették le. Az ilyen sóakna alig haladta meg a 10-15 méteres mélységet. 

A Szováta melletti Sóváradon a rómaiak a sóbányák védelmére és a rabszolgák 
őrzésére erődítményt, castrumot építettek. A rómaiak idején a sót szintén külszíni 
fejtéssel termelték, trapéz alakú aknákban, amelyek alja lefelé haladva fokozato-
san elkeskenyedett. A sóbányát arénaszerűen építették ki. Miután lemélyítették 
20-40 méterre, elhagyták a kitermelést a begyűlt víz miatt és mellette egy másikat 
kezdtek. Ezekben a felhagyott bányákban, amelyek még nem omlottak be, ma 
sóstavak találhatók. Ilyen elhagyott római kori sóbányában alakult ki például a 
szovátai Fekete-tó.  

Parajd mellett, a Korond patak mentén emelkedik ki a Sóhátjának nevezett 90 
m magas sódiapir. Köréje települt félhold alakban a falu, és benne foglal helyet a 
parajdi sóbánya. A sóhegy  keleti oldalát 1 km-es hosszúságban átvágta a Korond 
pataka, kialakítva az ország egyetlen sószurdokát, a Sószakadékot, amely komp-
lex védett terület, geológiai, tájképi és botanikai ritkaságokkal megáldott  hely. 

A só rendszeres bányászatát Parajdon 1786-ban Frendl Aladár oszták bánya-
mérnök vezetésével kezdték meg. Kezdetben a székelység szabad, de adófizeté-
ses kitermelést folytatott. A fejedelemség korszakában János Zsigmond nemcsak 
megadózza, hanem engedélyhez is köti a kitermelést. Így az időlegessé válik. Ma, 
lefelé haladó, hatalmas trapezoid alakú termekben folyik a kitermelés. Az 1980-as 
évek végén áttértek a réselőkkel előkészített, robbantásos módszerre, amelyet 
2013 folyamán a marásos módszerrel szándékoznak felcserélni, Svédországból 
importálva az óriási falmaró berendezést. Időközben a felhagyott, régi termeket 
egybenyitva komplex gyógy- és szabadidő központot rendeztek be (Sajnos, az 
egyik a másik kárára van!) A bánya tartalékait 3 milliárd tonnára becsülik. Egyike 
országunk legrégibb és legnagyobb sótelepeinek. A szürkés, kristályos só 98%-a 
NaCl-t tartalmaz, és csak 2% szennyeződést. Megőrölve szép, fehér por lesz be-
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lőle. A sótömzs mélységi kiterjedését nem ismerjük pontosan. A diapir tengelye 
mentén végzett mélyfúrás 3000 méteren nem érte el a sóréteg alját. A szélében 
körkörösen végzett fúrások igazolták gomba formáját, áttörve ennek kalapját. A 
parajdi sóbánya termelése a rendszerváltás előtt évi 400000 tonna volt. Az elmúlt 
20 évben folyamatosan csökkent a beszűkült felvevő piacnak köszönhetően. Ma 
leginkább ipari sót termelnek, számszerű termelési adatok nem állnak rendelke-
zésünkre. 

S végezetül, szóljunk egy pár szót a világ sótermeléséről is. A 2006. évi statisztikát 
véve alapul a világ össz sótermelése 210 millió tonna volt. 62 ország állt verseny-
ben, közülük első az USA, évi 46,5 millió tonnás termeléssel. Oroszország a 14. 
helyen áll 2,8 millió tonnával. Románia az előkelő 16. hellyel (2,45 millió tonna) 
megelőzi Németországot, amely a 31. helyen 746 ezer tonnával messze lemarad 
mögöttünk. Lengyelország a 21. helyen áll, 1,6 millió tonnás termelésével. Az 
utolsó, a 62. ország Szlovákia 100 ezer tonnával.   

A sótermelés 75%-át a vegyi iparban hasznosítják. A kősóból nyert szervetlen 
anyagok közül sok ágazatban használják a közönséges szódát (Na2O) Nagy 
mennyiséget igényel belőle az üveg-, textil- és gyógyszeripar. A szóda vízlágyító 
hatásánál fogva fontos segédanyaga a szintetikus mosószer- és szappangyártás-
nak. A szóda vizes változata, a marólúg (NaOH) a selyemipar, valamint a tim-
földgyártás (Al2O3) elmaradhatatlan kelléke. 

Az élelmiszeripar is jelentős mennyiséget „elfogyaszt” az élelmiszerek tartósí-
tásánál. 

Hazánk sótartalékai olyan nagyok, hogy ha a világon sehol sem bányásznának 
rajtunk kívül sót, 200 évig fedezni tudnánk az egész Föld teljes sószükségletét. 
Jelen pillanatban is az exportáló országok közé tartozunk.  

Bővelkedünk a sóban! Megszoktuk. De, ha hirtelen eltűnne, mindannyian el-
pusztulnánk. Hiszen az emberi szervezetnek szüksége van rá, mert a víz mellett a 
só tartja vissza a többi, hasznos ásványi anyagot is. Só nélkül a testünkből kiürül-
ne a vas, mangán, magnézium, kálium, nátrium, jód és minden egyéb. Só nélkül 
nincs normális vérképződés, mert a hemoglobin termelés elengedhetetlen alap-
anyaga a vas, ami eltávozna szervezetünkből, és a vérsejtek szétesnének. De mint 
minden jóból, ebből is megárt a sok! Éppen ezért bánjunk csínján a sóval, s ha 
nem is tekintjük istennek, mint némely ókori nép, becsüljük meg ezt a hasznos, 
gyakran előforduló, mindenhol elterjedt ajándékát a természetnek. 

 
1980., frissítve 2013. február 12-én  


