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Földrajzi elhelyezkedés
A Szovátai- vagy Sóvidéki-dombság (1) az Erdélyi-medence K-i 

peremövezetében, a Kis-Küküllő felső folyása menten, a mai Maros 
megye K-i és Hargita megye Ny-i részében helyezkedik el.

A Görgényi-havasok vulkáni fennsíkjától Ny-ra elhelyezkedő pe
remövezet fokozatos átmenetet képez az Erdélyi-medence belső ré
szei felé, az alacsonyabban elhelyezkedő Küküllők-dombvidéke irá
nyába. A többnyire pannon és szarmata (2) üledékek által borított pe
remvidék K-i részéhez tartozik a Szovátai (Sóvidéki)-dombság is. Az 
itt található só felszíni megjelenése (Szovátán, Parajdon) sajátos fel
színfejlődést és jellegzetes domborzati formákat eredményezett.

Szováta város, a Sóvidéki-dombság legnagyobb települése, 520 m 
tszf. magasságban helyezkedik el, az É-i szélesség 46°32‘ és a K-i hosz- 
szúság 22°55‘ metszéspontjánál a Juhod-, Sebes- és Szováta-patakok 
völgyeiben. Az Aranybánya-patak kiszáradt völgye melyben a fürdőte
lep kiépült, 480 – 600 m közötti magasságban található. A várostól ÉK- 
re helyezkedik el a 8 km2-es kiterjedésű, kis patakok által átszelt fenn
sík, melyet Sóköznek neveznek. (3)

A Szováta-, Sebes- és Juhod-patak forrásvidékét három hegycsúcs 
uralja: a Görgényi-havasokhoz tartozó Mezőhavas (Szálka-tető, 1777 
m), Nagyág-tető (1723 m) és Ferenczi László-tető (1648 m). Tőlük 
DK-re találjuk az 1267 m magas Bucsin-tetőt. Az említett csúcsoktól 
D-re találjuk az 1394 m magas István-bércet. Közvetlen a fürdőtelep 
felett magaslik a 950 m magas Cseresznyéshegy. A várostól Ny-ra a 
Nyárád-völgyét uraló Bekecs-hegyet találjuk, a hasonló nevű 1078 m 
magas csúccsal. A várostól D-re magasló hegyet Siklód-kövének neve
zik (1025 m) (4)

Földtani felépítés és a felszín fejlődéstörténete
A Sóvidéki-dombsághoz tartozó Parajd-Szovátai-medencét is ma

gába foglaló peremvidék két nagy földrajzi egység találkozásánál he
lyezkedik el:

1. a vulkáni sor idetartozó része (Görgényi-havasok és fennsíkja),
2. a Küküllőmenti-dombvidék (5).
1. Európa leghosszabb egybefüggő vulkáni vonulata a Keleti-Kár

pátok Ny-i részét képező Kelemen, Görgényi-havasok és Hargita al
kotta tűzhányólánc, mely az újharmad-negyedidőszaki vulkánosság 
következtében alakult ki (6). Az 1200 – 2100 m magas kitörési köz-
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pontjaiban tetőző vulkáni vonulatot alacsonyabb, lapos gerinc-szaka
szok kapcsolják össze (7).

A Görgényi-havasok a vulkáni vonulat középső részét képezi. 
Legmagasabb csúcsai a Maros-szoros és a Görgény-patak között lévő 
Fancsal (1684 m), a Görgény-patak és a Bucsin-hágó közti Mezőhavas 
(1777 m), valamint a Bucsin- és Libán-hágó között elhelyezkedő 
Nagysomlyó (1575 m) és Csomafalvi-Délhegy (1695 m) (6).

A Kelemen-Görgényi-Hargita vonulat gerincétől Ny-ra és K-re 
800 – 1000 m magasban helyezkedik el a vulkáni agglomerátummal bo
rított vulkáni fennsík. A Ny-i, 10 – 25 km szélességben húzódik, nagy 
kiterjedésű és többnyire egyenletes felszínű platókból áll össze (7).

2. A Küküllők-dombvidéke (1) és az Erdélyi-medence K-i perem
vidéke nagy vastagságú kréta, paleogén és neogén üledékekből épül 
fel. A mélyfúrások több helyen igazolták az Erdélyi-medence talapza
tát képviselő kristályos pala létezését 1000 – 2300 m mélységben (2).

A terület szerkezetének, a résztvevő földtani képződmények fő 
vonásai és a felszín mai képe alapján a Mezőhavas tömegétől, vagyis a 
magas hegyvidéktől, a vulkáni platók szintjein át a dombvidék eróziós 
térszínéig, az alábbi jellegzetes tájegységeket különítjük el: I. a Mező
havas tömege, II. a diapír öv, III. a Mezőhavas tömegétől elvált rögök 
vidéke (5).

I. A Mezőhavas tömege a Görgényi-havasok központi részét fog
lalja magába. A vulkáni vonulat többi kráterétől eltérően, amelyeket a 
negyedkortól kezdve több irányból hátravágódó patakok eróziója fel
darabolt, a Mezőhavas kalderája majdnem teljesen ép. É-on a Szé
kely-patak vágta át a kalderaperemet, belső, bő vízhálózatot alakítva 
ki a kalderaudvarban (5).

A Sebes-patak és a Szováta-vize meredek lejtőjű, nagy esésű völ
gyei mélyen behatolnak a kaldera testébe, de ennek peremét még nem 
érték el.

A vulkáni plató vidékét nagy kiterjedésű völgyközi mezők képe
zik, melyek az Erdélyi-medence irányába enyhén lejtenek. A negyed
kor elejéig nagy kiterjedésű összefüggő lávamcző övezte a Mezőhavas 
kalderáját is. A lávamező a fiatal, nagy esésű, sugarason szétfutó pata
kok, mint a Szováta-vize, Kis- és Nagyág, Sebes-, Hidegjuhod-, 
Tekerősjuhod-patak, a negyedkorban feldarabolták. A völgyközi pla
tók formálásában nagy szerepe volt a negyedkori eróziónak is (5, 6).

II. A Szováta-parajdi tektonikus medence diapír öve. A migráció 
közben a só mindig a kisebb ellenállás irányába mozog, a sótömzs 
olyan helyeken tör a felszínre, ahol a gyűrődéses vetők illetve törések 
alapvető változásokat hoztak létre az eredeti térszínen (8). Megálla
píthatjuk, hogy a só, Szováta térségében két szakaszon, a Görgény- 
patak völgyében és a Szováta-Parajd közti térségben tört a felszínig 
(5).
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A Szováta-parajdi diapír szakasz a Mezőhavas 1000 – 1100 m-es 
platójának hirtelen megtört peremét képezi. A vulkáni plató peremé
től tektonikai eróziós úton elválasztott Bekecs, Siklódkó hegyek közt 
mintegy 30 km hosszú, keskeny ÉNy-DK irányú medence foglal helyet. 
ÉNy-on a Szakadát patak völgy vízválasztója, DK-en a Korondi-patak 
forrásvidékének küszöbe, a Székelyvarság-Firtos közötti platóküszöb 
zárja le. DNy-on a Bekecs és Siklódkó között a Kis-Küküllő völgyén át 
kapcsolódik az Erdélyi-medencéhez (5).

III. A Mezőhavas tömegétől elvált rögök vidéke a Bekecs és 
Siklódkő talapzatában pannon üledékek fekszenek, amelyek a 
Görgényi-havasok tömege alá is benyúlnak. A felsőpleisztocénben a 
Mezőhavas vulkáni tevékenységének befejezése után egy összefüggő 
1000 – 1100 m-es vulkáni plató terült el, melyhez szervesen hozzátar
tozott a Bekecs és Siklódkő is. Ma mindkét hegy különálló rögként 
emelkedik a Parajd-Szovátai-medence, valamint a Küküllőmenti 
dombvidék fölé. E hegynek a Mezőhavas platótömegétől való elválása 
szoros kapcsolatban van a Parajd-Szovátai-medencét létrehozó tekto
nikai mozgásokkal és a felszíni erózióval.

A Bekecs és Siklódkő kialakulása után, a vulkáni plató K irányú 
visszahúzódásával párhuzamosan elkezdődött a két hegy felszínének 
erőteljes lepusztulása is.

Már a harmadkorban (neozoikum) számottevő tektonikai mozgás 
vette igénybe e területet. Ezek a mozgások a vízszintes rétegzettségű 
rétegösszleteket, antiklinálisokba és dómákba gyűrték.

A pliocén végén, de különösen a pleisztocénben kezd kialakulni a 
Szovátai-medcnce. Ezt elősegítette az éghajlatváltozás aminek követ
keztében felgyorsult a folyóvízi erózió. A pleisztocén kezdetén a csa
padékos időszakok elősegítették a vulkáni plató feldarabolását (5).

Ugyancsak a pleisztocénben fokozódik a sódiapírredők emelke
dése (5). A sómozgások átdöfték a diapír öv görgényvölgyi és Szováta- 
parajdi szakaszán a fiatalabb üledékeket (8). Ez a folyamat Szovátán 
egy új domborzati elemet hozott létre, az ovális alakú É-D irányba el
nyúló sótömzsot. A só felszínre kerülésekor elkezdődött ennek felszín
formálása, jellegzetes karsztformák kialakulása (8).

A Szovátai-dombvidék földtani felépítésében két képződmény
csoport játssza az uralkodó szerepet: 1. üledékes képződmények, 2. 
eruptív képződmények (5).

A harmadkori üledéket a sótómzsök környékén sósagyag, az itt- 
ott felbukkanó szarmata kori homokok és márgák valamint a pannon 
emelethez tartozó apró kavicsos homok és márga képviseli (8, 9).

A sótömzs környékén, a felszín közelében, a só által a felszín kö
zeiéig szállított 1 – 2 m átmérőjű kristályos palák és középidei mészkő
tömbök is megfigyelhetőek (10).
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Az eruptív képződmények a Mezőhavas lávái, lávatörmelékei, 
breccsái, konglomerátjai, tufái és tufitjai (5).

Jelenlegi felszínalakító folyamatok és domborzati formák
A nagy reliefenergiával rendelkező patakok, mint a Szováta-, Se

bes-, Juhod-patak, az alacsony erózióbázis miatt mélyen bevágódtak a 
felszínbe. Szovátán a só Cseresznyés-hegytől D-re került a felszínre. A 
környezeténél magasabbra kiemelt sótömzs jelenleg erőteljesen ala- 
csonyodik az oldódás és kimosás által. Ennek következtében jellegze
tes felszíni és felszínalatti sókarsztformák alakultak ki. A felszíni folya
matok fejlettebb formákat eredményeztek mint a felszínalattiak. A jel
legzetes felszíni formák: az oldásbarázdák, oldásgödrök, a csator- 
nakarr, a sófalkarr dolinák, stb. megtalálhatóak a sótömzs majdnem 
teljes felszínén. A Vörös-tó DNy-i részén, a Medve-tó ÉNy-i partján, 
a Sósárok mentén az előbbi formák mellett nagyobb méretű karsztos 
mélyedések és az oldás következtében kialakult omlások is megfigyel
hetőek (5, 8)

A jelenkori domborzatformálódás legfőképpen a csapadék hatá
sára jön létre. A csapadékvíz hatására működő erózió a legerősebb a 
nyári időszakban. Az említett nagy esésű, gyors folyású patakok erőtel
jesen szabdalják a felszínt, és hátráló eróziójuk a vulkáni fennsík fő
irányú visszahúzódását is eredményezik (6).

A Bekecs és a Siklódkő legjellegzetesebb formaelemét napjaink
ban is a lejtőmozgások alkotják. Különösen az andezit, pannon üle
dékkel való érintkezési vonalán nyilvánul meg ez a jelenség. Mind a 
Siklódkő, mind a Bekecs K-i és D-i lejtőjén nagy aglomeráttömegek 
csúsztak meg az agyagos térszín lejtőin (5)

A felszín alakulásában a természetes folyamatok mellett fontos 
szerepet játszott az emberi tevékenység is. Az elmúlt évszakokban, a 
felszíni bányászat a konkrét domborzati változás mellett módosította a 
felszíni és felszínalatti hidrodinamikai folyamatokat.

Éghajlati adottságok
Az éghajlatot befolyásoló tényezők közül elsődleges az általános 

légkörzés. Jelentős a domborzat éghajlat-befolyásoló hatása is. A 
domborzati formák magassága, kitettsége a legfontosabb éghajlatmo- 
dositó tényezők. A Görgényi-havasok az uralkodó Ny-i, ÉNy-i lég
áramlatok irányára merőlegesen helyezkednek el. Az 1700 m-t megha
ladó hegység orográfiai tényezőként hat, jelentős mennyiségű csapa
dék kialakulásához járul hozzá. A domborzati viszonyok következté
ben – a Szovátai-medence környezeténél alacsonyabban helyezkedik el 
– gyakori a hőmérsékleti inverzió.
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A kiterjedt erdőségek csökkentik a napi és évi hőingadozás érté
keit, ugyanakkor késleltetik a hóolvadást és meghosszabbítják a felszí
ni lefolyás időtartamát.

Szováta viszonylatában a napsugárzás 146 – 153 J/m2/mp értéke
ket ér el, a nyári időszakban 110 J/m2/mp körül alakul (12).

A napsütéses napok száma 40 – 55 között van évente, a napsü
téses órák száma 1 600 –

1 850 óra évente. A fagymentes napok száma 100 – 130 nap éven
te. A termikus inverzió hatására gyakoriak a koraőszi és későtavaszi 
fagyok. Az első fagyos nap szeptember elejére, az utolsó fagyos nap 
április utolsó harmadára tevődik. (12)

A légnyomás értéke Marosvásárhelyen 977 mb, a legnagyobb ér
téke januárra, a legkisebbet április – június időszakra tevődnek (12).

A csapadékos napok száma 150 – 160 nap évente. A csapadék
mennyiség 730 – 750 mm a Kis-Küküllő völgyében, meghaladja az 1000 
– 1200 mm-t a Görgényi-havasok legmagasabban elhelyezkedő Ny-i 
kitettségű lejtőin (13).

A havi és évi középhőmérséklet Szovátán (1896-1915; 1921-1953) oC (12, 13)

ÉV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

7,6 -3,7 -2,3 2,6 8,3 12,7 15,6 17,4 17,5 13,1 822 3,1 -1,3

A havi és évi átlagos csapadékösszeg Szovátán (1896-1915; 1921-1953) (12)

ÉV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

75,5 38,9 40,6 43,1 59,9 94,8 106,9 99,3 86,0 55,1 52,7 42,4 35,3

A csapadék megoszlása az alábbi: a meleg időszakban 500 mm fe
lett, a hideg időszakban 250 mm körül, télen átlagban 110 mm csapa
dék esik, tavasszal 170 mm felett, nyáron 310 mm felett és ősszel 160 
mm körül. (12)

A földrajzi helyzet, a domborzat és az általános légkörzés követ
keztében a leggyakoribb az ÉNy-i és Ny-i szél. Tavasszal és ősszel erő
sebben érződik a D-i és É-i szelek hatása. Télen a szélcsend időszak 
elősegíti a hőmérsékleti inverzió kialakulását és a ködképződést. (12) 
Szováta levegője a környező erdőknek köszönhetően nagyon tiszta. A 
levegő sótartalma a tavak felé közeledve növekszik (14).

Vízföldtani és vízföldrajzi viszonyok
A vízföldtani viszonyok a nagyon változatos földtani felépítés 

(moicén-pliocén üledékes kőzetek, só és vulkánikus képződmények) 
függvényében alakultak ki. Az üledékes kőzetekben többszintű felszín
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alatti vízréteg alakult ki, a sóban a karsztos kőzetekre jellemző, sajátos 
víztározás és vízelvezetés alakult ki, míg a vulkánikus kőzetekben, a 
meggyűlt nagy mennyiségű csapadékvíz nagyszámú és bővizű források 
megjelenését tette lehetővé a vulkáni és üledékes képződmények ha
tárfelületén.

Vízföldrajzi viszonyok: A felszíni vizekhez sűrű vízhálózat és 
nagyszámú tó tartozik. Az időszakos vízfolyások torrensek és vízmo
sások formájában vannak jelen többnyire a terület Ny-i részén, ahol a 
növényzettel való borítottság aránya alacsony.

A vízellátás pluvio-nivális, közepes felszínalatti vízellátással. A 
felszíni vízellátás a folyók vízhozamához 65 – 90%-kal járul hozzá (15).

A legfontosabb felszíni vízfolyás a Kis-Küküllő, amely a Tisza víz
gyűjtő területéhez tartozó Maros baloldali vízgyűjtőjének részét képe
zi. A Sóvidéki-dombság a Kis-Küküllő felső folyása mentén helyezke
dik el.

Szováta táján három jelentékeny havasi folyó szakad jobb partilag 
a Kis-Küküllőbe: a Juhod-vize, a Sebes-vize és Szováta pataka, írja Or
bán Balázs a Székelyföld leírásában (16).

E patakok forrásvidékét három magas vulkáni képződmény ural
ja: a Szálka-tető (1777 m), a Nagyág-tető (1723 m) és a Ferenczi Lász- 
ló-tető (1648 m) (4).

A Szováta-patak az úgynevezett Földvár alatt ömlik a Kis- 
Küküllőbe. Jobboldali mellékvizei a folyásiránnyal ellentétesen halad
va: a Mátyus-patak, Szakadát-patak, Kopács-patak, Köves-patak és 
Kaca-pataka. Baloldali mellékvizei a Sebes-, a Sós- és a Bocskai-patak. 
A város D-i ipari övezetét a Juhod-pataka szeli át, melynek mellékvi
zei a Köves-patak, Égettvész-pataka, Ruta-patak. Ilyésmező felett a 
Juhod-patak elnevezés megszűnik. Az összefolyó kis patakok Tekerős- 
Juhod-, Szilas-patak, Hidcg-Juhod és Középmező-patak nevet viselik.

A Szakadát-patakba beömlő kis patakok: jobb oldalról a Mátyus- 
patak (nem azonos a Szovátába folyó Mátyus-patakával), míg a bal ol
dalról a Vágó-patakot említhetjük (17. Kéziratban 2.).

A tavak: A szovátai sóhegyen igen élénk sókarszt jelenségeket fi
gyelhetünk meg. A sárga agyagréteg alatti sótömzsöt állandóan oldja, 
mállasztja a felszíni és felszín alatti víz. A területen átfolyó két kis pa
tak, a Körös-Toplica és Aranybánya-patak valamint a régi sóbányászat 
következtében kialakított mélyedések felgyorsitották ezt a folyamatot 
(18).

Szováta területén a tavak jelenléte és földrajzi megoszlása szoro
san kapcsolódik a sótömzshöz, a só felszíni megjelenéséhez. Mivel a 
sót a víz könnyen oldja, a diapír redők övezetében a felszín egy állan
dó és gyors átalakulási folyamaton megy át. Az oldás, beszivárgás és a 
fedőrétegek vízáteresztő képessége lehetővé tették több süppedéses 
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medence kialakulását. Kisebb méretű dolinák keletkeztek, melyekben 
dolinatavak is kialakultak (8).

Szováta legfontosabb állóvize a 480 m tszf. magasságban el helyez
kedő Medve-tó. 1875. május 27-én keletkezett beszakadás következté
ben. 1879-ben egy sziklaomlás által az Aranybánya-patak is a Medve
tóba torkollott. Maihoz hasonló méretét 1881-ben éri el. A környező 
és a medret alkotó sóssziklák olvadásával felülete és mélysége a kiala
kulás utáni évtizedekben fokozatosan növekedett, majd a környező 
patakok által szállított hordalékok medercsökkenést eredményeztek 
(19, 20).

A tó felülete meghaladja a 40.000 m2-t, mélysége fokozatosan, a 
folyóvízi hordalék lerakódás következtében 30 m-ről (a század elején) 
a jelenlegi 18 m körüli mélységig csökkent (21). A tó vízutánpótlását a 
Cseresznyés oldalból eredő két édesvizű patak biztosítja: a Körös- 
Toplica- és az Aranybánya-patakok. Ezek a tömény sós víz fölött egy 
édesvízréteget alakítanak ki. Ez is hozzájárul, hogy a felszíntől a mé
lyebb rétegek felé a növekvő sótartalom sűrűségnövekedést idéz elő. 
Ez esetben a felszíntől kb. 0,5 – 2 m mélységben található vízréteg a 
napsugarak hatására felmelegszik és a homogén folyadékokkal ellen
tétben, nem fog a felszínre emelkedve lehűlni, hanem két hidegebb – 
felül kisebb, alul nagyobb sűrűségű – vízréteg közé ékelődve hőmér
séklete 50 – 60 OC-ra is felmelegedhet néhány hónap alatt, előidézve a 
heliotermia jelenséget (9, 22, 23).

A szovátai sóstavakat a századfordulón Kalecsinszky Sándor vizs
gálta, és elsőként határozta meg a heliotermia jelenséget a Medve-tó
val kapcsolatosan 1901-ben (24).

A fent leírt heliotermia kisebb mértékben jellemző Szováta többi 
sós tavára is. A Medve-tó legnagyobb sótartalma 299% (21)

Szováta fürdő legrégibb, ma is meglevő tava, az 501 m tszf. magas
ságban található Fekete-tó. 1710-ben az Aranybánya-patak még a Fe
kete-tó magasságában folyt. Ebben az évben egy földcsuszamlás követ
keztében természetes gát keletkezett ami mögött új tó jelent meg. A 
következő másfélszáz évben a patak medre lennebb és keletebbre ke
rült, de az általa kialakított Fekete-tó ma is létezik (25). Felszíne 1971- 
ben 3400 m2 volt, legnagyobb mélysége 7 m körüli, sótartalma 277% 
(21).

A Mogyorósi-tó a Medve-tó közelében, tőle DNy-ra helyezkedik 
el 498 m tszf. magasságban (26). Patkó alakú felszíne 3619 m2, legmé
lyebb pontja 7,4 m, sótartalma kisebb értékeket mutat mint a Medve
tó esetében (21). A Medve-tóval egyidőben, 1875 és 1881 között kelet
kezett, Nyárádmagyarós falu egykori sóbányájának helyén (27), napja
inkban is egy 60 m hosszúságú csatorna köti össze a két tavat. Mind
két tó vizét a Sós-patak vezeti le.
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A Medve-tó É-i nyúlványától Ny-ra alakult ki a Zöld-tó és annak 
folytatásaként a Vörös-tó. Mindkét sóstó a Medve-tóval egyidejűleg 
jelent meg. A századeleji mérések is 1 – 2 m mélységűeknek találták, 
hőmérsékletük 50 OC-t is elérte. Ezt a tó fenekét borító fekete iszap 
fényelnyelő tulajdonságával magyarázták. A Zöld-tó felszíne 500 m2, a 
Vörös-tó négyszer nagyobb kiterjedésű, 2100 m2 (27). Ugyanezeket az 
adatokat ismertetik az 1957-ben végzett mérések is (27). Sótartalmuk 
200% felett van (29).

A két világháború közti térképeken még nem szerepelt a Rigó-tó. 
Valószínűleg az 1950-es években alakult ki. Egy 1972-es térképen a 
Mogyorósi-tavat megközelítő mérettel ábrázolták (29).

Az erőteljesen föltöltődött, tömény sósvizű Kigyók-tavából kiin
duló kispatak völgyében alakult ki a Rigó-tó. Napjainkig teljesen fel
töltődött és elmocsarasodott a Kigyók-tava. A hajdani nagyobb felszí
nű tóra emlékeztetnek a mocsárnövényzetben megfigyelhető kisebb 
vízfelszínek.

Az 1980-as évek elején, a régi Piroska-bánya helyén egy nagy ki
terjedésű, édesvizű tó, a Piroska-tó alakult ki. A tó vize egy felszín 
alatti lefolyón időnként a Medve-tóba ömlött, annak vizét felkavarva. 
Emiatt a tavat részben lecsapolták, csak ÉNy-i részét hagyták meg. A 
tó jelenlegi méretei: legnagyobb hosszúsága 84 m, szélessége 28 m, fel
színe 2300 m2 (30).

Az Édes-tó 530 m tszf. magasságban található, a Zoltán-tetőtől 
Ny-ra. A 884 m2 felületű dolinató alján lerakódott anyag elszigeteli a 
tó vizét a sórétegtől, így nem válik sóssá a vize (26).

A Körös-Toplica-patak völgyében a mesterségesen kialakított If
júsági-tavat azzal a céllal létesítették, hogy a Medve-tóba jutó horda
lékmennyiséget csökkentsék. Jelenléte veszélyeztetheti a Medve-tó lé
tét, ezért 1997.-ben lecsapolták.

Növény és állatvilág
A természetes növénytakaró kialakulásában az éghajlati, a dom

borzati és az ezek hatására kialakult talaj játszották a legfontosabb 
szerepet.

A tanulmányozott területet, a változatos kőzettani felépítés és fel
színformák jelenléte nagyszámú növényfaj megtelepedését tette lehe
tővé. A K-i részen az erdő a jellemző, a Ny-i területrészen az erdő mel
lett a legelők és kaszálók aránya nagyobb.

A terület alacsonyabb részein a lombhullató erdők képezték a ter
mészetes növényzetet. E növényzeti emelet jellegzetes fafajtája a bükk 
(Fagus sylvatica). Ezzel keveredve megtalálható a tölgy (Quercus 
robur), a cserfa (Quercus petreae), csertölgy (Quercus cerris), gyer
tyán (Carpinus betulus), a kőris (Fraxinus excelsior), a hárs (Tilia cor- 
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data), az éger (Alnus glutinosa), valamint a tűlevelűek. A vegyes erdők 
már az alacsonyabb térszíneken is jelentkeznek (11, 32).

A jellegzetes mikroklíma, a termikus inverzió hatására a tűlevelű
ek már 500 m magasban is erdőfoltokat képeznek. Nagyobb kiterjedé
sű, összefüggő tűlevelű erdőségek a Görgényi-havasok Ny-i vulkáni 
fennsíkjának előterében, 900 – 1000 m felett jelennek meg. Jellegzetes 
a lucfenyő (Picea escelsa), a jegenyefenyő (Abies alba) és a vörösfenyő 
(Larix decidua).

A lombhullató erdők szintjére jellemző cserjék az alábbiak: mo
gyoró (Corilus avelana), somfajták (Cornus), kökény (Prunus Spin
oza), vadrózsa (Rosa canina), galagonya (Crataegus monogyna), feke
tebodza (Sambucus nigra). A tűlevelű erdők szintjén honos a málna 
(Rubus idaeus) és az áfonya (Vaccinum mytrillus) (32, 34).

A lombhullató erdők jellegzetes aljnövényzetéhez tartozik az er
dei szamóca (Fragaria vesca), az erdei madársóska (Oxalis acetosella) 
a lombhullató és a fenyőerdőkben is megél. Az erdők árnyékos része
in honos az erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas) és az édesgyökerű 
páfrány (Polypodium vulgare) (32, 34).

A kivágott erdők helyén fűvel borított legelők alakultak ki. A 700 
m-nél alacsonyabb felszíneken a cérnatippan (Agrostis tenuis), réti 
csenkesz (Festuca pratensis), a tarajos cincor(Cynosurus cristatus), a 
réti here (Trifolium pratense) által uralt legelők jelentős felszint borí
tanak. 700 – 800 m felett a tarajos cincor (Cynosurus cristatus), a me
zei komócsin (Phleum pratense), a vörös csenkesz (Festuca rubra) és 
a szőrfű (Nardus stricta) alkotja a jellegzetes növénytársulást (11, 34).

A halofil növények a Sóközén igen gyakoriak.
Az állatvilág a domborzati és növényzeti viszonyok függvényében 

alakult ki. Az erdőben honos állatok: barnamedve (Ursus arctos), 
szarvas (Cervus elaphus carpathicus), őz (Capreolus capreolus), far
kas (Lupus lupus), vaddisznó (Sus scrofa), mókus (Sericus vulgaris), 
nyúl (Lepus europaeus), róka (Vulpes vulpes). Jellegzetes madárfajok 
a fakopáncs (Dryobates major), a kakukk (Cuculus Canorus), a gerle 
(Sreptopelia turtur), a fajdkakas (Tetrao urogallus), a rigó (Turdu 
merula), a bagoly (Bubo bubo) stb. (33).

Az édesvizű patakokban él a pisztráng (Salmo trutto fario), az If
júsági-tóban a pontyfélék honosodtak meg (Cyprinus carpio) (33).

Talajviszonyok
A talajok nagymértékben tükrözik a táj földrajzi helyzetéből, 

litológiai, domborzati, vízföldrajzi és növényzeti adottságaiból, vala
mint a már jórészt emberi tevékenységből is adódó természeti-társa- 
dalmi tényezők és folyamatok hatását.
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A jellegzetes mikroklíma, a domborzati szintkülönbségek, a lejtő
kitettség, következésképpen a változatos ökológiai viszonyok követ
keztében a talajföldrajzi kép legsajátosabb vonása a területi mozaikos
ság. A Szovátai-dombságon a legnagyobb felszínt a barna erdőtalajok 
típusai foglalják el.

Az alacsonyabb térszinteken a közepes humusztartalmú vályogos 
barnaföld, az agyagos-vályogos nyers humuszkarbonát talaj, az ala
csony termőképességű réti csernozjom alakult ki. A típusos agyagbe- 
mosódásos barna erdőtalaj a vulkáni fennsíkon és az alatta elhelyezke
dő pannon rétegekkel borított felszíneken is kialakult. A vulkáni fenn
síkra jellemző a piroklasztiton képződött fekete nyirok jellegű barna
föld és a piroklasztiton képződött típusos agyagbemosódásos barna er
dőtalaj (11, 25).

A sós talajok nem nagy kiterjedésűek, főleg a szovátai sótömzsön 
és a sósforrások környékén alakultak ki.

Népesség- és településföldrajzi sajátosságok
A szűkebb értelemben vett Sóvidékhez a Korond-Parajd- 

Szovátai-medence falvai és tanyái tartoznak: Korond község Atyha fa
luval, valamint Fenyőkút, Pálpataka és Vadasmező. Parajd község Al
só- és Felsősófalva falvakkal és Békástanyával.

Szováta városához Szakadát és Kopac, valamint Sóvárad és 
Ilyésmező falvak tartoznak. Valamikor külön tanyaként szerepeltek 
Alsó- és Felsőszakadát, ma Szovátához egyetlen tanya tartozik, Kopac. 
Egy 1854. március 17-i leírásból tudunk Iszujka tanyáról (14)

Parajdhoz tartozott a hatvanas években kihalt és megszűnt Sásve
rés tanya is. Időszakonként lakott házcsoportot találunk a Korond fö
lött Kalondán és Bucsin-tetőn is.

1597-ben Szováta mint falu szerepel (16). A XIX. század közepén 
Szovátán 400 család élt (16), a lakosok száma 1448 volt (35). Ez a la
kosságszám kevesebb mint 70 év alatt duplázódott meg (35, 36). 1930- 
ban 3484 lakos élt Szovátán. A II. világháború után a lakosság száma 
folyamatosan növekedett 1989-ig, amikor 12.252 lakosa volt a város
nak (36). 1952-ben Szovátát városi rangra emelték. A hozzácsatolt fal
vak: a Kis-Küküllő völgyében, a DNy-ra található Sóvárad (1968), 
1.610 lakossal, Szakadát, az azonos nevű patak völgyében, Ilyésmező 
(1948) és Kopac a Juhod-, valamint a Szováta-patakok völgyében he
lyezkednek el. Ez utóbbi három, Szovátához csatolt településnek 
egyenként kevesebb mint 1000 lakosa van.

1990-től napjainkig, kisebb ingadozásokkal, Szováta város lakos
sága 12 ezer felett van. A városhoz csatolt falvak lakosságának szám
beli fogyása megkezdődött már a termelőszövetkezetek létrehozásával 
és az ország erőltetett iparosításának elkezdésével.
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1992-ben  hivatalos statisztikai adatok alapján, a város és a hozzá
tartozó falvak lakosságszáma 12 112 volt. Ennek döntő többsége ma
gyar nemzetiségű (89,1%). A románok részaránya 8,3%, a romák 
2,4%-ot képviseltek a város összlakosságából. A felekezeti megoszlás 
az alábbi volt: római katolikus 44,5%, református 40,2%, ortodox 
8,2% és görög katolikus 0,5% (36).

A város és a hozzátartozó 4 falu összlakossága 1992 után 12.100 - 
12.300 között ingadozik. 1995-ben 12 178 lakosa volt (36).

Gazdaságföldrajzi jellemzők
A sóvidéki-dombságon kialakult legrégebbi gazdasági tevékenysé

gek közé tartozik az állattenyésztés, a növénytermesztés, a fa- és 
sókitermelés.

A városhoz tartozó szántókon többnyire burgonyát, cukorrépát, 
rozsot, búzát és kukoricát termesztenek.

1993-ban  Szováta lakói több mint 2.100 szarvasmarhát, 1.590 ser
tést, 6.600 juhot és több mint 13.000 háziszárnyast tartottak. Ugyaneb
ben az évben 530 t húst, 21.000 hl tejet, 1 millió tojást és 13.000 kg 
gyapjút termeltek. A mezőgazdasági termékeket a helyi élelmiszeripa
ri üzemekben dolgozzák fel a város lakossága és az idegenforgalmi 
egységek számára.

A régi hagyományokkal rendelkező faipar napjainkban is fontos 
gazdasági ágazat. Az itteni fafeldolgozó vállalat fűrészárút és préselt 
lemezeket állít elő.

A só kitermelése a római korban elkezdődött. A középkorban a 
később kialakult Mogyorósi-tó környékén sóbánya működött. Napja
inkban nincs sókitermelő központ Szováta határában.

1992-ben a város ipari össztermelésének értéke 1.732 millió lej 
volt.

A szállítási viszonyok
A sóvidéki-dombság három földrajzi tájegység találkozásánál he

lyezkedik el. A terület közlekedési vonalai e tájegységek irányába ha
ladnak.

Szovátát az Erdélyi-medence központi részével összekötő műút a 
Kis-Kükullő völgyében halad Balavásárig, onnan ÉNy irányba folyta
tódik Maros megye székhelye irányába Marosvásárhelyig. A 
Görgényi-Hargita hegyvonulat Ny-i vulkáni fennsíkjának előterében 
elhelyezkedő medencét műút köti össze. Szovátától D-re 
Székelyudvarhely irányába, ÉNy-ra Szászrégen fele halad műút. A 
Görgényi-havasoktól K-re található Gergyói medencét, a Szováta kö-

15

[Erdélyi Magyar Adatbank]



Medve-tó az első világháború előtt. Amatőr felvétel.

zelében levő Parajd községből, az 1287 m magasságú Bucsin tetőn át
haladó műút köti össze.

Szováta 51 km hosszúságú úthálózatából 22 km aszfaltozott. (36)
A Kis-Kükullő völgyében Sóváradig megépített vasútvonalat 

1905-ben hosszabbították meg Parajdig, így a vasútvonal Szováta köz
vetlen szomszédságában található. A Marosvásárhelyt Szovátával, a 
Nyárád mentén összekötő keskeny nyomtávú vasútvonal üzemelteté
sét 1997. márciusában függesztették fel.

dr. ELEKES TIBOR
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“Az erdélyi székelyek történetéről írott feljegyzések a XIII. szá
zad elejével kezdődnek s oklevélben először 1210 és 1213-ban említ- 
tetnek”1 Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és al
kotmánya. Bp. 1927. 85. * Miután az írott forrásokban is feltűnnek a 
székelyek mai lakhelyükön, a Székelyföldön, Erdély történelmének 
cselekvő részesei lettek, 1437 után úgy is mint az országrész három 
“nemzetének” egyike. A legelső települések a mai Székelyudvarhely 
központtal alakultak ki, “...amely eredetileg Telegd néven szerepel, s 
legelőször 1235-ben mint esperesség, majd mint terület s mint pusz
tán név V. István király (1270 – 72) egyik oklevelében említtetik.” 2 uo. 
30. o.

A székelyek eredetével kapcsolatban történelem könyveinkben 
közel száz elméletet olvashatunk. 3 Kordé Zoltán: A székelykérdés tör
ténete. Székelyudvarhely 1991., Zepeczaner Jenő: Elméletek a szé- 
kelység eredetéről. Hargita Kalendárium. Csíkszereda 1995. 16-20. * 
Annak ellenére, hogy ezek az elméletek nagyon széles skálán helyez
kednek el, – vannak köztük tudományosan megalapozottak és dilettáns 
próbálkozások – ma sem mondhatjuk, hogy véglegesen és megnyugta
tóan megoldott az eredet-kérdés. Legrégebbi múltra a hun eredet el
mélete tekint vissza, hiszen már krónikásaink is ezen a véleményen 
voltak. Ezt támogatta az ún. csíki székely krónika is, amelyről azonban 
hosszas és heves viták nyomán kiderült, hogy késői hamisítvány. Fel
vetődött még az avar, kabar, bolgár, stb. eredet lehetősége is, jóllehet 
sem a régészeti, sem a nyelvészeti adatok nem mutatnak ki lényegbe
vágó különbséget a Délkelet-Erdélyben letelepült székelyek és a tőlük 
legközelebbi vagy legtávolabbi vármegyékben élő magyarok között. 
Bóna Istvánt idézve, „csupán régészeti leletekkel – elvonatkoztatva 
Erdély településtörténetétől, a helynevektől és a vidék utótörténetétől 
– lehetetlen igazolni a letelepített telegdi népesség székely voltát, mi
vel a leletekből – ellentétben például az alföldi kunok, jászok régésze
ti hagyatékával – nem olvasható ki valamilyen külön székely jelleg.”4 
Bóna István: A székely kérdés mai állása egy régész-történész szem
szögéből. in: Történelem, régészet, néprajz. Debrecen 1991. 9 – 17. o. 
Hasonló eredményre jut Benkő Elek régész is: “Sajátos székely viselet 
vagy temetkezési szokás nyomai a templom körüli temetők ásatásakor 
sem mutatkoznak. Ez a negatív eredmény azok véleményét támasztja 
alá, akik szerint a (telegdi) székelység ekkor – ha egyáltalán szóba jö
het nem magyar eredete – már évszázadok óta magyarul beszélő né-
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pesség volt, mely nemcsak a mai Székelyföldön teremtett színmagyar 
helynévadást, hanem korábbi hazájában is, amint ezt Mezőtelegd (Bi
har megyei település) 1256-os határjárása is bizonyítja.” 5 Benkő Elek: 
A középkori Keresztúr szék régészeti topográfiája. Bp. 1992. 30.*  
Ugyanő Keresztúr-fiúszéki régészeti kutatásai alapján valószínűsíti a 
székelyek betelepítésének időszakát is: “A településrend változását, a 
lelőhelyek számának hirtelen, mintegy két és félszeres növekedését ki
mutató régészeti topográfiai kutatás alapbizonyítékot talált a terület 
székely betelepítésének kérdésében. A fenti minőségi ugrást ugyanis 
már nem tulajdoníthatjuk a spontán népszaporulatnak, hanem új né
pesség, a telegdi székelyek megjelenésével hozzuk kapcsolatba. A je
lenleg rendelkezésünkre álló régészeti megfigyelések azt sejtetik, hogy 
az új betelepedés a 12 – 13. század fordulóján vagy a 13. század elején 
történt meg. ... A telegdi székelyek kelet-erdélyi feltűnése után nem 
sokkal megkezdődött az Árpád-kori Erdély közigazgatásának jelentős 
átalakulása, ennek során jött létre a megyék joghatósága alól kivett 
szász és székely ispánság, illetőleg – idővel – ezek területén külön ter
ritoriális egységek, bírósági székek keletkeztek.”6 Benkő Elek: A kö
zépkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Bp. 1992. 30. *

A Sóvidék benépesítése egyidőben kezdődhetett a telegdi szé- 
kelység letelepedésével mai lakóhelyén és fokozatosan ment végbe. Az 
első falunév a pápai tizedjegyzék 1332. évi rovatában szerepelt, mikor 
Sóváradot említik, VARAD7 alakban, majd 1567-ben Sowaragya, 
1648-ban Sóvárád alakban fordul elő. Neve a „kis vár, erősség főnév
ből alakult. A Só- előtag a vidék sóbányászatával kapcsolatos.” 8 Kiss 
Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. II. Bp. 1988. 493. *

Az udvarhelyszéki Korond az 1333. évi rovatban szerepel KUR- 
NUD (vélhetően tévesen Kurund helyett) néven, majd az 1334. évi ro
vatban Kurnud alakban.9 Documente. 1954. 170, 200; Ferenczi Géza: 
Lapok a Sóvidék (kora) középkori történelméből. Hazanéző. 1991. 2. 
28. * Neve török eredetű, Kiss Lajos szerint: “A magyar ‘korom’ fő
névnek a -d képzős származéka. Lehet, hogy elsődlegesen azt a pata
kot jelölte, amely mellett a település fekszik.”10 Kiss Lajos: im. I. 781. 
* Később, a XIX. században, körülötte jellegzetes hegyvidéki tanyavi
lág alakult ki, ennek központjai Fenyőkút és Pálpataka, valamint 
Parajd közelében Békástanya és Sásverés.

A pápai tizedjegyzék után már csak a következő század végén, 
1493-ban jelenik meg Sófalva, SOOFALWA alakban, 1567-ben 
Soffalwa formában 11 SzO. II. 220. * „A Sófalva helynév a magyar só 
főnévnek és a birtokos személyraggal ellátott falu főnévnek az össze
tétele.” 12 Kiss Lajos: im. I. 89. * A székely székek 1493-ban terjesztet
ték II. Ulászló király (1490 – 1516) elé a „sánta” Báthori István erdélyi 
vajda elleni híres panasz levelüket: “Az udvarhelyi várhoz három esz
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tendővel ezelőtt néhány gyerekeket szüleitől elragadtak és most az 
anyjukat is megkötözték, mondván, hogy a fogoly gyerekek dajkálásá- 
ra viszik őket, mire az anyák nagy keserűséggel jobbágy esküt (homag- 
ium) tettek Sófalván, más vétlen embereken pedig, mindenféle jogcím 
nélkül 16 forintnyi bírságot hajtottak be.” 13 latin eredeti: SzO. I. 276. 
„A falu azonban ennél jóval korábbi keletű, gazdasági életvitele a kez
detektől a ‘székely só’ kitermeléséhez, fuvarozásához, adminisztrálá
sához kötődött. Bár a pápai Tizedjegyzékben nem szerepel, tehát ak
kor még nem volt önálló plébánia, a mai templomba beépített nyuga
ti csúcsíves kapuzata arról tanúskodik, hogy már a XIV. században itt 
templom épült. ... a falunak ezen a kiemelkedő helyén gótikus temp
lom állott, a két Sófalva és Parajd megyés templomaként.14 Dávid 
László: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Buk. 1981. 
129. * Ekkor még határában voltak a sóaknák és a mai ALSÓ- és 
FELSŐ Sófalva területe is, amelyeket először 1760-ban említenek kü
lön, ugyanis: „Sóvidék két szomszéd települése Sófalva néven 1760-ig 
egy falut alkotott, ez időtől kezdve a Korond patakától balra levőt 
Alsósófalvának, a jobbra esőt Felsősófalvának nevezik, átörökítve a 
régi Alszeg és Felszeg elnevezést.”15 Dávid László: im. 125.*

Meglepően késői Parajd első említése. Első írásos említését a Ki
rályi Könyvekben találjuk.16 Országos Levéltár Bp. Királyi Könyvek. 
VI1. 300. * Ide jegyezték be II. János király Tordán 1564. június 2-án 
kiadott adománylevelét, amelyben Sófalva, Parajd és Korond falvak 
közös erdőhasználatáról intézkedik. Ezt átírja és erősíti meg Bethlen 
Gábor 1614. augusztus 9-én Medgyesen. Később szerepel az 1567-es 
összeírásban PARAIJD néven.17 SzO. II. 220. *,  majd 1576-ban 
Parajd alakban.18 SzO. IV. 41. * Feltételezhető, hogy keletkezése sok
kal korábbi első írásos említésénél. Határában vannak a részben fel
tárt „Rapsóné vára” nevű XI. századi kőfalú vár romjai. Neve a “ma
gyar paraj növénynév származéka. Személynévből való magyarázata 
nem meggyőző.” 19 Kiss Lajos, im. II. 318. *

Egyidőben jelenik meg Atyha is írott forrásainkban, ez 1567-ben 
történik ATTIJHA alakban.20 SzO. II. 220. majd az Udvarhely széki 
50 dénáros adóösszeírásban Athya alakban.21 SzO. IV. 41. * Neve „ 
puszta személynévből keletkezhetett magyar névadással”.22 Kiss La
jos. I. 1988. 124. * Ferenczi Géza a faluhoz köti azt az 1536. október 
3-án Székelyudvarhelyen kiállított oklevelet, amelyben „atyai” Balási 
István és Márta, valamint „atyai” Pósa Balázs özvegye szerepel, és fel
tételezi, hogy neve az „ős, atya” közszóból vagy az Atya személynévből 
ered.23 Ferenczi Géza. Hazanéző. 1991. 2. 28. *

Szováta XVI. század végi kialakulásában a XVI. századi társadal
mi változások, a közösség és a primorok közti, valamint a sólelőhelyek 
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feletti uralomért folytatott harc játszott főszerepet, ezért szükséges 
ezen tényezőknek bővebb ismertetése.

A székelyek önkormányzata szászokéhoz hasonlóan alakult, a 
vármegyei területből elkülönült a székely ispán fennhatósága alá tar
tozó területen kialakultak a székek. A határőri feladatokat ellátó szé
kelyek kezdetben nemzetségi szervezetben éltek, a Marosszéken 1548- 
ban feljegyzett hat nem és nemenként négy – négy ága minden székben 
megismétlődött.24 SzO. II. 78-81. * A székelységről ma is elterjedt né
zet, amely szerint "... a legharciasabb nép, amely adómentessége fejé
ben a haza védelmére saját költségén katonáskodni tartozik” – meg
említi a Lipót-féle diploma is – a korai, a nemzetségi szervezet felbom
lása előtti állapotot rögzíti. A székely rendi társadalom bomlási folya
matát Jakó Zsigmond így írta le:"... 1407-től kezdve emlegetik írásban 
a főembereket és a lófőket, mint külön társadalmi kategóriákat, a 
tisztségekhez való jog pedig a XV. század elejére örökletessé válik bi
zonyos előkelőbb, tehetősebb családokban. A közszékelyeket azonban 
a főemberek földesúri igényeivel szemben egyelőre még védte a köz
ponti hatalom. Hunyadi János 1446 és 1453 közötti, valamint Mátyás 
király 1466. évi tilalmai jól tükrözik a székely társadalom egyre gyor
suló ütemű feudalizálódását. A nemzetségi szervezet védőbástyáit to
vább bontogatta a század második felében az egész állam és társada
lom átszervezése rendi alapon. A rendi társadalom ugyanis világos ha
tárvonalakkal kívánta elválasztani a társadalom egyes „rendjeit”, de 
főként a nemességet tömegszerű járulékos elemeitől: a szegény szaba
dok változatos rétegeitől. Ennek a rendezési elvnek a bevezetése a 
nemzetségi szervezetből való átmenet nehézségei között vergődő szé
kely társadalom esetében különösen súlyos megrázkódtatásokkal járt. 
Rendiség nélkül azonban a székelység nem építhette volna öntörvé
nyűen saját feudális struktúráját, hanem menthetetlenül be kellett vol
na illeszkednie kora társadalmának már kialakult nemesi-jobbágyi 
szerkezetén. Ennek következtében pedig jóval nagyobb tömegei sül
lyedtek volna jobbágysorsba, mint külön utakon járva. A rendiség te
hát végeredményben kedvező hatással volt a székely társadalomra. ... 
Véleményünk szerint ugyanis Mátyás király lehetett az elindítója an
nak az új berendezkedésnek, amely miatt a székely előkelők 1492 vé
gén olyan elkeseredetten panaszkodtak Báthori István vajda ellen, az 
új király előtt. A Mátyást követő feudális reakció évtizedeiben azon
ban a főembereknek sikerült tovább erősíteniük társadalmi pozíciói
kat a többi rétegek rovására. Az 1520-as években a székelység zöme 
előtt újból felrémlett az általános feudális társadalomszerkezetbe való 
beerőszakolás veszedelme.”25

A XVI. század a székelység történelmének talán legmozgalma
sabb százada. A Mohács utáni Magyarország általános válságához, az 
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állandósuló háborúkhoz, az ország három felé szakadásának traumá
jához itt még hozzáadódtak a súlyos társadalmi feszültségek, melyek 
időnként fegyveres lázadásokba csaptak át. Az is igaz viszont, hogy az 
így létrejött társadalmi konfiguráció tartósnak bizonyult, hiszen lénye
gében 1848-ig maradt fent. A XVI. század folyamán a központi hata
lom rendszeresen beavatkozott a székelység életébe, igyekezvén az ér
dekeinek legjobban megfelelő rendet kialakítani.

E társadalmi átrendeződésben jelentős szerepe volt az 1562-ben 
Udvarhelyszéken császári biztatásra kirobbant felkelés leverése után 
foganatosított intézkedéseknek. Idézzük ismét Jakó Zsigmondot: “A 
közszékelyekre leselkedő magánföldesúri igényeknek az államvezetés 
úgy kívánt végérvényesen veget vetni, hogy a székely “községet” – akár 
Mátyás király idejében – a fejedelem közvetlen joghatósága alá rendel
ték, bizonyára jobb katonai és gazdasági hasznosítás érdekében.26 
Jakó Zsigmond: im. 43. * A fejedelem 1562 nyarán kimondatta a se
gesvári országgyűléssel: „Az székely község mi szabad birodalmunk 
alatt légyen, kiket sem az főnépek, sem senki, akárkik légyenek, bán
tani ne merjék, sem semmi szolgálatra ne kinszerítsék őket.”27 EOE. 
II. 204-205. * Ennek ellenére és a székely közösség konok ellenállása 
dacára a feudalizálódási folyamat – ha fékezetten is – halad a maga út
ján.

Az 1562. évi felkelés után a közszékelység nagyobb része jutott 
jobbágysorba, azonban a fejedelmek a következő század elején rész
ben visszaállították korábbi jogállásukat mivel érdekük volt a székely 
haderő fenntartása. Végül is nagyvonalakban a XVII. század elejére a 
székelyföldi társadalom 1/3 része jutott függő viszonyba. Marosszéken 
a jobbágyok a társadalom 30,29%-át, a zsellérek 25,37%-át tették ki. 
Ez összesen az átlagon felüli arányt jelentett – 55,66%-ot. 
Marosszéken a külső, a megyei területekről s más vidékekről való zsel
lércsaládok száma 554 család, míg a székely zselléreké 400.”2S Pataki 
József – Imreh István: A gazdasági-társadalmi struktúra a Székelyföl
dön a XVI. század végén, a XVII. század elején, in: A székelyek har
ca a feudális kizsákmányolás ellen a XVI. század második felében és 
részvételük a törökellenes harcban. Csíkszereda 1976. 59. * Ez az álla
pot kisebb-nagyobb ingadozásokkal fennmaradt Bethlen Gábor korá
tól egészen az 1848-as jobbágyfelszabadításig.

A székelység történetének – az írott források gyér volta miatt is- 
mindmáig egyik fehér foltja a sóbányászat és sóhasználat kérdésköré
nek feltárása. Míg a vármegyei királyi sóbányák működéséről gazdag 
adathalmaz áll rendelkezésünkre, addig a székelyföldi sókitermelésről 
csak hiányos adatok maradtak fenn, ezek is csak a XVI század végétől 
kezdődően. A sóvidéki sóaknákat és a marosszéki közbirtokossági er
dőket két szék és egy vármegye határolta: Maros- és Udvarhely szék, 
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valamint Torda vármegye. Udvarhelyszék legközelebbi települése 
Sófalva és Parajd volt, míg Marosszék felöl Sóvárad volt a legközeleb
bi település. Marosszék “Óshavasán” túl, északi irányból a görgényi 
uradalom, a mindenkori székely ispán birtoka volt a határ. A sókama- 
raház, a legközelebbi nagyobb településen, Sóváradon volt felállítva.

Érdekes, hogy a korabeli források következetesen “sóaknát” em
lítenek. A székek határában lévő aknákat, (amelyeket elválaszt a szé
kek közti határ) külön művelhették, a sófalvi-parajdi sóaknát az Ud
varhely székiek, a szovátait pedig a marosszékiek. A parajdi bánya 
többszöri említése 1562 előtt is az Udvarhely- és Keresztúr székieknek 
– Connert János feltételezése szerint – már Zsigmond király (1387 – 
1437) idejéből meglévő sókereskedelmi jogából eredt.29 Connert Já
nos: A székelyek alkotmányának históriája különösen a XVI. és XVII. 
században. Székelyudvarhely. 1906.375 – 376. * Az 1562-es lázadás 
megtorlásáig a székelység házi szükségletére a kívánt mennyiséget 
ősidők óta ingyen hordhatta.”30 SzO. II. 95-96. *

A sófejtés vagy sóvágás igen egyszerű munka volt. A Szovátán is 
felszínre kerülő, szabadon álló “sóhegyek” megkönnyítették a bányá
szatot, amely így a felszínen történt . A környező falvak, a primorok 
külön sóvágó helyeket építettek ki maguknak. A Magyorósi-tó neve 
mindmáig megőrizte Nyárádmagyarós falu egykori sóvágó helyének 
emlékét.

A székely sóbányák nem voltak folytonos üzemben. Kezdetben 
valószínűen mindenki a maga számára vágta a sót és “... egyesek ma
guk hordogatták szét a sót. Udvarhely- és Keresztúr fiúszék lakosainak 
már Zsigmond korában meg volt az a kiváltságuk, hogy ilyen sóval Se
gesvár és Kőhalom felé kereskedést folytathattak. Minthogy 
Udvarhelyszék ezt a sót olcsóbban és könnyebben kaphatta meg, mint 
azt, melyet az állami sóbányákból szállítottak, azért féltékenyen őrkö
dött e kiváltsága fölött és azt Ulászló (I. Ulászló 1440 – 1444), Mátyás 
(I. Mátyás 1458 – 1490) és II. Lajos (1516 – 1526), stb. által ismételten 
megerősíttette.”31 Connert: 376. * 1536. május 20-án Nagyenyeden 
kelt oklevelében Majláth István erdélyi vajda (1534 – 1539) és székely 
ispán megparancsolja az ország hatóságainak, "... hogy az Udvarhely 
széki székelyeket a székely sóval Segesvár és Kőhalom szász székekben 
való kereskedésükben, melyet régi bevett szokás szerint szabadon űz
hetnek, ne háborgassák.”32 SzO. II. 40. * A vármegyei sóbányák kama
ra hivatalnokai, sótisztjei erélyesen tiltakoztak a székely sókereskedés 
ellen, 33 SzO. II. 96. * viszont ennek ellenére sikerült a kereskedelmet 
Fogaras vidékéig kiterjeszteni. * SzO. II. 40.*

Ferdinánd király, aki Erdélyt is a Habsburg ház számára akarta 
megszerezni császári biztosokat küldött, hogy a frissen leszakadt or
szágrész állapotáról tájékoztassák. A jelentés értékes adatokat tartal- 
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maz a székely sóbányászatról is: "... a Székelyföldön annyi a só, hogy 
ha nem is egészen ingyen adják is, de igen csekély áron vehető. Szabad 
ég alatt vágják mint a követ a bányában. Sóvágó helyek vannak 
Görgény vidékén, melynek birtoka a vajda-ispánt illeti, 
Homoródszentmártonon és több más helyen.” 35 SzO. II. 95.*  ) Ferdi- 
nánd arra hivatkozva, hogy a székely só bányászata csak házi haszná
latra van engedélyezve 1553. június 25-én Haller Péter erdélyi kincs
tartóhoz írott levelében megtiltja a kereskedést, miközben vigyázott 
arra, hogy a hadászati szempontból még mindig jelentős székelységet 
ne tegye ellenségévé, ezért már a következő évben megerősíti adó
mentességét, csak a régen is szokásos adót, az „ökörsütést” követelte 
meg.

Az 1555. április 28-i székelyudvarhelyi nemzetgyűlésben Dobó 
István és Kendi Ferenc vajdáknak bemutatott székely törvények 73. 
pontja újra rendezi a székely sókereskedelmet: “Valamely ember só
val akar kereskedni, Segesvár székben, Kőhalom székben és Fogaras 
földén szabad volt kereskedni, de úgy, hogy a királybírótól pecsétet 
kell váltani, hat járombeli ökörtől 3 pénzen kell váltani, két ló vonása 
terhétől két pénzen. De ha pecsét nélkül elmegyen, a királybíróé mar
hája, szekere, a só pedig az emberé légyen. Ha igaz pecsét vagyon ná
la és a királybíró még is háborítja, a szegény ember ha maga oltalmá
ba megölheti is, egy só díja.”36 SzO. II. 125. *

A sóaknák melletti havas szintén közbirtok volt: “Szováthának ke
vés művelhető földje (szántója összesen 1136 hold 565 négyszög öl), de 
annál több erdőssége van, mely a Küküllőbe rohanó említett három 
folyó messze felhatoló völgyületei mellett egész Gyergyó széléig fel
nyúlik. Ez erdőségek 24.332 hold kiterjedésűek s bár fele részben a 
szovátai határba osztattak be, ezért azok mégis Marosszék közös tulaj
donát képezik, miért Székhavasának is neveztetnek. Régebb e havast 
csak a bekecsalji 16 falu bírta, hogy minő jogalapon, nem lehet tudni; 
bár a hagyomány mondja, hogy azt Székely Mózestől nyerték vitézsé
gük jutalmául; jelenleg azonban e havasok birtokjoga ki van terjesztve 
Marosszék összes faluira, de úgy, hogy mindenki az onnan szállított fá
ért valami csekélységet fizet, miből a kezelési és erdóőrzési költségek 
fedeztetnek.37 Orbán Balázs: A Székelyföld.... IV. Pest. 1870. 15. * A 
havast északról a Torda vármegyei görgényi uradalom havasai határol
ták, innen ered a Görgényi-havasok elnevezés, amely csak részben esik 
egybe a hajdani uradalmi erdőkkel. Görgény-vára volt a székely ispá
nok székhelye, “... melynek uradalmát bírták, jövedelmét élvezték s 
ahol várnagyaik voltak.” Tekintettel a sókitermelés fontosságára a 
székely ispánok felügyelhették a váruradalom közelségében lévő szé
kely sóaknákat is. A székely ispán jogállása tulajdonképpen a várme
gyei főispánéhoz hasonlítható, de jelentősége Erdély történetében na
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gyobb volt, mert a székely haderő parancsnoka is volt, ezt igazolja az 
is, hogy vajdák, majd a fejedelmek, később a Habsburg uralkodók vi
selték a „comes Siculorum” címet. Az 1599. évi országgyűlés végzései 
szerint: “a sótól és a sófuvarozásból eredő bírságpénzek régi szokás 
szerint egyedül őt illették.” Felügyeleti jogukat az egyre szélesebb jog
körrel rendelkező királybírákon keresztül gyakorolták. A fejedelmi 
korban Erdély mindenkori fejedelme, majd 1690 után a Habsburg csá
szár, aki egyben magyar király is volt, viselte ezt a címet.

A Sóvidék és így Szováta, valamint a sóaknák környéke néhány le
gelőként használt nagyobb tisztás kivételével erdővel sűrűn borított te
rület volt, amelyet csak a falvak és viszonylag kis felszántott határaik 
foltjai törtek meg. Hatalmas erdőség terült el Szováta és Parajd közöt
ti völgyben, sűrű erdő borította a település környékét is az un. Szováta- 
mezeje nevű legelő kivételével. Ezeket az erdőségeket jórészt csak a 
századfordulón, alig egy évszázada irtották ki. Így a mai Sómező és a 
Rostás (Restád) oldalt borító nagykiterjedésű csere (tölgy) erdőt, va
lamint a Pap-erdőt, amely a római katolikus egyház tulajdonában volt. 
Az egykori sóőrök visszaemlékezéseiből is tudjuk, hogy szolgálatba 
menet a faluból a Sóhegyre végig egy erdei ösvényen haladtak, tehát a 
mai városközpont, a Petőfi, Virág és Eminescu-lakónegyed helyét is 
hajdan sűrű erdőség fedte.
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Szováta falu területe nem népesült be a székelyek letelepedésével 
egyidőben, de a XVI. századi társadalmi gazdasági változások (a job- 
bágyosodás és a sóbányák valamint az erdőségek jobb kihasználásának 
szükségessége) a terület benépesüléséhez vezettek.

Az 1562. évi székely felkelés leverése után összehívott segesvári 
országgyűlés végzései közt a sóra vonatkozó határozat közvetlen ha
tással volt a sóvidéki állapotokra. “Azért az feljűl megmondott okok
ból, és hogy minden országokban a sókamarák császároknak, királyok
nak és fejedelmeknek tárházokra néznek, azért a székely földén való 
sót a mü tárházunkhoz végeztük foglaltatni: de az fő népeknek házok 
szükségére való sót adatunk, mint az nemességnek régi szokás szerént 
só adatik.” – szavakkal vonják meg a közszékelyek szabad sóhasználati 
jogát a segesvári országgyűlés határozatai 1562. június 20-án.1 SzO. II. 
166. * Ezt a határozatot később is megerősíti János Zsigmond. 1568. 
február 13-án Brassóban kelt oklevelében megparancsolja János deák 
székely sókamarásnak, hogy a január 6-i tordai országgyűlés határoza
tai értelmében a hat székely székben lakó főembereknek és lófőknek 
a házuk számára szükséges sót évenként szolgálja ki a sókamarából a 
vágásdíj, a girapénz és a kamarásnak járó ajándék lefizetésével. 2 SzO. 
II. 225 – 226.* A szokásos fizetség az Approbatak szerint egy köböl zab 
és minden darab só után egy pénz volt. “Az 1562-ki segesvári törvény 
szétszakította a székely nemzeti különállás ősi alkotmánylevelét, a föl
det ingó vagyonná tette, annak csak vérségi ősjogon átszállását meg
semmisítvén, nemzetfenntartó erejétől megfosztotta. A székelység 
nemzeti közvagyona – a só – az állam részére elfoglaltatott s áldásából 
az egyik egyenjogú, de gyöngébb rend kirekesztetett. A székelység va
lódi jogegyenlőségen alapuló egységét e törvények megszüntették s az 
addig testvérekként élt három rendet örökös versengő felekké, egyiket 
a máskettőnek alárendeltjévé tették.”3(Jakab Elek – Szádeczky Lajos: 
Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Bp. 1901. 
264.) – írja Udvarhely vármegye krónikása, Jakab Elek, jelezve, hogy a 
felkelés a lassan érlelődő társadalmi folyamatokat új szakaszba juttat
ta.

Ezzel a határozattal tehát kincstári tulajdonba vették a székelyföl
di sóaknákat, ugyan úgy mint a vashámorokat és a torjai kéngödröket. 
A sómonopólium bevezetésével a kiadott só mennyisége is csökkent, 
ezért beszüntették a szovátai aknák művelését, ahol eddig a marosszé
ki falvak termeltek ki sót saját szükségletükre. Ezután a marosszéki 
“fő népeknek” is az udvarhelyszéki aknákból szolgálták ki a sót. Ez tű
nik ki a kibédi Valentinus Orb(án) 1623-ban lejegyzett vallomásából:
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“Tudom azt is, hogy mikoron Iffiu János király elfogva az Zovatkai So
rol az Marosszékieket hogy ne művelnék az baniat...” Ezután a Szé
kelyföld egyetlen jelentősebb sókitermelő helye a parajd – sófalvi ak
nák maradtak, ezek mellett még kisebb mennyiségben termeltek ki sót 
Lövétén és használták a korondi és a Homoródok melletti sósforrások 
vizét is. A sókamarás székhelyét, a kamaraházat Sófalvára helyezték, a 
bányászat irányítása, felügyelete a sókamara ispán hatáskörébe tarto
zott. Ezek a tisztségviselők ezután már a mindenkori központi hata
lom érdekeit képviselték.

A székelyföldi sóbányák lefoglalása súlyosan érintette a környező 
települések lakóit. János Zsigmond halála után az fejedelem megvá
lasztása végett 1571. májusában tartott országgyűlésen a két első rend 
panaszai között találjuk a következőket: “Köztünk épített várakból ne
mes házaikat, földjeiket, jobbágyaikat erőhatalommal háborgatták, lo
vaikat elvitték, földönlakóikat elfoglalták a két várhoz, sóaknához, 
vashámorhoz csatolták, úgy örökös szántóföldeik, réteik, nyilasaik, 
kertjeik területéből is.”4 Szádeczky. im. 125. * A Sóvidékhez tartozó 
marosszéki falvakban is történtek erőszakos foglalások az udvarhelyi 
vár és a sóakna javára: "... kit Udvarhelyben, kit penig az Sófalvi sohoz 
foglalának az Marosszéki falukban.” A sóaknákhoz a viszonylag köze
li Sóváradról és Kibédről rendelhettek jobbágyokat munkára és foglal
hattak földeket. Az sóaknákhoz való jog elvesztése szülte elégedetlen
ség erőszakos fellépésre is késztette a csíki székelyeket: 1575-ben a 
Báthoriak ellen lázadó Bekes Gáspár pártján fegyvert fogó csíki széke
lyek feldúlják és felgyújtják a sóaknát.5 Szádeczky. im. 129. *

A sóakna lefoglalásával azonban nem szűnt meg a közeli 
marosszéki falvak fakitermelési és legeltetési joga a közbirtokossági 
havasokon: “...holott az havas alatt lakozó faluk mind fejedelemséghez 
való faluk mind lófejek és darabantok az Én Jószágombéli szegény 
jobbágyaim is onnan Eltenek mindenféle mühelybe való fákkal, hordo 
falnak való fával kiből mind ... Egyéb Eletekre való szükségeket es bar
maikat is ott tartották mind összel Tavasszal es nyaranta mivel illjen 
szűk földen laknak ...”6 Szentpáli Kornis Mihály levele Báthori István 
királyhoz.

A sóaknák közelében Korond, Sófalva és Sóvárad falvak helyez
kedtek el, valamint az első ízben 1564-ben említett Parajd, de amely 
kétségkívül korábbi eredetű. A fejedelmi sóbányák művelése szüksé
gessé tették a hivatásos sóvágók, őrök, hivatalnokok letelepedését a 
közelben. Így keletkezhetett Parajdon a bányához kapcsolódó telepü
lés, amely egyre nagyobb szerepet kapott a bányászatban. Parajdon 
sóvágó mesterek telepedhettek le, akik irányították a bányászatot. Ezt 
a munkát még a felszíni fejtés esetében sem lehetett csak a mestersé
get nem ismerő, robotra kirendelt jobbágyokkal végeztetni, annál is in
kább, hogy egyszerű gépeket is alkalmaztak. “A régi feljegyzések 
azonban “... már a XVI. században emlegetnek régi usus szerinti zab
járandóságot a gepelyes (emelő szerkezetet működtető) lovak 
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számára.”7 Madar P. Ilona: Adalékok a parajdi sóbányászathoz és 
sókereskedelemhez. Ethnographia. 1988. 2. 228., a gépek bevezetése 
előtti sóbányászatra vonatkozóan lásd még: Magyary Mihály: Az erdé
lyi sóbányászat ismertetése. Bp. 1904.

A szovátai felhagyott sóaknák őrzése állandó gondot jelentett a 
kincstárnak, ugyanis valószínűleg a tiltással egyidőben megjelentek a 
só “prevaricatorok” (tolvajok) is. A sóhegyeket a legutóbbi időkig 
őriztetni kellett mivel a kincstár nem mondott le egyedárusítási jogá
ról. Szükségessé vált az őrök állandó jelenléte, ezt csak úgy lehetett 
megoldani ha a közelben telepítik le őket. 8 Józsa András: Szováta el
ső telepesei. Népújság. 1994. április 22. *

Szováta első telepesei ezek a sóőr családok lehettek. Első említé
sük 1578. szeptember 13-án történik, amikor Báthori Kristóf erdélyi 
vajda kiváltságlevelet ad a szovátai sóbánya őreinek.

A szovátai “lezárt bánya biztosítására sóőr családokat telepítenek 
az addig lakatlan Szováta-mezejére. Az első telepesek a felkelés után 
jobbággyá tett székely családokból kerültek ki. A fejedelmi telepítés si
kere érdekében, 1578. szeptember 13-án Báthori Kristóf vajda hatéves 
adómentességet ad szovátai jobbágyainak.”9 Józsa András: Szováta 
határának kijelölése 1587-ben. Hazanéző. 1997. 2. 13-15. * Ez a kivált
ságlevél egy 1583-ból származó hiteles másolatban maradt fent.10 Át
írja és megerősíti Báthori Zsigmond Gyulafehérváron. Országos Le
véltár, Gyulafehérvári káptalan levéltára. N 89 (F3). Kivonatosan 
közli: Erdélyi Múzeum. 1900. 611. * Báthori Zsigmond uralkodása 
kezdetén Szováta lakói kérésére újra kiadja elődje kiváltságlevelét:

„Confirmatio Asccurationis possessionis Zovatha", 
az 1578. szeptember 13-i oklevél másolata

27

[Erdélyi Magyar Adatbank]



“Confirmatio Assecurationis possessionis Zowatha” (Szováta helység 
védelembe vételének megerősítése) címen.

Báthori Zsigmond szó szerint átírja az 1578-as oklevelet: ebben 
utalnak az ország szükségleteinek biztosítására, a sóbánya jó kihaszná
lására, a Szováta prédiumában lakó jobbágyait mentesíti a minden 
rendes és rendkívüli adótól, illeték és szolgáltatás, valamint a kincstá
ri bevételek fizetése és beszállítása alól hat teljes évre, a kiváltságlevél 
– “litere nostrae donationales” – erejénél fogva és annak kibocsátásá
tól kezdődően. Báthori Zsigmond még további két évre biztosította az 
adómentességet. “A nyolc év adómentességgel megerősített falut és az 
egykori sóbányát övező havasokat, mint új királyi birtokot, adomá
nyozza Báthori Zsigmond 1587. december 15-én a Báthori család régi 
hű emberének, Gyulai Pálnak.”11 Józsa András: im. 13. *

Az 1578-as oklevél Szovátát praediumként (puszta) említi, viszont 
1583-ban már possessióként írják, ami birtokot, de települést is jelent
het.

Váradi Pál nevével, akit Kornis Mihály Váradi Kis Pál deáknak 
nevezett és akit az 1583-ban keltezett oklevél előkerüléséig Szováta 
“alapítójának” tekintettünk először egy 1579. június 12-én Újváron 
kelt levélben fordul elő, mint a székely sóbányák kamarása. Előtte 
Kornis Mihály viselte ezt a tisztséget. A szovátai sóaknához tartozó te
rületek jövedelméért való viszályukból született meg Szentpáli Kornis 
Mihály Báthori István lengyel királyhoz 1581. július 13-án írt levele. 
Abauj-Torna vármegyéből származott Erdélybe, Szapolyai János ko
rában a Göncz-ruszki gróf Kornis család, amely címert Zsigmond ki
rálytól kapott. Erdélyi XVI-i birtokközpontjuk után vették fel a 
homoródszentpáli előnevet. Kornis Mihály 1558-ban adó számvevő
nek nevezik ki a gyulafehérvári országgyűlésben, 1562-ben a lázadó 
székelyek pártjára áll,12 Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes 
családjai. Székelyudvarhely. 1900. 136. * amiért fogságba került, de 
csakhamar szabadul és új adományokat kap. János Zsigmond halála 
után a Báthoriak pártjára áll. 1574-ben sókamara ispánságot kap, amit 
Báthori Kristóf vesz vissza. Nemsokkal a Báthori István lengyel király
hoz írt folyamodványa után, 1582. március 31-én meghalt. Hagyatékán 
felesége Erdélyi Sára és testvére Kornis Farkas (akit Mihály vajda öle- 
tett meg 1600-ban, aki egy évvel később 12 éves Miklós nevű fiát is ki
végeztette) osztoznak.13 Történelmi Tár. 1910. 263-265. *

Kornis Mihálynak a lengyel királyhoz írt levelét Orbán Balázs is 
ismertette.14 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régésze
ti, természetrajzi s népismei szempontból. IV. Pest 1870. 14-15. * 
Szováta keletkezésére vonatkozó okirat az utolsó pillanatban kerülhe
tett Orbán Balázs nagy munkájába mivel alig egy évvel az előtt, 1868- 
ban fedezték fel a gróf Rhédey család levéltárában és először a Törté
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nelmi Társulat 1868. évi kolozsvári gyűlésén olvasták fel. “Gr. Lázár 
Miklós fölolvassa Kornis Mihálynak Báthory Istvánhoz Gyulafehér
várról 1581-ben kelt érdekes magyar folyamodványát, melyben magát 
a parajdi fejedelmi sóakna kezelője által a Szováta mezeje nevű hava
sokban telepített s az ő jobbágyainak és a vidéki községeknek sérelmes 
új falu széthányásáért rá mért fogság alól felmenteni kéri. “ Ezen 
marosszéki Szováta helység telepítését felvilágosító oklevél, melynek 
eredetije a Gr. Rhédey-család levéltárában van,15 Az Erdélyi Múzeum 
Egylet levéltárába került * másolatban a társulattal közölni határozta- 
tott."16 Századok. 1869. 194. Az oklevél kiadásai: Történelmi Tár. 
1910. 259-263. és Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király le
velezése. szerk.: Veress Endre. II. Kolozsvár. 1944. 173-176. *

A teljesség kedvéért újra közöljük, (dr. Vass Miklós átírásában) 
Kornis Farkas kissé terjedelmes, de érdekes folyamodványát:

“Feleségcs kegyelmes urunk és természet szerint való kegyelmes 
fejedelmünk.17 Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király * 
Örökké való hivséges szolgálatomat ajánlom fgednek és az hatalmas 
mindenható felséges úristentől kívánom fgednek hosszú ideig való éle
tet adatni egész kereszténységnek és azok között az mi szegény nyo
morú hazánknak, fged országának oltalmára, minden ellenségin való 
győzedelmét, hogy engedje fgednek, kiért könyörgettem, ezután is 
könyörgek az mi kegyelmes Istenünknek.

Kegyelmes uram könyörgek felségednek, mint kegyelmes uram
nak, fejedelmemnek, hogy nekem fged megbocsásson, miért fgedet 
sok gondjában kell ennyi írásommal megbántanom, mert tudhatja 
kges uram felséged, hogy én mind ennyi ideig sem bántottam fgedet 
semmi irásommal, könyörgek fgednek, mint kges uramnak, hogy fged 
méltóztassék kegyelmesen szemei elejében venni az én könyörgéssel 
való írásaimat és megolvasni. Emlékezzék meg kegyelmes uram fged 
kegyelmesen, mikor az Úristen ő szent fge az megholt kegyelmes feje
delmünket, János királ fiát elvevé elöllünk, nyomorú országunknak 
állapotja miben maratt vala, úgyannyira félénk vala, hogy az veszede
lembe elszorulunk, de az Úristen országunkbeli sok jámboroknak szí
veket felindítván fged fejedelemsége kívánására ... jámbor atyámfiai
val egyértelemben ... kívántunk és mindenekben az fed akaratjához 
tartottuk magunkat és mindenekben igyekeztünk nagy szeretettel szol
gálni fgednek és az fged szerelmes atyafiának az mi meghalt kges 
urunknak.

Az Úristen ő szent fge, mikor az fged dolgát az mi kívánságunk 
szerint elővitte volna és fgedet fejedelmül elénkbe mutatta, mind fged
hez, mind penig az szegény meghalt urunkhoz azon elkezdett szeretet
tel való hivségben viseltem és tartottam magam mind jámbor atyánk
fiaival, igyekeztünk is szolgálni és szolgáltunk is az szükségnek idején,
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minthogy kivel tartoztunk. Erről is kegyelmesen emlékezhetik fged, 
hogy akkor sem kívántam köztünk való állapotban oly fő nagy tisztet, 
hanem fged kegyelmességéből rendelte és adta vala tisztül nekem az 
köztünk való só kamarát, kiből én úgy tudom, hogy jámborul és igazán 
szolgáltam fgedet. Azonképpen fgednek közülünk kimenése után is, 
az mi megholt kges urunknak mindaddig, míg én bírtam. A mikor ő 
ngának az lőn kegyelmes akaratja, hogy Udvarheli Báthori István 
uram kezében adja az sóaknát is, én kezemből elvévén rendelte és 
adatta vala István uram ő nga kezében.

Mikor ismét az lön a mi kges urunknak akaratja, hogy az ős jószá
got bocsátaná István uram ő nga kezéhez és közülünk kivivé; az 
Váradi Kis Pál deák kezében adta vala szegény kges urunk, mely Pál 
deáknak fged után én jól tött embere voltam, de fgedet megkövetem, 
hallottam, hogy jótételért nem kell jót várni. Kges uram miért nekem 
mind lakóhelyem, mind jószágocskám közel volt... igen nagy sok bos
szúkat szenvettem miatta és utána való dolgai miatt, kiváltképpen egy 
Madaras János ember miatt, ki lófű renden való ember. Az több bos- 
szútételi között kges uram, vagyon az sóhoz tartozó havas alatt egy 
nagy kaszáló mező, holott az havas alatt lakozó faluk, mind fejedelem
séghez való faluk, mind lófejek és drabantok, az én jószágombeli sze
gény jobbágyim is onnan éltenek mindenféle műben való fával, kitől 
mind adójokat keresték és barmokot is ott tarthatták, mind ősszel, ta
vasszal és nyaratszaka ... olyan szűk földön laknak, mely mezőnek 
Zowatha mezeje neve, kin soha falú nem volt, melyet ezelőtt való tiszt
tartóknak idejében soha meg nem gondoltuk volna megszállani, az 
egész vidéknek nagy bántásokra és nyomorúságokra. Kegyelmes uram 
ezt a mezőt Pál deák az elmúlt esztendőben kezdette volt megszállíta
ni egy néhány népekkel valamire való gondolatjában. Hiszen, hogy 
magának való kedve keresésébe úgy vagyon, hogy fejedelem számára 
indította és kezdette volt, kiből mind az havas alatt lakozó tartomány
béli lófejek, drabantok és szegény községekkel megtalálták volt az sze
gény kges urunkat, hogy ne engedné ott azoknak megszállásokat, ő ne
kik ilyen nagy hántásokra, nyomorúságokra, kiknek könyörgésekre 
szegény kges urunk kegyelmes választ tött volt, hogy az tiszttartótúl 
megértvén, hántásukra és nyomorúságokra nem engedi megszállni. 
Ezt mikor meg akarta érteni az szegény kges urunk, nem hatta ... hin
ni Pál deák, hogy bántásokra és nyomorúságokra lenne; kitől én hoz
zám is jöttek mind az havas alatt lakozók, mind az magam jobbágyi 
kértenek, hogy segíteném ököt ahhoz, ne bántatnának meg az ott való 
megszállással; de miért kges uram én sok üdőtől fogva nagy betegség
ben és nyavalyában feküdtem, nyomorogtam, nem viselhettem semmi 
dolgomra gondot, intettem őket, hogy fejedelmünket találnák meg 
felőlle, kiből meg is találták volt az szegény urunkat és ő nga kegyel
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mes választ adott volt, hogy megérti az tiszttartótul és ha hántásokra 
leszen: nem engedi megszállani az mezőt. Mikor ezt szegény urunk Pál 
deáktúl meg akarta érteni, nem hatta meghinni, hogy hántásokra, ká
rokra volna az vidéknek. Ez alatt ismét ujobban futott az szegénység ő 
ngára, az szegény urunkra, újabban könyörgettek, akkor is kegyelmes 
választ tött volt nekik, sőt ugyan azt mondják, hogy Bánffy Farkas 
uramnak íratott volt az szegény urunk, hogy megértse és ha hántások
ra leszen az vidéknek meg ne szállják. Ez közben ugyan nem szűnének 
meg az ott való szállásról és építésről; ha mint tizenhat ember szállott 
és kezdett vala építeni, mely mind az vidéknek, és nekem is igen nagy 
hántásomra lévén, fgedet megkerestem, mint kges uramat, én nekem 
megbocsásson, én reá mennék én magam szolgáimmal és jobbágyim
mal és az ott szállott embereknek marhájok ő magokat szekerekre 
minden károk nélkül felrakattam és intém, hogy ki ki, az honnat oda
jütt, haza menne. Az kezdett házakat, kit falunak nevezének, én 
elhányatám, vagdaltatám. Mely cselekedetemet házamhoz jövén, má
sod napon midjárást ide Fejérvárra az tanács uraknak igazán megirám, 
kérém is ... , hogy ha valaki én felöllem ez cselekedetemet különben 
magyarázná ne hinnék, mert én nekem is a haza csendes állapotja, 
fged után az mi kges urunk gyermekit, kit kegyelmes akaratjából ez or
szág fejedelmül választott, szemem előtt viselem és ahhoz tartom ma
gamat, egyebeket is ahhoz intek. Mely dolgot írásommal az mennyibe 
eléggé értésekre ő kgeknek nem adhatok, ha ő kgek parancsolják és 
egészségem annyira adatik, személyem szerint kész leszek oda jüvén és 
érteniek adnom. Mikor irtanak volna és hivattanak volna mind öcsém
mel Kornis Farkassal az tanács urak az fged nekünk íratott és külde
tett levelének megértésére, melyet mi nagy becsülettel... jámbor hívei 
kezünkhez vettünk és megértettünk, mind az több velünk való atyánk
fiaival egyetemben az fged felőliünk való gondviselését és kegyelmes 
intésit, melyet fgednek meg akarunk szolgálni, kiről mi az tanács urak
nak megfeleltünk, hogy mi az fged kegyelmes intése szerint az mi meg
halt kges urunk gyermekét akarjuk szemünk előtt viselni és ő kgeknek 
mindenben engedelmesek akarunk lenni, ahhoz tartani magunkat, az 
mi az fged parancsolatja és a haza csendes békességes állapotja mind 
adónk beszolgáltatásában, mind egyébben. Ezeknek utána kges uram 
bementem az tanács urakhoz, mindenképpen megbeszéllettem és ele
jekben attam ez új kezdett házuknak elhányattásomat, melyet Isten ő 
szent fge tud, hogy én semmi okból, semmi egyéb tekintetekből nem 
cselekedtem, hanem mint ilyen megbosszantott szegény ember az 
helynek megszállása miatt, mind az egész vidéknek, mind az én jószá- 
gombeli szegény népnek nagy nyomorúságokra való bántások ... az ta
nács urak engemet megtartóztatának és semmiképpen az több atyánk- 
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fiaival házamhoz menni, ilyen nyomorú nyavalyás állapotomban nem 
engedének, hanem hitem alatt kötelezének itt Fehérváratt lennem 
mindaddig, míg fged értésére adják és válaszuk jű fgedtűl; kinél kges 
uram én rajtam nagyobb gyalázat, kisebbség soha nem esett, hogy én 
fgednek és az mi megholt kges urunknak jámbor, igaz híve és szolgája 
lévén, ilyen gyalázatot kisebbséget szenvedek az jó uraktúl. Kívántam 
vala, hogy az Úristen az én hosszú betegségemben ez világbúl elvött 
volna, hogy nem mint ezt érném és ebbe jussak. Fgednek is nem tu
dom micsoda magyarázattal adhatják értésemre az én dolgomat, de 
látja azt az Úristen, hogy én azon jámbor híve és szolgája vagyok fged
nek, az kinek fged, istenért még házamhoz is mennem nem ... alatt 
szabadságot nem nyerhetek az tanács uraktúl, hogy ilyen nyomorú 
állapotamban házamnál lehetnék, nyughatnám és magamnál szán- 
tathatnik, mert az mennyibe valaki ez rajtam esett nagy gyalázat mia 
és itt való munkatételem mia ahhoz jutottam, nem tudom mint csak 
fged válaszát érhetem. Könyörgek annak okáirt fgednek, mint kegyel
mes fejedelemnek, hogy tőlem kegyelmességét ebbeli cselekedetemért 
meg ne vonja és felőlem külemben való magyarázatot meg ne higyjen. 
Fged az én cselekedésemet bocsássa meg, melyet én magam is szánok 
mostan, de kges uram az meglőtt dolgot lételenné immár nem tehe
tem; fged szabadítsan meg ebbeli fogságból és kegyelmesen találjon 
oly módot rajtam esett gyalázatomból, hogy ne maradjon ennek go
nosz híre-neve rajtam, mert nilva egyebet nem mondhatok, hanem 
fged jámbor, hív szolgája voltam és vagyok fged után az mi kges urunk 
gyermekének. 18 Báthori Zsigmond * Fgednek ezen is könyörgek, 
hogy ha Úristen életemet megtartja és fged hozzánk közelebb hozza: 
engedjen fged szabad utat, hogy ha egészségem annyira leszen mehes
sek fgedhez ... mindenekből igazságomat. Ezekből fged kegyelmes vá
laszát várom, kit örökké fgednek szolgálni meg akarok. Az Úristen 
szent fge tartsa meg fgedet. Ez levél íratott Fejérváratt szent Jakab ha
vának 13. napján 1581.19 1581. július 13. *

felségednek alázatos, hív szolgája Kornis Mihály Zent Páli,20 
Homoródszentpáli * m.p.

Kívül: Lengyel királynak írt levél.”
Szováta betelepítését nemcsak a környező falvak, hanem a távo

labbi birtokosok is sérelmezték és tartották jogtalannak, hanem a tá
volabbi, de a havasból hasznot húzó birtokosok is. Kezdetben a feje
delmi parancsnak senki sem mert ellene szegülni. A település elpusz
títására kedvező időt jelentett Báthori Kristóf súlyos betegsége. 
Kornis Mihály erdőszentgyörgyi és Lázár András (a dinasztia alapító 
Ferenc fia) gyalakuti birtokosok elérkezettnek látták az időt a fegyve
res támadásra. “Kornis mihalj es az Lazar Andras egjkor el jövén ide
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Szowata falu/r/a es el haniak hazakat mjkort kjtel vagdalnak kjt/e/1 
hannak es miwel hogj ez Szowata kj eginönnen kj massunnan jött volt 
ennek megh ... megh ijednek ezután, hogj ez két Nemes Ember háni- 
jatni kezdj hazokat és /Ismcg/ kj Imiden kj amoda s megh haza szalha- 
tel azoknak Féltekben s Ijedtekben minth oljan megh ijet keves nep 
...”21 ÁLtMv. 1601 levél *

Kornis Mihály ezzel ellentétben, a gyulafehérvári börtönből való 
szabadulása reményében megszépítve írja le az eseményeket: “... és 
reá mennék én magam szolgáimmal és az ott szállott embereknek 
marhájokat és ő magokat szekerekre minden károk nélkül felrakattam 
és intém, hogy ki ki az honnan odajött, haza menne.”

Szováta lerombolásának a legvalószínűbb időpontja 1581. febru
árja lehetett, mivel még Báthori Kristóf ugyanez év tavaszán bekövet
kezett halála előtt megerősíti az elűzött szovátai lakosokat falujuk bir
tokában és engedélyezi újratelepítését. “... és egjkor ez nap eözve 
beszélwen egymassal ez Szwata falva ... Ismeg talaljuk ez nagjságos fe
jedelmet Bathori Cristophot és megh Szabadjttaia nekik Ismég ujonan 
hogj vissza Szalljanak ugjan azon Szowata falwara ...” Kornis Mihály a 
település lerombolását rögtön megírta a gyulafehérvári fejedelmi ta
nácsnak, ez őt testvérével, Farkassal együtt felrendelte és börtönbe 
vettette. Így született az azóta híressé vált, Báthory István lengyel ki
rályhoz írt szabadulásáért esengő levele. Az idézett dokumentumok
ból kitűnik, hogy egyes tényeket megszépít, másokat elhallgat. Falu
alapítóként az akkori székelyföldi sókamara ispánt, Váradi Kis Pál de
ákot nevezi meg, mivel előnyösebb volt úgy beállítani az eseményeket 
mintha nem a fejedelmi utasítás, hanem egy hivatalnok túlkapásai el
len lázadna. Ugyanezen okból nem hivatkozik a nagyhatalmú Lázár 
családra sem, akiktől segítséget remél.

Szováta első említésének időpontjaként Orbán Balázs közlése22 
Székelyföld leírása. IV. 14-15. * nyomán 1580 vált általánossá a szak
irodalomban, de szerepel 1602 a Basta féle összeírás éve is.23 Ferenczi 
Géza: Lapok a Sóvidék (kora) középkori történelméből. Hazanéző. 
1991. 2. 29-30. * Kiss Lajos szerint „A Szovat székely ág nevének -a 
képzővel bővült változatából keletkezett.24 Kiss Lajos: II. 594; 
Szováth ágról lásd: Lázár György: A Marosszékben 1491-1515 közt 
hadnagyságot és bíróságot nemek és ágak rendje szerint viseltek lajst
roma. Századok. 1868:. 10. 672-; SzO.

A sóaknákhoz tartozó havasok Marosszék közbirtokát képezték. 
A XVI. századig a falvak ezenkívül is elegendő mennyiségű erdőkkel 
rendelkeztek. Így a szék havasát és az itteni legelőket elsősorban a leg
közelebbi 16 falu használta, olyannyira, hogy a több évszázados zavar
talan gazdálkodás után már kizárólag a magukénak tartották. Ez a té-
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ves nézet terjedt el a köztudatban is. A 16 falu között lehetett: “... 
Abod, Geges, Havad, Kibéd, Atosfalva, Szentsimon, Rigmány, 
Torboszló, Seprőd, Bere-Keresztúr, Szereda-Szentimre, Márkod, Má
ja, Nyomát...” * Székely Néplap. 1866. augusztus 4. 35-36. * és minden 
valószínűség szerint Sóvárad és Magyarós. A falvak minden legelő és 
erdőhasználati illeték nélkül használták a sóhoz tartozó havasokat. Er
re utal egy 1600. december 19-én Gyulafehérváron tartott országgyű
lésen kelt kiváltságlevél: “Marosszék havasa kebelében létező legelő
ket ezután is dézma (taxa) fizetés nélkül használják a székben lakók.” 
26 Székely Néplap. 1866. július 28. 30. *

Marosszék közhavasát nemcsak a környező falvak, hanem az itte
ni nagybirtokosok is sajátjuknak tekintették, illetve megpróbálták ki
sajátítani. Köztük volt a kibédi Madaras János lófő, a bekecsalji falvak 
egyik legtekintélyesebb birtokosa, kinek birtokrészei több Kisküküllő 
és Nyárádmenti községre terjedtek ki. Madaras János a bekecsalji fal
vakat támogatta a székhavasi legelő és erdőhasználati jogukért folyta
tott vitákban. Ellenfeleik a távolabbi falvak birtokosai voltak, köztük 
az erdőszentgyorgyi birtokos és volt sókamaraispán Kornis Mihály, kit 
a nagyhatalmú gróf Lázár család gyalakuti ágának megalapítója Lázár 
Imre kinek birtokai Szentannára, Gyalakutára és Andrásfalvára ter
jedtek.

A bekecsalji falvak és a távolabbi birtokosok közötti, a legelőkért, 
erdőkért folytatott harc közepette történt Szováta Báthori Kristóf ál
tali benépesítése. A betelepítés körülményeire egy, a marosvásárhelyi 
Állami Levéltárban, az Ősmarosszék közbirtokosságának iratcsomójá
ban találtunk rá az ötös számmal jegyzett, 1601. augusztus 3-án kelt, öt 
pecséttel hitelesített újabb, Szováta korai története szempontjából na
gyon jelentős oklevélre. Az 52 sort tartalmazó magyarnyelvű irat 
Szováta falu elöljárósága által kiadott első ismert okirat, melyben iga
zolja Kovács Gergely szovátai lakos házhelyének tulajdonjogát.27 Ál
lami Levéltár Marosvásárhely. Ósmarosszék közbirtokosságának Ira
tai. 5. sz. * Szováta kialakulása szempontjából legérdekesebb az okirat 
első 19 sora: “Istennek kegjelmességéből mij Szowata falva mjkoron 
Niagysagos Bathorij Cristoph idejében mcgh/szállo/ttuk vala ezt ez 
Szowatta falwat Akoron mij faiunk e/n/nek azmij megh Nevezvét 
Attjakfianak faluvégj Simonnak Atta volt ezt ez puszta ház heh kju- 
mostan Az mij Attjank fianak Gjergelj Kowaczjnak haza vagio/n/: 
Mjkoron ezt az Szowata falwat Az mij kegjelmos urunk ez falhiat meg 
nevezvot Bathorj Cristoph idejében Kornis mihalj es az Lazar András 
egjkor el jöven ide Szowata falu/r/a es el hanniak hazakat mjkort kjtel 
vagdalnak kjt/e/l hannak es miwel hogj ez Szowata falwa kj eginönnen 
kj massunnan jött volt ennek megh ... megh ijednek ezutan hogj ez két 
Nemes Ember hánijatnj kezdj hazokat és /Ismeg/ kj amoda s megh ha- 
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za szalhatel azoknak Féltekben s Iijedtekben minth olljan megh ijet 
keves nep: ez mind megh hozva es egjkor ez nap eözve beszélwen egj- 
massat ez Szowata falwa ... Ismeg megtaláljuk az nagjsagos fejedelmet 
Báthori Cristophot és megh Szabadjttia nekik Ismég ujonnan hogj 
Ismég ujonnan hogj Ismég visza Szalljanak ugjan azon Suowata fal
wa ra ...”

Szováta falu megszállása az idézett oklevél szerint Báthori Kristóf 
(helytartóként) vajdai kinevezése, vagyis 1576. január 14-e után tör
ténhetett. Ugyanakkor már az 1578-as kiváltságlevele is a Szováta 
praediumban lakó jobbágyairól tudósít. A kettőt összevetve 1576 és 
1578 közé tehetjük a terület szervezett betelepítését, de abból kiindul
va. hogy a teljes adómentesség ígérete a telepítés sikerét volt hivatott 
biztosítani, joggal feltételezhetjük, hogy a telepítés idejét a kiváltság
levél keltezése – 1578 – jelölheti.

Csakhamar szükségessé vált Szováta puszta, később a település 
határainak kijelölése. Ez meg is történt az 1587. évi oklevélben. A ha
tárleírás egy XVIII. századi másolatát őrzi a Marosvásárhelyi levéltár 
is.28 Ősmarosszék Közbirtokosságának Iratai Iratcsomó. 1. *

Az oklevél tartalma és a határ leírása Józsa András korábbi 
közlése29 Józsa András: Szováta határának kijelölése 1587-ben. Haza
néző. 1997 2. 13-15. * alapján a következő:

"A Szováta korai története szempontjából igen fontos hat oldalas 
latin nyelvű okirat Gyulai Pál, ki a Báthoriak egyik leghűségesebb em
bere volt, érdemei felsorolásával kezdődik. Hűséges szolgálatáért kap
ja, teljesen egészében a marosszéki Szovátát. mint királyi adományt. 
Mivel a szovátai birtok határa soha azelőtt (1587) kijelölve nem volt, 
Báthori Zsigmond elrendeli az új birtok pontos leírását. A határpon
tok kijelölésével Zsombori László (Ladislau de Sombor) tanácsost és 
abásfalvi Radvánczi Márton (Martinus Radwantzi de Abosfalwa) kú
riai protonotáriust nevezik ki. A határkijelölésnél és annak törvenye- 
sítésénél fejedelem által kirendelt marosszéki nemesek is részt vesz
nek.

A határt 64 métával, vagyis határdombbal jelölték. Sajnos, a 63. 
méta leírása már az eredeti okiratból kimaradt. A határdombok leírá
sát a latin nyelvű okirat folyamatosan, esetleg egy-egy pont vagy vesz- 
sző közbeiktatásával közli, az esetleges utólagos beírások kizárása ér
dekében. Fordításunkban a könnyebb áttekinthetőség kedvéért a le
írást méták szerint felosztva és megszámozva közöljük.

1. Mindenekelőtt ott kezdve, ahol a Boér-pataka a Kis-Küküllőbe 
beomlik, kezdődik a határ, holott a Boér pataka belső partján az első 
földméta emeltetett.
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2. Az említett patakon felmenvén a Gyertyános hegy alja felé a 
Szovátáról a parajdi birtokunkra menő országút mellett a Boér-pata- 
ka partján a második fóldméta emeltetett.

3. Onnét ismét a patakon felmenvén a Gyertyános hegy Dél felől 
való aljáig, azon patak partján a harmadik földméta emeltetett.

4. Onnét egy nyílösvényire ugyanazon Gyertyános alján a csúcs fe
lé menvén, megkereszteztetett a Zádok vagyis hársfa, (Zaloook hars
fa, 1587, Zalook, hars, 1787), onnan ismét ugyanazon irányba felmen
vén a Gyertyános hegy tetejére a negyedik földméta emeltetett.

5. Onnét ugyanazon hegy tetejéről egy nyílösvényire keletre men
vén, négy bükkfa (bykfa, 1587, bykfa 1787) kereszteztetett meg. 
Ugyanonnét azon hegy tetején előbb menve, ötödik földméta emelte
tett.

6. Onnan tovább keleti irányba leereszkedve a hegy tetejéről a Ju- 
hod irányába, a Juhod-éle nevű helyen a hatodik földméta emeltetett.

7. Onnan a víz folyásával szembe menvén egy nyíllövésnyire, há
rom nagy bükkfa kereszteztetett meg és innen ezen élen, ezen helynek 
magasabb részére Kelet felé felmenvén, hetedik földméta emeltetett.

8. Innen, egy kevéssé Északra fordulván és lemenvén a Medvegye
pű patak oldalán, azon oldalon a nyolcadik méta emeltetett.

9. Onnan egyenesen lemenvén a patak nyugati partján, kilencedik 
méta emeltetett.

10. Onnan a patak folyásirányába fordulva, oda a tizedik földmé
ta emeltetett.

11. A patak folyásirányába leereszkedve északra, azon pataknak a 
Juhodba való beömlésénél, a Medwegypű-pataka keleti partján, a Ju- 
hodnak pedig déli partján, a tizenegyedik földméta emeltetett.

12. Onnan kelet irányba fordulva és felmenve a Juhod vize mel
lett, a 11. métától egy hajításnyira négy fát megkeresztezvén, azon Ju
hod vizének Dél felöl való partján, felfelé menvén, tizenkettedik föld
méta emeltetett.

13. Azon Juhod mellett mind felfelé menve, hol a Síkpataka a Ju
hodba ömlik, a tizenharmadik földméta emeltetett, amelytől fogva az 
egész Juhod vize, mindenütt, a szovátai határban folyik le.

14. A mondott helyen átmenve a Juhod vizén, a Juhod Észak fe
lől való partján a tizennegyedik földméta emeltetett.

15. Onnét Észak felé az Égetvész nevű hegy oldala felé a Juhod- 
tól eltávolodva, egy térségbe a tizenötödik földméta emeltetett.

16. A métával jelölt tértől egy hajításnyira két bükkfát megkeresz
tezvén, a nevezett térségből kimenvén az Égetvész nevű hegy oldalán, 
ugyanazon oldalában, tizenhatodik földméta emeltetett.
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17. Onnan kissé nyugatra fordulva és az említett hegy oldalán elé- 
menve a tizenhetedik földméta emeltetett.

18. Ugyanabban az oldalban az Égetvész pataka fölött, az előbbi 
métától egy nyíllövésnyire, négy bükkfa megkereszteztetett.

19. Ugyanazon oldalon elébb menvén a tizenkilencedik földméta 
emeltetett.

20. Innen egy kődobásnyira hat bükkfa megkereszteztetett. A ka
nyarulattól a patakra leereszkedve a húszadik földméta emeltetett.

21. Azon Égettvész-patakától kissé nyugatra fordulva, egy kopja- 
dobásnyira a hegy teteje irányába, huszonegyedik földméta helyezte
tett.

22. Onnan az Égetvész hegy tetejére felmenve a huszonkettedik 
földméta emeltetett.

23. Onnan északra fordulva, ugyanazon hegy tetején menve, azon 
tetőn, a Köveshágó pataka feje felé, a huszonharmadik földméta emel
tetett.

24. Onnan felfelé menve, egy kopjadobásnyira, három bükkfát ke
resztezvén, tovább ugyanazon térben, a huszonnegyedik földméta 
emeltetett.

25. Itt egy kopjafadobásnyira, négy bükkfát megkeresztezve, 
ugyanazon térben a Köveshágó-pataka fején felmenvén, oda a huszon
ötödik földméta emeltetett.

26. Onnan kevéssé északra térvén a Köveshágó-patakának fején 
huszonhatodik földméta emeltetett.

27. Azon pataknak fejétől, a nyugati élen kimenvén, a huszonhe- 
tedik földméta emeltetett.

28. Azon hegy élin egy kissé délre fordulván a Vezettető vápafeje 
nevű helyen bemenvén, a huszonnyolcadik földméta emeltetett.

29. Az itt mondott helyen aláereszkedve, a huszonkilenccdik föld
méta emeltetett.

30. Azon éltől Nyugatra fordulva, az Iszop-pataka irányába, az 
előbbi métától egy nyíllövésnyire, tizenkét bükkfát megkeresztezvén, 
ezen oldal élin beereszkedve az Iszop patak felé, harmincadik földmé
ta emeltetett.

31. Innen két kődobásnyira, egy nagy kiemelkedő kő harminc
egyedik métául hagyatott.

32. Azon oldal élinek az alján a harminckettedik földméta emel
tetett.
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33. Ezen hegy aljánál egy kevéssé délre fordulva és az Iszop pata
kán lejővén, annak keleti partján harmincharmadik földméta emelte
tett.

34. Ott átalmenvén Iszop-palakán. az előbbi métától egy kőhají
tásnyira, a patak nyugati partján, tizenkét bükkfa megkeresztezvén, s 
innen délre térve, az Iszop patak nyugati partján mindvégig a Sebesd 
patakon lemenvén az Iszop patakig, az Iszop patakba való befolyásá
tól egy kőhajításnyira, a két víz közötti földön, a harmincnegyedik 
földméta helyeztetett.

35. Innen egy kőhajításnyira, keletre fordulva, a Sebesd patakán 
átmenve, annak keleti partján a harmincötödik földméta emeltetett.

36. Ettől a pataktól délre fordulva és felmenve a folyó mentén, 
egy kevéssé mind északnak tartván, a Cseresznyés-hegy nyaka felé, ott 
a Sebesd oldalán, harminchatodik földméta helyeztetett.

37. Itt. efölött, ugyanazon oldalon, egy nyíllövésnyire, tíz bükkfa 
kereszttel jelöltetett. Ezektől feljebb a harminchetedik méta emelte
tett.

38. Innen feljebb menve a Cseresznyés-hegy csúcsa alatt néhány 
nagy kőből összerakva, a harmincnyolcadik méta emeltetett.

39. Az előbb nevezett hegy csúcsán a harminckilencedik földméta 
helyeztetett.

40. Innen északra a Szovátának nevezett patak felőli oldalon a 
negyvenedik méta készíttetett.

41. Itt, a Szováta patakhoz lenyúló árokban, az előbbi métától egy 
kopjafadobásnyira, negyvenegyedik métának egy sziklakő hagyatott, 
amely az árok nyugati szélén van.

42. "Itt, a Szováta patakig ereszkedő árokban, ott ahol az árok a 
Szováta patakhoz ér, negyvenkettedik földhalom helyeztetett, az árok 
északi szélén, a Szováta patak északi partjánál.

43. Itt, északra fordulva, a Szováta patak keleti partján beömlő 
patakocskánál, melyet Mogyorós pataknak neveznek, amely patak a 
Szováta patakba ömlik, a keleti parton, negyvenharmadik földméta 
emeltetett.

44. A Szováta patakon, a patakocska beömlésénél, amit 
Mogyorós-pataka tövének neveznek, az északi parton negyvennegye
dik földméta emeltetett.

45. Ettől a parttól felfelé haladva a napnyugati oldalon, az előbbi 
métától egy kopjafadobásnyira, tizennégy bükkfa kereszttel jelöltetett 
a pataknak mentén. A patakocska végén, amit a helybéliek Sólyomkő
nek neveznek, negyvenötödik földméta emeltetett.

38

[Erdélyi Magyar Adatbank]



46. A nevezett patakocska végétől napnyugatra térve, feljutva a 
Keresztbérc hegy tetejére, amit közönségesen Közösvénynek monda
nak, ami elválasztja a havasokat, behatárolja a mi Görgényi birtokun
kat. Ahol ez végződik, a negyvenhatodik földméta emeltetett.

47. Innen a határ mind lefelé ereszkedik. A határ túlsó oldalán le
vő terület Kovacsóczi Farkas (Volffgangi Kovachochy) kancellár és ta
nácsos Remetének nevezte. Leereszkedve a Szakadát patakhoz a 
negyvenhetedik határdomb emeltetett a patak nyugati partján, leje
gyeztetett és aláíratott. Ez a hely ötszázhúsz emberi könyökhosszú, 
ezért közönségesen ötnek hívnak. A Szakadát pataka lejjebb a Szováta 
folyó felé irányul és ömlik. A fenti métától nyugatra Kerekdomb és 
Kerekhegy fara emelkedik.

48. Az előbb nevezett domb legnyugatibb szélén negyvennyolca
dik földméta emeltetett.

49. Itt északra fordulva és a Komlós-patakának nevezett helyhez 
közeledve, a síkon, mintegy három nyíllövésnyi távolságra a 
negyvenkilenceidik,

50. Ötvenedik,
51. Ötvenegyedik foldmétát törvényesítettük.
52. Ugyanennek a síknak szélén a Komlóspatak fölött az ötven- 

kettedik földméta emeltetett.
53. Az említett patak mellett haladva, ott ahol egy másik kis pata

kocska északról lefelé haladva beömlik, a Komlós-pataka északi part
ján ötvenharmadik földméta emeltetett.

54. Itt északnak fordulva az előbb nevezett patakon, az északi par
ton az ötvennegyedik földméta emeltetett.

55. Ott északnak fordulva és a Komlós-pataka mentén tovább- 
menve egy hatalmas, népiesen Szilfának (Zylfa, 1587, Szilfa, 1787) ne
vezett fa tövében, körülbelül négy könyöknyi távolságra, az ötvenedik 
méta helyeztetett.

56. Ugyanazon az északi parton előremenve a Rostád nevű hegy 
tetejéig, egészen a Selye nevű birtok és Szováta birtok határai, itt az 
ötvenhatodik földméta helyetetett.

57. Ott később ugyanazon határvonal mentén, az ötvenhetedik 
méta emeltetett.

58. A mondott Rostadbertz dombtetőn délre fordulva és a Szék
pataknak nevezett patakocska végében, a hegy alja irányában, az öt- 
vennyolcadik földméta emeltetett.

59. A forrástól a mondott kis patakocska lefolyása mentén az öt- 
venkilencedik méta emeltetett.
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60. Itt leereszkedve a Keönzestozelinek nevezett helyre, itt a hat
vanadik földméta helyeztetett.

61. Innen lejjebb ereszkedve egy kopjadobásnyira, hatvannegye
dik métául egy nagy kétágú fa hagyatott.

62. Itt a Székpataka nevű patakocska irányában ereszkedve a hat
vankettedik méta helyeztetett.

64. Itt a patakocska lefolyásánál, ahol igen gyors a folyása a köz- 
útban, amely szovátai birtokunktól a sóváradi birtokunkig vezet, itt a 
hatvannegyedik földméta emeltetett.

A Boérpataka beömlési helye, és a Székpataka beömlési helye kö
zötti természetes határ a Kis-Küküllő folyó.

A határkijelöléssel kapcsolatos tiltakozásokat tizenöt napon belül 
kellett volna benyújtani. A közbirtokuktól megfosztott marosszéki szé
kelyek minden bizonnyal nem tiltakoztak a nagyhatalmú Báthori Zsig- 
mondnál, így Gyulai Pált 1590 szeptember 11-én megerősítik birtoká
ban.

Táblázatban foglalva a méták leírásánál előforduló külső helyne
veket az 1587-es latin nyelvű okiratból, annak 1787-es szintén latin 
nyelvű másolatából, valamint ez utóbbi nyomán készült, mindössze 36 
métát leíró, magyarnyelvű fordításból, és mindezeket összevetve a ma 
használatos külső helynevekkel, megállapíthatjuk, hogy a leirt helyne
vek döntő többsége, (81%) alig változott az eltelt több, mint 400 év 
alatt.
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1587 1787 XVIII. sz. végi 

magyar fordítás

1997

Boier palaka Boér pataka Boér Pataka Boér Pataka, 

Gyertyános patak

Giortianos Gyertyános Gyertyános Gyertyános

Jühod Jühod Juhod Juhod

Juhod Eli Juhod Ele Juhodnak egy éle Juhod-éle

midwe gyepew pataka 

oldala

Medvegyepew-patak 

oldala

Medve gyepű Patak 

oldala

Medve patak

Sit pataka Setpataka Set pataka Sik-pataka

Egettwez Egett vez Egetvész Égetvész

Határkijelölések külső helynevei
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Keoweshago-pataka Kő veshágó pataka Köve hago pataka Köveshágó-pataka

vezeteteo wapa feiye Vezeteteö vápafeje Vezetelö vapa feje ismeretlen

Izop pataka Izop pataka, Iszop 

pataka

Iszop pataka Iszop pataka

Sebesd Sebesd Sebesd Sebesd

Chercznis Chereznis Csereznyés Cseresznyés

Zowata Szováta
-

Szováta-vizc

Mogiorospataka Mogyorospataka
-

Felső -Mogyorós pataka

Mogorospataka teowe Mogyorospataka tő ve
-

Mogyoróspataka-töve

Soliomkco Solyomkü
-

ismeretlen

Keoreztesbercz Keresztesbercz
-

Keresztes-bérc

Keozesweni Kcözcösveny
-

ismeretlen

kerekdomb Kerekdomb
-

Felső-Kerekdomb

Kerekhegj fara Kerekhegy-fara
-

ismeretlen

komlos pataka Komlos pataka
-

Komlos pataka

Rostadbertz Rostad bertz
-

Restád-teteje

Rostádbérc

Zékpataka Székpataka
-

Székpataka

Keönzestozeli Keönzestoszéli
-

ismeretlen

Kyskikelleo Kykellő Kis Küküllő Kis-Küküllő

Zakadpataka Szakadatpataka
-

Szakadát-pataka

Ha megkíséreljük térképen ábrázolni a 35 határdomb helyét vilá
gosan kitűnik, hogy a falu határát a közbirtokosság területéből hasítot
ták ki, ugyanakkor Szováta és Parajd közti határ egyben a két szék 
közti határ is volt.

Az 1601. évi falulevél névszerint is említi Kovács Gergely, Faluvé
gi Simon, Szabó Mihály nevét. Gyér adatokat találunk az első szováta- 
iakról a Székely Oklevéltár új sorozatában is: “zowatai Karmanj 
Georgne Martha” asszonyt 1577-ben az udvarhelyszéki Medeséren az 
alperes “vert vala ereossen meg.” (SzO. ÚjS. Buk. 1983. 51 ,193.) Fér
je fejedelmi darabontként – “pedes pix in arce Vduarhelj” – teljesített 
szolgálatot az udvarhelyi várban. Karmanj Balasne Eorzsebet 1590- 
ben Udvarhelyen szerepel egy peres ügyben.
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Orbán Balázs katolikus vallásuk alapján a betelepülő szovátaiakat 
felső-nyárádmentieknek tartja: “Úgy látszik, hogy lakói leginkább a 
nyárádmenti Szentföld katolikus faluiból kerültek ide, ebből magya
rázható ki, hogy bár alól – felül mindenütt protestáns népesség környe
zi, Szováta lakói egészen napjainkig megmaradtak a kath. hitben. (Or
bán Balázs: A Székelyföld leírása. IV. Pest 1870. 15.)

A betelepítésre, majd a betelepedésre vonatkozó források hiányá
ban a szovátai családneveket összevetettük a környező falvakban elő
forduló családnevekkel és ebből kíséreltük meg következtetni a lakó
sok eredetére. Kutatásainkat egy 50 km. átmérőjű körben található te
lepülésekre terjesztettük ki, előnybe részesítve a Szovátára nyíló két 
nagyobb völgyet – Korond-pataka és Kisküküllő, valamint a 
Felsőnyárád mentét. Forrásként az 1603-as Basta féle és az 1614-es 
Bethlen Gábor összeírását, valamint az oklevelet gyérszámú névadala- 
it használtuk. Az 1589 – 1615 közti okiratok 32 szovátai családnevet 
említenek. A névegyezések gyakorisága szerint a legtöbb szovátai csa
lád a Kisküküllő szomszédos falvaiból költözött be. Sorrendben őket 
követik a Felső Nyárádmente települései, majd a Sóvidék 
udvarhelyszéki falvai következnek.

A névegyezések száma falvanként a következő: Kisküküllő völ
gyében: Sóvárad 14, Kibéd 10, Makkfalva 6. Csókfalva 7, Szentistván 
2. Atosfalva 1, a Felső Nyárádmentén: Remete 13, Köszvényes 6, 
Mikháza 6, Deményháza 4, Búzaháza 3, a Sóvidék udvarhelyszéki fal
vaiban: Sófalva 9, Korond 6, Atyha 4, Parajd 3. A vizsgált 32 család
névből 8 (25%) nem fordul elő a környező falvakban, viselőik feltehe
tően távolabbi helységekből települtek be. A leggyakoribb előforduló 
családnevek: Kiss, Kovács. Nagy, Szász. Varga mindhárom vizsgált te
rületen többször is előfordulnak. Az általunk nyert maximális adatok, 
melybe belevettük a többször is előforduló neveket a következők: 
Kisküküllő völgye 50%, Felső Nyárádmente, vagyis a “Szentföld”, 
amely megtartotta katolikus hitét 50%, Sóvidék 35%. Az adatok ma
ximális egyezéseket mutatnak és csak az arányokat jelezhetik, semmi 
esetre nem lehet belőlük abszolút adatokra következtetni. Ezt a követ
keztetést támasztja alá a reformátusok enyhe többsége az első szová
tai telepesek között. Ugyancsak ebbe az irányba mutatnak a szovátai 
r. katolikus egyház Domus Historiájában lévő bejegyzés, amely szerint 
az első katolikus hívek Korond, Atyha, Parajd és Köszvényes plébáni
ákhoz tartoztak. Valószínűleg a szovátai Domokos Kázmér püspök ál
lal épített mikházi ferences kolostor térítő tevékenysége nyomán válik 
Szováta szinte kizárólag katolikus településsé a XVII. században.”
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Mint már említettük a Székelyföldön egyedül a parajdi sóakna állt 
művelés alatt, ahol a főrendeknek ingyen sót adtak, míg a közrendűek 
ugyanazt nehéz pénzen vásárolták. Erre utal egy 1590-es adat, mely 
szerint hitelbe nem adlak sót.1 SzO. ÚjS. I. 202. * Az aknák körül to
vábbra is telket kaptak azok, akik “...az so aknara zolghahak”. – SzO. 
ÚjS. I. 23. * Az 1595. szeptember 15-én kiadott fejedelmi szabadság
levél, mely felszabadítja a székely jobbágyokat is, kimondja: “a sóak
nákat és vasbányákat a fejedelem kinevezte kapitány kezeli és műveli. 
A székelyek 50 sóvágót és vashámor mestert adnak. Sót és vasat min
den székelynek a fejedelmi kapitány pénzért árul Demény Lajos: 
Székely felkelések a XVI. sz. második felében. Buk. 1976. 93. *

Szováta lakosai döntő többségükben a gyalogos székelyek rendjé
ből kerültek ki. A közszékelyek felszabadítása előtti időben fölöttük 
álltak a darabontok. A Báthoryak alatt az un. vörös darabontok alkot
ták az állandó gyalogságot. A szovátai darabontok kötelesek voltak őr
ségre járni az udvarhelyi várba, de 1591-ben felmentik őket az állandó 
szolgálat alól és csak vészhelyzetben hívhatták be őket. Szolgálatai
kért a szovátai határból nyílföldet kaptak, “...bizonyos örökségek, u. 
m. házaik népes és puszta telkeik, kertjeik, szántóföldjeik, kaszálóik, 
erdők és egyéb értékeik lennének háborítatlanul bírhassák azokat. 
Azoknak pedig kiknek örökségeik nintsenek azon faluknak szokása 
és rendtartása szerint, melyekben lakoznak nyíl szerént szántó földe
ket és kaszálókat adni és szakasztani mindezekért tartoznak és köte
lesek ...”

Szovátán sem zárható ki kisszámú jobbágyság jelenléte. Erre utal 
az 1597-es okiratban leírt bírtok, sőt nemesi kúria. Mint Orbán Balázs 
is említi ez a birtok igen csekély értékű lehetett, s így a hozzá tartozó 
jobbágyok száma is kevés.

Az álhatatlan Báthori Zsigmond által ígért szabadság föllelkesí
tette a közszékelyeket. 20 – 25 ezren gyűltek táborába és vettek részt a 
győztes havasalföldi hadjáratában. Azonban az 1591. december 13-i 
országgyűlés visszavonta a fejedelem ígéreteit és visszaállította a szé
kelyföldi jobbágyságot. Az erre következő felkelés “veres farsangiba 
torkollott, mert nagy kegyetlenséggel fojtották el. A szovátai felkelők 
közül többen életükkel fizettek, köztük Szabó Mihály, ki életével 
együtt telkét is elvesztette. (1601-es falulevél) A felkelés után Szováta 
falut Báthori Zsigmond Apafi Györgynek adományozta. “Ismég 
egjkor e/z/ Szowata falwat Adgia az /fejedelem/ Nemes embernek es az 
melj Nemes embernek adta az /falut/ az aztan ... majorsagot czinaltat 
es ugj Kezdj birnja ...” Mihály vajda bejövetelekor a pártjára álló szé-

43

AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG KORA

[Erdélyi Magyar Adatbank]



kelyek, és akik győzelemre segítették, a székely örökségre épített ne
mesi majorságot felégetik: “Annak utanna mikoron Mihalj vajda 
elsödször be jöve ez országba ugj egeték el ez hazat az helyről.”4 Uo. 
* A puszta házhelyet “Attihaj ZN/emes embernek Kovaczj Balintnak 
...”5 Uo. * adták ki fiának Kovács Gergelynek adta tovább, ahol 
“azi/deig/ Karofark sem volt.”6 (Uo.) Kovács György házhelyének tu
lajdonjogát elismerő, a falu által kiadott okiratot ötön látták el pecsét
jükkel. A szovátai aláírók közül csak Kovács György és Kis Bálint 
György neve olvasható. Az okirat végére egy utólagos, pársoros, más 
kéztől származó záradék került, amelyben atyhai Kovács Lőrinc, 
sóváradi Sebe Sebestyén és Lukács György hadnagy megerősítik Ko
vács György tulajdonjogát. 7 A levél baloldali margóján lévő bejegyzés 
szerint a falubíró ekkor Erdő Boldizsár volt. 8

Mihály vajda meggyilkolása után Basta rémuralma következett 
Erdélyszerte. A Székelyföldet viszonylag megkímélte az idegen hadak 
dúlásától mert Basta “Kedvez vala a székelyeknek, mert tudta azt, 
hogy ők mindenkori és fizetés nélkül való hadak, s hogy jó a kész nép.” 
Ezt a vérzivataros korszakot végül Bocskai István rövid uralkodása 
zárta le. Nemhiába inti végrendeletében a székelyeket: “A székelysé- 
get pedig, mint kedves híveinket intjük fejenként: szolgáljanak 
hazájoknak híven és az országgal szép egyezséggel alkuván, igyekezze
nek az egész magyar nemzetnek megmaradéséra. Többé magyar vér
ben fertőzni és a nemesség romlására ne igyekezzenek, hogy minden 
nemzetségek előtt jó hírek s nevek fennmaradhasson.” 9 Bocskai Ist
ván: Testámentomi rendelése. Bp. [1986]. 24. *

Az Udvarhely széki XVI. sz. végi prokollumok több szovátai pász
tor nevét őrizték meg: Farkaslaka és Oroszhegy közti határperben 
1600. február 26-án hallgatják ki Kovács Balázs, Sebe Máthé szabad 
székelyeket akik mint pásztorok járták a két falu határát. Ugyanab
ban az évben említik Damokos Mihály nevét is.10 SzO. ÚjS. III. 630, 
679. *

Székelyföld lakosait 1602. augusztusában feleskették a császár hű
ségére, az összeírásban Szováta 9 szabadossal szerepel: Boldizsár Mi
hály, Pálfi Ferenc, Kis Bálint György, Abodi Lőrincz, Király Dénes, 
Kovács Péter, Sípos Péter, Lukács György, Zsigmond Gergely.11 Ez 
korántsem jelenti azt, hogy Szovátán mindössze 9 család élt volna: “a 
székelyek a conscriptio vagy összeírás elől, kivált a Bastáé elől, rend
szeresen megszöktek, félrehúzódtak vagy az erdőbe menekültek...”12 
Connert: im. 129-130. * Ugyanakkor a Basta-féle összeírásban gyak
ran a jobbágyokat is szabadnak írták.

Az előző évvel szemben kétszer annyi nevet találunk az 1603. évi 
jegyzékben (Maros széki nemesek, lófők, puskás gyalogok /peditum 
pixidariorum/ és szabad székelyek névsora, a kik a császár-király hűsé
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gére az arra kiküldött biztosok előtt felesküdtek Székely /Maros/ Vá
sárhelyen. 1603. február 7.): Király Dénes falubíró, Kovács György, 
György János, Kis Mátyás, Erdő János. Abodi Lőrinc, Lukács György, 
Kovács Péter, Máthé Péter, Havasi Mihály, Nagy Albert, Pálfi Ferenc, 
Kis Bálint, Tót Demeter, Hajdú Pál, Zsigmond György, Hajdú And
rás, Erdő Boldizsár.

Báthori Zsigmond miután a székelyek segítségével újra fejede
lemmé választatta magát Déván 1601. december 31-én kelt kiváltság 
levelében vissza adta a székelyek “régi szabadságát”, ezután viselheti 
minden gyalogos székely is a “szabad székely" címet. Bocskai István 
egy 1605. évi kiváltságlevelében “...nemes, vitézlő és nemes, gyorsasá- 
gos Főuraknak, Nemeseknek, Lófejeknek és közönségesen az egész 
Udvarhely székben lakó szabad székelyeknek.” címezi a szék szabad
jait.

1603. tavaszán Székely Mózest választották fejedelemnek, aki az 
1570-es években székelyföldi sókamarás volt Sófalván. Rövid uralma 
megosztotta a székelyeket mert az Udvarhely-, Aranyos- és Maros szé
kiek a pártján, a Csík- és Háromszékiek a Radu Șerban seregében vet
tek részt a Brassó melletti csatában, hol vele pusztult az erdélyi nemes
ség színe-java, aki megmaradt azt Rákóczi Lajos hajdúi vágták le a csá
szár szolgálatában. A Székelyföldet egyaránt dúlják Basta és Radu 
Șerban valamint az ellenpártot “segítő” tatár hadak, tetézve mindazt a 
szenvedést, éhínséget, járványokat, amelyeket a századforduló körüli 
évek háborúi okoztak.

Rövid megnyugvást csak Bocskai István uralma hozott, de úgy ő 
mint utóda Báthori Gábor ugyancsak igénybe vette a székely haderőt. 
Az állandó háborúkba belefáradt szovátaiak is ezekben az években vá
lasztották a viszonylagos biztonságot, a kevésbé terhes jobbágyságot. 
A szovátai függőségbe jutó székelyek többsége jobbágyul Marosszék 
királybírójának Szövérdi Gáspár Jánosnak kötötte le magát. 1609-ben 
Gáspár Jánosnak Gyalakután és Szövérden voltak birtokai és 10 falu
ban székely öröksége, ezek között volt Szováta is.13 Kelemen Lajos: 
Művészettörténeti tanulmányok. Buk. 1977. 237. * 1610-ben megvett 
még 50 Ft-ért egy szovátai kis birtokot, amelyet 1609. október 17-én 
Báthori Gábor adományozott Balássi Ferencnek. Báthori Gábor okle
velében “Zowatka” helységnév jelenik meg.14 Orbán: im. IV. 15. *

Bethlen Gábor uralkodásával a Székelyföldön is új korszak kez
dődött, a társadalmi, gazdasági helyzet konszolidálódott. A fejedelem 
akinek szüksége volt a székely haderőre védelmébe vette őket a hatal
maskodásokkal szembe és a jobbágyok helyzetét is rendezte. Uralko
dása kezdetén a kolozsvári nagytemplomban esküvel erősítette meg a 
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székely kiváltságokat, többek közül azt is. hogy “...a sóaknáról házuk 
szükségletére elegendő sót kapjanak.”15 Szádeczky: im. 173 *

1614 elején a nagy fejedelem elrendeli a székelység összeírását. A 
lustra a legteljesebb dokumentum a székelység létszámára és társadal
mi állására vonatkozóan.

Főrendi család nem lakott Szovátán, viszont megjelentek az első 
lófők. Valószínűleg vitézségükért került ebbe a rendbe Abodi Gergely 
és Abodi Lőrincz – az utóbbinak árváját írták össze. A szovátai széke
lyek tömeges eljobbágyosodása miatt az elmúlt válságos időkben, a 
szabadosok vagy darabontok rendjében csak három családfőt találunk: 
Király Dénes (1603-ban falubírót említenek ezen a néven). Dósa Pé
ter és Hajdú Pál, akikről megjegyzik “... vénemberek, mankón járnak”.

Ősjobbágyokat nem találtak az összeírók, az összeírtak mind újab
ban kerültek jobbágysorba, un. “fejekötött” jobbágyok voltak. Külön
böző okok miatt “oltalomért” vállalták a jobbágyságot. A lustra rész
letesen felsorolja a lesüllyedés okait is, ennek mivel a fejedelem szán
déka szerint ezeket szerette volna újra a katonai terhek viselésére új
ra a szabadok közé sorolni. “Kováts Domokosné öreg fiával atta ma
gát aratáskor Dersi Jánosnak oltalomért”, szintén “oltalomért” kötöt
te magát jobbágyságra Lőrinczi Máté Gáspár Jánosnak, Szász Miklós 
Selyei Kováts Máténak, Varga István “atta magát nem régen” Vajai 
Jánosnak, Dobos János Kováts Máténak, ugyan úgy mint Varga Máté 
és Lukáts György. Pálfi Ferenczné fiastól Gáspár Jánosnak. Mások 
vétségeikért kerültek jobbágysorsba: Csont Mihály Vajai János deák
tól “lovat lopott és úgy telte jobbággyá magát”. Gergely Albert “egy 
hegedűst olt volt meg ugy atta magát Gáspár Jánosnak”. Zsigmond 
Tamás egy kisebb lopással vonta ki magát a katonáskodás alól: “...egy 
sajtol lopott volt az felesége. Apja házánál Kováts Máténak az Apja 
vétkéért igy jobbággyá lőtte.” Más a felesége vétkéért lett jobbággyá; 
Gáspár Péter “...ennek a felesége kurva vala atta magát Gáspár János
nak”. Hajdú Gergely adóssága miatt lett jobbágy: “... még Bocskai fe
jedelem idejében vöttek búzát és pénzt Gáspár Jánostól”. Valószínű
leg Hajdú Gergely székely örökségét említi az idézett 1609-es, Gáspár 
János birtokait felsoroló okirat. 5 forintnyi adóssága miatt lelt Dersi 
János jobbágy Domokos István. Ezután sorolja fel a lustra a katonai 
szolgálat megtagadásáért jobbággyá tett négy családfő felsorolásával 
folytatódik. Ide tartozik Kakucs Péter, Kováts Péter, Kiss János Gás
pár János jobbágyai és Sipos Péter aki Bartha Péter jobbágya.

Az összeírás a határban földdel nem rendelkező, csak házhelyet 
használó zsellérek felsorolásával végződik. Minden zsellérnél fel van 
tüntetve előző lakóhelye is. tehát az összeírás előtt nemrég telepítet
ték őket Szovátára. A vármegyékből költözött ide Nagy Albert mező
ségi. Varga János vármegyei, Oláh János fehéregyházi, Szász János 
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nádasi zsellér. A székelyföldről került ide az abodi Varga Péter, és a 
zágoni Szász Jakab, a falunév megjelölése nélkül sorolják ide Lőrinczi 
Pál és Bán István zselléreket.

A Bethlen Gábor 1614-ben felvett lustrájának Szovátára vonatko
zó része:

ZOUATA16

Primores: Nullus
Primipili: 1 Abodi Gergelj

2 Abodi Leorincz arwaja
Libertini debiles: 1 Kiralj Dienes

2 Dosa Peter
3 Haidu Pal wen emberek, mankon jarnak

Jobagiones: – Subiugati: 1 Gaspar Peter. Ennek felesege kurwa wolt s
abba atta magat Gaspar Janosnak
2 Kowachj Domokosne eorögh fiawal atta 
magat
arataskor Dersi Janosnak oltalomert
3 Erdö Boldisar anni 1
4 Gjörgj Kowacnj anni 1
5 Leorinczi Mathe
Gaspar Janosnak attak magokat
6 Zasz Miklos Seljei Kowachj
Mathenak oltalo
mert anni 1
7 Chjont Mihalj Volal Janos deaknak:
turot lo
pot wolls ugj teotte Jobbagja magat
8 Gergelj Albert egj hegedüst eolt megh, igj 
atta magat Gaspar Janosnak
9 Varga Jsluan szegenj wolt; Vajaj Janosnak
10 Dobos Janos Kowachj Mathenak 
oltalomert
11 Damokos Jstuan Dersi Janosnak keolte0 
magat
12 Mathe Varga oltalomert Dersi Janosnak
13 Kis Balint Gjörgj
14 Haidu Gergelj megh Bochjkajt Janos 
idejeben
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wöttek buzat es penzt Gaspar Janostol
15 Haidu Andras
16 Toth Demeter
17 Kendei Mathe segetsegert es 
oltalomert Der-
si Janosnak
18 Lukachj Gjörgj is az szerent
19 Pallffi Ferenczne fiastol
Gaspar Janosnak, 
chjak oltalomert
20 Sighmond Thamas egj sajtot lopott 
wolt az felesege apja hazanal 
Kowachj Mathenak;
az apja vitkejert ez is jobbagja teotte

Confiscati: 1 Kakuchj Peter
2 Kowacnj Peter
3 Kis Janos Gaspar Janose
4 Sipos Peter Barto Peterneje

Jnquillini comitatuum: 1 Nagj Albert Mezössegi
2 Varga Janos
3 Olah Janos Fejeregjhazi
4 Zasz Janos Nadassj

Jmquillini siculicales 1 Varga Peter Abodi
2 Zagoni Zasz Jakab
3 Leoribczi Pal
4 Ban Jstuan

Tehát Szovátán 1614-ben 5 katona család – 2 lófő és 3 szabad – 
mellett 20 fejekötött jobbágy és 8 zsellér család élt, amelyből 4 “vár
megyei” és 4 “székely zsellér” volt. A falu lakóinak számát így 150-nél 
többre tehetjük (33 család x 5 családtaggal = 165).

Orbán Balázs Szovátán egyetlen kisebb értékű birtokot feltételez. 
17 OB. im. 15. * Vizsgálódásaink során legalább hat részbirtokot talál
tunk az 1598 – 1615-közti időszakból. Madaras Jánosnak, Apafi 
Györgynek, valamint Ferenc és Miklós fiainak Báthori Zsigmond ado
mányoz 1597-ben birtokot. Apafik birtokára vonatkozik Basta 
Györgynek 1603. április 9-én Kolozsváron kelt okirata, melyben meg
erősíti Apafi Mihálynét és gyerekeit a tizedfizetés alóli mentségükben.
18 Veress Endre: Basta György hadvezér levelezése és iratai /1597 – 
1607/. Bp. 1913. II. 203.  A birtokhoz egy kúria is tartozott, melynek *
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helyét a mai középiskolai étkezde helyére valószínűsíthetjük egy 
XVIII. századbeli leírás alapján. Ugyanezt a kúriát és birtokrészt 1609. 
október 16-án Báthori Gábor vajai Literáti Jánosnak adja egy berek- 
eresztúri birtokkal együtt. Az 1614. évi lustrában Literáti János Vajai 
János Deák és Vajai János néven van említve, akinek névszerint két 
jobbágyát ismerjük.

1609-ben Báthori Gábor meg három részbirtokot adományoz, il
letve erősíti meg a tulajdonosokat. Ezek közül ketten királybírói minő
ségben tevékenykedtek és gyűjtöttek székely örökségeket Szovátán. 
Véckei Balássy Ferenc Udvarhelyszék volt királybírója fiaival Ferenc
cel és Miklóssal nyernek új adománylevelet Szovátán ősi székely örök
ségeikre és újabb szerzeményeikre: 1609. július 20-án, illetve október 
17-én Szentdemeteren, Véckén, Székelyszálláson, 
Székelymagyaróson, Etéden, Csöbön, Bordoson, Siklódon, Újfaluban, 
Andrásfalván és Szovátán részbirtokokat ad. 19 Pesty Frigyes: Magyar
ország helynevei történelmi, földrajzi és nyelvészeti tekintetben. Bp. 
1888., Erdélyi Múzeum. 1900. 59. * Balássy Ferenc aki Bethlen Gábor 
alatt a székelyek főparancsnoka volt, többször volt a fejedelem követe 
a császári udvarban és a portán. 20 Kelemen Lajos: Művészettörténeti 
tanulmányok. I. Buk. 1977. 46-48.

Szövérdi Gáspár János marosszéki királybírót 1609. október 18- 
án erősítik meg birtokaiban. “Ekkor a fejedelem neki, mint Marosszék 
királybírójának hű szolgálatai jutalmául adja Marosszéken Gyalakután 
és Szövérden levő kúriáival együtt 12 faluban lévő székely örökségeit. 
A faluk hol birtokaik voltak a következők: Kelementelke, Gyalakuta, 
Bede, Vadasd, Szövérd, Atosfalva, Szováta, Rigmány, Andrásfalva, 
Seprőd, Fele és Havadtő. A Balássy birtokot, amely Keresztúri Pál tu
lajdonába került 1610-ben 50 forintért vásárolja meg, így a legnagyobb 
szovátai birtokos lett. Öt jobbágycsaládját az 1614-es lustra névszerint 
említi. Később Bethlen Gábor követe volt a portán. 1625. július 1-én 
hazafelé utazva érte a halál a bukaresti mezőn 55 éves korában. Haza
szállított holttestét özvegye a gyalakuti református templomban te- 
mettette el, hol emlékét szép sírbolt őrzi.21 Kelemen. im. 237. *

1609. október 20-án Dersy János fejedelmi adománylevelet nyert 
Búzaházán, Mikházán, Remetén, Szovátán, Kendőn, Csíkfalván lévő 
részjószágaira. A Dersy családnévvel az 1614-es összeírásban Köszvé- 
nyesen találkozunk. Szovátán jelentős részbirtoka lehet, öt jobbágyát 
ismerjük névszerint: Kováts Domokosné, Domokos István, Kedei Má
té, Varga Máté, Lukács György. Bár más okiratban nem találkoztunk 
nevével, de a Bethlen-féle összeírás alapján legalább 3 jobbágyos bir
toka a selyei Kovács Máténak. Jobbágyai Szász Miklós, Dobos János 
és Zsigmond Tamás voltak. A selyei lófő- Kovács családot első helyen 
említi a Básta-féle 1603-as névsor.
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Bethlen Gábor fejedelem 1609. október 20-án kelt eredetiben la
tin nyelvű, beiktatási rendeletében találjuk: utasítását, hogy a 
marosszéki szentrontási Bereczki Mátét iktassák be némely 
Marosszéki falvakban lévő jobbágyok birtokába, köztük Szovátán is 
egy jobbágy tulajdonába."... szentrontási Bereczki Máténak, az ő job
bágyait, kiket a fiscus számára visszavettek. 3-at Szentrontáson, egyet 
Torboszlón, egyet Szovátán, egyet Havadtőn, kettőt Gegesen, egyet 
Szent_lászlón (mindannyi Marosszékben), a kiket régi időtől fogva 
bírt, de a kikről okiratai hiányoztak, minden javaikkal, birtokukkal és 
hozzájuk tartozó minden királyi joggal neki adományozza. Kivétetnek 
azon jobbágyok, a kik erőszakkal hajtattak a jobbágyságra, azon kikö
téssel, hogy ezek a vármegyékben megállapított rend szerint évenként 
adót (census) fizessenek, és hogy minden jobbágy minden eddigi eset
leges bűne felől kegyelmet nyervén, senki szabad székelyt 500 frt. fize
tés büntetése alatt jobbággyá ezentúl ne tehessen.” 22 SzO. VI. 28 *

A sóbányászat továbbra is kincstári monopólium volt, 1604. au
gusztus 1-én a császári biztosok tiltó rendeletet adtak ki a székelyföldi 
só kiviteléről és árusításáról, mely “...a vízaknai sókamarának nagy ká
rára történik.”23 SzO. VI. 28. * Az 1608-ban szentgyörgy nap előtt 
Udvarhelyen tartott gyűlés Báthori Gábornak pénzsegélyt adott és a 
sóaknákat is átengedte a fejedelemnek.24 Orbán. I. 44. * Bethlen Gá
bor uralkodása alatt Erdély első helyen emlegetett kiviteli cikke a só 
volt, de ez a vízaknai és marosújvári bányákból került ki.

Mint láttuk Bethlen Gábor első lustrája idején a szovátai családok 
nagy részét alávetett állapotban találta, ez a helyzet jellemző volt csak
nem az egész Székelyföldre. Az előrehaladott jobbágyosítás a közpon
ti hatalom ellenére történt, mert ennek érdeke továbbra is a székelyek 
katonáskodásához kötődött, annak ellenére, hogy a székely haderő és 
harcmodor már elavult volt a nyugati hadszíntereken. Az 1608. szep
temberi országgyűlés törvényt hozott, hogy aki a székelyek közül job
bággyá kötötte magát az szabadhasson fel és ha újra jobbágyságra ad
ná magát halállal bűnhődjön. 25 EOE. VI. 229. * A Bethlen Gábor 
alatti országgyűlési határozatokból kitűnik, hogy a székely haderő 
szervezése, a hadiszemlék (mustrák) és az ilyen alkalmakkor született 
összeírások (lustrák), a katonáskodó szabadok státusának megtartása 
állandó gondja volt a fejedelemnek. Az 1622. október 8-i besztercei 
országgyűlésen azt panaszolja fel, hogy a székely “zászlók üresek, csak 
szegény Bocskai fejedelem idejétől fogva is közel hatezer székely lött 
jobbággyá” és elrendeli összeírásukat és a Mihály vajda bejövetele óta 
történt jobbággyá kötések megsemmisítését. Intézkedését azzal is alá
támasztotta, hogy adót vetett ki az ősjobbágyok kivételével a székely
földiekre.
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A harmincéves háború hadjárataiban a szovátaiak is részt vettek. 
Kovács Györgyöt vitézségéért Bethlen Gábor a tokaji táborban 1628. 
augusztus 30-án lófősítette.26 Királyi Könyvek. IV. 19. *

Utóda I. Rákóczi György is folytatta elődje országgyarapító poli
tikáját, felsőmagyarországi hadjáratait. A székely haderőre is ugyan
úgy szüksége volt. Marosszék 1636. évi mustráját a koronkai réten tar
tották. Az ekkor készült lustrában már hat lófőcsaládot találunk. A 
családfő teljes fegyverzetben és egy felszerszámozott lóval jelent meg, 
egy kivételével. Bereczki János, Abodi Mihály, Kováts György, Kováts 
István, Demeter Ferenc és Lőrinczi Mihály gyalog lófő, béna ember. 
(Ab anno 1636 usque annum 1715. Maros-széken lévő nemességnek 
és székelységnek conscriptioi.) Puskás gyalogosként vettek lustrába 16 
szovátait: László András, Pálfi György, Sebe Mihály, Bartha Bertalan, 
Pál Jeremiás, Kis Mihály, Lőrinczi Pál dobos, Varga Péter, Lőrinczi 
Máté, Hajdú Gergely, Hajdú Simon, Bálint György, Molnár János, Se
be Márton, Pálfi István, Szabó Miklós. A szabad székelyeket is két cso
portba sorolták, szabad székely nemesként lustrált Kováts István, 
Kováts Péter, Lukáts György, Nagy István, Bereczki János, Abodi Mi
hály, Domokos Ferenczné fia Mihály (12 éves), Imre Mihály, Deme
ter János, a darabontok közé írták a következő családfőket: Kis István, 
Hajdú György, Hajdú Simon, Máté Lőrincz, Lőrinczi Pál, Csíki János, 
Pálfi György, Molnár János, Pál Jeremiás, Sebe Mihály, Pálfi István, 
Sebe Márton.

A három névsor összesen 32 szovátai szabad székely (katona) csa
ládfőt sorol fel, ami öt családtagot számítva 160 lakost jelent. A jobbá
gyok száma csökkenhetett mert 17 esetben a korábbi jobbágyneveket 
most a szabadok között találjuk. Szabaddá válhatott a Domokos. Haj
dú, Kis, Kováts, Lőrinczi, Lukáts, Nagy, Pálfi és Varga család. A két 
lustra között eltelt idő alatt 20 új családnév tűnt fel: Bartha, Bálint, 
Bereczki, Csíki, Demeter, Imre, László, Molnár, Sebe, Sófalvi és 
Szabó.

I. Rákóczi György egy évvel előbbi, 1635-ös lustrája 27Rákóczi 
György Erdélyi fejedelem 1635 béli Generális Lustrája. ÁLtMv. 33. * 
névszerint felsorolja egyes családok fiúgyerekeit. Abodi Gergely régi 
lófő “Váradra ment lakni örökségét maga bírja Zovatan is”, Abodi 
Mihály fiai Mátyás 5, István 4, János 3, Márton 1 éves. Puskás gyalo
gok: László András, örököse László Pál. Gyalogosok özvegyei: Abodi 
Lőrincz fejekötött jobbágyból vált gyalogos szabad székellyé. Vissza
nyert (felszabadított) szabadok: Pálfi György, fia Pál 1 éves, Sebe Mi
hály számadó fia István, Bartha Mátyás fia Bertalan 2 éves, örökséget 
anyja bírja, Pál Jeremiás számadó fia István 5 éves, Kis Mihály szám
adó fia István 16 éves, Lőrincz Pál fia Péter 5 éves, György Miklós, 
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Sófalvi Péter, Varga Péter számadó fia Pál 30 éves, Lőrinczi Mihály 
gyalogos lófő fiai más faluban laknak és ott lustráltak.

A lustra előtti években tértek vissza a fegyveres szolgálatra a kö
vetkező családok: Lőrincz Máté fiai Lőrincz 25, János 26, Mihály 15 
éves, Hajdú Gergely fia Mihály kis gyerek, Bálint György fia Ferenc 3 
éves, Mihály 2 hónapos. Molnár János. Sebi (Sebe ?) Márton, Pálfi Ist
ván fiai Pál 20, István 16, Mihály 12, Ferenc 10, György 6, János 5 éve
sek, Sebe Miklós.

A faluban továbbra is lakó jobbágyok létét igazolja, hogy 1628- 
ban a gyulafehérvári káptalan leírja, hogy Szövérdi Gáspár János öz
vegye, Bethlen Zsófia előtte óvást emelet az ellen, hogy a fejedelem 
Bethlen Gábor az ő férjével pénzen vett birtokát Szentmiklós, Csőb, 
Vadasd, Atosfalva, Csókfalva, Szováta falvakban Iklódi Tholdalagi 
Mihálynak adományozta. 28 SzO. IV. 234. *

Az 1636. évi lustra tulajdonképpen csak az előző évi pontosítása 
volt. A gyerekek életkorát vizsgálva ismételten beigazolódik, hogy a 
felírt családok nagycsaládok voltak, egy családhoz tartozónak írták az 
idősebb, valószínűleg házas fiakat is. Például fiúgyereknek van beírva 
a 30 éves Veres Pál, a 25 éves Lőrincz és testvére a 26 éves János. Az 
összeírás csak a fiúgyerekeket sorolja fel, ha feltételezzük, hogy ugyan
annyi volt a leányok száma a legnagyobb családja Pálfi Istvánnak lehe
tett 12 gyerekkel, akit Abodi Mihály követett 8 gyerekkel, 6 gyereke 
volt Lőrincz Mátyásnak, a többi családba a gyerekek száma 4 alatt le
hetett.

A marosszéki “őshavas” pontos határa a XVII. század első felé
ben is még vita tárgyát képezte. 1623. március 13-án magyarosi Szőke 
Péter, kibédi Madaras János, Makkfalvi Sinka János és Bálint kétség
be vonja a “...Küküllő bércén innen Kápolna mező, István Bérce és 
Rakottyás bércének” a marosszéki havashoz való tartozását.29 
ALtMv. Ősmarosszék közbirtokossága csomó. 11. sz. * Csak 1641-ben 
adja ki I. Rákóczi György azt az oklevelet, amely kijelöli a Székhavas 
és a Görgényi uradalom határát. A határ kijelölése azonban nem ol
dotta meg Szováta és a környező falvak közti konfliktusokat. A határ
viták még a XVIII. század végéig is eltartanak.30 ÁLtMv. 
Ősmarosszék közbirtokossága állaga. 19, 32, 85, 91. sz. *

II. Rákóczi György havasalföldi hadjáratában szerzett érdemei
kért a ploiești táborban 6 szovátai székely katonát lófősített: Kis Ist
vánt, László Andrást, Balázs Ferencet, Hajdó Andrást, Pál Jeremiást 
és Pálfi Istvánt. 31 Királyi Könyvek. Erdélyi Múzeum. 1900. 540, 550, 
119, 430, 602 * Azonban a fejedelem meggondolatlan lengyelországi 
hadjárata, a tatár fogság, a fejedelem hazatérte utáni háborúk, a tatár 
dúlás Szováta lakosságának megfogyatkozásához vezetett. 1661-ben a 
marosvásárhelyi táborból a török-tatár hadak Szovátán keresztül vo
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nultak Csík és Háromszék irányába, amelyek nem hódoltak be. A kö
zelgő ellenség elől a lakosság a Veszély-mezejére menekült. A fősereg 
feldúlja a települést, valószínű, hogy ehhez az eseményhez kötődik a 
talároknak a Bekecs-környéki falvak mondáiban emlegetett veszély
mezei öldöklése. A Székelyföld vérvesztesége óriási volt. Evlia Cselebi 
török krónikás aki résztvett a hadjáratban írja, természetesen keleti 
túlzással, de amely sok igazságot is tartalmaz: “Nemcsak a Székelyföl
dön, hanem Erdélynek néhány napi járóföldjén nem igen maradi jele 
a művelődésnek, életnek” Szovátán az 1634-ben összeírt 32 katona 
családnak alig egyharmada maradt meg. A háborús eseményen túl eh
hez hozzájárult az azt követő éhínség és járvány.32 Kováts Antal: Jegy
zés a pestisről. Mv. 1829. 4. *

Véleményünk szerint a kezdetben protestáns többségű -65% – la
kosság a “szentföldi” szerzetesek hatására egységesen katolikus faluvá 
vált. Katolikus kápolnája már 1630 előtt létezett. “Szováta, in Sede Sic. 
Marus. Parochia erecta ante An.l630.33Schematismus venerabilis cleri 
diocesis Transilvanicnsis. 1840. 191. * Az első katolikus templom épí
tési idejét nem ismerjük, de Bakk Ilona már 1630. július 22-én írt ala
pító levelében két darab földet hagyományoz a “Zovatay” szentegyház 
céljára.34 Domus Historia. 5. * Az első templom a mai középiskolai 
bentlakás, a temető mellett volt. Tornyát később építették hozzá, kő
fal vette körül. A kőfalon belül volt a falu katolikus temetője. A múlt 
század végén, a templom lebontásakor anyagát a fal köveivel együtt 
felhasználták az új templom építéséhez. A bekecsi kápolna a tető kö
zelében állt és 1600-ban már megvolt. Ezt igazolja az Orbán Balázs ál
tal a selyei katolikus temetőben talált kőkereszt felirata: 1600 /Az be- 
kecsi kápolna köve/ J.H.S.35 Orbán. IV. 81. * Az Orbán Balázs által 
leírt kereszt után nyomozva a selyei katolikus templomban a sekrestye 
templomba vezető ajtaja baloldalán a falba építve egy 50x50 cm-es ke
resztet találtunk. Felirata az “Az” névelő hiányától eltekintve meg
egyezik a leírt keresztével. Szintén a kápolna 1600-as említését erősíti 
meg a Búzaházán 1843-ban épült és 1856. szeptember 7-én felszentelt 
katolikus templom harangjának a felirata: “I.H.S. 1600”. Ez a bekecsi 
kápolnáé volt. Sajnos az első világháború idején beolvasztották. 
(Bencze János: Deményháza monográfiája. 1976-ban készült kiadat
lan dolgozat.) A mikházi kolostor Domus Historiájában Orbán Balázs 
még olvashatta: “...a kápolnát a Tormák előde építette, úgy adatott ta
lálunk arra is, hogy ezen kápolna fennmaradására alapítvány van téve, 
– minek dacára a kegyelt szentély már a múlt század közepén, 1750 kö
rül romba dűlt, de hogy annak újból való kiépítése tervbe volt véve, ki
tetszik a következő nyugtatványból, melyet P. Jánosi Kázmér, mikházi 
gvárdián 1833-ban a kolostor házi történetében szóról szóra bejegyez
te: “Vettem Sófalvi János uramtól a bekecsi szent Antal kápolnája
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pénzinek interesséből kezemhez 20 mf-tot [máriás forintot], melyről ő 
kegyelmét presentibus quietalom, melyet azon elpusztult szent kápol
nának felépítésére kell fordítani. Mikháza 29 Marc. Anno 1752. Dósa 
Mihály mp.” 36 Orbán. IV. 81. * Orbán Balázs még látta a kápolna 
alapját, de most már ennek semmi nyoma nincs a felszínen. Még egy 
kereszt sem jelzi a helyét.

A székelyföldi katolicizmus fennmaradásában és megerősödésé
ben döntő szerepe volt Domokos (Damokos) Kázmér püspöknek aki 
mint, ahogy előneve is mutatja Szovátán született 1606. szeptember 
29-én. Családjának első ismert tagja az említett “Zowatay Damokos 
Mihaly”, majd a Bethlen Gábor lustrája említi Domokos Istvánt. Do
mokos Kázmér Nagyszombaton lépett a ferences rendbe, de mivel bal
kezének mutatóujja hiányzott pápai engedéllyel csak 1639-ben szente
lik pappá Rómában. 37 Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467 – 
1706. II. Bp. 1989. 784. * Ő rakta le a mikházi templom alapkövét “...s 
mikor a napszámosok hiányoztak saját kezűleg hordta az anyagot és 
rakta a falakat.”38 Orbán. IV. 90. * Az általa épített mikházi temp
lomban őrizték 1898-ig Domokos Kázmér püspöki süvegét, díszöltözé
két s egyéb személyi tárgyait, jelenleg ezek a csíksomlyói kolostor fél
tett kincsei. 1640-ben VIII. Orbán pápa bulláját hozza haza, amely el
ismeri a csíksomlyói és a mikházi kolostorok önállóságát. Fehéregy
házára küldik, hogy megerősítse a kolostori, de ezt 1648-ban fejedel
mi parancsra el kellett hagynia mert tovább nem engedélyezték az em
lített két székelyföldi kolostoron kívül mások működését. Ezután 
Szalinai István (1579? – 1653), aki Erdélybe érkezik és Toldalagi Mi
hály marosszéki főkapitány támogatásával Mikházán telepedett le. 
Toldalagi telket is adományozott itt kolostor építésére. VIII. Orbán 
pápa a már említett 1640. február 3-án kelt bullájában az akkor felál
lított obszerváns kusztodiátus generális vikáriusává nevezi ki. Több
ször járt missziós úton Domokos Kázmérral együtt Moldvában. A gya-. 
rapodó, erősödő kolostornak, valamint a katolikus birtokosoknak, így 
Toldalagi Mihálynak nagy szerepe lehetett a katolikus vallás megerő
södésében.

Szovátai Domokos Kázmér 1652-ben Gyulafehérváron van, hol a 
Tövis utcában február 25-én házas telket vásárol. 1653-ban kijavíttatja 
a tatárok által feldúlt csíksomlyói kolostori: “... a feldúlt [csíksomlyói] 
templomot még később 1653-ban igazította ki szovátai Domokos 
Kázmir quardian” 39 Orbán. II. 17. *A  következő évben újra Rómában 
van mint a magyar ferencesek szószólója. Három év múlva, 1657-ben 
mint az “Őrség őre” sorra járja a katolikus falvakat Erdélyben. Az 
1661. évben újra lerombolt csíksomlyói kolostort az országos gyűjtő
körútján kapott adományokból 1664-ben teljesen újjáépíti: “A kolos
tor és templom, Domokos Kázmir (ki később címzetes püspökké lett) 
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quardián állal gyűjtött kegyes adományokból, még fényesebben s oly 
gyorsan épült fel, hogy 1664-ben már teljesen készen volt.” 40 Orbán. 
II. 17. * Püspöki címét, amelyet keresztényi alázatból soha nem hasz
nált, 1668-ban kapja. Június 16-án szentelik fel nagyszombaton a gö
rögországi coroni címzetes püspökének. Ugyanezen évben erdélyi vi
kárius lesz fejedelmi megerősítéssel. Igyekezett gondját viselni a mold
vai magyaroknak is, jelentéseiben leírja a pap hiányában sorvadozó 
moldvai magyar egyházközségeket. Javasolja, hogy ott két missziót lé
tesítsenek magyar és olasz ferencesekkel. 41 Moldvai csángó-magyar 
okmánytár. II. 511, 784. *

Kilenc évi helynökösködése alatt három zsinatot tartott. 1669-ben 
zsinatra hívja az erdélyi papokat, amelyen az iskoláztatás és a hitokta
tás kérdéseit tárgyalják. 1676. október 26-án Mikházán kelt Giulio 
Spinola bíboroshoz címzett levelében újból a moldvai magyar katoli
kusok tragikus sorsát ecseteli. Mint már többszőr megírta a sok püs
pök közül egyik sem törődött a hívek gondozásával, nem építettek 
még egy kápolnát sem, a templomokat, sírkerteket elhanyagolták. 42 
Moldvai csángó-magyar okmánytár. II. 511. *

Gyergyóalfaluban 1677. szeptember 5-én érte a halál 71 éves ko
rában. Csíksomlyón temetik el, ahol márványtábla őrzi emlékét: 
“FŐTISZTELENDŐ/ SZOVÁTAI/ P. DOMOKOS KÁZMÉR/ 1606 
– 1677/ FERENCES PÜSPÖK ERDÉLYI/ APOSTOLI HELYTAR
TÓ ÉS/ MISSZIÓ FŐNÖK, CSIKSOMLYÓI/ HÁZFŐNÖK, A TA
TÁR DÚLÁS/UTÁN A TEMPLOM ÚJJÁÉPÍTŐJE/ AZ EGYHÁ
ZI FEGYELEM MEGSZILÁRDÍTÓJA/ EMLÉKEZETÉRE/ 
MEGHALT GYERGYÓALFALUBAN/ SÍRJA A KEGYTEMP
LOM ELŐTT”

Az erdélyi katolicizmus egyik legnagyobb egyéniségének életével, 
Újfalvi Alberttel kezdve sokan foglalkoztak. Sajnos életrajzi adatai 
nem teljesen tisztázottak, 43 Bokor Mihály: Az erdélyi katolikus auto
nómia. Kv. 1911., Bíró Vencel – Boros Fortunát: Erdélyi katolikus ma
gyarok. Kv. 1941. * temetkezési helyét sem ismerjük pontosan. A ha
gyomány szerint sírja a templom előtti facsoportnál van, de ha figye
lembe vesszük, hogy az új templom nagyobb mint a régi lehetséges, 
hogy sírja az emlékét őrző márványtábla közelében van.

I. Apafi Mihály (1661-1690) hosszú, 30 évig tartó uralkodása már 
az önálló Erdély alkonya volt. Ezeket az éveket az állandó háborúk jel
lemezték, amikor az ellenséges és “baráti” hadak versengtek a lakos
ság kifosztásában, öldöklésében. A székelyek is egyformán véreznek a 
csatatereken és otthon. Mindehhez járul még a központi hatalom 
gyengesége, amely nem tudja megvédeni a szabad székely katonacsa
ládokat a jobbágysorsba süllyedéstől.
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Felső-Marosszék 1677. június 16-i lustráján Szovátán 13 katona 
családfőt írnak össze: Kováts György, Lukáts György, Abodi Mihály, 
Domokos Mihály, Domokos István, Kelemen Lukács, Pálfi István (az 
egyetlen túlélő az 1655-ben lófősítettek között). Bálint Ferenc, Abodi 
Mátyás, Kusztos János, Szász Péter, Kováts András. (Registrum 
super-Dom. Casparo Kornis de Ruszka capitanae dictae Sedis Super. 
No. 1677 Die 16-a Junii celebratum digestum.) Az előző lustrákban 
feljegyzett családnevek közül csak hatot tartalmaz a lustra (Abodi, 
Domokos, Kováts, Lukáts, Pálfi, Szász), I. Rákóczi György idejében 
feltűnők közül csak egyet (Bálint), de megjelenik két új név (Kelemen 
és Kusztos). Nem jegyezték fel a katonák rendjét.

Érdekes bejegyzést találunk a lustrában utolsónak bejegyzett 
Kováts András neve mellett: “Studet”. Ami azt jelenti, hogy felsőfokú 
iskolában tanult.

A katonai szolgálat mellett a szabad székelyeket is adófizetésre 
kötelezték, az 1685-ös lustra a nevek mellett feltünteti a fizetendő 
adót is. A Dósa András századában 12 szovátait osztottak be: Kováts 
András (6), Kelemen Lukács (6), Kis György (1), Finyedi(Fenyédi) 
György (1), Szabó Lőrinc (4), Nagy Márton (2), Domokos István (4), 
Domokos Mihály (6), Ágoston Lőrincz (6), Domokos Tamás (4), 
Kováts Márton (2), Abodi István (2), Domokos Tamás (4). Összesen 
52 forint adót fizettek. (Anno 1685 die 19-na Junii Collustrato 
Generalis is castro Puszta Szent Miklos vocato. 140.) Valószínű, hogy 
a Fenyédi család a lustra készítése előtt nem sokkal költözött 
Szovátára, innen a nevük után a “vagus” (kóborló) megjegyzés. A ka
tonacsaládok 1/3-át a Domokosok adják. 2 új név jelenik meg: Ágos
ton és Fenyédi. Mivel a lustra nem jelöli a családok rendjét feltételez
zük, hogy mind gyalogosok voltak.

Az egyre erősödő Habsburg nyomást is tetten érhetjük a szovátai 
lustrákban. I. Lipót (1657 – 1705) császár 1685-ben hűségeskü tételére 
szólítja fel a marosszékieket. Szovátáról 7 családfő esküdött fel: Do
mokos Ferenc, Pálfi Tamás, Hajdú Pál, Márton István, Hajdú Balázs 
Kováts András és Kis György. A Felséges Római Császár Leopoldus 
és Felséges József Király Kegyelmes Uraink ő Felségek Hűségére 
Homagiumot prestált Maros Széki Vitézlő rendeknek neveik. 1685.

I. Apafi Mihály 1690-ben bekövetkezett halála után Erdély elve
szíti viszonylagos önállóságát és a Habsburg birodalom részévé válik. 
Thököly Imre rövid erdélyi fejedelemsége, győztes zernyesti csatája 
sem tudja megingatni az osztrák erőfölényt, a török birodalom Bécs 
1683. évi sikertelen ostroma óta védekezésre, visszavonulásra kénysze
rült. Az 1690-ben kiadott Lipót-féle diploma már Erdély új helyzetét 
szabályozza, ez lesz új alaptörvénye, amelyet pont a kiadó hatalom 
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nem vesz figyelembe. A császár a székelyeknek megígéri “ősi szabad
ságjogaik” tiszteletben tartását és az adómentességet. Egyiket sem 
tartják be. A székelység siet katonai szolgálatot vállalni az ígéretek fe
jében. Az 1691. július 6-i lustrán Szovátáról a következőket írják össze: 
Kováts András, Kelemen Lukács, Kis György, Fenyédi György (debi
lis), Abodi Mátyás (világtalan), Szabó Lőrincz lófő, Nagy Márton lófő, 
Domokos István, Domokos Mihály, Varga György, Ágoston Lőrinc, 
Magyari István N.(idősebb), Kováts András lófő, Domokos Tamás, 
Kováts Márton, Abodi István, Hajdú Lukács, Pálfi Tamás, Bálint Fe
renc, Hajdú Pál, Jeremiás János, Hajdú Pál (?), Bálint György, Pálfi 
Tamás, László Mózes, Hajdú Lukács, Hajdú Balázs. Primipilorum, 
(Peditumque Pixidariorum Universoremque Libertinorum Siculorum. 
1661. július 6.226.) Dósa András századából hiányzott Domokos Ta
más és László Mózes.

A lustra 27 katonacsaládot említ, ami az ötszörös szorzó tényezőt 
alkalmazva 135 lakost jelenthetett.

Egy 1694-es oklevél szerint: “Szováta nagyobb része jobbágy, Láz
ár Imréné asszonyom és Keresztúri uramék bírják.” 44 SzO. IV. 338. * 
Ez ellentmondást jelent a lustrába írt szabadok nagy számához viszo
nyítva. A legnagyobb családok a Domokosok és a Hajdúk voltak. 
Mindkettő 3-3 családfővel szerepel. A beköltözött családok nagy része 
továbbra is elsősorban Sóváradról, Kibédről, Nyárádremetéről, Kösz- 
vényesről és Sófalváról jöhettek. Távolabbról jöhetett a Bálint, Csíki, 
Demeter, Imre, Kelemen, Kusztos, Fenyédi és a Jeremiás család.
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A székelyek 1562 után a sófalvi (parajdi) sóbányát használták. Ez 
nem jelentette azt, hogy a helybeliek és a közeli községek nem bá
nyásztak volna sót. Bányai János írja le, hogy a közszékelyek a szabad 
só használatát 1661-ben vissza kapták, de ez csak a bánya közelében 
levő falvakra vonatkozott. A szovátai sókitermelést igazolják, a később 
leírt, szabadon álló sósziklákon a só itt szokásos kitermelésének oldal
irányú “dörzsölésének” nyomai. Szentgyörgyi Mária adatai szerint 
“Apafi Mihály 1673-ban, megengedte a sófalvi aknához tartozó 
sóvágóknak, hogy miután a fiscus számára előírt heti só kivágását el
végezték a maguk számára is vághattak 1-1 lapos sót.”

Erdélynek a Habsburgok általi megszállása után a kincstár rátet
te kezét a sóbányákra is. 1702-ben Apor István kincstárnoksága alatt 
Udvarhelyszék csekély haszonbért fizetett a parajdi sóakna használa
táért, de már a következő évben Udvarhely-, Csík-, Három- és 
Marosszék a bányát már 2.700 máriás forint évi bérért használják.

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc évei alatt rövid időre 
a székelység visszakapta a szabad sóhasználat jogát. Azonban rövid
del utánna, már 1714-ben újból kincstári tulajdonba veszik a sólelőhe
lyeket, viszont a székelység a szokásos haszonbér lefizetése mellett to
vábbra is viszonylag olcsón jut sóhoz.

A sóbányászat XVIII. századi állapotáról képet alkothatunk az 
udvarhelyszékiek 1720-ban a Guberniumhoz intézett folyamodványá
ból: “Lévén némely falukon, só vidéken, az parajdi aknához szolgáló 
sóvágók és aknai szolgálatot szupportáló emberek az számuk száznál 
többre esztendál... szintén úgy adóztatnak, mint más primipilusok kik 
is már most jószerint fizetésért szolgálnak, mint ő felségének, mint pe
dig más sókat vágató hazafiaknak privilégiumot, extrahálván magok
nak, reájuk esett és esendő portiojaknak csak felét akarják megfizetni 
és úgy akarják magokat immunitáltatni, portiojuknak felét az azokban 
az falukban lakó szegénységnek vállára tevén.” Ebből az idézetből kö
vetkezik, hogy a sóaknára szolgálók, úgy a szovátai sóhegyet őrzők is a 
lófők rendjébe tartoztak. Majd így folytatják panaszaikat: “11. Vadnak 
ilyen difficultasink is az só iránt, hogy a sófalvi kamaraháznál lévő né
mely máglyás sóra menő szegénységeinket kergeti, veri, az sót embe
reinkkel hordatja az mázsához, az só árát megadván, az mázsálásért és 
eldarabolásáért, az mázsa körül szolgálóknak az só árán külön kell fi
zetni. Az nemes sóért adni szokott zabjainkat is oly nagy vékával méri 
és oly megnyomva, hogy öt véka zabból is négy véka ki nem telik. 
Brassai uraimék is ő kegyelmek, sót vivő szegénységünktől felettébb

58

A HABSBURG URALOM ÉVEIBEN
[Erdélyi Magyar Adatbank]



való taxát exigalnak, mely iránt is, hogy az méltóságos gubernium min
ket atyaiképpen consolaljon. alázatosan kérjük.” 1 SzO. VII. 297. *

1702 tavaszán Miklósi István adószedő számbaveszi Szováta igás- 
állatait. Összeirása szerint a szabadok 66, a jobbágyok 29 igásállatot 
birtokolnak, csak 2 jobbágy fordul elő 2-3 marhával, a szabadok min- 
denikének ennél több állata volt. Igavonó állat (ökör, tehén, ló) nélkül 
9 szabadot találnak, jobbágyot 3-at. Ugyanekkor két egyköves malom 
működött a faluban. Marosszék adójából 1706-ban Szovátára esett 50 
köböl búza, 100 font hús. 150 köböl zab, 50 köböl széna és 200 magyar 
Ft.

Érdekes összehasonlításra ad alkalmat Marosszék 7.500 Ft. adós
ságának felosztása 1710-ben: Erdőszetgyörgy 80, Kibéd 80, Makkfal
va 160, Szováta 100. Sóvárad 200 Rft-ot fizetett. Ez a felosztás aránya
iban a helységek gazdasági erejét is jelzi. Ugyanakkor Sinka János 4 
köböl búzát, 2 köböl zabot és 2 köböl szénát gyűjtött be. Marosszék 
300 Ft-os adójából Szovátára 8 Ft. (2,66%) jutott.

A Lipót-féle diplomában megígért adómentességet a berendezke
dő osztrák hatalom sohasem tartotta be, az adók mennyisége növekvő 
tendenciát mutatott. Ehez járult a katonai beszállásolások terhe és a 
visszaélések végtelen sorozata. Igy 1703-ban a székelyek is tömegesen 
csatlakoztak a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharchoz. 
Szovátáról ismerjük Olasz Zsigmondot Keresztúri Mihály jobbágyát, 
Hajdú Györgyöt, Kakucs Györgyöt Lázár György jobbágyait, Gáspár 
Jánost, akiket lóval, karddal és puskával felszerelve találjuk Koncz 
Boldizsár ezredében. 2 Magyari András: II. Rákóczi Ferenc Hadsere
ge. Buk. Kriterion. 1994. 104.*  A Marosszék táborában 1704. augusz
tus 28-án tartott mustrán a felírt szovátaiak – Domokos Ferenc, Nagy 
Márton, Fülöp János, Kováts András, Kelemen Lukács, Hajdú Luk
ács, Szabó Lőrinc, Ágoston Lőrinc, Kováts Márton és Oláh Lőrinc – 
mind “absensek” voltak.

A székely székek csapatai kisérték II. Rákoczi Ferencet a fejede
lem választásra 1707. április 5-én Marosvásárhelyre. Előtte mentek 
legelői az Udvarhely székiek, utánuk a Marosszékiek az Aranyos 
székiekkel akiket Pekry regimentje, három compánia veres kopjás szé
kely, öt kompánia karabélyos követett, utánnuk jött a fejedelem az ud
vartartásával. 3 Szádeczki Lajos: II. Rákoczi Ferenc Erdélyben. Kv. 
1903. 309. *

Nem sokkal II. Rákóczi Ferenc marosvásárhelyi beiktatása után, 
1707 őszén Rabutin de Bussy császári tábornok, Erdély császári főpa
rancsnoka visszafoglalta a Székelyföldet. Ez az erdélyi kuruc mozga
lom végét is jelentette, de korántsem hozta el a megpróbáltatások 
megszűntét. A hadjáratok nyomában most is a pestis és a rablóbandák 
jártak. A Moldvából behurcolt pestis (“Valami gyergyai cigányok, kik 
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a kurucok elől futottak vala Moldovába, betegen kijövének 
Gyergyószentmiklósra, ott neg is halának, onnan a falusi emberekre is 
kihat a contagio.” * SzO. VII. 196. * csakhamar az egész Székelyföl
dön elterjedt, annyira, hogy a katonaság is elkerülte. Ez azonban nem 
rettentette el a kurucság söpredékéből és csavargókból összeverődött 
tolvajokat, rablókat. “A tolvajok – írja Cserei János 1710-ről – szerte- 
széjjel prédálást tettenek az országban, mint a farkasok, écaka titkon 
rárohantanak a falukra és felprédálták.” Vezéreik Balika, Dráguly, 
Fekete Vaszi, Kimpián Bukur voltak. A dühöngő pestishez marhavész 
is társult, amely akadályozta a mezőgazdasági munkákat. Ennek kö
vetkeztében éhinség is sok áldozatot szedett. Cserei Mihály történe
tiró százezerre teszi a székelyföldi áldozatok számát, mig a több ezren 
a hadjáratokban pusztultak el.

Az 1711. június 13-i lustra szerint “...az nemes /Maros/szék 
Repaltialtatik (felosztatik) négy részre: Úri, Fő rend, Nemes és Sza
badsággal élő rendekre, azonban a szovátaiak neve mellett nem talá
lunk rendre utaló bejegyzést, valószínűleg mindeniket a gyalogos 
rendbe sorolták: Jeremiás János, Kis György, Kováts András, Kováts 
György, Kelemen András, Jánosi Márton, Hajdú Lukács, András Mes
ter (!), Hajdú Pál, Varga Pál, Barta István, Fülöp János, Deák Lőrinc, 
Téglás István, Abodi Ferenc, Szabó Lőrinc, Nagy Márton, Mogyorósi 
István, Ágoston Lőrinc, Domokos Mihály, Domokos Ferenc, Szabó 
István, Salat János, Oláh Lőrinc, Jánosi András, Pap György, Megyes 
István, Bíró János. Ezekhez tartozik három özvegy asszony: Pál 
Ferencné, Kis Pálné, Kusztos Jánosné. A lustra végére a “Darabont 
személyek” kerülnek: Dósán János, Lőrinczi György, Lőrinczi János, 
Megyes Mihály, Pálfi Tamás.

Az összeírásban előfordul a “Mester” jelzővel az András név, ez 
arra enged következtetni, hogy Szovátán az összeírás idejében iskola 
működött. Ezt erősíti meg egy 1717-ból származó egyezség, amelynek 
értelmében az egyházközség tagjai fát hordanak és vágnak a szovátai 
és selyei mesterek számára. Szováta katolikus tanítói a székelyud
varhelyi gimnáziumból és a gyulafehérvári papneveldéből kerültek 
ki. A falusi tanító jövedelmének jelentős része az egyházi földek 
használatából származott, általában 4-5 hold fölt állt a rendelkezésé
re. Általánosan elterjedt szokás szerint a tanító adta a vetőmagot, a 
szántást, vetést, betakarítást a faluközösség végezte el. * Tófalvi Zol
tán: im. 27. *

A lustra szerint a leggyakoribb családnév a Hajdú volt. Régi ne
vek a Bíró, Deák, Désán, Fülöp, Jánosi, Megyes, Mogyorósi, Pap, 
Salat és a Téglás. Az összeírásban szereplő 36 család 180 lakóst jelent 
amihez hozzá kell adni az itt nem szereplő jobbágyok számát. A szá
zad eleji emberveszteséget 10 új család beköltözése pótolta. A hábo
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rús események, a pestis járvány Szovátát sem kímélte, 1713-ban 45 te
lekből 30 lakott és 15 puszta volt. Szováta anyaegyháza, a hodosi anya
könyvében Csedő András plébános bejegyzése szerint a pestist 89 ka
tolikus élte túl.

Nem sokkal később, 1720-ban 1 (2,27%) nemes, 24 (54,54%) sza
bad, 9 (20,45%) jobbágy és 10 (22,72%) zsellér családot találunk, va
gyis összesen 44 (100%) családot. Ez, ha ötszörös szorzószámot alkal
mazunk 220 lakosnak felel meg. Ezzel szemben az 1722. évi összeirás 
során csak 39 (100%) családot találnak. Ebből 25 (64,10%) család sza
bad, 10 (25,64%) jobbágy és 4 (10,25%) zsellér.

Szováta lakossága, művelhető határa és állatállománya 
az 1722. évi adóösszeirás alapján4

családok 
száma

szabad 
székelyek 
25

jobbágyok

10

zsellérek

4

külső 
birtokosok-

Összesen

39

Összesen 
a székben

1821 1205 667 - 4309

szántó 
(köböl)

172 85 16 9 282

Összesen 
a székben

12064,50 7204,50 1685,25 26561

kaszáló 
(szekér)

184 79 18 14 295

Összesen 
a székben

5330 3258,5 814,5 12119

ló 8 9 17
Összesen 
a székben

543 290 162 1278

szarvas 
marha

108 40 13 161

Összesen 
a székben

6534 4049 1850 14308

juh és 
kecske

232 170 - 402

Összesen 
a székben

5876 7265 4396 19937

* Szovátán az összeírás nem talált armalistákat, így a Maros széki 
armalisták adatai és az általuk birtokolt földterület valamint az állat
állomány is hiányzik a táblázatból. Ugyanigy nem vettük figyelembe a 
külső birtokosok gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat. Mindez 
megtalálható a forrás tanulmányban.
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A békeévekben is lassan fejlődő falu 1733-ban válik önálló katoli
kus egyházmegyévé, első plébánosa Halmágyi Mózes volt, aki hivata
losan 1734. április 25-én foglalta el parókiáját.

Az osztrák közigazgatás Marosszéket, amely addig Alsó-, és Fel
ső székre oszlott további 4-4 járásra osztotta. Felső-Marosszék 4. járá
sa a szovátai lett, Szováta központtal, 12 helységgel: Kelementelke, 
Gyalakuta, Havadtő, Vadasd, Erdőszentgyörgy, Csókfalva, 
Szentistván, Atosfalva, Makkfalva, Kibéd, Sóvárad és Szováta. Az 
1726. és az 1754. évi girás gyűlések jegyzőkönyveiben említik az új köz
igazgatási beosztást, mikor a szék 9 járásra (jobbágyfalvi, nyárádgál- 
falvi, harasztkereki, szövérdi, selyei, szovátai, székesi, mezőkövesdi, 
mezősámsondi) volt felosztva. 5 Benkő Károly: Marosszék ismerteté
se. Kv. 1868-1869. 55. *

A járás 1744. évi összeírása képet ad Szováta lakosságáról. Az ösz- 
szeírás csak 4 jobbágycsaládról tudósít, báró Lázár Jánosnak 3 jobbá
gya volt: Kakucs Márton, Hajdú István és Hajdú András, Keresztúri 
Mihálynak 1 jobbágy adózott: Oláh István. A lófők rendjében találjuk 
Kovács Mihály (debil), K. (kis, ifjabb) Kovács András, Jeremiás János, 
Jeremiás Imre, Szász István (gyermek), K. Fülöp István, Jánosi Már
ton (nyomorú született), Dája Mihály (együgyű, hasznavehetetlen), 
Fülöp János és Fülöp Mihály (ketten egy házban), Gub István, Nagy 
Márton, Gub András, Hajdó Simon, Kovács István, Lázár János, De
ák István, N. (nagy, idősebb) Kovács András, Szabó Mihály, Nagy Mi
hály, Abodi Mihály, Domokos Ferenc, Deák György, Márton András, 
N. Fülöp István (debilis) Hajdó István, Désán János székelyeket. A ló
fők számának nagysága azzal is magyarázható, hogy feladatuk volt a 
kincstári sóaknák őrzése. Lőrinczi Mihály (fogyatékos), Lőrinczi Már
ton, Medgyes Mihály és Győri Mihály került a gyalog székelyek rend
jébe. Öt új családnév szerepel az összeírásban: Dájjai, Gub, Győri, 
Lázár és Márton.

A század közepén említik Szováta első főrendi családját a 
“Szováta Járási mágnások és nemesek” összeírásában Sinkovits János 
személyében. A család elszegényedett, mert az 1809. évi lustra szerint 
Sinkovits János fiának csak gyalogos felszerelésre telt.

Kováts András, Jeremiás János, Jeremiás Ferenc, Fülöp István, 
Fülöp János, Gub István, Nagy Márton, Gub András, Hajdú Simon, 
Lukács János, Kovács András, Szabó Mihály, Nagy Mihály, Abodi Mi
hály, Domokos Ferenc, Deák György, Lőrinczi Márton, Megyes Mi
hály, György Miklós szerepel a század közepén a hadköteles szemé
lyek névsorában. A lustrát az 1744-es összeírás alapján állították össze, 
megegyeznek úgy a nevek mint beírásuk sorrendje. 3 új nevet tartal
maz, kiket a hadviselésre alkalmatlan családfők helyett jegyeztek be: 
Jeremiás Ferenc, Lukács János és György Miklós.

62

[Erdélyi Magyar Adatbank]



A XVIII. század közepéig a székelyek viszonylag olcsón jutottak 
sóhoz. A szovátaiak és a környező falvak lakói kisméretű művelés alatt 
tartották a parajdinál nehezebben megközelíthető szovátai sóhe
gyeket. 1762-ben a kincstár teljesen lezáratja a szovátai bányászatot és 
megszigorítja az őrzést. A sóőrök első sorban a szovátaiak közül kerül
tek ki. Parajdon a hagyományos székely sóbányászati módszerekkel 
felhagynak és Frenndl bányatiszt irányítása mellett megkezdik a rend
szeres kiaknázást, immár teljes egészében a kincstár hasznára. Mind
ez a só arának rohamos emelkedéséhez vezetett. * A só felhasználásá
val kapcsolatban lásd: Gub Jenő: A Sóvidék kincse, névadója. Hazané
ző. 1993. 1. 13-14. *

II. József (1780-1790) utasítására 1769-ben megkezdett térképe
zésből és a hozzá tartozó leírásból ismerhetjük meg a XVIII. századi 
Szovátát: “A helység déli szélénél folyik a Szováta folyó. A település 
fölött fakadó patakok közül a Sós-Patak jelentősebb. Ez sótartalmától 
sóssá teszi a Szovátánál a Szováta vizébe ömlő Sebes-patakot is. Ezért 
a patak vize ihatatlan, de főzéshez sózás nélkül is használható. A fen
ti vizek a falú alatt egyesülnek a Parajd felöl erre siető Kis-Küküllővel. 
Ez előzőleg fölveszi még a hegyi forrásokból eredő Juhat (Juhod) pa
tak vizét. Agai közül a Tekercs Juhat Patak a legnagyobb. A Foldvár 
(Földvár) alatt ömlik a Kis-Küküllőbe. A kis Kórós Toplica 
(Kőröstoplica) mezőn Horka Tónak nevezett két csekély felületű, de 
még állóvíz tükre csillog. Vizük sós. Egyikükből fakad az említett Sós 
Patak. Ugyanitt bukkanni a legjobb sóból álló Só Teteje hegyre 
(Kiscseresznyéshegy, Zoltántető). A parajdi sóbányák mívelése miatt 
sóját nem termelik ki. ínség idején azonban élnek vele. Az utak álta
lában jók. Esős időjáráskor azonban sárosak. A Sebes Patak mentén a 
hegyre kapaszkodó út rossz és végül gyalogösvénnyé kcskenyül. A 
Gyergyóba vivő utak csak lovon járhatók. A Szákutas (Szakadát) Te
tején szintén csupán könnyű szekérrel járható út húzódik. Ezen a 
Bokkés (Bekecs) hegyhez juthatni. A Juhatas Patak északi partján a 
meredek oldalú Kobotz (Kopasz) Istók hegy csak a térképre rajzolt ös
vényeken, erdei utakon, valamint a hátán járható. Bükk erdő borítja. 
A település fölött a Kintses Gödör hegy (Restád?) itt kiemelkedő Sző
lő Tetejének nevezett lába uralkodik. (Kintses Gödör hegyen a régi 
időben kastélynak kellett állania romjai azonban nem láthatók.) 
Szováta északi részében fal övezte kis templom és kis paplak meg ud
var. A Segesvárról Parajdra Szovátán keresztül vezető országút esős 
időben sáros és bizony nehezen járható. A Marus Vásárhelyről 
Parajdra vivő országút a Nyárádszereda – Nyárádmagyarós – Sóvára
don áthaladó régi vásárhelyi út. Sóváradnál csatlakozik az előbb emlí
tetthez. Könnyű járművel lehet közlekedni a Bökés (Bekecs) 
hegyen.”7
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A szovátai szabad székely emberek és a jobbágyok közötti vi
szonyra utal dr. Csortán Márton által közölt 1757. május 14-én kelt 
Kötéslevél, melyben Bereczki Fülöp, Páll Ferenc, Domokos Ferenc, 
Hajdú István, Bukur Mihály és Kádár Mihály ”... minnyájan Szovátán 
lakó szabad nemes személyek” kezességet vállalnak szovátai Oláh Ist
ván és János jobbágyakért. A szökni készülő és elfogott jobbágyokat a 
szovátai nemesek ”... kérelmekre elbocsátá oly kondícióval, hogy föl
desurának, úgy szuccessorainak (örököseinek), a legátusainak (itt ügy
intéző) igaz és hív és jó szófogadó szolgája leszen, mind fiával János
sal együtt földéről el nem szökik bujdosónak.” 8 Hazanéző. III. 2. * Fa
lubíró a levél kiállításakor szovátai Megyes Mihály volt. A Bukur és 
Kádár családnevek ekkor fordulnak elő első ízben forrásainkban. Eze
ket később Ilyésmező nevű helységben találjuk, talán ők lehettek első 
telepesei.

A két szomszédos közbirtokosság, Marosszék havasa és Bekecs 
területén elterülő közbirtokosság elsőrendű használói a sóvidéki és a 
bekecsalji 16 falu. Ezek Gub Jenő néprajzkutató szóbeli közlése sze
rint: Kibéd, Sóvárad, Nyárádremete, Nyárádköszvényes, Mikháza, 
Deményháza, Nyárádmagyarós, Kendő, Mája, Márkod, Székelybere, 
Berekeresztúr, Torboszló, Seprőd és Nyárádszentimre. Ezt igazolják 
Bekecsnek a szovátai határba eső helynevei: Seprődi legelő, Májai le
gelő, Remetei mező, Kibédi vápa, Sóváradi cserés, Sóváradi tető. A 
sóhoz tartozó havasokra átjártak a szomszédos vármegyéhez tartozó 
görgényi uradalom jobbágyai is legeltetés, erdőlés céljából.

A sóbányák fejedelmi tulajdonba vétele után a sóhoz tartozó ha
vas nagy része a szovátai határba került a bekecsalji falvak tiltakozása 
ellenére 1600 után a havas birtokosa Marosszék 127 községe lett. A to
vábbiakban a szék rendelkezett a havasok felett, a jövedelem a szék 
pénztárába folyt be és közcélokra fordították. így például ebből az 
alapból biztosították az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság alapja
it. A havasokat gazdaságilag a szék ülésén választott felügyelők (ins
pektorok) vezették és kezelték, a szék által jóváhagyott szabályzatok 
szerint. A birtok őrzésére, az erdők, a legelők, a vadállomány, a halál
lomány megőrzésére plajásokat alkalmaztak. A célszerű gazdálkodás 
az 1772. évi szabályzat megalkotásával kezdődött. Az előtt az 
erdőlési, legeltetési és makkoltatási taksákat a tisztviselők jórészt sa
játcéljaikra használták fel. Elnézték, hogy egyesek használati díjat 
sem fizettek. A kihasználásban érdekelt falvak, mint Szováta, Sóvá
rad, Nyárádmagyarós, Torboszló, Abod mivel káruk származott a 
statutumok be nem tartásából 1778. augusztus 6-án panasszal fordul
tak a székhez. Ennek nyomán több vizsgálatot folytattak és 1797-ben 
új felügyelői szabályzatot dolgoztak ki, de amelyet csak 1806-ban fo
gadtak el.
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A székhavas területén a következő elhatárolt, bérbeadható lege
lők voltak: Ilyésmezeje, Kápolnamező, Istvánbérce, Kopac, Sebesfő, 
Hevederfenyő, Cserepeskő, Kaca, Síkbérc, Leveleskonyha, Alsó Sík
mező, Tekenőshely, Cseretető, Székhavas és Iszujka. 1792 nyarán a 
közeli falvak 15 nyájában 8.075 juh, 6 csordában 691 szarvasmarha és 
ló, valamint 6 kondában 316 sertés legelt, illetve makkok tavasztól ké
ső őszig. 9 Zsigmond József: Ős-Marosszéki Havasok közbirtokossága. 
A Kriza János Társaság Évkönyve. 1990. 37-44. * A szovátaiak fő jö
vedelmi forrása az erdő volt. A “székely az erdőből arat.” 10 Imreh Ist
ván: A törvényhozó székely falu. Kriterion. Buk. 1983. 254. * A székely 
famcsterségekről írja Haáz Ferenc: “A bükkerdő vidékén: szószék, ké
regvéka, osztováta, a fenyves közelében: deszka, zsindely, faedény, a 
nyírfás berkek környékén favéka, kéregsótartó, nyírágseprű, stb. ké
szül. A vadcseresznye héjából kászút, a tölgyfából kaput, mogyoróból 
kávát, gereblyenyelet, stb. készítenek. Valamikor ezek a famestersé- 
gek teljesen az anyag lelőhelyéhez, az erdőhöz voltak kötve ...” 11 Haáz 
Ferenc: Udvarhelyszéki famesterségek. Kv. 1942. 59. * Távoli falvak
ból is eljöttek Szovátára cserefa deszkáért, pl. Toldalagi László maros
vásárhelyi házához a deszkát innen vásárolja. 12 Imreh István: Erdélyi 
hétköznapok 1750-1850. Kriterion. Buk. 1979. 191. * A fakitermelést 
követte a fa feldolgozása: “A falú hatalmas építkezésbe kezd. A mos
tani egészségügyi körrel (1994) egyirányban gátat építenek a Szováta 
vizére és megássák az említett ponttól az akkori faluközpontig, a Füg
getlenség lakótelep alatt az un. Kisárkot (Malomárok). A cél többirá
nyú lehetett, sómentes ivóvízzel ellátni a falút, malmok működtetése. 
Erre a malomhajtásra alkalmas Kisárokra épült 1778 és 1782 között az 
első fűrészmalom.” 13 Zsigmond József: im. lásd még Márton Béla: 
Szováta belső helynevei 1900-1980 között. Hazanéző. 1993. 1. 19. * A 
fűrészmalmot a “szék fűrészének” nevezték.

A templom építésére (1630) a falú erdőt adott Kicsi Orotvány bü- 
tüjében a Sebes vizénél. A Domus Historia megörökíti a falú elöljáró
inak nevét is: Megyes Mihály falubíró, Nagyobb Abodi Mihály esküdt, 
Szovátai Lukács János főmegyebíró, Lőrinczi Márton vice[ai]megye- 
bíró. Jelen voltak még: Gub István, Jeremiás Ferenc, Nagy József, 
Gub János, Kovács Zsigmond, Katona András, Domokos Ferenc, Kis 
János és Oláh István.

Az 1777. évi adóósszeírás hű képet nyújt a falú helyzetéről: Az 
adózók sorát 67 szabad neve nyitja meg. Legnagyobb szántóterülettel, 
16 holddal Kováts Zsigmond rendelkezett, 6-7 hold földje Domokos 
Ferencnek, Nagy Mártonnak, Hajdó Mihálynak, 5-6 holdja Hajdó 
Mártonnak, Gub Jánosnak, Kováts Istvánnak és László Józsefnek volt. 
E “nagygazdák” mellett a többség alig 1-2 holdat művelt. Még kiseb
bek a kaszáló területek, Domokos Ferencnek volt csak 4,5 hold kaszá-
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lója. A kis földterületek ellenére viszonylag nagy volt az igásállatok 
száma, a legtöbb gazdának 2 pár ökre volt. Kováts Zsigmond 9, Ma
gyarosi Zsigmond 8, Domokos János és Hajdó Mihály 6, Gub János 5 
igásállattal rendelkezett. Az igásállatokhoz viszonyítva kevés volt a te
henek száma: az 1-2 tehenet tartó gazdák mellett sokan nem is tartot
tak. Kivételek itt is voltak: A legnagyobb gazda Kováts Zsigmond 6 te
hénnel és 2 tinóval, Gub János és Hajdó Mihály 4-4 tehénnel rendel
kezett. E tekintetben a havasalji falú nagyban különbözött a marosszé
ki átlagtól. A nagyállatok száma elérte a juhok és kecskék számát. Do
mokos Ferenc 18, Gub János 16, Abodi Mihály 14, Hajdó Márton 13 
juhot hajtott legelőre. Kecskét csak 4 gazda tartott, Hajdó Márton 13- 
at, Tállyas Mihály 7-et. Ezenkívül még két gazda tartott 3-3 kecskét. 
Portánként 2-3 disznót tartottak, a legtöbb Kováts Zsigmondnak volt: 
10, Hajdó Mihálynak és Fülöp Andrásnak 8-8. db. A szabadok közül 
haton tartottak méheket. Legtöbbje 10 család, ebből is Kováts Zsig
mondnak volt, a többiek 2-3 családdal rendelkeztek. 14 ÁLtMv. 
Ősmarosszék Közbirtokossága. 187. iratcsomó. 31. *

A külön rovatban összeirt özvegyek közül a legtehetősebb Abodi 
Mihályné volt, akinek 9 hold szántója, közel 5 hold kaszálója, 8 nagy 
állata, 10 juha, 10 disznaja és 4 kas méhe volt. A szabadok jó része 
szolgát is tartott.

Az adózok egy igásállatért 24, egy tehénért 20, tinóért 15, juhért, 
kecskéért, méhkasért 3-3, disznóért 5 krajcár adót fizettek. A föld (?) 
és az állatok után kiszámított adóhoz még családonként hozzáadtak 4 
rénes forintot. így a legtöbb adót, 18 Rft. 26 kr-t Kováts Zsigmond fi
zette, őt követte Hajdó Mihály 12 Rft. 32 kr, Hajdó Márton és Gub Já
nos 10 Rft. Feletti adóval. A többi gazda átlag 6 Rft felett fizetett. Az 
özvegy Abodi Mihályné adója 9 Rft. 37 krt. Volt.

Az adóívek 13 jobbágycsaládot jegyeztek fel, köztük 2 özvegyet. A 
legtöbb földel, 15 holddal Oláh János rendelkezett, őt követte Gáspár 
István 10 holddal, ezenkívül még 4 családnak volt 2-5 hold közötti bir
toka, míg 3 család semmilyen birtokkal nem rendelkezett a határban. 
A leggazdagabb jobbágybirtokos, Oláh János 8 nagy állatot tartott, 
Oláh Lőrinc 5-, id. Hajdó András 4-, ifj. Kakucs János 3-at.

Zsellér családot, köztük 2 özvegyet, 12-öt írtak össze. Köztük 
egyiknek sem volt földje a határban és csak Molnár Mihály és Petrides 
György fizetett adót megművelt föld után. A legtehetősebb zsellér
gazda Major Simon volt, ki 6 nagy állatot hajthatott ki, de vagyona 
nagy részét 50 (!) juha képezte. Amint neve is utal erre valószínűleg ju
hász volt. Szintén juhpásztor lehetett Marosán Péter is, kinek 3 lova és 
2 tehene mellett 13 juha és 28 kecskéje volt. A földterület és állatok 
után mindenki egyformán adózott, de ehhez a zsellérek esetében 2, a 
jobbágyok esetében 3 Rft-ot adtak hozzá. Házzal minden család ren
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delkezett, kivéve Kalisa Mártont, de neki is volt 2 lova és 1 tehene. A 
szovátai lakosokon kívül még 17 sóváradi gazda rendelkezett földdel a 
szovátai határban.

Ezek az adatok megerősítik feltételezésünket, hogy a szovátaiak 
fő megélhetési forrása a rideg állattenyésztés, az erdőlés, a fuvarozás 
és a sóval való kereskedelem volt. “Közel szomszédságban lévén a 
Parajdi sóakna, innen nem tsak az itt való lakosok competens sójok in
gyen jár, de sót kereskedést is szép haszonnal indíthatnak.” 15 P. 
Madar Ilona: * A sót a parajdi bányában vásárolták és a piacokon 
árulták, a harmincadvám lefizetése után távolabbi városokba is elju
tottak. A sót vagy nagyobb, kb. 30 kilós tömbökben, vagy az aprósónak 
vékával árulták. A fő piac Székelyudvarhely volt, ahonnan a csíkiak, 
homoródmentiek és erdővidékiek vitték tovább. A sóárulás legfőbb 
ideje az őszi káposztaeltevés és a téli disznóvágás volt. “Vett az ember 
3 mázsa sót, elvitte Gyergyóba s hozta érte a gabonát” – emlékeznek 
az atyhaiak. Gyergyóban egy véka sót egy véka gabonáért cseréltek. Az 
idevezető utat “só uttyának” nevezték. A Nyárád mentén szintén ga
bonáért adták el. Volt aki vállakózásba is kezdett: fuvarosokat fo
gadtak fel, akik eljutottak Segesvárig, Medgyesig és 
Dicsőszentmártonig. 16 P. Madar Ilona:Adalékok a parajdi sóbányá
szathoz. Etnographia. 1988. 2. 231-232. * Későbbi adatok is említik a 
szovátaiak fuvarozását: gyümölcsszállítás Gyergyóba, borvízfuvaro- 
zás Borszékről a Szászföldre.

A század eleji háborúk elcsitultával, a sókereskedelem, a sóőrzés, 
az erdők, legelők, a fuvarozás viszonylag biztos megélhetést biztosítot
tak. Ez a többlet jövedelem kárpótolta a lakosságot a föld gyenge mi
nősége miatt. A lakosság is gyorsan gyarapodott és a század második 
felére közel félezer lehetett. A régi falú központja a mai Sebes utca be
járatánál lehetett, ahol ma az új utca nyílik a Függetlenség lakótelep 
felé. A falút körülvevő kerítés, az un. porgolát védte a vetést az álla
toktól, felső kivezető kapuja a mai főúton a Vasdomb tetején, a 
Sómező utca magasságában nyílt.

Még 1795-ből is találunk feljegyzést a közterületek, mint pl. a kö
zös kaszálók nyílszerinti felosztására, mely szerint a szabad székelyek 
2 nyilat, a jobbágyok 1 nyílat (részt) kaptak a közös területből, amely 
nem volt örökölhető.

Orbán Balázs az 1780-as évekre teszi Ilyésmező kialakulását: 
“Ilyésmező ... az un. Székhavason fekszik, lakosai taxát fizetnek s né
hány székely család kivételével mind pásztoréletet folytató oláhok.” 17 
Orbán: im. IV. 14. * Azonban a település helyén már az 1750-es évek
ben is éltek tanyasi életmódot folytató családok, 1799.ben 5 család la
kott itt.
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Mindeddig névszerint ismerhettünk szinte minden katonacsalá
dot a 2-3 évtizedenként készített lustrák alapján. Kevesebb adat ma
radt fent a jobbágycsaládokról. Ezt a hiányt pótolja az 1785-1786-os 
urbárium, amelyet a maros vásárhelyi levéltár őriz. A leírtak hitelét 15 
szovátai lakos eskü alatt bizonyítja, ezek közül 8 lófő volt. A névsor 
élén a 69 éves lófő, a falú leggazdagabb gazdája Kováts Zsigmond áll, 
ót követi Hajdó Mihály 69-, Hajdó Márton 54-, Tálai Mihály 64-, Ke
lemen Ferenc 50-, Magyari Zsigmond 60-, Nagy Márton 64-, Kis Ist
ván falbíró 47-, Lőrincz Márton puskás gyalogos 75 éves. A többi 6 es
kü alatt valló lakos jobbágy volt: Kakuts Márton 50-, Kakuts János 62 
éves, valamenynyi Lázár János gyalakuti báró jobbágyai, Márkus Si
mon báró Bornemissza János 63 éves jobbágya, az 55 éves Oláh Lőrinc 
Geréb Katalin jobbágya, és Marusán Simon Bíró Ferenc sóváradi lófő 
35 éves jobbágya. A bizottság a helységről régebbi urbáriumot nem ta
lált. Ezt az urbáriumot Szováta falu jegyzője Páll Jenő és Demeter 
Miklós jegyezték le 1785. augusztus 31-én, régebbi urbáriuma a falu
nak nem volt.

A jobbágyok összeírása Lázár János (Johannis Lázár Liberi 
Baronis de Gyalakuta) 4 jobbágyával kezdődik, akik mind egy egész 
telket kaptak uruktól. Kakuts Jánosnak 1.155 négysögöl (közel fél ha) 
nagyságú belső telke volt. Külső földje másfél holdas volt. Ugyanen
nyi földterülettel rendelkezett Kakuts Márton is, viszont a belső föld
je 1.895 négyszögöles volt. Kakuts György kertje 1.364 négysögöles, 
külső terólete meghaladta a két holdat. Kakuts István rendelkezett a 
legnagyobb belső területtel, amely 2.114 négyszögöles volt, külső terü
lete közel hat holdas volt. Geréb Katalin egész telkes jobbágya Oláh 
Lőrinc belső területe 1.218 négysögöl, a határban művelt földje több 
mint három hold volt. Keresztúri Apor Krisztina egész telkes jobbágya 
Oláh János telke kisebb volt, belső területe 888 négyszögöl csak- 
, viszont a határban nyolc holdat művelt. Kászoni báró Bornemissza 
János zsellére Márkus Simon csak egy 465 négyszögöles telekkel ren
delkezett. Legkevesebb földet a sóváradi Bíró Ferenc lófő féltelkes 
jobbágya művelhetett, kertje 240 négyszögöles, a határban a parcellá
ja csak 200 négyszögöles volt. A kibédi Soó Mihály “szabadon vándor
ló zsellére” Marusán Péter házhelye 1.063 négyszögöl, külső területe 
nagybb volt egy fél holdnál. Ugyanekkor Sóváradon 28,5 jobbágytel
ket irtak össze.

A haszonvételek rendjén a következőket sorolja fel: “marha lege
lő helye minden féle marha élelmére ezen helyiségnek elegendő va
gyon, itató helyek közel, jók és elegendő vadnak, mind tűzi, mind pe
dig épületre való fák falu szükségére nem messze találhatnak, makkos 
helyek elegendők vadnak, melyen midőn Isten áldása vagyon makk is 
elegendő teremni szokott, fiscalis arenda (kincstári bér), hogy itt vagy 

68

[Erdélyi Magyar Adatbank]



másutt is ezen Nemes Vármegye Marosi circulusában usáltatott (já
rásban használtatott) volna nem tudatik, belső kertekben levő 
gyümöltsösok és veteményező helyek a mi kevesek találtatnak, azok 
alkalmatosak, közel szomszédságban lévén a Parajdi só akna innen 
nem tsak az itt való lakosok competens sójok ingyen jár de sót keres
kedést is szép haszonnal indíthatnak. Fabrica (gyár) itten semmiféle 
közéi a B.(áró) Bornemiszszájén kiül, melyben hamuzsír főzetik nem 
találtatik, vagyon ezen falunak egy közönséges három jugerum (hold) 
rétye, melyen megterem hat szekér széna, mely tészen tizennyolc má
zsát, kender áztató helyek elegendők, közel találtatnak, malmok a fa
luban elegendők vadnak, halászatból is jövedelmek szép vagyon.” A 
felsorolás a gazdálkodást nehezítő tényezőkkel folytatódik: “Szántó 
Földok olyan vadnak, melyek a soványság és követsesség miat csak za
bot teremhetők, Kaszálók és rétek egész soványok, messze tanáltat
nak, melyek utyai igen rosszak. Ezek közül mocsáros helyek is, melyek 
az árvíz általis romlandok találtatnak, erdei utyai igen rosszok, vásáros 
helye ezen helységnek közel nintsen, de a melyek távul vadnak, azok
nak is rossz hegyes utya vagyon, szöllöje ingoványos, irotványos (írtá- 
sos) helyei ezen helységnek nem tanáltatik, az egerek és havasi mada
rak sokasága is ezen helységnek sok kárt okoz.”

Az urbárium felsorolja a jobbágyok szokásos szolgáltatásait is, 
ami nincs pontosan meghatározva és a gazdálkodás főbb jellemzőit: 
“2. Az irt jobbágyok és zsellérek nem contractus (szerződés) szerint te
szik a szolgálatot s egyéb szokott adózásokat, hanem minnyájan ugy 
tugyuk régi elejékről amint rájok szállott a robot és egyéb prestatio 
(szolgáltatás) tétetik, most is mindenek e szerént (prestaltatnak) oly 
régi lévén pedig ezen bevett szokásnak kezdete, hogy m sem érthetjük, 
ezért, hogy mikor és mi módon hozottad légyen be az meglet usus 
(szokás) még valami nem is tugyuk. 3. A szolgálat úgy tétetik amint az 
uraságnak tetszik és a mennyit az uraság kéván, nem vigyázván bizo
nyos napszámokra. A szolgálatot kívül pedig tsak a Gróf Lázár János 
úr ö maga emberei, nem különben a Keresztúriné és Apor asszony 
emberei bizonyos számú abrontsokkal és tserefa karokkal adóznak. 
Mind a szolgálat modgyát, mind pedig a szokot adozásokat igy értik. 4. 
Ezen helységnek minden haszonvételei fából és abból származható ke
reskedésből áll. Károkat pedig szoktak legtöbbet az havasi egerek és 
madarak sokasága okozni. 5. Zab, törökbúza és kender fölgyei egy 
egész ház helyes gazdának tizen egy és tizen három darab tanáltatik de 
ezek közül némelyek kisebbek, némelyek nagyobbak lévén belé va
gyon mind együtt három köböl. Rétye tizennégy darab tsak egyszer 
kaszálható vagyon. 6. Nem lévén egy uraság emberei, azért a szolgálat 
is különbözök, mint azon által mindenik mind kézi munkával, mind 
vonó marhával annyi robotot és úgy amint az urakkal egyezhetnek és 
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az urak kivánnyák a szerént teszik a szolgálatot, nem lévén bizonyos 
napszámok amint felyebb is megvallottuk. Járások, kelések (fuvaro
zás) is mint robotba tudodott. 7. Ezen helységben a jobbágyok és zsel
lérek kilenc, tizedet nem adnak, másuttis ezen nemes Vármegye cirku- 
lusában adni nem tudjuk, hanem edgikünk Márkus Simon minden ap
róbb marháiból a tizedet ki adgya. 8. Puszta hely (telek) nintsen. 9. 
Örökös jobbágyok sem mi szabadok ezeket nem gondoljuk lenni an
nyival is inkább mi jobbágyok magunkat örökös jobbágyok lenni nem 
tudgyuk és nem is tartjuk.”

A Marosszék közbirtokossági területére beékeit Szováta százado
kon át hurcolja keletkezése súlyos örökségét. Határát ugyan kijelölték 
de évről-évre ki volt téve szomszédai támadásának, akik igényt formál
tak területeire:"... mivel minden napon csaknem kivánnak a Szomszé
dok reánk jönni és Határainkból a magukéhoz ragasztani igyekeznek 
ugymint Szakadát felöl, Parajdiak és Sófalviak és mások is.” 18

A kincstár felügyelete alatt kiaknázott parajdi sóaknákban 1780- 
ban tértek rá a ha rangalakú, földalatti bányaművelésre. A század vé
gén a sótisztség azon fáradozott, hogy a kamravágást is bevezesse: 
“Azon székbeli szovátai és sóváradi falúi közösségek, hogy a Parajdon 
felállítandó új sóaknának szükségeire a magok erdejéből bizonyos szá
mú fagerendákat, annak való cserfákat illendő áron adnának megke
restetvén és azon falusi közösségek a királyi kincstartó tanácsnak kö
zelebbről az ideérkezett jelentése szerint az ő tőlük kért cserfákat az 
azokért igét illendő árért is adni nem akarván – minthogy az említett 
felállítandó Parajdi sóakna az egész vidéknek könnyebbségére fog len
ni, s annál fogva a magok hasznokat munkálkodjék a kérdésben forgó 
közönségnek – ha a tőlük kért cserefákat meg nem tagagygyák illendő 
áron adni meghagyatik kegyelmeteknek, mely szerint az említett 
szovátai és sóváradi falusi közösségeket hathatósan arra kérni 
ügyekezzenek, hogy ők a parajdi sótisztségnek azért illendő áron cse
regerendákat adjanak. Az Inclytus Salinare Officium (Sóhivatal) itt 
reguált (utasított) minket arra és a szovátai és (só)váradi communitá- 
sokat (községeket) arra, hogy az Akna számára megkívánt bizonyos 
számú fákat pénzért administrálnánk (adnánk) az iránt, hogy javallani 
el nem mulattyuk, de erővel a communitásokat erre nem vehettyük, 
mivel különös magok birtokok alatt levő erdejek különben is a szék 
számára is, mikor a feles (nagymennyiségű) fák kívántatnak, mint 
most is a Nyárádtövi hídra, a szék tömlöcére megkívántatnak, többnyi
re az erdős helyek szokták adni és ezen communitások is feles fákat 
adtanak, melyek jelentése mellett maradunk illendőképpen 
Marosszéki tisztségtől.” 19 Madar P. Ilona: im. 215. * A bánya áraján
lata kedvezőtlen lehetett ezért volt szükséges a szék utasítását kieszkö
zölni, mert csak így remélték a szükséges cserefát beszerezni a székha
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vasról. A szék sem kényszeríthette a fakitermelésből jelentős jövedel
met megvalósító szovátaiakat és sóváradiakat a szállításra, Megtudjuk 
a levélből, hogy képesek voltak ilyen nagymennyiségű faanyag kiter
melésére és leszállítására.

A Sóhivatal, monopolhelyzetét kihasználva, magasra emelte a 
sóárakat, a sókereskedelem beszűkült. A szovátai sókereskedők kény
telenek voltak felhagyni a sófuvarozással. Ezután a szovátaiak fő jöve
delmi forrása a fakitermelés maradt. Ez érzékeny vesztesség volt a 
szovátaiak számára. Ezután találkozunk olyan szovátaiakkal is akik ki
költöznek a faluból. Jeremiás József a moldvai csángók számát gyara
pította. “Mint, hogy Nemes Maros Széki Szovátán Vitézlő Jeremiás 
Istvánnak és Lőrincznek Oszló Jószágok Lévén a Testvér ... Jeremiás 
Josephel, a Ki most moldvába Lakik és Azon Jószág Sok Adósságo
kért el foglaltatott vala ezen Jószágot Jeremiás István és Lőrincz hoz
ták vissza de mint, hogy ketten birják és Joseph nem segítette vissza 
hozni nemis Kiványa Jeremiás Joseph el venni a Jószágot, hanem most 
még Kiván Jeremiás Joseph a két Báttyától a Jószágra Nyoltz Magyar 
forintot melyet Kiis fizették tovább edyezésig Jeremiás István és Jere
miás Lőrincz. Mely fen irt edyezési fizetés a Szerint ment Légyen vég
hez, kézbe adás alat aról, Jó Leszünk ismerete szerint és Nevünk 
alólirásával bizonyosságot tészünk. Anno 1805 5-ta Martii. Domokos 
Mihály, Kelemen István, Pál Péter Székel Szabad Emberek, Magya
rosi Ferenc Székel Szabad Ember. Borítón: Jeremiás Istvánnak és 
Jeremiás Lörincznek Jeremiás Josephnek adott 8 forintról való le
vél. 20 Eredeti Szabó Béla volt szovátai ref. lelkész özvegyének tulaj
donában *

A napóleoni háborúk idején a fenyegető francia betörés árnyéká
ban I. Ferenc (1792-1835) meghirdette a nemesi felkelést, az utolsót a 
magyarországi nemesség történetében. A Székelyfoldön is tartozott 
bevonulni minden 18 – 50 év közti szabad székely. Szováta 1809-ben 
készült összeírásában a következők szerepelnek: nemes özvegy 
Sinkovits Jánosné gyalogos fia, majd a libertinusok (szabadok) rendjé
ben Domokos Tamás, Abodi János, Magyarosi Ferenc (testi fogyaté
kos), Demeter Márton, id. Lőrinczi András, Hajdó János kisebb, Már
ton György öreg, Márton András, Fülöp János, Tályai Mihály, Gub 
István, nagyobb Hajdó János, Kováts Dániel, Fülöp István, Kelemen 
András, Jeremiás Lőrincz Medgyes Mihály, Magyari Antal, Lőrintzi 
József, Domokos Mihály, Gub Mihály, László György, Domokos Jó
zsef, Jeremiás Márton, László Márton, Gub András, Fülöp József, De
meter Miklós, Magyarosi Albert, Hajdú Mihály öreg, Jeremiás János, 
Hajdú József, Hajdú János, Hajdó József, Nagy András, Hajdú Fe
renc, Faluvégi Márton lóval, Kováts József, Jeremiás József, Gub Pál, 
Gub Imre, Jeremiás Pál, Deák György, Bereczki Péter, Nagy Mihály,
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Kelemen István, Fülöp György öreg, Bereezki Mihály lóval, Abodi Ist
ván lóval, Pál János, Lőrincz András középső – debilis, Márton János 
öreg, Máthé Mihály, Lőrinczi András kisebb – lóval, Deák József, Do
mokos Antal, Sándor Bertalan, Szőcs Márton debilis, Hajdó Mihály, 
Hajdú István, Kelemen Antal, Jeremiás István, Gub Miklós, Sípos Mi
hály, Demeter Antal, Lukáts György, Lőrinci József nagyobb, 
Bcreczki János, Lukáts András, Kováts János, Lőrinczi János, László 
Dániel, Lőrinczi Mihály debilis, Fülöp János kisebb, Demeter József, 
Pál György, Kis Antal, Bereczki János kisebb, Benő János, Medgyes 
János, Máté István, Jeremiás András, Lőrinczi György, Domokos 
Márton, Sándor János, Kovács Márton, Medgyes András, Márton Mi
hály, Kelemen János, Kis József. A szabadok özvegyei: Kis Istvánné 
nagyobb, Lőrincz Jánosné, Gub Jánosné, Márton Imréné gyengék a fi
ai, Hajdú Mátyásné. Szerepel az összeírásban 2 kihúzott név is: Domo
kos Pál és Kortsák Ferenc.

Az összeírás összesen 99 nevet tartalmaz. Ha feltételezzük, hogy 
a jobbágycsaládok száma nem változott, Szováta laksága 500 fölött le
hetett.

Három új családnév tűnik fel: Faluvégi, Sándor és Szőcs. A Gub 
és Jeremiás nevet 7-7 családfő viseli, a Hajdút 6, a Domokos, Fülöp és 
Márton nevet 5-5. A XVIII. Század folyamán beköltözött családok kö
zül 8 származhatott Sóváradról, 5 Nyárádremetéről, 3-3 Köszvényes- 
ről, Kibédről és Sófalváról.

Összehasonlítva a szovátai összeírást a szovátai járáshoz tartozó 
11 falu hasonló adataival Szovátán feltűnő a nemesek és armalisták kis 
száma. Ezt az erdőalji falu viszonylagos szegénységével is magyarázha
tó. Ugyanekkor Makfalván 126, Kibéden 203, Sóváradon 127 katona
kötelest írtak össze. Ennél lennebb a családok többsége jobbágy lehe
tett mert Erdőszentgyörgyön 12, Csókfalván 28, Havadtőn 18, 
Kelementelkén 20 katonakötelest írtak össze. Gyalakután, a gróf Láz
ár család birtokközpontjában csak 1 katonaköteles szabad székely la
kott.

Az összeírás alapján állították össze a marosszéki nemesi insur- 
gensek (felkelők) névsorát. 21 ÁLtMv. Conscriptio 1809. * Ebben fel
jegyzik azt is, hogy ki állította ki maga költségén a felszerelését és ki 
vette igénybe az erre szolgáló 50 forintos segélyt. Mások egy-egy 
lovaskatona felszerelésének költségeihez járultak hozzá. Domokos 
György a maga költségén gyalogos felszerelést vásárolt, akárcsak ifj. 
Fülöp János, Jeremiás Márton, Gub András fia József, Gub András, 
Kis Antal és testvére István, Medgyes András, Bereczki András, Haj
dú Mátyásné fia Pál, Kis József, Jeremiás György, Lukáts András, 
Marusán László fia István. Sándor István a Birtalan fia, Abodi János 
fia József, Gub István, Fülöp Antal öccse István és Kacsó Antal igény
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be vette az 50 forintos segélyt. Kováts Márton, Demeter József, Hajdú 
Antal, Benő János, Magyarosi István, Oláh János fia Péter, Nagy Mi
hály fia Mihály neve után a “szegénysége mián gyalogos” megjegyzést 
találjuk. Gub Imre “lóval való kiállításában” “concural” Gub Mihály 
veje Fülöp András, Jeremiás Lőrinc, Gub Pál. Gub Márton lovas fel
szereléséhez hozzájárult Fülöp András, Jeremiás Lőrinc és Gub Pál. 
Sándor János lovas székely nemes ember felszerelésébe Hajdú Ger
gely, Hajdú Antal, Pál Péter, Medgyes János segített be.

A névsorban jobbágy nevek is megjelennek mint például Oláh Já
nos fia Péter, ezeket a Szovátán birtokos (bebíró), de máshol lakó ne
mesek itteni birtokaik kötelezettségeként állították ki.

Az összeírtak közül 52 személyt mentenek fel vagy testi hiba 
(“nyomorék”), vagy szegénység miatt. Különböző betegség miatt fel
mentést kapott.., süket vagy vak volt... Hajdú János mert “világtalan 
öreg annyát, 5 kis gyermekit tartja, szegény”, Tállyai Mihályt mert “43 
éves, 10 apró gyermeke” van, Medgyes Mihályt “3 gyermeke és két fe
lült Atía fiának Házokat curálja (gondozza), szegény” miatt, Hajdú 
Mártont mert Mihály házában “egyetlen fiu”, Hajdú János fiát Imrét 
mert “egyetlen egy fiu”, Deák Mártont mert “négy gyermeke (van), 
szegény”, stb. miatt mentik fel.

Szováta története szempontjából különösen érdekes, ha összeál
líthatjuk a sólelőhelyeket őrzők névsorát. Vezetőjük az 59 éves Gub 
János “a kis Só Bánya mellett Lovas Legény”. Rajta kívül még a 36 
éves Lőrinczi János, a szintén 36 éves Domokos Antal és a 26 éves 
Lőrinczi György neve után szerepel “a bányán Hajdu” bejegyzés.

Szováta járásban összesen 15 nemes lovast, 39 nemes gyalogost, 4 
armalista lovast, 108 armalista gyalogost, 64 szabad székely lovast és 
475 szabad székely gyalogost írnak össze.

A székelyföldi nemesi felkelők végül is nem jutottak el a csatatér
re, nem voltak ott a győri vesztes csatában. A székelyföldi “felkelők” 
megtagadták a katonáskodást az idegen érdekek védelmében.22

A századforduló körüli állandó európai háborúk hatásaként a 
sóárak is ugrásszerűen növekedtek. Ehhez hozzájárult a kincstár kí
méletlen árpolitikája is. A jövedelmek növelése érdekében túlzottan 
magasra emelt árakat állapítottak meg kihasználva az állami sómono
póliumot. Ennek eredményeképp 1809-ben pl. a királyi Magyarország
ból származó 40 millió ezüst Ft. kincstári bevételnek csaknem felét, 18 
millió a sóbányák bevételéből származott. 23 Józsa András: Sólopások 
Szovátán. Árgus. 1994. 10. * Ekkor már megszüntették a hagyományos 
bányászatot, a szovátai un. “Kis Só Bányát” végleg bezárták, a lelőhe
lyek körül egy lovaslegény parancsnoksága alatt hajdúkból vagy ahogy 
még írják plajásokból őrséget állítanak a prevaricatorok (tolvajok) el
len. Az őrség számára kis földkunyhókat építenek. 1802. decemberé- 
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ben egy (?)mázsa só 50 krajcárba került (1 Ft. = 60 kr.), ugyanez a 
mennyiség 1810-ben már 4 Ft. 50 kr.-ba, 1812. május 1-én a tömbsó 
mázsája 3 Ft. 40 kr., az aprósó 2 Ft. 8 kr. Ugyanennek az évnek a vé
gére a só mázsája már 11 Ft.-ra emelkedett, 1 kupáért 11 Kr.-t kértek. 
Az nagy árakat az is súlyosbította, hogy 1811-től a Sóhivatal bankót 
nem fogadott el csak ezüstpénzt. 24 Ranca Ion: Frămîntări sociale în 
împrejurimile Sovatei și a Praidului la sf. sec. al XVIIl-lea și inceputul 
sec. al XIX-lea. Kézirat a szerző tulajdonában. * 1815-ig a só ára 13 
ezüstforintra ugrott mázsánként és a háborús évek elteltével sem mér
séklődött. Így a só megfizethetetlenné vált még a módosabb paraszt
gazdák számára is, a szegényebbek számára egyenesen elérhetetlen 
volt. A jobbágyrendű Kakuts Jánosné 1806-ban félvéka só eltulajdoní
tásáért 10 korbácsütést kapott, de a kiszabott pénzbírságot, – egy véka 
só árát – hat év alatt sem tudta kifizetni. Kismennyiségű só ellopásáért 
25 Ft. (ami nagy összeg volt) büntetést és 10-20 botütést kaptak a fér
fiak, korbácsütést a nők. Ezek az állapotok arra vezettek, hogy egyre 
gyakoribbá váltak a sólopások. A parajdi sóhivatal az őrség megerősí
tésében látta a kérdés megoldását, sóőrnek csak erős, egészséges, írás
tudó ifjakat vettek fel. A lopások meggátlása és a falvaknak a megőr
zésben való érdekelté tételében a lelőhelyek melletti falvak ingyen sót 
kaptak. 1816-ban Alsó- és Felsősófalva, Parajd és Szováta falvak lakói 
folyamodnak, “...hogy nekik az ingyen só továbbra is a régóta szokás
ban lévő mérték és mennyiségben adassék ki.” Válaszul az 1816. ápri
lis 4-i kincstári leirat intézkedik, hogy az említett falvak "... részére az 
ingyenes só továbbra is adassék ki.” 25 Szovátai rom. Kath. Plébánia. 
Domus Historia. 21. *

Az ingyen só fejében a Sóhivatal elvárja a sóőrzésban való részvé
telt, 1819. október 30-án a parajdi sóhivatal kéri Marosszéket, hogy 
parancsolja meg Szováta lakóinak a sóőrök segítését, mivel a tolvajok 
50-100-as csoportokban támadják a sóhegyeket. 26 Fekete Árpád – 
Sigmirean Cornel: Scurtă prezentare istorică a orașului-stațiune 
Sovata. ? Kézirat, 1987. A székely sólopások színes leírását találjuk 
Gub József lovas legény és Szentiványi Sámuel nyárádgálfalvi dulló je
lentéseiben. 1819. november 3-án Gub József jelenti a sóhivatalnak, 
hogy előző éjjel a sóhegyet 100 nyárádmenti támadta meg 30-40 lóval, 
elűzve az őröket. Kéri Szováta falu segítségét a tolvajok távoltartásá
ban, elfogásában. A következő nap jelenti, hogy a tolvajok Ehed, 
Hodos, Deményháza, Búzaháza, Csíkfalva, Szentmárton, Márkod és 
Kendő falvakból jöttek. November 7-én ugyanő jelenti, hogy a sóhe
gyet 250-en támadták meg. Más jelentés szerint a támadok vezetői a 
bckecsalji Mátyus erdő szélén és az Árnyék határrészen tüzeket gyújt
va gyűjtötték össze embereiket. Miután 4-5 falu emberei összegyűltek 
a lovas vezetők élén megindulhatott a “sereg”. Kezdetben némán, 
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csendben haladtak, a hangoskodókat veréssel fenyegették a vezetők. 
A nők és a gyerekek viszik a világító eszközöket. A sóhegyekhez érve 
a lovas és gyalogos székelyek megrohanják a sósziklákat, elkergetve az 
őrséget a fáklyák fényénél vágják a sót, megrakják a lovakat. A gyer- 
gyóiak ugyancsak szervezetten, mint egy katonai akcióban fényes nap- 
pal érkeztek, puskáikból sorttizet adva elkergették a sóőrőket, majd 
nyugodtan megrakták zsákjaikat. * Józsa András: im. .O. *

A feljelentések alapján sok sótolvajt elfogtak a hatóságok: 1817. 
június és október között 7-et, ugyanazon év novemberétől áprilisáig 20 
személyt. Az előbbiekre a kiszabott testi fenyítésen kívül 406 Ft. 43 kr. 
büntetéspénzt szabtak ki. 1821-ben Szeredai Benedek Szováta járás 
dulló szembesíti a gyanúsítottakat a feljelentőkkel. Ez nem mindig si
került mert ha nem a gyanúsítottak, akkor a feljelentők tűntek el az el
járás előtt, mint pl. Dályai Miklós és Horváth János sóváradi feljelen
tők. A Sóhivatal a sóőröknek karddal, puskával és lóval való felszere
lésével próbál védekezni. 1820. április 16-án a szovátaiak kérik az eré
lyesebb fellépést a tolvajokkal szemben, mivel ezek a legelőkön lévő 
nyájakat és a pásztorokat is megtámadják, puskával lesik őket és fe
nyegetőznek, hogy felgyújtják a falut, a lakósait pedig lemészárolják, 
ha még segítenek az őröknek. A tolvajok ellen tehetetlen sóhivatal 
már nem tudja megvédeni a lelőhelyeket, ezért katonaság kiküldését 
kéri. 1820. április 5-én a parajdi sóhivatal értesíti Marosszék hivatalos
ságát, hogy a Gubernium 60 katona kiküldését határozta el és javasla
tot kér az elszállásolásukra. A szék Szovátát javasolja, mint erre legal
kalmasabb helyet, majd elhatározzák egy 4 házból (szobából) álló ka
szárnya építését. A katonaság megjelenésével egyidőben új panaszok 
jelennek meg a katonák túlkapásairól, pl. 1821. június 2-án Gálfalvi 
Mihály Selye járás dullója jelenti, hogy a Marosvásárhelyről Parajdra 
tartó katonák Nyárádszeredában élelmet raboltak a lakosságtól. 1822. 
szeptember 30-án a szék kéri Szováta számára a felmentést a katona
ság számára szolgáltatandó fehérnemű, tűzifa és gyertyák biztosítása 
alól. Külön kedvezményként 1824-ben a sóőrőket felmentik az útjaví
tásban való részvételtől.

Így 1820 végére a marosszékiek sólopásai alább hagynak, viszont 
a gyergyóiak 2-300-as csoportokban támadják a hegyet. Október 16-án 
Zöld András alkirálybíró megvizsgálja a szovátai sóhegyet és 121 tör
vénytelen bányahelyet számolt össze. A szovátai úton haladókat a haj
dúk zaklatják, megmotozzák lopott sót keresve náluk. 1826. január 30- 
án Nagy József alkirálybíró és Gálfalvi Mihály dulló 317 Ft. 30 Kr.-t 
kapnak a kirótt büntetések után. Az elfogott sótolvajoknak elkobozták 
szekerét, igásállatait, egy forint bírságot fizetnek minden font sóért. A 
bírságpénz egyharmada a feljelentőé, a másik harmada az elfogójáé. 28 
Ranca, Ion: im. * Egymás után fogják el a sótolvajok vezéreit, 1824-
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ben a híres sótolvaj Koronka Sándor 2 évi kivizsgálás után 4 évi bör
tönbüntetést kapott. Egy másik híres tolvajvezért 10 év börtönre és 
1.000 (?) botütésre ítélnek. 29Ranca Ion: im., Józsa András: im. *

A Gubernium az 1823. július 4-i 6.219 sz. rendelete újra leszöge
zi, hogy a só jövedelme a teljes egészében a királyi kamarát illeti. 
Marosszék kéri, “hogy a sóárizeten lévő katonák a királyi sót őrzik, és 
minden büntetések is, melyek az elfogott sóprevaricatorokon vétetnek 
fel a kamarának adatnék bé, s mégis a szegény adófizető nép, a ki ma
ga is a végső pusztuláshoz nem messze vagyon, nagy fizetésen, ezen 
csupán a kamara javára őrző katonáknak kénytelen mészárost tartani, 
melyért a lovas század számára fogadott mészáros fizetésen kívül 800 
rfrt. váltó cédula, 300 széna, ugyanannyi zab portiokat és 10 ól tüzi fát 
nem kevés romlásával, e mellett a maga adóját ily szürnyű pénz 
szükében pengő pénzben fizetni, házi saját sóját ily szerfelett való áron 
kénytelen venni, ezen kevés salgamalis bonificatio megkapásától ne 
fosztassék meg, vagy ha ezen helyt nem találhatna, méltóztassék bár az 
ezen székben fekvő lovas századnak felét valamely nemes szomszéd 
jurisdictioval tartatni, hogy bár e részben ezen szék szegény lakosain 
könnyebbittessék.” 30 Benkő Károly: Marosszék ismertetése. Kv. 
1868-1869. 247. * A sóhegy őrizetéhez “két őrző hajduház és 12 kalyi
ba” tartozott “nappal heten, éjjel 32-en őrzik a fináncokon kívül”, “a 
szovátai sóőrizeten lévő, úgy másutt is strázsát álló katonák által 
megszólitandó személy álljon meg, és feleljen, különben reá fog a ka
tona lőni.” – írja elő a Gubernium 1825. december 19-i 12.418 sz. ren
delete. 31 Benkő Károly: Marosszék ismertetése. 1868-1869. 247. * 
1830-ban a tordai sóhivatal a visszaélések megakadályozására ponto
sítja a fegyverhasználati jogot: a sóhegyet őrző katonák csak közvetlen 
támadás esetén használhatják fegyvereiket. Ennek ellenére továbbra 
is történnek tragikus esetek: 1833-ban lelövik Kacsó Sámuel nemes 
embert, kinek ügyét a szebeni katonai parancsnokság vizsgálja ki. A 
katonaság kenyérrel való ellátása a parajdi sóhivatal feladata volt, de 
a panaszok nem ritkulnak, mivel az ellátás hatalmas terhet jelentett a 
szovátai lakosság számára.

A görgényi uradalom elzálogosító vásárlással (visszavásárolható 
módon) megszerzi a Szakadát környéki bükkerdőket és hamuzsír hu
tát épít. Ekkor alakulhattak ki az első tanyák. A hamut a döntés he
lyén égették, a lúgzóhely, a hamuzsír előállítása a Szováta – 
Nyárádremete közti országút mellett volt, a mai 131-es számú ház kör
nyékén. Itt hatalmas hamuhegyet találtak ahonnan évekig hordták a 
környező földekre trágyaként. Egy 1845. December 9-i keltezésű irat 
szerint a Székhavas területén egy posztógyár létrehozását ide tervez
ték, amely feltehetően nem valósult meg mert későbbi forrásokban 
nem bukkantunk nyomára.
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A rom. katolikus plébánia levéltára őrzi egy 1817. június 11-i kel
tezésű iratot, amely szabályozza a kepefizetést. Egész kepét, vagy bért 
fizetni tartoznak, azaz a papnak 2 kalangya őszi, két kalangya tavaszi, 
kántornak mindenikből egy-egy kalangya gabonát: 1. Az olyan gazdák 
akár szabadok akár zsellérek vagy jobbágyok azok, akiknek 12 kalan
gya gabonájuk terem, ide értetnek azok a gazdák is, kik egy fedél alatt 
laknak, ha mingyárt osztatlan vagynak is, csakhogy ahoz való értékek 
légyen. 2. Az olyan gazdák, akiknek 12 kalangya gabonájok nem terem 
ugyan, de vonó marhájuk lévén szekereskednek és kézmívekkel keres
kednek. Szeműl vagy azt felérő pénzül egész bérrel tartoznak. 3. Az 
olyan özvegy asszonyok akiknek joszágok és vonó marhájok lévén ar
ra való fijok vagy szolgájuk által egész gazdaságot üznek. 4. A nagyobb 
folyóvizeken lévő molnárok 2 vagy 4 kövű malomban.

Félbérrel tartoznak: 1. Az olyan gazdák akiknek jószágok és vonó 
marhájok lévén 12 kalangyán alól terem a gabonájok és a mellette bi
zonyos keresetek vagy más életek módgya nincsen. 2. A külön gazda
ságot folytató legények. 3. Akiknek özvegy attyuk vagy annyok vagyon 
mellettek ha maga egész adót bír adó az attyával vagy annyával bérrel 
tartozik, ha ennek részére is illendő érték vagyon. 4. A patak malmos 
molnárok, ha egyebütt egész bért illető vagyonuk nincsen.

Mind a két osztálynak pedig azon esetben ha jég esső vagy levegő
nek egyébb ártalmas viszontagsága miatt a föld rendesen gyümölcseit 
nem adná, hogy az Egyházi Szolgák minden jutalom nélkül ne marad
janak, kiki egy kalangya őszi helyett egy véka őszi gabonát, egy tavaszi 
helyett egy véka tavaszit fizetni szeműl vagy pénzül tartozik.

Pénzbérrel tartoznak: 1. Az olyan szegény gazdák akiknek arra va
ló vonó marhájok nem lévén gazdaságot nem folytathatnak, a Papnak 
24, a kántornak 12 Krt. fizetnek. 2. A kereskedők, kalmárok és mes
teremberek a magok értékek szerint amint a megye hütössei itélik a 24 
Kr., vagy azon fellyül fizetik a bért. 3. Özvegyek, nőtlenek, kik munká
jukkal keresik kenyereket a Papnak 24 pénzt, a Kántornak 12 pénzt fi
zetnek. 4. A jövevények és jószágtalanok, ha házasok a Papnak 24 Krt., 
a Kántornak 12. Krt.”

Szovátát nemsokkal ezután, 1819-ben rendelik az udvarhelyi es- 
peresi kerülethez. 1822-ben építik újjá a régi katolikus templom tor
nyát, amit a templom tégláira a téglavető által karcolt évszám is igazol. 
Ez a torony is zsindelyfedelű volt. Azonban a kis templom annyira 
megrongálódott, hogy az 1840 évektől már használhatatlanná vált, a 
miséket a régi iskola épületében tartották. Később összeomlott, azon
ban a tornya és a körülvevő fal tovább állt. Az elhagyatott rom a “Ba
golyvár” nevet kapta, ezt helynévként ma is használják.

A falusi iskola csak a legelemibb ismereteket adhatta a gyerekek
nek. A régi iskoláról a Domus Historiában találunk egy színes leírást:
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Az öregebb emberek emlegették, hogy akkor nem volt még berendez
ve semmilyen felszereléssel, mint a legtöbb községben, aki akarta 
elküldötte fiúgyermekét tanulni, kikkel vagy a kántor vagy a sokszot a 
betűvetést nem ismerő felesége “recitáltatott”. Minden diáknak viasz- 
szal bevolt bükkfatáblája volt, amelyre íróvesszővel karcolták a betű
ket majd ennek lapos végével simították el a viaszt. Az iskolába járás 
nem volt kötelező, így sokan nem is tanultak meg írni-olvasni. Akik ki
tűntek a mikházi ferences kolostor iskolájában tanulhattak tovább. 
1832-1834 között az átlag 60 feletti tanulólétszámból két szovátait ta
lálunk: Kelemen András és Páll György, kik 12-től 14 éves korukig ta
nultak itt. 1836-1840 között itt végezte tanulmányait Illyés András, aki 
1838-ban osztályelső volt. Ezekben az években még 5 szovátai nevét 
találhatjuk: Illyés Lajos, Jeremiás Márton, Hajdú Zsigmond, Sebes
tyén Lajos és Lukáts János aki szintén osztályelső volt. Hittant, magyar 
nyelvtant és olvasást, német olvasást, történelmet, földrajzot, termé
szetrajzot, számtant, alkotmánytant, egészségtant, szépírást, tornát és 
éneket tanítottak.

A szovátai református leányegyház létrejöttének pontos idejét 
nem ismerjük. A református lakosok egyházi életét jelzi egy 1840-ben 
kelt"... egyezség, mely első bizonyító okmánya annak, hogy a Szovátán 
lakó reformátusok szükségét érzik a sóváradi pappal és mesterrel 
egyezségre lépni, istentisztelet tartása és ezeknek díjazása iránt.” 32 A 
Marosi Egyházmegye története. Melléklet az 1905-évi Névtárhoz. Kv. 
1905. LXIV. * Ugyanebben az évben temetőhelyet is kérnek "... azon 
okból,... hogy a többi felekezetek megtagadják a saját temetőjükbe va
ló temetkezést.” 33 A Marosi Egyházmegye. 1905 * A lassan erősödő 
gyülekezet már templomépítésre is gondolhat, mert 1842-ben hat íz
ben fordulnak templomhely adományozásáért gr. Toldalagi Ferenc
hez, Marosszék királybírójához és a szék tisztségéhez. Ebben az idő
ben Só Zsigmond megyebíró házában tartják az istentiszteleteket, hol 
Muzsnai Sámuel sóváradi református pap és Fábián András kántor 
szolgálták be. A templomépítés akkor valósulhatott meg csak mikor 
1844-ben Szabadi Miklós saját belsőségéből templomhelyet adomá
nyozott. Ugyanazon évben szerzik közös adakozásból begyűlt pénzen 
az első kis harangot, amelyhez "... a sóváradi eklézsia ad 60 máriás fo
rintot ajándékba, de úgy, hogyha a szovátai filia megszűnik a harang a 
sóváradi református eklézsiáé legyen.” A harang, ami valójában egy 
kis csengettyű volt, 145 máriás forint és 50 dénárba került. A kis kö
zösség valójában nagyon szegény volt, 1845-ben összbevétele 13 Ft. 32 
kr. volt csak.

Gyújtó István 1846-ban egy telket adományoz az egyházközség
nek. Ekkor Gyújtó István, Bokor Mihály, Só Zsigmond, Szabodi Mik
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lós, Szász Mózes, Bíró Gergely, Kálmán József, Szopós István, Albert 
Sámuel voltak a közösség legtekintélyesebb tagjai.

Ugyancsak ekkor készülnek templomot építeni a szovátai magyar 
görög katolikus vallásúak is: “Folyó 1840-ik Esztendőben Szeptember 
holnapja 28 kán midőn volnánk hivatalosan Nemes Maros Székben 
Szovátán, a Pál János mostani lakó Házánál, jelenének meg ottan mi 
előttünk két részről való Vásárló személyek úgymint: egy részről Pál 
János mint Szovátai Unita Eccla (görög katolikus, unitus eklézsia) me
gye Bírója, úgy hitesei Lengyel János és Fülöp Mihály ... magok és az 
egész Szovátai Unita Eccla Representásai ... Kik is jelentenek ... 
mielöttünk ilyen örök állandó vásárt: hogy tudni illek Szüksége lévén 
a Szovátai Nemes Unita Eclesiának egy alkalmas Templom helyre ma
goknak ahol Isten dicséretére egybe gyűjjenek és Templomot építené
nek.” 34 ÁLtMv. Fond Parochia greco-catolicá Sovata, 2 iratcsomó. * 
A megvásárolt terület a régi római katolikus templom melletti dom
bon volt, a mai köztemetőben. A templomot ekkor még nem sikerült 
felépíteni, a telket temetőként használták.
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1848. őszén a Habsburg birodalom megkezdhette a magyar forra
dalom elleni háborút. Erdélyből, ahol sikerült ütőképes császárhű 
hadsereget megőrizni Puchner táborszernagy parancsnoksága alatt, 
ahol a román és szász nemzetiségeket sikerült a magyar forradalom el
len fordítani, szándékoztak hátba támadni, két tűz közé fogni a ma
gyarországi honvéd hadsereget. Így az erdélyi hadsereg, a székelység 
szerepe felértékelődött. Ilyen körülmények között kezdődött meg a 
sorozás a Székeiyföldön. Szeptember 18-án a Sóváradra kirendelt ösz- 
szeíró bizottság tagjai – Sántha Károly, ifj. Albert Mihály és Gergelyfi 
Samu – előtt 40, 18-22 év közötti szovátai ifjú is megjelent. Az erdélyi 
forradalmárok a Székelyföld felfegyverzésétől várták a kedvező fordu
latot. A határőrség felszámolása kivonta a szervezett székely katona
ságot a szebeni főparancsnokság hatásköréből. Kossuth Lajos október 
10-i kiáltványában a székelységet “a hazaárulók” elleni tömeges felke
lésre szólította fel. “S Kossuth kezdeményezésére kilenc kormánybiz
tost küldött ki (az országgyűlés) a törvény végrehajtására és önkénte
sek toborzására. Közülük a leghevesebb vérmérsékletű, Berzenczey 
László marosszéki képviselő, nem törődve a helyi magyar vezető kö
rök rosszallásával és várható ellenkezésével, október 16-ra általános 
székely nemzeti gyűlést hívott össze Agyagfalvára, a székelyek ősi gyü
lekezőhelyére. A néptömegeket a politikai gondolkodás immár archa
ikusnak minősíthető elemeivel mozgósította, de nagyon is korszerűnek 
minősíthető össznemzeti és forradalmi célok érdekében.” A székely 
nemzet “régi szabadságának” visszaszerzésére szólította gyülekezésre 
a székelyföldi magyarságot, fejvesztés és birtokdúlás terhe mellett 
minden hadköteles férfit.... Balázsfalva után Agyagfalva lett az oly tra
gikus módon egymással szembeforduló nemzeti mozgalmak vezető 
erőit rendkívüli öntudattal és magabiztossággal eltöltő népi-nemzeti 
demonstráció színhelye. ... A nagy kérdés most már az volt, hogy mi
ként és mikor vessék be a székelység erejét. Mikó és a kormánybiztos
ok többsége azt akarta, hogy a székelyek többsége térjen haza, és ott
honában készüljön a harcra Berzenczey viszont rögtön fegyveres fellé
pést akart. Ezt egy ideig a többség ellenezte. Amikor azonban felolvas
ták Latour osztrák hadügyminiszter október 3-án kelt titkos támadá
si parancsát Puchnerhcz, és különböző értesülések jöttek a megyei
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magyarság bántalmazásáról, s végül arra az álhírre, hogy Urban bevo
nult Marosvásárhelyre, a tömeg döntött: a gyűlés egész népe támad
jon. ... A székelyekkel valóban túl sokat fenyegetőztek. És a székelység 
mozgósítása sokat vesztett a forradalmi önvédelemhez méltó szándé
kokból és célkitűzésekből. Nem sok jót ígért, hogy az agyagfalvi tábort 
négy részre osztva négyfelé indították. A tisztek közül jó néhány, hol 
céltalanul, hol azért, hogy lejárassák a forradalmi ellenállás ügyét, sok 
pedig a földesúri érdekek megvédésére, elrettentő példaként szaba
don engedte csapatait, amelyek a szándékosan rossza katonai vezetés 
és a fosztogatások miatt demoralizálódtak, és a császári sorkatonaság 
elől rögtön megfutottak. Így Alsó-Fehér megyében hiába csatároztak 
a magyar nemzetőri és önkéntes csapatok a népfelkelőkkel. Áldozat 
sok esett, néhány román faluban is nagy kárt tettek, de komolyabb ka
tonai eredmény nélkül.” Urban népfelkelőit elsöpörték, de Szászrégen 
felgyújtása és kifosztása után az ágyúkkal rendelkező sorkatonaság 
szétverte a székely tábort. Ezután a Székelyföld nagy részét elfoglalta 
az osztrák katonaság és a népfelkelők. Csak Háromszék vívta meg hő
siesen önvédelmi harcát, hónapokig ez maradt Erdély egyetlen szabad 
területe.1 Erdély története. Bp. 1986. III. 1400-1404. *

A magyar képviselőház 1848. szeptemberében elhatározta a szé
kely katonaság megteremtését. A miniszterelnök 9 kormánybiztost 
küldött az erdélyi részekbe, hogy a hon védelmére katonaságot tobo
rozzon. Szeptember 18-án Sóváradon a kirendelt összeíró biztosok 
(sóváradi Sánta Károly, ifj. Albert Mihály és Gergelyfi Samu) előtt 40 
lelkes szovátai ifjú jelentkezett. Legfiatalabb a 19 éves Abodi János 
volt, míg a legidősebb a 22 éves Bereczki Pál. A nagygazdagfiúk mel
lett, mint Abodi János és Kovács Ignác, ott találjuk a vagyontalan szol
galegényt is, Simon András személyében. A falu összetételének meg
felelően, nagyrészük katolikus volt, de nem hiányzott a református 
Nagy József vagy a görögkatolikus Timár Vaszilia, Treznai János sem, 
sőt a székely és román fiúk mellett ott találjuk a roma Kalányos Lajost 
is. Tehát, míg a birodalom többi részében a császári udvarnak sikerült 
egymásnak ugrasztani a nemzetiségeket, a szovátai fiatalság egysége
sen a szabadság zászlaja alá állt. Parányi része ez a Kárpát-medencé
ben megvalósult összefogásnak, de értékelendő. A jövendőbeli honfi
ak nagy része nőtlen volt, de jelentkeztek családosok is, kiket a soro
zóbizottság elutasított. A lelkesedésre jellemző, hogy testi hibásak, sőt 
rokkantak, nyomorékok is jelentkeztek, mint pl. a 21 éves Palatki Jó
zsef, akinek neve után “egészségtelen-törpe” bejegyzés található, vagy 
Kelemen József, a pontosság kedvéért a neve utáni rovatban a “sér- 
ves” bejegyzés olvasható a sántalábú Kelemen Dani vagy Fülöp után a 
“nyomorék” bejegyzés került a megfigyelő rovatába. Természetesen 
mindezeket a sorozóbizottság visszautasította. A besorozott ifjak apá
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ikkal, férfi rokonaikkal együtt jelen voltak a Foncsika patak melletti 
agyagfalvi mezőn az október 16-án mintegy 30-40 ezer ember részvé
telével tartott Székely Nemzetgyűlésen, testvéri jobbot ajánlva román 
és szász hazánkfiainak. Az 5 szék (Csíkszék, Háromszék, 
Udvarhelyszék, Marosszék és Aranyosszék) ifjaiból 12.000 főnyi önvé
delmi sereget szerveztek. Október 18-án megkezdődött a szervezés, a 
táboralakítás, a csapatvezérek és a tisztek kinevezése. A felkészült szé
kely sereg Urban alezredes hadát, mely Marosvásárhelyt fenyegette, 
Vajdaszentiványnál szétverte. Marosvásárhelynél azonban Gedeon al
tábornagy ágyúval felszerelt, harcedzett serege könnyen győzedelmes
kedett a rosszul felfegyverzett székely újoncok fölött. Így az önvédel
mi harcában hősiesen ellenálló Háromszék kivételével porba hullott a 
Székelyföldön kibontott szabadságzászló.

1848 végén a legendás szabadsághős, Bem József tábornokot ne
vezik ki az erdélyi seregek fővezéréül. Bem 1849. január 13-án érkezik 
Marosvásárhelyre, és megteremti a kapcsolatot a székelységgel, akik 
lelkesen siettek zászlaja alá. Január 21-én már Nagyszeben alatt állott. 
A megrémült császáriak behívták az orosz cári csapatokat, és ezzel 
kezdetét vette a szinte példa nélkül álló fegyvertények sorozata, Bem 
egymás után nyerte csatáit a két világhatalom egyesített seregei ellen. 
A 20-22 éves szovátai ifjak nemcsak Bem apót ismerhették személye
sen, hanem a szabadságharc legnagyobb költőjét, a velük szinte egyko
rú Petőfit is. Elképzelhető, hogy esténként a tábortűznél, a székely gó- 
béságokon derülve, a költő kedvet kapott egy-egy kedves versének fel
olvasására. Petőfi gyakran ír a székely hősiességről. Április 17-i kelte
zéssel így számol be a Közlönynek: “Kijöttünk Erdélyből, mégpedig jó 
ómennel, mert első lépésünk is ... diadal. Vaiszlova határőr falunál 
várt bennünket az ellenség. Megtámadtuk, megvertük ... Minekünk, 
ami talán hihetetlen, magam sem hinném, ha jelen nem lettem volna, 
még csak sebesültünk sincs ... egyetlen sem.” 2 Mikó Imre: Petőfi Er
délyben. Buk. 1972. 223. *

A továbbiakban Petőfi név szerint is említi az egyik szovátai hős 
ifjút, Nagy Józsefet: “... Két ágyújok is nálunk maradt, az egyiket négy 
székely szemem láttára vette el példátlan bátorsággal. Tábornokunk 
ma jutalmazta meg őket érdemjellel és pénzzel, de méltók, hogy neve
iket is tudja a haza: Deák Máté, Nagy József, Nagy Imre, Szabó Már
ton közlegények. Átaljába csak annak lehet fogalma a székely vitézség
ről, aki maga látja.” 3 u.o. 225. * Nem ír több levelet a Közlönynek, de 
május 1-i számban, ahol a karánsebesi tudósítás megjelent egy vers is 
napvilágot látott. Ha eddig csak Petőfit éljenző székelyekkel találkoz
tunk, most Petőfit olvashatjuk, aki a székelyeket, Bem seregének leg
javát dicséri, s a versszakok refrénjével szállóigét teremt.
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Nemcsak a diadalban osztoztak Petőfivel a székelyek, hanem tra
gédiájában is. A segesvári csatatéren a gyalogos székelyek nagy része 
a költővel együtt hullott el a kozák lovaskatonák kardcsapásai alatt. A 
jeltelen tömegsírban Petőfi mellett szovátai vitéz ifjak is aludhatják 
örök álmukat. A vérveszteség óriási volt. Marosszék és Háromszék 
1200 felkelt ifjúból csak 190 tért haza.

Az irántuk való tisztelet jeléül álljon itt a szovátai, szabadsághar
cosok névsora és életkora:

Abodi János 19 éves, Kováts Ignác 19 éves, Katona József 19 éves, 
Kelemen Ventzel 20 éves, Gub Márkus 20 éves, Kováts Márton 20 
éves, Abodi István 20 éves, Márton Imre 20 éves, Lőrintzi Márton 20 
éves, Simon András 20 éves, Pataki József 21 éves, Kelemen József 21 
éves, Kelemen Mózes 21 éves, Marosán János, 21 éves, Hajdu Ignátz 
21 éves, Kelemen Dani 21 éves, Fülöp Antal 21 éves, Kelemen Sándor 
21 éves, Sándor Ferencz 21 éves, Jeremiás András 21 éves, Kiss And
rás 21 éves, Kakuts Mihály 21 éves, Kelemen Mihály 22 éves, Kelemen 
Márton 22 éves, Bokor György (Illyésmező) 22 éves, Hajdó András 22 
éves, Nagy Márton 22 éves, Fülöp Mátyás 22 éves, Kalányos Lajos 22 
éves, Bereczki Pál 22 éves, Tímár Vaszilia 19 éves, Küs György 20 
éves, Nagy József 22 éves, Páskuj Nyikuláj 20 éves, Fülöp Sigmond 22 
éves, Tréznai János 21 éves, Bálint Ferencz 20 éves. 4 Arhivele 
Statului, Filiala Mures, Fond. 23. Inventar 146. *

Fiaik, unokáik századfordulói visszaemlékezése alapján még a kö
vetkezők vettek részt a forradalmi hadjáratokban: Albert Sámuel ap
ja, Duka Lajos apja, Fülöp Albert nagyapja, Gáll Ferenc nagyapja, 
Lázár Mendel, Madaras András nagyapja, Markovits József anyai 
nagyapja Stern Sondrovics, Páll I. Dénes apai nagyapja Páll János, Va
dász János nagyapja. 5 Erdélyi ezredek a világháborúban. Szerk.: 
Deseő Lajos ny. tábornok. Bp. 1941. 1-124. *

A szabadságharc elfojtását követő abszolutizmus Szováta életé
ben is jelentős változást hozott, 1861-ig a Székhavas a kincstár kezelé
sébe kerül. Ez nemcsak a szék számára jelentett jelentős jövedelem ki
esést hanem a környező lakosság számára is. Lisowsky, Marosszék fő
biztosa kijelentette: "Most én vagyok Marosszék! Egész szék compro
missus! A havasi falvaknak is én rendelkezem!” Kijelentése nem volt 
alaptalan. A havas felvigyázat jogát a Kibéden székelő albizottság vet
te át. A jövedelem kezelését pénzügyi felvigyázat alatt egy erdészre 
bízták, kinek Szovátán egy lakóházat is építettek. 6 Székely Néplap. 
1866. augusztus 4. * Ez az épület, a későbbi un. havasgazda székháza 
a mai parajdi úti iskola épülete lehetett.

Az erdélyi só kérdése a forradalmi országgyűlésben is felmerült. 
Bcrde Mózes “követ” mondja: “Tudva van, hogy az országnak (Er
dély) fele Moldovából becsempészett sóval él. E csempészett míg egy
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felől nagy hiányt okoz az országos közjövedelmekben, másfelől kárté
konyan hat a közerkölcsiségre, mennyiben a contrabandális rendszer 
fennállását teszi szükségessé.” A moldvai só Küküllő megyéig szállítva 
öt forint, – véleménye szerint – ha Parajdon is kap ennyiért sót a szé
kely lakság nem fog csempészni és nem fog elveszni évente pár millió 
forint. “Az apró sót nálunk is vízbe vetik, hozzanak a rr. ez iránt tiltó 
törvényt, s szabják az apró só árát négy ezüst húszasra.” 7 Országgyű
lési tudósítás. Kolozsvári Közlöny. 1848. június 16. * A vitához hozzá
szól még Szász Károly képviselő, Udvarhely- és Marosszék követei, 
majd ezután megszavazzák a “Sóárról és sóskutakról szóló” törvényt.

A törvény szövege: „l.§. A kősó ára az unió következtében följebb 
nem emeltetik. 2.§. A sóskutak a hazai törvények értelmében szaba
don lesznek használhatók. 3.§. Addig is, míg a só áráról országosan in
tézkedés rendelkezni lehetne, az apró só vízbe vetése betíltatik, s ezen 
sónak ára ideiglenesen is szállíttassék le a lehetőségig a ministerium 
által.” A kiegyezés után a sójövedékról szóló 1868: XI. t. c. rendezte a 
kérdést.

A forradalom bukása után parajdi sóbányák továbbra is a kincstár 
kezelésében maradtak. Már 1849. november 28-án a 36. sz. kormány
zói rendelettel a Székelyföldön betiltják a szabad só kereskedelmet. A 
bányák évi termelése 90.000 mázsa volt, de a só magas ára – mázsája 
4 pengő forint 60 krajcár – továbbra is megfizethetetlenné tette a la
kosság legnagyobb része számára. “Nemcsak egész Székelyföld nagy 
része s a Maros felvidéke is innen hordja sóját, mert bár, só e vonalon 
sok helyt mutatkozik, de művelet alatt csak is e parajdi van, s bár 
sokhelyt a székely sóba vágja pincéjét, sóbérceken legeltei nyájait, 
kénytelen több nap járóföldről idejönni, hogy ezen az élethez nélkü
lözhetetlen kelléket beszerezze, mert mivel Isten oly gazdagon 
megáldá hazáját annak használatától el van tiltva, ahhoz bajjal és drá
gán juthat csak.” 8 Orbán: Székelyföld. I. 134. * A környező falvaknak 
saját szükségletükre továbbra is kiadták az ingyen sót, Parajd, a két 
Sófalva, Szováta és Ilyésmező lakossága 2.000 mázsát kapott. 9 Orbán 
Balázs: Székelyföld. I. 135. * Azonban közeli moldvai bányákból be
csempészett só továbbra is olcsóbb maradt. Habár a forradalom után 
a csempészet visszaszorult továbbra is sokan használták a csempész ös
vényeket, elsősorban a határhavasokat jól ismerő csíkiak. Annak elle
nére, hogy 1868-ban mérsékelik a sóárakat, az továbbra is kétszer 
olyan drága marad mint a moldvai. Mindez jelentős jövedelmi forrás
tól fosztotta meg a szovátai szekereseket.

Az 1850. évi népszámlálás adatai szerint Szováta járási székhely 
lakóinak száma 1.123 volt, ebből 1.036 lakos (92,25%) magyarnak, 68 
(6,05%) románnak és 18 (1,69%) cigánynak vallotta magát. Nem talál
tak szász, német, örmény vagy zsidó lakosokat. 10 Az 1850. évi erdélyi 
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népszámlálás. Bp. 1994. 130-131. * Ez jelentős növekedést jelentett a 
századforduló óta. A lakosság nemek szerinti megoszlása a következő 
volt: férfi összesen 555 (287 nőtlen, 252 házas és 16 özvegy, 79 katona
köteles 17-26 éves korban), nő összesen 568 (ebből hajadon 266, házas 
255, özvegy 47). A férfiak száma kis mértékben (+13) meghaladta a 
nők számát, ugyanez volt a jellemző a nőtlen férfiak (+21) esetében is. 
Vallási szempontból a lakosság döntő többsége, 1.022 (91%) lakós ró
mai katolikus volt, mellettük 69 (6,14%) görög katolikus, 27 (2,40) re
formátus, 1 (0,08%) evangélikus és 4 (0,35%) unitárius élt. Ugyanak
kor az osztrák számláló biztosok 251 házat számoltak össze, amelyben 
316 lakás volt, átlag minden házban 1,25 lakás volt. A szarvasmarhák 
száma (581) hétszerese volt a lovak számának (83), ami jellemző volt 
a korszak székelyföldi gazdálkodási viszonyaira.

A következő 18 év alatt továbbra is gyorsan szaporodott a falu la
kossága, 1868-ra 1.508-ra növekedett, ez vallási szempontból a követ
kezőképpen oszlott meg: 1.229 római katolikus, 130 református, 137 
görög katolikus, 10 unitárius és 2 lutheránus. 326 lakott telken 400 csa
lád élt. Kevés és gyenge minőségű termőföldjéből 1.136 hold és 565 
négyszögöl volt szántó, viszont 24.332 hold erdőség volt a határában. 
Barabás Endre a népesség számát 1869-ben 1.776 főre teszi. * Barabás 
Endre: Maros-Torda vármegye és Maros-Vásárhely törvényhatósági 
joggal felruházott és szabad királyi város közgazdasági leírása. Bp. 
1907. * Ugyanakkor a faluban 326 ház volt, de csak a cseréppel és zsin
dellyel fedett katolikus temploma, a papilak és Veress József háza 
emelkedett ki a zsindellyel vagy zsuppal fedett faházak sorából. Hatá
rában 1.136 hold 565 négyszögöl szántó, 2.256 hold 686 négyszögöl ka
száló, 2.800 hold 597 négyszögöl legelő, 17.848 hold 1.291 négyszögöl 
erdeje volt. Legvagyonosabb birtokosai gróf Tholdalagi József, a gróf 
Lázár család, Tolnai Gábor, Lukács József, Kiss János, Veress József, 
Domokos Miklós, Fülöp János, Kelemen István, Illyés András és 
Medgyes József volt. Határának összterülete – egyike a legnagyobbak
nak a Marosszéken – 24.332 hold 553 négyszögöl volt, de ennek csak 
1/20 része “tér”, a többi hegyes. A mezőgazdasági művelésre alkalmas 
terület is agyagos, köves. Az ipart a dürückölök és a deszkavágó fűré
szek képviselték. Lakosainak száma 1.287 fő, amely vallási szempont
ból a következőképpen oszlott meg: 1.045 katolikus, 134 görög katoli
kus, 101 református, 5 unitárius és 2 lutheránus. Adatai szerint orto
dox románok és zsidók nem laktak a faluban, a cigányokat sem 
említi.11 Benkő Károly: Marosszék ismertetése. Kv. 1868-1869. * “Kü
lönben a jeleni Szováta egyike Marosszék legterjedelmesebb és legcsí- 
nosabb faluinak, népe katolikus hitet követ, öltözék és szokásokban 
inkább húz az Udvarhelyszék havasalji, mint a marosszéki néphez. A 
helység maga igen csinos, s az idegen előtt felötlők lesznek bizonnyal 
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a lakók előtt pompálkodó rendszerint élénk színekkel kifestett ga- 
lambbúgos kapuk, melyek köríves nyilatúak, a díszterükben a növény
világból vett díszművezettel vannak elöntve: különben az ilyen kapuk 
a Kis-Küküllő völgyén mindenütt előfordulnak.” 12 Orbán Balázs: Szé
kelyföld. IV. 12, 15. * Míg Orbán Balázs 137-re teszi a görög katoliku
sok számát az 1865. évi sematizmus – mikor az első harangot is vásá
rolták az egyházmegyének 723 forintért, de templom hiányában Piros
ka Mihály és János őrizetére bízták – csak 60-ról tudósít.13 
Shematismulu Veneratului Cleru Catholicu de Ritu Orientale. 
Balázsfalva. 1865. 129. * A görög katolikus leányegyház Sóváradhoz 
tartozott. Papja, Moga Baziliu Szovátán kívül Abodban, 
Ilyésmezőben, Gegesen, Kibéden és Selyében is szolgált.

Ilyésmezőről Orbán Balázs megjegyzi, hogy: “... egy havasi telep, 
mely alig 80 éve, hogy keletkezett, ma /1868/ 80 család lakja. Ezek nagy 
része elszékelyesedett oláhok /románok/, a területért – mi a széké – 
minden telekbirtokos 4 frt. évi taxát fizet.” 14 Orbán Balázs: Székely
föld. IV. 19. * Benkő Károly szerint Ilyésmezeje korábbi eredetű: “ho
vá az itt marhákat legeltető pásztorok, s közikbe vegyült büntettesek, 
a törvény szigorát kerülök, a múlt században [XVIII. század] egy tele
pet alapítanak, nagyobbára görög-egyesült vallásúak, kevésbé széke
lyek, az előbbeknek van templomuk is, házai száma körűibe 30, desz
kával, fenyőfával, marha- és juhtartással, kereskedésből élnek lakosai, 
kiknek és a szovátaiaknak a parajdi sóbányákból gazdaságaikhoz mért 
adagokban sót adnak.15
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1848-49-es forradalom, az önkényuralom éveiben központi 
utasításra bevezetett polgári törvények, 1867. évi kiegyezés gyökeres 
változásokat hozott a Székelyföld életében is. Megváltozott a földtu
lajdon jellege. A jobbágyfelszabadítás földtulajdonhoz juttatta a job
bágyságot, azonban a zsellérek, szolgák továbbra is a megélhetést biz
tosító föld nélkül maradtak. A “székely örökség” jellegű földek meg
maradtak a kisbirtokosok kezén, akik továbbra is a székely társadalom 
döntő hányadát képviselték.1 Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Ta
nulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Er
délyben 1848-1914. Buk. 1981. * Az agyagfalvi székely nemzetgyűlés, 
majd a kiegyezés során a székelység önként mondott le valós vagy csak 
a köztudatban élő középkori eredetű kiváltságairól. * “a székely nem
zet régi történelmének dicső emlékeit, törvényeit és kiváltságait öröm
mel és utógondolat nélkül áldozta fel az egységes magyar állam eszmé
je megvalósításának.... A székely nemzet többé nem kiváltságos joga
iban, hanem a Magyarországgal való teljes unióban és a felelős magyar 
minisztérium intézményeiben kereste fennmaradásának legfőbb biz
tosítékát.”! Szádeczky Kardos Lajos dr.: A székely nemzet története 
és alkotmánya. Bp. 1927. 373. * Szováta a visszaállított Marosszékben 
a hasonló nevű járás székhelye volt, amelyhez Atosfalva, Csókfalva, 
Erdőszentgyörgy, Gyalakuta, Havadtő, Kelementelke, Kibéd, 
Makfalva, Sóvárad, Szentistván és Vadasd falvak tartoztak. Maros- 
Torda megyében Szovátát a Nyárádszeredai járásba osztották be. 3 
Marosszék szervezetéről lásd: Pál-Antal Al.[exandru]:Scaunul Mureș, 
Istoricul instituțiilor scaunale (secolul XIV-1849). Revista Arhivelor. 
1967. 2. 129-146. és Scaunul Mureș între anii 1861-1876. Revista 
Arhivelor. 1971. 1. 27-46. * A kiegyezés után, a polgári adminisztráció, 
a megyerendszer rendezése során, mikor a székely székek megyékké 
alakultak * 1876. XXXIII. t.c. * Szováta elvesztette járásszékhelyi 
rangját és mint kisközséget osztották be Nyárádszereda járásba. 5 A 
községek rendezéséről lásd: Bónis István: A községek rendezéséről 
szóló 1871. évi XVIII. és 1876. évi V. törvényczikkek. Kv. 1877. *

Szováta életében mindvégig döntő jelentősége volt a Mezőhavas 
oldalain lévő hatalmas erdőségeknek. Ez a falu lakosainak munkát és 
viszonylag olcsó faanyagot adott, amellyel kereskedtek is.

Szováta határában elterülő hatalmas közbirtokossági erdők jogi 
helyzete – miután már 1861-ben királyi rendelettel visszajuttatták – 
1873-ban rendeződött. “Marosszék Közhavasa” néven 127 marosszéki
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birtokos nevére telekkönyvezték. Vezető testülete 1874. január 15-i 
gyűlése gondozását egy fő- és egy alerdészre bízta, akik keze alatt 
megfelelő segédszemélyzet dolgozott. A közbirtokosság 1876-tól az 
“Ősi Marosszék területén fekvő havasok székely nemes közbirtokossá- 
gi szövetkezetének” irányítása alá került, amelyben 1898-ig elsősor
ban 19 nagybirtokos család érdekei érvényesültek. Alapszabályzata 
1879-ben jelent meg “Ős Marosszék Havasok jóváhagyott alapszabály
zata” címmel.

“Maros (Torda)-megye közvagyona. Ez kizárólag az ‘Ősi 
Marosszék területén fekvő havasok székely nemes birtokosai szövet- 
kezeté’-nek közös birtokából áll. Az alapszabályok szerint szervezke
dett birtokossági szövetkezet a közös birtokot kizárólag a volt szék te
rületén megvalósítandó közmívelődési és közgazdasági célokra gyü
mölcsözted.

A havasokon egészen modern erdőgazdaság foly[ik] 1874 óta, me
lyet közvetlenül egy fő- és egy alerdősz vezet a beállított segély sze
mélyzettel és a birtokosság által jóváhagyott üzemterv alapján. Az el
lenőrzést, felügyeletet és számolhatást pedig a birtokosság kebeléből 
alakított igazgatóság teljesíti.

Ezen igazgatóság előttünk fekvő és 1877-ről szóló jelentése sze
rint a törzsvagyon áll 15.453 hold és 1.484 négyszögöl havasi birtokból, 
melynek katasztrális értéke 38.600 forint.

A takarékpénztárban kezelt tartaléktőke 10.000 forint. Ezen kívül 
fölszerelésekben, pénztármaradék és vágottfa készletben 12.374 forint 
s 18 kr. Az összes vagyon tehát 60.974 frt s 18 kr.

A tartaléktőke 7%-ot és az erdőgazdaság már is 4.513 forint tisz
ta jövedelmet adván, maholnap évről-évre tekintélyes erővel járulhat 
a szövetkezet a közjó előmozdítására. Sőt már is vannak följegyezve 
méltó szép tettei. így pl. A Marosvásárhelyen felállított “Székely le- 
ány-árvaház’ alapjának növelésére tíz évi kötelezettséggel évi 100-100 
forint segélyt szavazván meg, azt a lejárt öt éven át pontosan teljesítet
te is.

A makkfalvi ‘Székely nemzeti iskola’ számára évenkint 4 köböl 
bükkfát szolgáltat ki, s népoktatási tanintézetek építésénél természet
beni segélyt (épületfa) nyújt.

200 forint alapítvánnyal a ‘Székely mívelődési és közgazdasági 
egyesület’ tagjai közé lépett.” 6 Kozma: im. 357. *

A közbirtokosság kezelését a megyei törvényhatóság közgyűlése 
felügyelte az 1883-ban jóváhagyott alapszabályzat alapján, amely egy
be akarta tartani, jövedelmeit a megye céljaira felhasználni, annak el
lenére, hogy a birtokosok egyrésze szerette volna továbbra is közcél
okra fordítani.7 A volt marosszéki nemes- székely-birtokosság havasa
inak ügye a magyar kir. belügyminisztérium előtt. h. n. [1888] és 
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Szentiványi Kálmán képviselő interpellációja. Pesti Napló. 1888. feb
ruár 1, 2, 32, 33. sz. * A tehetősebb birtokosok arra hivatkoztak, hogy 
1848 előtt is Marosszéket illette meg a rendelkezési jog, pontosabban 
a marchiális szék rendelkezett (ezt bizonyítják régebbi elnevezései is: 
Marosszék allodiális havasa, Nemes Marosszék havasai, Nemes 
Marosszéki Havasok), de jövedelmeit nem fordíthatták a széki, majd 
a megyei adminisztráció szükségleteire.

1898-tól Ósmarosszék Havas Birtokossága kezeli a közbirtokossá- 
gi erdőket. Az új Szabályrendelet első pontja kimondja: “Maros-Torda 
vármegye kezelése alatt álló, a volt Marosszék 127 községének tulaj
donát képező erdő és legelő területek, valamint egyéb székhez tartozó 
ingatlanok mint feloszthatatlan közvagyon kezelendő és azok jövedel
me a volt Marosszék 127 község közössége kulturális érdekeit támoga
tó és előmozdító célokra fodíttatnak.” Szovátán alakult meg az Ősi 
Marosszéki havasi javak Maros-Torda megyei Erdőgazdasága, mely
nek körbélyegzője az “Ősi-Marosszék Havas Birtokossága” feliratot 
viselte.

A közbirtokosság havasainak összterülete 1895-ben 15.625 ka- 
tasztrális hold volt. Székhavasán 15.235 kh volt, amelyből 12.939 erdő, 
146 tisztás, 1.882 legelő, 11 kh-at ház, kert és fűrésztefep foglalt el. 
Iszujkán 390 kh terült el, melyből 264 erdő, 121 legelő és 5 terméket
len terület volt.

1904-ben területén 13.604 kh 484 négyszögöl erdő, 1.845 kh 1164 
négyszögöl legelő, 92 kh 663 négyszögöl patak, rét és terméketlen te
rület, 7 kh. 359 négyszögöl szántó, 2 kh. 377 négyszögöl kaszáló, 1 kh. 
983 négyszögöl területen ház és kert volt. Az egész közbirtokosság 
2.191.310 korona értéket képviselt. Ez évi 20.000 korona jövedelmet 
termelt, ami legeltetésből, makkolásból, kaszálásból, vadászat-halá
szatból, fahasználatbói, haszonbérből és a kihágások utáni kártérítés
ből folyt be.

Az erdők jövedelmét az alapszabályzat értelmében közművelődé
si és közgazdasági célokra használták fel. A makkfalvi Székely Nem
zeti Iskola számára évenként 4 köböl bükkfát adtak tűzifának, épülő 
iskoláknak épületfát utaltak ki. Mezőgazdasági egyletet szerveztek, 
melynek fenntartására 10.000 ft-ot és annak kamatait adták. Ösztön
díjakat alapítottak. 9.300 forintos alaptőke éves kamataiból két 
marosszéki születésű műegyetemi hallgató 700 ft-os segélyt élvezett. 
(1879. évi adat.) Egy vándortanító javadalmazására 500 ft-ot utalvá
nyoztak "... ki a gyümölcstermesztés okszerű kezelését terjeszti és ho
nosítja meg a volt szék területén”. Ennek nyomán Kilyén József taní
tó több gyümölcsfa iskolát létesített. A közbirtokosság költségén újí
tották fel a 1878-ban a hamuzsír termelését, amelyet a görgényi urada
lom “üvegcsűre” hasznosított. 8 Kozma Ferenc: A Székelyföld közgaz
dasági és közmívelődési állapota. Bp. 1879. Zsigmond József: Ós- 
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Marosszék havasok közbirtokossága. Kriza János Társaság Évkönyve 
1990. * A jövedelmet négy egyenlő arányban tudományos, iparfejlesz
tési, közgazdasági és humanisztikus célokra használták.

“A feldolgozás és fogyasztásban mintegy 6-10 fűrészmalom 
veszen részt Szovátán, Sóváradon és Ilyésmezőn továbbá 9 szesz- és 
egy sörgyár (leginkább Marosvásárhely, Szentkirály és 
Názmánfalván). Legjelentékenyebb szabályos fogyasztást azonban a 
parajdi gyufagyár eszközöl, melynek tulajdonosa Reiter József és a 
‘Székhavasa' birtokosai között szerződés áll fent 15 évi időtartamra. E 
szerződés értelmében az erdóbirtokosság 6-800 rövid öl, hat-hét hü
velyk átmérőjű hasábokra hasított és héjától megtisztított fenyőfát 
úsztat Szováta vizén a gyáros fűrészmalmához s itt ölbe rakatja. Ezen
kívül 1000-1200 darab fűrésztönköt, melynek hossza két öl és hat hü
velyk. Ezek az évi rendes vágás szélén vétetnek át.... a gyártulajdonos 
évenként a faárutermelés megkezdésekor 2.000 forint előleget ád az 
elszámolásnál betudandólag. 9 Kozma Ferenc: A Székelyföld közgaz
dasági és közmívelődési állapota. Bp. 1879. 261. *

1884-ben az államvasutak igazgatósága pályázatot hirdet százezer 
talpfára, melyet a Sebes vize melletti 80 éves erdőből termeltek ki és a 
marosvásárhelyi vasútállomásra szállítottak. 1885 után kezdték cl a 
nagyobb mennyiségű zsindely készítését, amiből 1889-re 78.000 dara
bot rendeltek, ezenkívül szabadeladásra is termeltek. A fogatosok egy 
része tűzifával kereskedet, amelyet elsősorban a marosvásárhelyi pia
con adtak el, ahol a legmagasabb ára volt. A kitermelés helyén egy öl 
fa 4 forintba került. Egy szekér fát a piacon 2 Ft 80 kr – 4 Ft-ért adhat
tak el. “Egy rövid öl-fa ára, házhoz szállítva, a piac természete szerint 
6-14 forint. Tehát itt a fa köblába 5-13 krajcárba jő.” 10 Kozma, im. 
262. * Míg a megyén belül a fuvarosok elsősorban tűzifával keresked
tek Gyergyóba főleg gyümölcsöt és gabonát szállítottak, borvizet a 
Szászföldre. A nyárádremetei kosárfonó cigányok mogyorófa vesszőt 
vásároltak az egyházi erdőkből.

A Domus Historia szerint a szovátaiak egy része tűzifa kereske
déssel, osztováta és szúszék készítéssel egészítette ki a mezőgazdaság
ból származó jövedelmét. Még 1912-ben is sokan éllek meg a szúszé- 
kek készítéséből.

A szénégetésnek nagyon régi hagyományai voltak a vidéken. Bár 
a közbirtokosságban az volt a bevett szokás, hogy eladták a szénnek 
való fát, 1891-ben már vállalkoztak az Államvasutak gépgyárai részé
re szükséges 10.000 mmázsa faszén kiégetésére. Ezt a következő évben 
ugyanannyi mennyiség eladása követte. Az égetés az un. kosárszenesí- 
tés módszerével folyt, Millerekben termeitek. Egressy építette fel az 
első gőzgéppel hajtott fűrészt. Egy fakereskedő a Sebes vizére épített 
fűrészt 1891-ben Szovátától 15 km-re. A székhavason, a Répás nevű 
részen 3.000 koronás állami támogatással mintalegelőt állítottak fel.11 
Barabás Endre: Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely közigazga
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tási leírása. Bp. 1907. * Az 1870-es évek közepén évi 473 forint jöve
delme volt a Székhavasnak a bérbe kiadott legelők után. Az erdei gyü
mölcsök közül elsősorban a vadalmát és vadvackort [vadkörte] hasz
nálták ecet készítésre.

Kozma Ferenc dicsérettel említi a Székhavas kiaknázását: “Lám a 
‘Székhavasa’ birtokosaitól példát lehet venni, amely 15.000 holdnyi er
dejéből, honnan korábban sem kebli, sem kincstári kezelés mellett 
semmi hasznot húzni nem lehetett, sőt a birtok állandó megkárosodás- 
nak volt kitéve, ma célszerű, 120 éves fordájú üzemterv mellett, kebli 
kezeléssel, egy pár év alatt, máris 10.000 forint kapitálist teremtett s az 
erdőgazdaság évi tiszta jövedelmét 4.513 forintra emelte, mit gazdasá
gi és iparoktatási célokra fordítván, a volt Marosszék közgazdasági 
életének felvirágoztatására egyik hathatós tényezőül tekintendő.” 12 
Kozma, im. 267. *

A fakitermeléshez kapcsolódik a Szovátához tartozó legújabb te
lepülés – Szakadát – létrejötte is. Első lakói a múlt század 40-es évei
ben telepedtek le a hamúzsírhutta körül a Szakadát völgyében. A 
szükséges fát a Székhavasán bérelt és később véglegesen a köhéri ha
tárhoz foglalt erdőben termelték ki. Az így kialakult tanyacsoportot 
nevezték később Kohéri Szakadátnak. A nyárádremetei határral 
szomszédos részeken alakult ki a Remetei Szakadát, amit később 
Szovátai Szakadátnak neveztek. A mostani Alsószakadát alakult ki a 
legkésőbb, első lakói a szovátai határon lévő Kopac határrészben tele
pedtek le. Jórészuk fakitermeléssel és feldolgozással foglalkozó erdei 
munkás volt.

Az erdőtörvénynek megfelelően a katolikus egyház erdeit is az ál
lami erdőgondnokság vette át. Rendeztek az erdőket, megkezdődött a 
határjárás, a nyílásvágás és a határhalmok emelése. Erdősítés céljából 
elhatározták 52.000 csemete ültetését. A munkára kötelezett hívek egy 
része gyerekeit küldte ültetésre a felnőttek és erdészek felügyelete 
alatt. Gazda Dénes plébános keserűen jegyzi fel: “A gyermekmunka - 
gyermekmunka volt, sokszor 100-anként is temették be a csemetéket, 
hogy elfogyjon az 52.000 darab”. A szigorú erdővédelmi törvény nyo
mán az egyházi erdő egyre több jövedelmet hozott. Évente elárverez
ték a vadászati jogot. Szabályokat dolgoztak ki a legelők és a kaszálók 
használatára, értékesítették a hulladék fát sót a kitermelt követ is.

A szovátai szegényház alapítója Gazda Dénes plébános az erdőel
adások ügyében került ellentétbe a hitközséggel. A Domus Historia 
szerint mivel az erdő keveset jövedelmezett Sándor János belügymi
niszter, szovátai villatulajdonos javaslatára elhatározták az eladását. 
Az állam 50.000 koronát ajánlott. 1905-ben 49 szovátai birtokos szö
vetkezett a megvételére, de csak 14.500 koronával rendelkeztek. Vé
gül is az Agrárbank vásárolta meg a szovátaiak nagy felháborodására, 
a szovátaiaknak csak a János-mezejébcn jutott 470 ha, melyet legelő
nek használtak.
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Az erdőeladások ellenére is a katolikus egyház maradt a község 
legnagyobb tulajdonosa, 1.310,6 hold volt a tulajdonában. Ezt követi 
Simon Ferenc és 181 társa 345,4 hold, Moldován János és 190 társa 
179 hold erdővel. Szováta község csak a 4. helyet foglalta el 108,3 hold
dal. A község erdeit 1878-ban osztották fel a birtokarány alapján, így 
már akkor csak 150 hold erdeje maradt, de ennek nagy része is “... ter
méketlen és ciher [bokros]”. 13 ÁLtMv. Szováta község képviselő tes
tületi jegyzőkönyve. 1898. október 25.

Az 1879. évi erdőtörvény súlyosan érintette a falu lakosságát. Or
bán Balázs hívja fel a figyelmet a székelyföldi visszás helyzetre: “Hitel
viszonyaink rendezése, önálló magyar jegybank, iparunk és kereske
delmünk felélesztése külön vámterület nélkül, a birtokviszonyok ren
dezése tagosítás nélkül képzelhetetlen.... Mert éppen a birtokviszony
ok rendezetlensége, tehát egy abnormális helyzet élteti a székelység- 
nek egy negyedrészét. Tudjuk azt, hogy minden székely községben sok 
oly szegény zsellérféle ember létezik, akinek fekvő birtoka alig van; de 
az ilyen az oszthatatlan közhelyeken és a havasi legelőkön, az ugarban 
tartott, vagy aratás után felszabadult határrészeken szabadon legeltet
het egy pár igásmarhát, mellyel szekereskedik, napszámoskodik, vagy 
az osztatlan havasi erdőségekből fát szállít a városokba, s így a közö
sön vagy másén éledve fenntartja magát és családját. De ezen usurpa
tio a tagosítással, a közhelyek és erők felosztásával be lenne szüntetve, 
természetesen jogosan; de egyszersmind a nagyszámú szegényebb 
néposztály megélhetése is lehetetlenné tétetnék.” 14 Orbán Balázs: 
Eszmetöredékek nemzetgazdászati hivatásunkról. Udvarhelyi Híradó. 
1877. 37-38. Sz. *

Az erdőkihágások szakadatlan sora jellemzi a lakosság viszonyát 
az erdőgazdasághoz. Kalányos Márton egy szekér hullott fáért, mely 
törvényesen 12 krajcárba került volna 6 Ft 70 kr bírságot fizetett. A 
szinte korlátlan erdőhasználathoz szokott szovátaiak nagyon felhábo
rodtak a szigorú bírságokon, melyeket – és ez külön költséget jelentett 
– a nyárádszeredai bíróságon kellett kifizetni. Farkas Mózes erdőpász
tort a nyárádszeredai tárgyalásról jövet a Nyárádandrásfalva és 
Székelybere közti magas hídról a vízbe akarták lökni a falopásért 
pénzbírságra ítélt falusiak. Az elsősorban erdőlésből élő szovátaiak to
vábbra is mindent megkíséreltek: pálinkával, pénzzel lefizették az er
dőőröket, a kiváltott fa “cédulát” többször is felhasználták, tovább 
dézsmálták az erdőket.

Az 1880. évi népszámlálás a faluban 1.471 lakost talál, ebből 1.398 
magyar, 3 német és 70 más nemzetiségű. Habár Szovátán több görög 
katolikus család él közülük egy sem vallja magát románnak.

Ilyésmezőnek 219 lakosa van. A település Szováta fejlődésével 
párhuzamosan lassan sorvad, tíz év alatt lakosainak száma 22-vel csök
ken. A házak száma 361 volt.
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1886 után a betelepülők 40-50 korona letelepedési díjat fizettek, 
ami elég jelentős összeg volt, mikor a községi erdőőr évi készpénz fi
zetése mindössze 20 korona volt. 1886 – 1902 között 36 család fizette 
ki a letelepedési díjat: Grspitz, Bakó, Ruben, Áron, Lárny, Weiss, Hi
deg, Kőmíves, Kacsó, Lakatos, Márton, Ötves, Szakács, Gál, Incze, 
Ferenczi, Farkas, Nagy, Gyitrai, dr. Györfi, Csontos, Végh, Dávid, 
Kispál, Plutz, Keüvári, Lőrinczi, Strul, Kakucs, Bardos, Fritz, 
Gyarmaty, Simián, Bárdos, Buta, Ábrahám. 15 ÁLtMv. Községi Jegy
zőkönyvek. 1902. január 20. 143. *

Szovátai családokra vonatkozóan részletes adatokat találunk az 
1883-as adó összeírásban. Az 529 bejegyzett adózóból 424 volt állandó 
szovátai lakós. A többi 105 birtokos vagy villatulajdonos volt, de nem 
Szovátán volt az állandó lakhelye. Ez is a jelentős népmozgásra utal, 
amelynek nyomán a XIX. században jelenik meg a szovátai családne
vek háromnegyede. Az adóösszeírás 120 családnevéből mindössze 40- 
et találhatunk meg a XVI-XVII. századi forrásokban. A többi 80 a 
múlt század során, 1803 – 1883 között jelenik meg. Ezek a következők: 
Agyagási, Albert, Ambrus, Arcz, Barabás, Benedek, Bokor, Csalóka, 
Cseh, Csortán, Deme, Dósa, Engi, Fábián, Fórika, Forrai, Ferenczi, 
Gombos, Hegedűs, Hegyi, Huszár, Illyés, Jakab, Kalányos, Katona, 
Kácsó, Kálmán, Kedves, Kinda, Kopacz, Lénárd, Lengyel, Lukács, 
Mátyás, Moldován, Nyitra, Orbán, Oltyán, Pataki, Pásztor, Páskuj, Pé
ter, Piroska, Sánta, Simon, Simonfi, Siklódi, Sinka, Sebestyén, Schuler, 
Szabadi, Székely, Szekeres, Szopos, Szóvérdi, Tamási, Tekercs, 
Treznai, Tódor, Török, Vas, Veres. Feltehetően ugyanebben a kor
szakban telepedtek le az adóösszeírás végén szereplő családok is: Bír
ta, Balás, Csergő, Csutak, Dekán, Hönig, Kral, Kövendi, Marusán, 
Miklós, Pápai, Piri, Ruben, Sallai, Tikos, Ötves, Veberstrafen, 
Szenkovits.

Az összeírásokban a Kelemen (24), Domokos (22), Fülöp (20), 
Hajdu (16), Kiss (15), Lőrinczi (13), Bokor (12), Gub (11), Jeremiás 
(10), Sándor (10) neveket több család is viseli.

Az adóösszeírás 30 Ilyésmezei adófizetőt említ, ahol 13 családne
vet találunk. Ezek: Balás, Bodoni, Bokor, Kiss, Kirilla, Korona, Lázár, 
Szőcs, Tímár, Tódor. Az összeírás végén szerepelnek a Cseresznyés, 
Demeter és György családok. A leggyakrabban előforduló nevek: Kiss 
(5), Kirilla (4), Korona (4), Szőcs (3).

A község első zsidó lakósai 1886 körül jelennek meg a faipar fej
lődése nyomán. Az első letelepülő, akit név szerint nem ismerünk, egy 
nagyváradi fakereskedő család volt és a Sebes patakon majd a Szováta- 
vizén épített fűrészüzemeket. Id. Éltető Albert fűrészgyárát a 
Neuschlais cég vásárolta meg. Letelepedésüket elősegítette a fürdő és 
a fakitermelés gyors fejlődése. Számuk annyira nő, hogy helyiséget bé
relnek imaház céljára és 1910-től rendes sakterük is volt. Az izraelita
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temető a Földváron van, az un. “Hősök sírja” mellett. A nagyjából 50 
x 50 m-es temetőt kerítés veszi körül, gondozott. 15 sírkővel jelölt sír 
látható, de becsléseink szerint 100 körül lehet az ide eltemetettek szá
ma.

Statisztikai adatok
Szováta lakossága a századfordulón:

Nép 
szám 
lálás 
éve

Össz- 
lakos 
ság

Lakosság 
megoldása 

nemek szerint

Lakosság megoszlása korcsoportok szerint

Férfi Nő 0-6 7-11 12-14 15-19 20-39 40-59 60-

1900 2.231
100%

1.194
53,511%

1.034
46,34%

349 313 147 229 569 473 151

1910 2.826 
100%

1.451 
51,34%

1375 
48,65%

491 343 178 274 786 553 201

A lakosság gyarapodása elsősorban a természetes 

szaporulatból származott, ezt a bizonyítja az élveszúletések 

és halálozások közti pozitív különbség:

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 Átlag
Élve 
szül.

92 
+21

87
- 17

93 
+ 40

113 
+ 39

104 
+ 19

111 
+ 24

136 
+ 1

139 
+ 55

132 
+ 58

134 
+ 40

114 
+ 28

Haláloz 
ás

71 104 53 74 85 87 135 84 74 94 86

A tényleges szaporodás: 595.

Lakosság megoszlása vallási szempontból a 

századfordulón:

Nép 
számlá
lás éve

római kat. görőg 
kat.

gőrög 
keleti

ágostai reformá- 
tus

unitári
us

izraeli
ta

1900 1.420 
63,64%

343 
15,37%

3 
0,13%

1 
0,4%

416 
18,64%

19
0,85%

29
129%

1910 1.797 
63,38%

325 
11,50%

3 
0,10%

6 
0,21%

592 
20,94%

16 
0,56%

87 
3,07%

Lakosság megoszlása anyanyelve szerint a századfordulón:

Nép 
számlá
lás éve

Lakosság anyanyelve magya- 
rul be
szélni 
tud

ír és 

olvas

magyar román német egyéb

1900 2.201 
98,65%

22 8 2223 
99,64%

893 
40,02%

1910 2.763 
97,77%

11 28 23 2.822 
99,85%

1306 
46,21%
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Az anyakönyveket 1896-ig az egyházak vezetik. A községi anya
könyv első lapján találjuk a következő bejegyzést: “ennél a lapnál kez
dődik az állami anyakönyv vezetés, 1896 október 13.16 Születési Anya
könyv. 89. *

Az 1910. évi népszámlálás 2.826 főben állapította meg Szováta la
kosságát.

Ugyanekkor Szakadát lakossága 459 (1910) volt, az újjonan alapí
tott Szováta fürdőn 144 (1910) állandó lakost találtak az összeírók.

Az első világháború előtti években készült el Szováta területének 
és kataszteri tiszta jövedelmének felmérése, amely a mezőgazdasági 
jövedelmek adóztatásának alapja lett. 17

Szováta határának beosztása művelési áganként és osztályonként:

(erdő 2. oszt, [oszlopot beszúrni] = 82 kat. hold)

Műve-lési 
ágak

3. oszt. 4. oszt 5. oszt 6. oszt 7. oszt 8. oszt összte
rület

katasz 
teri
tiszta
jövede 
lem

kataszteri hold Korona
szántó 1 147 379 285 819 - 1.631 1.941
kert - 46 13 - - - 59 391
rét - 37 114 1 918 1.261 2.331 3.652
legelő - 1.163 1.318 - - - 2.481 1.003
erdő - 8 2.679 3.368 11.367 - 17.504 3.651
összesen 24.006
termé
ketlen

366

összesen 24.372 10.638

A földrészletek száma 8.512 volt, ami összesen 666 birtokíven volt 
nyilvántva.A számított kataszteri tisztajövedelem átlag 0,44 (!) Koro
na volt egy katasztrális hold (= ha) után. Ez még Maros-Torda megyé
ben is nagyon alacsony jövedelem, hiszen megyeszinten az átlagjöve
delem 2,07 Korona volt. így érthető a lakosság szegénysége, mikor a 
mezőgazdaság volt a mellékfoglalkozások fontossága. Ugyanígy válik 
értehetővé a fürdőtelep nyújtotta kereseti lehetőségek jelentősége is a 
lakosság szempontjából. Szováta népesedési viszonyainak ismertetése 
rendjén érdemesnek tartjuk a megye élelmezési viszonyainak bemuta
tását is. 1887-ben – a megyében – az egy főre eső élelmiszerfogyasztás 
a következő volt: 28,07 kg szalonna, 24,86 kg zsír, tej és túró 47,96 kg, 
búzakenyér 4,49 kg, kétszeres (elegybúza, fele búza – fele rozs vetés) 
kenyér 98,80, árpa és zabkenyér 30,47 kg, puliszka 54,37, burgonya 
108,24, gyümölcs 116, bor 8,14 1, pálinka 24,56 1. (Ez a mennyiség azt 
jelentette, hogy minden felnőtt férfi lakos évente több mint 100 l pá
linkát fogyasztott. Így érthető, hogy 1.000 marosszéki újoncból 510-et 
utasított vissza a sorozóbizottság egészségügyi okok miatt.)18 Barabás 
Endre: Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely közigazgatási leírá
sa. Bp. 1907. nyomán fogalmat alkothatunk a legkiszolgáltatottabb ré- 
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leg, a napszámosok jövedelmeiről. A napszám átlagértéke élelmezés
sel vagy’ anélkül 91, illetve 57 fillér volt tavasszal, nyári napokon ez fel
ment 124, illetve 90 fillérre, ősszel 96 és 60 fillér, télen 76, illetve 63 fil
lér volt. Ennél minden évszakban 20-30 fillérrel volt olcsóbb a női nap
szám. A gyermeknapszám 54 és 32 fillér körül mozgott. Szovátáról em
lítik a női kasza napszámot is. Lófogattal az egynapi kereset tavasszal 
3,50, nyáron 3,89, ősszel 3,67, télen pedig 2,53 korona volt. A Székely
földön nem volt túl gyakori jelenség földek bérbevétele, de ez is egy jö
vedelmi forrás lehetett a föld nélkül maradtak számára. Bérbevétel
kor, ha a vetőmagot a tulajdonos adta a termés 1/3 – 2/5-e maradt a 
bérlőnek. Ha a vetőmagot a részműves adta a termés 1/2-2/3-ad részé
re számíthatott. Az aratórész étellel 1/14-1/11 részt tett ki, étel nélkül 
1/11-1/10 részt tett ki. Egy aratópár Sóváradon 3-4 kh-at aratott le há
rom hét alatt. Ha az aratók élelmezését a gazda adta köteles volt négy 
hétre 60 kg búzalisztet, 30 kg kukoricalisztet, 2 kg húst, 8 kg szalonnát, 
8 kg túrót, 2 kg sót, 4 1 babot, illetve borsot vagy kását, 2 l ecetet, 12 l 
pálinkát és szükségszerint tűzifát biztosítani. Csépléskor, a gőzgép 
mellett a munkások 4%-ot kaptak, de ha cséphadaróval dolgoztak 7- 
8%-ot kaptak. A kukoricatörést, szárvágást készpénzben fizették, egy 
jó munkás napi 7 koronát is kereshetett. Egy mezőgazdasági munkás 
évente 230 koronát kereshetett, ami megközelítette egy erdei munkás 
évi 253 koronás keresetét. Nincsenek pontos adataink a szovátai kisbir
tokos gazdák életmódjáról, de részletes ismereteink vannak a kibédi 
szekeresgazdák életéről. A kétlovas gazdák a cseresznyeéréstől késő 
őszig folyton úton vannak. Egy fordulat Gyergyóig 6-7 napot vesz 
igénybe hazatérte után a gazda nagy sebbel-lobbal körülnéz a gazda
ságban, majd felpakolva újra útra indul, egtörténik, hogy apa és fia is 
az utakat járják más és más irányba hol borvízzel, hol terményekkel. 
Kimerültség látszik az egész családon ha eljön az ősz. A tél a fúrás-fa
ragás ideje a férfiak számára, az asszonyok fonnak, szőnek. Ha több 
disznót nevelnek a piacra viszik, csak egyet vágnak a család számára. 
A legtöbb háztartás nagyobbrészt hús és zsiradék nélkül van egész 
éven át. A füstölt húst, szalonnát a nyári nagy munkákra tartogatják. 
Marhahúst keveset fogyasztanak, a nyári munkaidőben disznót, bá
rányt, juhot vágnak. A húsétellel általában takarékoskodnak. Egy csir
ke két napig tart, a lúd már egy hétig is elég kell legyen. “Kicsi hús, 
sok, nagyon sok puliszka” – a jelszó. Télen a család kétszer eszik napjá
ban, nyáron háromszor. Közben legfeljebb pálinkát isznak, amihez - 
ha van – kenyeret falnak. Kenyeret nem sütnek egész évben, leginkább 
közvetlenül aratás után míg leszedik az új kukorica termést. A kenye
ret puliszka pótolja, melegen, hidegen vagy pirítva, mindennapi étel. 
Kenyeret is inkább korpás rozslisztből sütnek amit kukoricaliszttel is 
kevernek. Az étrendben a puliszka mellett különböző “levek” szere
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pelnek: hagymalé, paradicsomlé, krumplilé, részelté, babéroslé, rán- 
tottáslé, mind hús nélkül. Paszuly gyakran szerepel az étlapon, rend
szerint hús nélkül. A savanyított káposztát nyersen is fogyasztják pu
liszkával. Nagyon ritka ünnepi alkalmakra húslevest is főznek. Sajnos 
ezek az egészséges ételek egészségtelen táplálkozási szokásokhoz kap
csolódnak. Makfalván 56 iskolás gyerek közül csak hét evett naponta 
tejet. A gyerekek átlagos napi étrendje a következő volt:

Reggeli Ebéd Vacsora
semmi paradicsomlé puliszkával  ua. 
kenyér reszeltlé puliszkával sütőtök
kenyér fokhagymalé paszuly  puliszkával
A táplálkozási viszonyokra jellemző, hogy 1911. február 28-a előt

ti évben ellett 204 borjúból csak egy került levágásra a házi szükségle
tek kielégítésére, 58-at vágtak le eladásra, 47-et adtak el és 87-et tar
tottak meg továbbtenyésztésre. 19 Maros-Torda vármegye állatlétszá
ma 1911. évi február hó 28-án. Bp. 1912. 10. *A századfordulón 
Szováta falu orvosi ellátását a makfalvi körzeti orvos biztosította. Az 
orvost a körzethez tartozó falvak választották, minden 500 lakos után 
egy-egy képviselő által. Fizetését a falvak biztosították, amihez 
Szováta és Ilyésmező évente 172 Ft 45 krajcárral járult hozzá. Az 1901. 
április 26-i körorvos választáson Dósa Elek országgyűlési képviselő in
dítványozza, hogy “... a megválasztandó körorvos a látogatási és mű
ködési díjakra vonatkozólag előlegesen szerződjék ...” Ugyanakkor a 
következő díjakat állapították meg:

1. Látogatási díj betegnél és a körorvos házánál az eddigi gyakor
latot fenntartva:

nappal
éjszaka
2. Bőr alá fecskendezés és szérummal való beoltás 
beleértve a látogatási díjat is
3. Foghúzás
4. Szülésnél műtét nélküli közreműködés díja
5. Szülésnél műtéttel való közreműködés díja
6. Ficamoknál való közreműködés díja
7. Csonttöréseknél a közreműködés díja
8. Látlelet kiállítási díja
9. Egyéb orvosi bizonyítványok kiállítási díja

40 fillér
80 fillér

díja
1 korona
1 korona
2 korona
5 korona
1 korona
5 korona
2 korona
2 korona.

A pályázatot dr. Ötves Gerő nyerte meg, aki havonta egyszer félna
pot rendelt Szovátán, nyaranta fürdőorvosként is működött.A bába
asszonyt szintén választották. “ ... a mai napra kitűzött bába választás
ra egyedüli pályázó felsősófalvi Szász Jánosné Illyés Jusztina, kinek fo
lyamodványa, oklevele, valamint bizonyítványai felolvastatván, megvá-
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lasztásra ajánlatba hozatik.” – írják a Községi képviselőtestület jegyző
könyvébe 1901. február 12-én. A községi bábák képzése a kolozsvári 
egyetem orvosi karán folyt. Itt szerezte diplomáját Szász Jánosné is 
1901. január 31-én.

Szovátai legények 
hagyományos viseletben. 
Fotó Puskás Brassó
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EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
ÉS ISKOLA

A régi templom leomlása után az 1822-ben épült viszonylag új ke
letű templomtorony tovább állt. 1887-ben harangjait leszerelik és idő
legesen egy haranglábra szerelik. A torony lebontására 1888. őszén ke
rült sor. Sokáig nem kaptak vállalkozót a veszélyes munkára, míg vé
gül Tamás Pál fia János vállalta a munkát társával Sándor Mártonnal. 
November 7-én, du. 3 órakor kezdték a bontást, kifeszítve a bejárat 
köveit. Másnap féltízkor hatalmas robajjal omlott össze a torony. Kö
veit az új iskola építésénél használták fel.

A dualizmus korában, 1870-1878 között épült a ma is fennálló ka
tolikus templom. Sebestyén Gábor plébános volt az építkezés kezde
ményezője. A templom építő pap neve ma is él a szovátaiak emléke
zetében, ki földjét, erdejét, igavonó állatait eladva minden vagyonát a 
templomépítésre áldozta. Sírja a templom mögött, található. Felirata: 
ITT NYUGSZIK/ SEBESTYÉN GÁBOR/ 1807 - 1899/ EMLÉKE 
LEGYEN ÁLDOTT/ NYUGALMA CSENDES. A falu döntő több
ségét kitevő katolikus hívek Jeremiás Antal megyebírósága alatt ere
jükhöz mérten támogatták az építkezést.

A költségeket elsősorban az egyház erdejéből kitermelt fák érté
kesítéséből gyűjtötték össze. A hívek fogatos és kézi napszámmal já
rultak hozzá az építkezéshez.

A tervező Heigel József kolozsvári mérnök volt. Építőmestere a 
gyergyószentmiklósi Czifra Ferenc és fia, akik 29.000 Ft-ért vállalták el 
a munkát. Első nehézségek már az alap ásásakor jelentkeztek. Az 
agyagos, süppedékes talajt hatalmas csere [tölgy] fa gerendákkal kel
lett megerősíteni. Ez a költségek növekedését jelentette, de oly jól si
került, hogy a gerendákat a nem régi felújítás alkalmával is jó állapot
ban találták.

A templomépítéssel egyidőben Esztergár János remete 1876-ban 
a Tyúkászdomb oldalán 14 stáció keresztet állított fel és fenntartására 
10 forintos alapítványt tett. A keresztek előtt a buzgóbb hívek kereszt- 
utat jártak egészen 1900-ig. 1886-ban Esztergár János "... azon jelen- 
téssel állott lelkiek elé, hogy ő a Tyúkász hegy tetején egy kápolnát 
akar építeni. Van ezen célra már néhány Ft-ja, a többit majd összekol
dulja.” Útnak is indul, először Maros-Torda megyében gyűjtöget, ké
sőbb bejárja egész Magyarországot. 1887-re megérkezik a püspöki en
gedély is, így 1888-ban 500 forinttal felépíti a kápolnát. Építőmesterei 
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a deményházi Csíki László és a szovátai Hajdú János kőművesek. Az 
ácsmunkát Simon Miklós, az ajtót-ablakot Iván Sándor szovátai aszta
los készítette el. 1889-ben a püspökség egy hordozható oltárt küldött 
az új kápolna számára amit még ugyanabban az évben május 12-én 
szentelt fel Gazda Dénes plébános. Ugyanabban az évben két haran
got is vásároltak a kápolna részére.

Gazda Dénes plébános 25. évi jubileumán elhatározta egy sze
gényház építését. 1903-ban az akkor már az ő tulajdonában lévő régi 
templom helyére egy öt szobás kis lakást építtetett, melyben haláláig 
lakhatott a befogadott szegénysorú. A Szegényház első lakójaként az 
első szobát Fülöp János 64 éves agglegény, a második szobát özv. Jéri 
Sándor 74 éves, a harmadikat Incze Lajos 62 éves gutaütött, édesany
ja és gyengeelméjű húga, a negyediket Albert Imre és családja, az ötö
dik szobát a vak és féllábú Makai József kapta. A házra egy feliratot 
helyeztek: ELHAGYOTT HAJLÉKTALANOK/ RÉSZÉRE 
CSINÁLTA/ E MENHELYET ITT/ GAZDA PAP A JUBILÁNS.

KATOLIKUS EGYHÁZI ISKOLA. 1886-ban Szováta lakossá
gának csak 5%-a tudott írni-olvasni. A régi iskola színes leírását a 
Domus Históriából idézhetjük: “Midőn a régi Kistemplom leomlott, 
akkor az iskolában kezdették tartani az Istentiszteletet s ez alatt a köz
ségben fogadtak egy szobát, hol a gyermekeket iskoláztatni lehessen. 
Így tartott 1878-ig, mikor a szép templom elkészült s az iskola ismét 
visszanyerte régi hivatását. Ezen iskolaépület 1885 évben állott egy kis 
szoba és kamrából a harangozó számára és egy nagy szobából, mely 
deszkafallal két részre volt választva. Az egyik ‘terem’ a fiuké, a másik 
a lánykáké volt. A deszka hézagjain át is lehetett látni egyik teremből 
a másikba. Mindkét teremnek csak két ablaka volt, alig 60 cm magas
ságú. Ha az ember világosságnál bement jó ideig tartott míg látni kez
dett a teremben. Magas ember csak lehajolva állhatott, vagy ha két ge
renda között kiegyenesedett láthatta mi van a padláson elhelyezve. 
Ilyen nyílás több volt mivel levegőt csak fejül kaphatott. A gyerek fe
jére hullott a ‘meleg fecske szemét’.”

Maros-Torda vármegye közigazgatási bizottsága 1879-ben felkéri 
a püspökséget, hogy utasítsa Szováta kisközséget egy új iskola építésé
re. Ugyanezt sürgetik 1884-ben is.

Az új iskola helyét, végül is a templom melletti telken jelölik ki 
(ahol jelenleg a középiskola tornaterem és étkezde van). A kor színvo
nalán, de hiányosan, felszerelt iskolát 1893. november 10-én adják át. 
“Volt az iskola udvarán minden tornaeszköz: mászórúd, mászólétra, 
mászókötél, kötéllétra, falétra, gyűrűhinta, karfa, ugródeszka, ugró
spárga, faló, stb. Vásár és ünnepnapokon d. u. még az asszonyok és le
ánykák is kezdették volt használni az eszközöket. De felkészült vezető 
nélkül az iskolás gyerekek nem tudták szakszerűen használni. Minden 
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tönkre ment. Az ugródeszkából mosópad, a kötéllétrából 
szárasztóspárga, a mászókötélból előkötél [a szénával vagy csépeletlen 
gabonával megrakott szekér nyomórúdját a szekér elejéhez rögzítő kö
tél], a rendes létrából padlásra való feljáró, a faló az iskola udvarán 
‘döglött meg’. Éppúgy mint a tornaeszközökhöz fűzött minden re
ménységem.” – írja keserűen Gazda Dénes plébános a Domus Histó
riában. Az „újabban épült” iskolában három tanterem volt. Évi fenn
tartási költségei a ‘90-es évek közepén 743 Ft-ot tettek ki. Tanítói a 
millennium évében Simonfi Antal (27 év szolgálati idővel) és Kis Já
nos (23 év szolgálati idővel) voltak, akik együtt 630 Ft évi fizetést 
kaptak.

Ugyanakkor az összes iskolaköteles gyerekek száma vallási szem
pontból a következő képen oszlott meg: 290 római katolikus, 30 görög 
katolikus, 90 református, 1 unitárius, 3 izraelita. Iskolába járt 343 gye
rek, amelyből 102 volt ismétlő. Nem járt iskolába 61 iskolaköteles gye
rek. Az iskolát rendszeresen látogató gyerekek közül 314 magyar és 30 
román volt. 1 Pallós Albert: Marostorda vármegye népoktatási intéze
teinek története. Marosvásárhely. 1896. 371. *

A katolikus egyház 1890-ben teremtette meg az “iskolai könyvtár
alapot”. Évente karácsonykor pásztor játékokat adtak elő az iskolás 
korú gyerekek. Más ünnepélyeket is tartottak, mint pl. a szeplőtelen 
fogantatás ünnepe. Az ezekből befolyt összegekből tartották fent a 
könyvtárt.

A katolikus iskola fenntartását egy 24 holdnyi községi iskolaerdő 
is biztosította. 1898. október 30-án határozta el a képviselő testület az 
iskolaerdő átvételét az iskolaszék elnökétől, “...a képviselő testület a 
községi iskola erdejét a rom. kath. iskola széktől átvenni elhatározza, 
s megbízza községi bíró Gub János továbbá ... Kelemen János, Kele
men András alsó, ifj. Bokor Ferenc és Bereczki Márton időst az isko
laszék elnökétől átvenni az erdőt.

1910-ben Gr. Majláth Károly római katolikus püspök 1.200 koro
nás alapítványt tett,: "... hogy ezen összeg kamatából évenként egy 
szovátai római katolikus vallású aránylag legjobb elómenetelű tanuló” 
középfokon tovább tanulhasson. Gazda János plébános 300 koronát 
áldozott egy alapítványra, amely a kamatok felhasználásával a szegény 
gyerekek vallástani könyveinek megvásárlásához járult hozzá.

REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉS ISKOLA

Mikor 1889-ben Veress József végrendeletében a református egy
házra hagyta fürdőtelepét a hívek száma 151 volt Szász Mihály megye
bírósága alatt. A hagyaték jelentős vagyonhoz juttatta a szovátai refor- 
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matusokat, de ugyanakkor hatalmas megterhelést is jelentett gondozá
sa. Jövedelméből fizették a Sóváradról beszolgáló lelkész fizetését.

A századvég iskola és templomépítő lázából a reformátusok sem 
maradtak ki. Tóth Márton lelkészségének idején, 1886-ban vásároltak 
iskolatelket, majd erre iskolát építettek. (A régi református iskola a 
Függetlenség negyed alatt, a Malomárok és az országút találkozásánál 
állott.) Az iskolaépület imaházul is szolgált.

Szováta első levita (tanítóképző után két év teológiát is végzett, 
így papként is szolgálhat) tanítója, “a kedves mosolyú ifjú Bányai Jó
zsef”, 1893-ban foglalta el szolgálati helyét. Az iskola mellé kétszobás 
tanítói lakást is építettek, amelyről 1893-ban még azt jelenti Jakab Pé
ter megyegondnok, hogy “teljesen kerítés nélkül van.” Felhívja az egy
háztagokat, hogy a következő év tavaszán a kerítés, a szükséges téli- és 
nyári konyha, a disznó- és majorság ólak építéséről gondoskodjanak. 
A tanító panaszkodott, hogy tűzifa hiányában a gyerekek szenvednek, 
ami az egészségre is káros hatással van. Elhatározzák, hogy azok a szü
lök kiknek jármos marhájok van hozzanak egy-egy szekér fát, a többi
ek vágják fel. Ugyanakkor megállapítják, hogy a harangozó fizetése 6 
Ft legyen, amiért köteles minden alkalommal harangozni.

A következő évben, 1894. június 10-én a levita tanító évi fizetését 
174 Ft 50 krajcárról 300 Ft-ra emelik. Ezt az tette lehetővé, hogy az ál
lam szeptember 1-től évi 96 Ft-al járult hozzá a tanító fizetéséhez. 2 
Pallós Albert: Marostorda vármegye oktatási intézeteinek története. 
Marosvásárhely. 1896. 372. Az iskolaszék tagjai Agyagási Elek, Fábián 
Gedeon, Ferenczi Károly, György József, Jakab Péter, Sánta Lajos, 
Szász Mózes, id. Szopós István és Vas László. 2

A felsőszakadáti reformátusok 1894. december 2-án vásároltak 
egy harangot. Az alsószakadátiak nem adtak pénzt "... mert ha halott
ja van, az ilyen embernek harangozási díj nélkül nem engedik meghúz
ni a harangot”. Az ekkor készült jegyzőkönyvben az Albert, Horváth, 
Incze, Iszlai, Kelemen, Márton, Pataki, Sallai, Siklódi, Szikszai család
neveket találjuk. A 15 szakadátiból 9 nem tudta aláírni a nevét.

Alig kétéves szolgálat után meghalt Szováta első református taní
tója. Bíró Géza sóváradi lelkész a következőket jelenti az Esperesi Hi
vatalnak: "... szomorú szívvel és tisztelettel jelentem, hogy ezen egy
házközség hivatásának élő, buzgó, lelkiismeretes levita tanítója: Bá
nyai József megindító szenvedések után folyó hó 6-án [június] d.e. 11 
órakor meghalt. Jelen voltam, míg a szelíden szenvedő szív megszűnt 
dobogni és a nagyra törő lélek jobb hazájába indult fel szívéből ... El
intézendő lenne sürgősen az is, hogy a néhai tanító édesanyja és test
vérei meddig maradhatnak a lakásban.” 4 Bíró Géza kéziratos levele a 
ref. egyház marosvásárhelyi levéltárában. 63/1895. * Az egyházközség 
1909-ben rendezteti az első tanítója sírját és sírkövet is állítanak, 
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amely ma a jelenlegi ortodox papiak gazdasági udvarán áll elhagyatott 
állapotban.

A megüresedett tanítói állást ősszel meghirdetik, de a felajánlott 
kis fizetés senkit sem csábít Szovátára. Ezért 1896. február 16-án elha
tározzák a fizetés megemelését a fürdő jövedelméből 400 Ft-ra. Azon
ban ez sem hozta meg a kívánt eredményt. Így miután az iskola egy 
évig üresen állt, a vallás és közoktatási miniszter újabb 100 Ft-val pó
tolja a tanító fizetését, viszont feltételül szabja, hogy csak végzett taní
tót fogadhatnak. 1896. szeptember 7-én az állást 499 Ft 50 krajcáros fi
zetéssel hirdetik meg. A hét jelentkezőből vasárnapi próbaszolgálatok 
során választják ki Rácz József siklódi községi tanítót, aki november 
19-én foglalta el állását. Pénzbeli jövedelme: 100 Ft a Baldacsy alapít
ványból, 196 Ft állami segély, 100 Ft a fürdő jövedelméből, felnőttek 
után 50 kr, gyermekektől 25 kr stóla [papnak bizonyos szolgálatért fi
zetendő díj] állt össze. Természetben lakást, veteményes- és gyümöl
csös kertet kapott. Mindezekért köteles volt a papi, tanítói és kántori 
teendőket ellátni.

Ugyanekkor, november 15-én id. Szopós István és neje egy nagy 
harangot adományoz a református egyháznak. A presbitérium viszont 
vállalja a harangláb építését. A két, egy nagyobb és egy kisebb harang 
birtokában kialakult a ma is érvényes harangozási rend. Temetéskor 
“szaggatásoknál elsőt harangoznak férfinak a nagyobb és a nőnek a ki
sebb haranggal.” A harangozó kötelességei közé tartozott az iskola
templom mindennapi takarítása és “azoknak sátoros ünnepre leendő 
felsúrolása.”

Azonban a békés napokat 1897. március 21-én tüzeset zavarja 
meg. “Elnök Bíró Géza református lelkész atyánkfia előterjeszti, hogy 
a mai napon virradó éjszakán ismeretlen és kinyomozhatatlan okból 
származott tűztől a tanterem, egyszersmind imaház, belseje a neveze
tesen pádimentum, két iskolai ülőpad, egy ajtó, egy Magyar korona or
szágai falitérkép, 24 db. Gönczy fali olvasótábla teljesen elégett, a tan
terem felső padlása, a taneszkoztár képező sifon [szekrény], a szószék 
s különösen három darab tantermen lévő kettős ablak nagymértékben 
megrongálódtak. Utóbbinak üvegei teljesen összetörtek.” Az összkár 
180 Ft volt.

Rácz József azonban csakhamar távozik Szovátáról, helyét az 
1897. december 6-án megválasztott Vígh Sándor tanító foglalja el.

Veress József hagyatéka fölötti pert az egyház nyerte meg. Ifj. Ve
ress József e feletti dühében megrongálja az istállót és kivágja a szilva
fákat, de az átadott házat az új levita tanító foglalja el.

A továbbiakban a református iskola öt osztályú vegyes elemi nép
iskolaként működik. 1901-ben a tankötelesek száma 66 volt, ezekből 
csak 39 járt iskolába, akik a május 24-én tartott körvizsgán általános 
jeles (!) eredményt értek el.
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Miután 1902-ben Illyés Lajos megvásárolta Alsó-Szováta fürdőt, a 
36.000 K vételárból 20.000 koronát a nyárádszeredai agrár-takarék
pénztárnál, 10.000-et a helyi hitelszövetkezetnél helyez el, 2.740 koro
nát kamatra adtak ki. Az 1905. május 7-i jegyzőkönyv szerint “... a ta
vaszi bőgő első túróból az egyházközségünket illető rész, 12 kiló a ma
jor Bárdos Györgytől behozatott.” 1906-ban: “Elnök jelenti, hogy a ta
nítói lakon az iroda készen van és a fürdőt [pléh fürdőkád] is vettünk 
belé.” Az 1908. év végén az egyház a következő ingatlanokkal rendel
kezett:

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ

iskola és egyben imaház haranglábbal 8.000 K
tanítói lakás 8.000
iskolánál csűr (szalmás) 1.000
nyári konyha 300
tanítói lakásnál csűr 2.000
konyha, egyben gabonás hambárral együtt 1.000
méhszín és sertésól együtt 330
űrszék 70.

A szovátai görög katolikus hitközség a Sóváradi filiája volt. Temp
lomuk nem volt, magánlakásban tartotta a miséket a beszolgáló pap, 
"... midőn néha-néha föllátogatott”. A hívek hiányolták a templomot 
és ezért arra törekedtek, hogy megépítsék a saját templomukat. “A 
Kistemplom 1890. december 14-re készült el, védszentjéül Szent Mik
lóst választották. Felszentelését Opra György bözödújfalusi pap vé
gezte. Jelen voltak még Nagy Ferenc bözödújfalusi római katolikus 
pap, Sebestyén Gábor nyugalmazott szovátai plébános és Gazda Dé
nes parókus. 1909-ben vakolták le kívül és belül, ugyanebben az évben 
építik fel az Ilyésmezei templomot is.

Végül is 1896-ban válik önálló egyházközséggé Szováta, filiái kö
zé tartozott Sóvárad, Abod, Kibéd, Makfalva. 5 ÁLtMv. Parohia orto
doxa romănă Sovata. Inv. 874.1. * Annak ellenére, hogy az egyházköz
ség pecsétjén 1896 jelenik meg, – SIG. ECCL. GR. CATH. 
SZOVÁTA – a sematismusok 1906-ig mint Sóvárad filiáját írják le a 
szovátai görög katolikus egyházközséget. A hívek száma gyorsan gya
rapodó tendenciát mutat: 1886-ban 129, 1890-ben 133, 1896-ban 134, 
1906-ban 343, 1911-ben 397 volt a számuk, ami 25 év alatt 3 szoros (!) 
gyarapodást jelentett. Ezt csak korabeli egyházi statisztikák pontatlan
ságával lehet magyarázni. Ezt valószínűsíti az a bejegyzés is, amely sze
rint 1909-ben (189.) 29 gyereket kereszteltek és ugyanennyi volt az el
halálozások száma is. Templom vagy imaház volt Sóváradon és 
Ilyésmezőben is. A prédikációkat magyar nyelven tartották és így is 
énekeltek a hívek. 6 ÁLtMv. Parohia greco catolică. 2. iratcsomó. 7. *
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Ausztria-Magyarország 1914. július 28-án hadat üzent Szerbiá
nak, majd augusztus 5-én Oroszországnak is. Ezzel véget ért a történé
szek által ‘‘hosszúnak" nevezett XIX. század. A háború új korszakot 
nyitott a világtörténelemben, magával hozta a monarchia összeomlá
sát. A háborús események, az impériumváltás közvetlenül is érintette 
Szováta életét. Lezárult egy olyan korszak, amelyben a forradalom óta 
nem volt kitéve a háború borzalmainak.

1914. augusztus 17-én megalakult a Hadbavonultak Családjainak 
Országos Segélyezőjének Helyi Bizottsága. A községet négy részre 
osztották. A bizottság tagjai volt: Gazda Dénes esperes plébános, Ger
gely János görög katolikus plébános, Jeremiás János falubíró és Deák 
Gergely körjegyző. Dr. Körösi József főszolgabíró kezdeményezésére 
megalakult a Vörös Kereszt Egylet. Elnökök Sófalvi Illyés Clarine és 
Bethlen Károly, alelnökök Törpényi Jánosné és Gazda Dénes plébá
nos voltak, titkár Deák Gergely körjegyző, pénztáros Bartha Károly 
volt. Szovátáról nyolcan jelentkeztek ápolónőnek, számukra dr. Simó 
Zsigmond járási orvos szervezett tanfolyamot.

A helyi Indóházban [vasútállomáson] búcsúztak a hadbavonulók 
családjaiktól, a községtől. A katolikus templomban minden este ve- 
csernyekor Isten segítségéért imádkoztak "... nagy sokaság jelenlét
ében”

Treznai Simon, Gub András, Jakab Mihály, Ádám Albert, Len
gyel János, Szabó János, Kalányos Sándor, Szász Mózes, Kalányos Gi- 
da, Bocskai Ferenc, Bálint Károly és Kalányos István hadbavonultak 
családjai még 1914-ben segélyben részesültek.

A római katolikus elemei népiskola növendékei 1916. február 27- 
én, vasárnap este "... háborús előadást tartottak az iskola nagytermé
ben. Az előadás hazafias énekekből, szavalatokból, kis színdarabból és 
élőképekből állott, mely Szent István Apostoli királyunkat ábrázolta, 
mint Magyarországot a B.[oldogságos] Sz.[ent] [szűz] Mária pártfogá
sának ajánlotta. Az előadás reményen felül járt, igazán telt ház volt, 
volt újrázás, éljenzés és kihívás bőven. Bár ablak nyitva volt ugyan, de 
a levegő mégis, oly kevés volt, hogy a lámpák kialudtak. 1 Domus 
Historia *

HADMŰVELETEK SZOVÁTA TERÜLETÉN. A háború bor
zalmai közvetlenül is érintették a lakosságot. Románia 1916. augusz
tus 27-én területi követeléseinek megvalósításáért, a gyors siker remé
nyében hadat üzen a monarchiának.

Az új front megnyitásának hírére a fürdő teljesen kiürült. A gyer- 
gyói menekültek áradata augusztus 29-én este ért Szovátára. “Papi,
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kántori, tanítói, tanítónői lakások, iskolák termei és az udvarok is 
mind megteltek menekülőkkel, így is sokan éjszakáztak a mezőkön, 
úton-útfélen, mert nem fértek be sehova. A menekülők áradata egész 
héten omlott Gyergyó felől” írja Gazda Dénes plébános a Domus His
tóriában. A menekülők közül Köllő Antal gyergyóditrói lakos 
Szovátán hunyt el. * Halotti Könyv. 195. *

Szeptember elseje hajnalán heves dobszó riasztotta a lakosokat. 
Reggel 6 órára gyűlésbe hívtak mindenkit a faluháza előtti térre. Ki
hirdették a román hadsereg közeledésének hírét. Délután 4 órakor ér
kezett a Községházára a menekülést elrendelő parancs, amelyet 6 óra
kor olvastak fel az összegyűlteknek. Az okirat szerint szeptember 3-án, 
reggel 8 órára ki kellett üríteni a falut. Kötelező volt elmenekülni min
den 15 évnél nagyobb munkabíró férfinak és fiatal nőnek. A nagyon 
öregek, betegek, gyerekek otthon maradhattak, "... de nem tanácsos, 
mert nem lehet tudni a jövendőt”.

A gabonakészletet vasúton szállították, a marhaállományt foga
dott hajcsárok kisérték Marosvásárhelyre, ahol átvették és kifizették a 
tulajdonosokat. A szekéren menekülők számára Mezőbánd volt kije
lölve. Kinek nem volt szekere a “menekülök vonatán” Szabolcs me
gyébe utazhatott.

A rendelet kihirdetése után nagy zaj támadt, az asszonyok sírtak, 
a férfiak szitkozódtak. A tömeg csak 10 óra felé oszlott el. Másnap es
te, a zsúfolásig megtelt templomban “zokogott a nép”. 3 Domus 
Historia * Éjjel 3 és reggel félkilenc között meggyóntak a menekülés
be készülők. A szekéroszlop délelőtt 10 órakor indult el a faluból. 
Szováta harangjait szeptember 20-án szerelték le és küldték a buda
pesti fémgyűjtő központba. A római katolikus templomról hármat, a 
református imaházról két kisebbet, a görög katolikus imaházról három 
kisebbet szereltek le és vittek el. Ugyanekkor tűnt el a Tyúkászdombi 
kápolna két kisebb harangja. “Sorsukról senki sem tud semmit” – írja 
a Domus Historia.

Ezután bosnyák katonaság szállta meg a falut. Átkutatták a háza
kat, kihordták a házakba, pincékbe rejtett javakat, elvitték amit fel
használhattak, az értékeket, a többit otthagyták az úton. Az otthon 
maradt öregek visszahordták a sáros, poros ruhákat, de másnap a kö
vetkező csapat újra végigfosztogatta a falut. A ruhák, az ágynemű ér
tékesebb része eltűnt, a többi megpenészedve az otthon maratottak és 
a menekülésből hamarabb hazakerültek házaiba kerültek.

Szováta-Parajdtól keletre a 12/II népfelkelő zászlóalj harcolt, ez a 
támadáskor két napig védte a Gyilkos-tó melletti utakat, majd 
Gyergyóalfaluba vonult vissza. Szeptember 9-én Parajdról az 1-es nép
fölkelő lovasdandár küldött egy lovas és egy lövésszázad támogatást. 
Támadásukra a románok heves ellentámadással válaszoltak. A zászló
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aljból 11-ére alig 50-60 ember maradt. Ezeket Sóváradra vonták vissza 
tartalékba.

A román csapatok szeptember 30-án vonultak be Szovátára, ahol 
október 5-ig maradtak. Mivel az elöljáróság elmenekült a 83 éves 
Forika János megtették falubírónak. Aki erre elbújt, de megkeresték 
és elhurcolták a faluból. Helyette kinevezték Gritó Józsefet. “... míg 
itt voltak a románok nem bántottak senkit, s kivált ha románnak adták 
ki magukat még ajándékban is részesültek ... rombolni nem rombol
tak, legföljebb néhány bútort törtek össze a tűzre” - írja a katolikus 
Domus História.

A népfelkelők felmorzsolása után a védelmi vonal a Bekecs nyer
gén szilárdult meg, az itt szeptember 29 - október 5 között lezajlott 
csata, a Szováta-Parajdi csata néven ismert. Szeptember 30-án egy, a 
Bekecs tetőről a tyúkászdombi román állásokra kilőtt ágyúlövedék célt 
tévesztve Kelemen Ádám kereskedő raktárába csapódott. A keletke
zett tűzvészben 30 gazdaság teljesen leégett. Elpusztult Domokos J. 
Márton, Kovács J. Márton, Kovács Dénes, Kovács Péter, Pál G. János, 
Fülöp Imre, Kelemen Ádám, Bíró Sándor, Márton Dénes, Ötves Már
ton, Hegyi Károly, Hegyi Ferenc, György Imre, Ifj. Bokor András, 
Lőrinczi Márton, Simon Miklós, König Elek, Domokos József, 
Bereczki Antal, Jeremiás József, Kelemen Dénes, Kelemen Zsig
mond, Kelemen G. Mihály, Kelemen Mózes, Kelemen B. András, Ke
lemen D. József, Domokos György, Domokos M. Dénes, Páll Dénes, 
Hajdu János gazdák minden épülete, Kelemen Mihály háza, Jeremiás 
Márkus csűre és a Szövetkezeti kereskedés. A faházakból csak a ha
mu, a kőházakból csak a romok maradtak.

Az ütközetet az október 5-i események döntötték el. A népfelke
lőket felváltó 9-es és 10-es honvéd gyalogezred és egy bosnyák gyalog
ezred megállította a román előrenyomulást. Ezután a román hadsereg 
visszavonult Gyergyó irányába. Az otthonmaradt helybeliek a padlá
sokról nézték végig a visszavonulást. A határ tele volt eldobált fegyve
rekkel, hátizsákokkal, törött szekerekkel. A csata nyomai ma is jól lát
szanak a Bekecsen és a Tyúkászdombon, jól kirajzolódnak a lövészár
kok, ágyúállások.

Az itt elesettek emlékére két kőoszlopot emeltek a negyvenes 
években. A felső emlékmű a Bekecs csúcsától dél-délkeletre, a 
Körtvélyes-teteje nevű legelő délkeleti sarkában, a Kis- és Nagybekecs 
közti nyereg középvonalától 100 m-re található. Az emlékmű három 
nagy terméskőből áll. Az emlékmű felső része obeliszk alakú, magas
sága 148 cm. Alapjánál 45, felső részén 38 cm oldalú négyzet alakú. 
Északnyugati lapja felső részén a magyar állami címer látható. Felira
ta: HŐS BAJTÁRSAINK!/ ERDÉLY VISSZATÉRT/ MELYÉRT 
HARCOLTATOK/ S OLÁH GOLYÓ ÁLTAL/ ITTEN MEGHAL
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TATOK/A BEKECS HEGYÉN/ LEGYEN CSENDES ÁLMOTOK/ 
KÍVÁNJÁK BAJTÁRSITOK/ TÓTH JÓZSEF TÍZ[EDES|/ DÁN 
LÁSZLÓ/ LAKATOS JÓZSEF TÍZ[EDES]/ VILLÁS JÓZSEF 
TÍZ[EDES]/ KÁNTOR JÓZSEF/ CSERZOVICS JÓZSEF/ M.[EG] 
H.[ALTAK] 1916 OKT.[OBER] 5/ EMELTÉK A NY.[ÁRÁD] 
SELYEI/ FRONT HARCOSOK/ BAJTÁRSAIK EMLÉKÉRE/1941 
MÁJ[US]. Az obeliszk alatti kő magassága 54, szélessége 55 cm. A fel
irat alatt a Maeyar Tűzharcos Szövetség címere látható. A készítők ne
veit is felirat örökíti meg: KÉSZÍTETTÉK/ KŐFARAGÓK/ 
GYÖRGY DOMOKOS/ KACSÓ JÁNOS/ NY[ÁRÁD]- 
M[AGYARÓS]. Az emlékműtől délre található a 2 x 3,5 m nagyságú 
tömegsír, sarkain egy-egy terméskő darabbal jelölve.

Az elesett honvédek legtöbbjét a nyárádselyei Kerekerdő fölött 
temették el. A temetőkert falu felöli oldalán, főlapjával a tető felé né
ző 2 m magas kőoszlopot állítottak az itt eltemetett 29 honvéd emlé
kére. A magyar címer alatt van a felirat: A VILÁGHÁBO/ RUBAN 
ELESETT HŐSÖK/ EMLÉKKÖVE/ HUSZÁR IMRE 1/ BARTUS 
JÓZSEF 2/ TAPLER ADOLF 3/ NAGY. J. BÁLINT 4/ NEMES JÓ
ZSEF 5/ KINOS DEZSŐ 6/ GÖMÖRI JÁNOS 7/ SPISÁK JÁNOS 8/ 
KISS JÁNOS 9/ LÁZÁR ZSIGMOND 10/ SZABÓ ANDRÁS 11/ SI
MON GYÖRGY 12/ TÓBIÁS FERENC 13/ SZÁSZ MÁTYÁS 14/ 
HORVÁTH KÁROLY 15/ POLES ANDRÁS 16/ FERENC SIMON 
17/ BONTA JÓZSEF 18/ BIRKI GÁBOR 19/ MARTINOVTZ PÁL 
20/ OSZVALD KÁROLY 21/ VEKSZI JENÓ22/ PÉCSI ANTAL 23/ 
MOLNÁR ANDRÁ[S] 24/ REMÉNYIK ENDRE 25/ RÁK MÁR
TON 26/ RAEKOCK1 PÁL 27/ KÉT BOSNYÁK/ 1 EZREDBELI. A 
sírhantok négy sorban vannak elhelyezve, az elsőben 8, a három má
sikban 7-7. A harmadik sor negyedik sírja gondozott, amelyet betonba 
öntött vascsőre szerelt drótháló véd. A rajta lévő síremlék műkőből 
készült. Márványtáblájának felirata: ITT NYUGSZIK/ FERENCZI 
MIKLÓS/ SZ[ÜLETETT] ÁROKTŐN/ 1897-1916/ ÁLLÍTTATTA 
ÖC[C]SE KÁROLY.

A Bekecs Nyárádremete felöli részén, a Kongókő nevű domb 
mellett állt egy 3 m magas fakereszt, amely a hagyomány szerint az el
esett román katonák emlékműve lehetett. A szovátai köztemető bejá
ratától jobbra, a hajdani görög katolikus részben található Alexandru 
G. Mogaldea román katonatiszt sírja: AICI ODIHNESC OSEM
INTELE/ OFIȚERULUI ALEXANDRU G. MOGALDEA/ MORT 
VITEJEȘTE ÎN RĂZBOIUL PENTRU/ REÎNTREGIREA NEA
MULUI IN ZIUA DE 21/ SEPTEMBRIE 1916 LA SĂRĂȚENI- 
MUREȘ ÎN/ FRUNTEA COMPANIEI IA DIN REG.[IMEN]TUL 
37/ INFANTERIE.
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Halál ideje A halott neve Csapatteste A halál oka Temetés ideje

1916. IX.30 Révész János M. kir. hgye.
2. szazad

haslövés I916.IX.30.

1916.X. 4. Stefik András M. kir. hgye. 
12.század

haslövés 1916. X. 5.

1916.X. 5. Németi Sándor ” haslövés 1916. X. 6.
1916.X. 5. Kedzö Rudolf Bosnyák gye. haslövés 1916.X. 5.
1916.X. 5. Márton Károly M. kir. 10.hgye. 6. 

század
haslövés 1916.X. 6.

1916.X. 4. Schwarcz Ármin, 
önk. tizedes

M. kir. 6. hgy. 
ezred, 1 sz.

haslövés 1916.X. 5.

1916.X. 7. Morávi György M. kir. 8. hgye. 7. 
század

haslövés 1916. X. 8.

1916. X.7. Izmacs Pose Bosnyák gye. 1-2 
század

fej és haslövés 1916. X. 8.

1916.X. 7. Pacovic Pintilie hadifogoly haslővés 1916. X. 8.

Szováta község halotti anyakönyvében két nevet találunk: "a 
Szováta körüli harcokban elesett" megjegyzéssel: NAGY BÁLINT 31 
éves, elesett 1916. szeptember 29-én, TODOR ISTVÁN 23 éves, el
esett 1916. szeptember 29-én, mindketten a 10. honvéd gyalogezred
ben szolgáltak.

A harcok sebesültjeit a deményházi és nyárádkószvényesi iskolák
ban felállított tábori kórházakban kezelték. Az előbbiben hét magyar 
és két román katona halt bele sebeibe. Neveiket Bencze János 
deményházi tanító által ado
mányozott emléktábla örökí
tette meg:

Valamennyiüket Gegő 
György plébános és Szikszai 
Sándor egri egyházmegyei tá
bori lelkész temette cl, kivéve 
Schwarcz Ármint, akit dr. 
Lamberger Samu rabbi kísér
te utolsó útjára.

A nyárádköszvényesi tá
bori kórházban elhunytakat a 
templomkertben hantolták 
el. Később részben a sírok fö
lé épült az új tanítói lakás.

Szovátai honvéd az 1912. évi 
királygyakorlaton.
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SZOVÁTAI KATONÁK A VILÁGHÁBORÚBAN

Mivel Szováta a marosvásárhelyi 62. gyalogezred (Az ezredet 
1798-ban Károly főherceg kérésére hozták létre, 1886-tól a marosvá
sárhelyi garnizonba osztották be. Sorozási körzetéhez tartozott 
Maros-Torda megye, Kolos megye mócsi, mezőőrményesi és feleki já
rása, valamint Torda-Aranyos megye ludasi járása.) hadkiegészítő 
körzetéhez tartozott a “nagy” háborúban a behívottak többsége en
nek keretében harcolt.

Az ezred I-es zászlóalját Boszniában érte a Szerbia elleni mozgó
sítás és itt a Drinán való átkeléskor esett át a tűzkeresztségen, itt halt 
hősi halált Kelemen Ferenc gyalogos katona augusztus 17-én. Majd 
november 2-án András József Viljunánál, november 6-án Lukács An
tal Komenikánál és Kalányos András Glovicánál. Szerbiában kapott 
tüdőlövést november 27-én Vass Sándor tizedes.

Az ezred többi része 1914. augusztus 6-án Kolozsvárról hazatért 
Marosvásárhelyre, a behívottakból hadilétszámra duzzasztották a lét
számot, majd Zsibón, Nagybányán, Szatmárnémetin keresztül keresz
tül az orosz frontra vonult a XII. hadtest kötelékében. Augusztus 26- 
án esett át a tűzkeresztségen, első szovátai halottja a 26 éves Bokor 
Béni volt, aki október 4-én esett el Stari Sambor körzetében. A 
Dnyeszter folyó völgyében állóháború alakult ki. Itt tűnt el a 31 éves, 
ilyésmezei Simonfi András, majd a novemberi visszavonuláskor esett 
el Albert Dénes. A galíciai harcokban tűnt el Fekete Gábor és sebe
sült meg Bedő Sándor. Molnár Mártonról, Berecki Domokosról, 
Hajdu Sándorról, Kelemen Istvánról, Sándor Györgyről Tóth Márton
ról, Szabadi Sándorról csak annyit tudunk, hogy 62-esek voltak és a 
fronton tűntek el.

Az ezred 1915. február 12 - április 20 között Zajonckov mellett 
volt állásban, itt tűnt el március 9-én a 25 éves Oltyán József. Május 21 
- 28 között nagy veszteséget szenvedett a San folyónál, ekkor esett fog
ságba Incze János, Salat Ferenc és Domokos József, akik 5-6 évi fog
ság után térhettek csak haza. Itt esett fogságba Csortán Ferenc seprű
kötő műhely tulajdonos, aki 1918. szeptember 29-én, mint táborpa
rancsnok 3.000 fogolytársát vezette haza. Május 30-án tűnt el Gombos 
Antal. Június 8-án esett fogságba Simonfi Ferenc, 15-én halt hősi ha
lált a 36 éves Hegyi Ferenc. A kezdődő nyári offenzíva második nap
ján, június 22-én esett el Fülöp Márton. Augusztus 3-án halt meg a 20 
éves Bokor Károly.
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Az augusztus végén induló rownói támadásban, szeptember 24-én 
vesztette életét Hegyi Domokos. 1915-ben Galíciában halt meg a 29 
éves Sándor Marci is.

1916. április 14-én az ezred Szevecs falu mellett állt, itt a monar
chia legészakibb csapatteste volt. Itt tűnt el örökre az 1871-ben szüle
tett Arcz József. Az október 2-i orosz támadás során halt bele sebeibe 
a 20 éves Bokor Dénes és október 11-én a 18 éves Kalányos Márton. 
Ugyanabban az évben halt még el Szabados József és Bocskai László 
is. Orosz fogságban pusztult el Domokos Károly, Domokos János köz
ségi bíró testvére.

1917. áprilisában az ezredet Breszt - Litovszk - Bécs - Grác útvo
nalon átdobták az olasz frontra. A 10. isonzói csata végén Trieszt kör
zetében foglalt el védőállást, néhány km-re a tengertől. Június 2-án a 
Hermada magaslatra helyezték, itt halt hősi halált június 17-én a 22 
éves Treznai János gyári munkás. A 11. isonzói csatában sebesült meg 
Vadász János ácsmester, kapott fejlövést Tóth Albert molnár és esett 
fogságba Szász Dénes és Györgyi István. A 12. isonzói csatában szil
veszter napján esett el Jeremiás András. Még három szovátai katona 
haláláról vagy eltűnéséről tudunk: Ferenczi Dénes, Bíró Ferenc és Kő
műves Sándor. Hadikórházban halt meg a 33 éves Kiss Péter. A Kár
pátokban halt meg Salat András tizedes. A 34 éves Molnár Mártonról 
és a 38 éves Bereczki Domokosról a Halotti Könyvek csak annyit je
gyeztek fel, hogy eltűntek a fronton.

A világháborúban az orosz és olasz fronton is harcolt őrmesteri 
rangban Ágoston István, a későbbi falubíró. Piroska András daliáster
metű ácsmester Ferenc József császár testőrségéhez volt beosztva, ké
sőbb az orosz frontra vezényelték ahol fogságba esett ahonnan csak 
négy év múlva szabadult.

A 62. gyalogezred az orosz, olasz front után a nyugati-frontra ke
rült. Rövid, Soligoban eltöltött pihenő után az utolsó év szeptemberé
ben a franciaországi Deuxnouds-nál német csapatokat váltott fel a 
fronton. Itt szeptember 12-én az amerikai hadsereg támadásának köz
pontjába került. Nyolcszor támadtak az amerikaiak Verdun és Fort 
Toyon várágyúinak támogatásával, de mindeniket visszaverték. Más
nap Latour mellett egy repülőraj támadta a harmadik zászlóaljat. 
Verdun mellett esett fogságba Csíki Jakab kereskedő, itt sebesült meg 
kétszer is Bíró Pál tizedes, civilben hentes, mészárosmester. Az itt har
coló szovátaiak közül Török József ácsmester, Lázár Jakab kereskedő, 
Albert Samu birtokos, Kali Imre vendéglős, dr. Gidáli József orvos, 
Stark Rudolf fakereskedő, Orbán László fürdős, Vadász János ács
mester és Bocskai Ferenc kőműves mester nevét ismerjük.

Az összeomló frontról november 4-én, miután napokig vártak 
üres vonatra gyalog indultak el keletre, haza felé, két heti erőltetett 
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menet után a Rajnához érkeztek. November 29-én, 25 napi gyaloglás 
után végre Neckars-Ulmba bevagonírozhattak és Münchenen keresz
tül Bécsbe érkeztek. Innen Pozsony-Budapest-Szolnok- Nagyvárad- 
Kolozsvár útvonalon tértek haza, majd Désaknán szerelték le az ezre
det. 4 Erdélyi ezredek a világháborúban. A 62. gyalogezred. 190-210. 
o., Halotti Anyakönyvek. 1914-1972. *

A szovátai behívónak nagytöbbsége a 62. gyalogezredben szolgált, 
de sokan kerültek a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezrednél is. Ez 
a honvéd ezred 1886-ban alakult a marosvásárhelyi 22-es féldandár
ból. Kiképzése Marosvásárhelyen és Erzsébetvároson folyt, kiegészítő 
körzete Maros-Torda-, Udvarhely- és Csíkvármegyékben volt. Így ka
tonái nagy része székely volt.

Az ezredet 1914. július 31-én mozgósították, majd augusztus 19 és 
20-án indították a keleti frontra. Első harci feladatként a Dnyeszteren 
kiépített hídfő biztosítását bízták rá, ahol már 25-én átestek a tűzke
resztségen. Az első szovátai halottja Forró József volt, aki a második 
lembergi csatában, szeptember 10-én esett el. A Biala körüli harcok
ban esett el, két nappal karácsony előtt a szintén Forró József nevű 
szovátai katona, mindkettő rövid életének 25. évében. A következő év
ben március 15-én, a Kárpátokban visszavert támadáskor halt meg a 
35 éves Szász János. Április elején az orosz hadvezetőség az Uzsoki- 
hágón át az Ung völgyébe akart betörni. Az ezred védelmi harcaiban 
esett el április 9-én Hajdó Imre 31 éves cipész, majd 13-án a 20 éves 
Lengyel Mihály. Júniusban a Dnyeszter mellett esett fogságba Fülöp 
Antal gazdálkodó, ahonnan 1918-ban térhetett csak haza. A június 26- 
i éjszakai támadás során esett el Szász Mihály 29 éves napszámos mi
kor az ezred 63 foglyot ejtett, köztük két főtisztet.

Az un. Bruszilov offenzíva során tűnt el Bakos András őrmester, 
gazdálkodó, kinek testvére szintén az orosz front áldozata lett.

Gub János gazdálkodó is 1916-ig az orosz fronton harcolt, anyja 
Veress Amália, a fürdőalapító Veress József testvére volt. Az orosz 
fronton harcolt Fábián István főmozdonyvezető is aki fogságba esik, 
de 1916-ban hazatért és a háború végéig a vasúti ezredben szolgált.

1918-ban még az orosz fegyverszüneti tárgyalások befejezése előtt 
az ezredet az olasz frontra vezényelték. Itt már márciusban Asiage 
előtt kerültek az első vonalba szemben egy angol és egy francia had
osztállyal. Az itt kapott sebeitől lett rokkant Gub M. Antal zászlós, fő
jegyző.

Sándor Márkus, Sándor István, Sallai Ferenc, Nagy Dénes, Illyés 
Antal, Hegyi Sándor, Fülöp F. Márton, Fülöp Domokos, Bíró Márton
ról csak azt jegyezték fel a Halotti Könyvekben, hogy a fronton tűntek 
el. Az olasz fronton a 22. ezredben harcoló szovátaiak közül még 
Siklódi József gazdálkodó, Duka Lajos ácsmester, Hosszú Márton für
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dőtelepi kőműves és építész, Gáll Ferenc géplakatos, Domokos K. 
Károly, Jeremiás András, Pál Albert, Tóth Dénes, Hegyi Márton, 
Kedves Károly, Sándor János, Márton István, Pál Lajos, Demeter 
András és Kinda András tizedes nevét ismerjük.

Az összeomláskor, 1918. november 22-én tagadja meg az ezred a 
tűzparancsot és 29-én haza indult. 5 Erdélyi ezredek a világháborúban. 
22-es gyalogezred. 107-123. o.;.Halotti Anyakönyvek. Szováta 1914- 
1972.; Jeremiás András (szül. 1921) adatközlő. *

Nyolc szovátai harcolt a monarchia huszárezredeiben. A második 
huszárezred egyik legelső halottja volt a 22 éves Nagy Péter. Ebben az 
ezredben harcolt Fülöp Albert gazdálkodó és Domokos János, későb
bi községbiró is. Négy szovátai harcolt a 9. honvéd huszárezredben, 
akik közül a 30 éves Páskuj Dénes 1916. október 2-án esett el, orosz 
fogságba esett 1916-ban Bokor Sándor gazdálkodó. Ebben az ezred
ben harcolta végig a háborút Hatfaludi István huszárszázados, karha
talmi parancsnokként. Domokos Gergely gazdálkodó, tizedesi rang
ban sebesült meg, majd a román frontra vezényelték, ahonnan az 
olaszfrontra vitték, ahol az összeomlásig harcolt.

A 6. honvéd huszárezredből Gábor Vince cipészmester nevét is
merjük, aki az orosz és olasz frontokon az őrmesteri rangot érdemel
te ki, 1915-ben meg is sebesült. 6 Erdélyi ezredek a világháborúban. 
Huszár ezredek. 262. o. *

Ugyancsak nyolc szovátai harcolt tüzérként a világháborúban. Pál 
J. Dénes gazdálkodót, az 5. ütegtől szereltek le 1915. február 6-án sú
lyos betegsége miatt. Madaras András fürdőtelepi házfelügyelő a 8. 
honvéd tüzérezreddel 1914-ben került a keleti frontra, majd 
Doberdónál és Piávénál harcolt. A 22 éves Lázár József a 17/A had
osztály második ezredéből a fronton szerzett sebeiben a nagyváradi 
katonai kórházban hunyt el.

Két szovátai harcolta végig a háborút a 12. tüzérezredben: Ötves 
János kereskedő és Sípos Ferenc állomásfőnök.

Czitrom Adolf szakaszvezető, a seprűkötöde tulajdonosa 1916-tól 
a 27. tüzérezredben harcolta végig a háborút.

A nagyszebeni 16. nehéztüzér-ezredben harcolt az orosz és olasz 
frontokon Kelemen János őrvezető, fürdői ácssegéd.

A német hadsereg nehéztüzérségénél szolgált Lukács István gya
logos, gazdálkodó. 7 Erdélyi ezredek a világháborúban. Tüzérezredek. 
279. o.; Halotti Anyakönyvek. Szováta 1914-1918. *

Ausztria-Magyarország más ezredeiben is találkozunk egy-egy 
szovátai nevével:

Szász Mózes a 23. tábori vadászzászlóaljban halt hősi halált 1914. 
szeptember 16-án.
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Elekes Dömötör tanító a 23. majd a 3. honvéd gyalogezredben 
harcolt Doberdónál és Monte-Tomba mellett, 1918. február 2-án meg
sebesült.

Král Ignác tizedes, munkafelügyelő 1913-ban vonult be a 12-es ár- 
kász zászlóaljhoz, Piávénál már harmadszor sebesült meg és rokkan
tan szerelt le.

Bécsi István vendéglős a 2. honvéd gyalogezredben az orosz, ro
mán és olasz frontokon harcolt, sebesülten került olasz fogságba, 
45%-os rokkantként került haza.

Dávidovits Márkus tizedes, kereskedő a 63-as besztercei gyalog
ezredhez vonult be, a román majd az olasz fronton harcolt, itt súlyo
san megsebesült.

Markovits József szakaszvezető, gyári munkavezető a 85. közös 
gyalogezredben harcolt az összeomlásig.

Hajdu András építész a 24. gyalogezred kötelékében a román 
fronton harcolt.

Domokos Béla szabómester a 30. honvéd gyalogezrednél volt ön
kéntes, az orosz és olasz frontokon harcolt.

Martzy Ágoston tartalékos főhadnagy, vezetőjegyző 1914 augusz
tusában vonult be a 33. gyalogezredhez, az orosz és olasz frontokon 
harcolt.

Stern Rezső tartalékos hadnagy, magántisztviselő az első honvéd 
gyalogezred kötelékében az isonzói ütközetben tüntette ki magát.

Sófalvi Illyés Tibor, a fürdőalapító Lajos fia népfölkelő főhad
nagyként szolgált századparancsnokként az orosz és a román fronton.

Lengyel János 52 évesen 1915-ben tűnt el a fronton.8
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AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ SZOVÁTAI ÁLDOZATAI

SOR NÉV ÉS KERESZTNÉV SZÜLETÉS

ÉVE/KORA

HALÁLA HALÁL HELYE

1 ALBERT DÉNES 1914 Máramarossziget

2 ANDRÁS JÓZSEF 1892/23 1915 Viliuna. Szerbia
3 ARCZ JÓZSEF 1892/24 1916 Eltünt

4. BAKOS ANDRÁS 1888/28 1916 Eltünt. Oroszország

5. BAKOS ISTVÁN 1890/26 1916 Eltünt. Oroszország

6. BÁLINT KÁROLY 1890/28 1918 Berlonij. Bosznia

7. BERECZKY DOMOKOS 1890/38 1918 Eltünt

8. BIRÓ MÁRTON 1890/24 1914 Hadifogságban

9. BOCSKAY LÁSZLÓ 1890/26 1916 Eltünt. Oroszország

10. IFJ BOCSKAY ANDRÁS 1919 Eltünt

11. BOKOR ANDRÁS Eltünt

12. BOKOR BÉNI 1888/26 1914 Magyarország

13. BOKOR DÉNES 1896/20 1916 Jamino

14. BOKOR ISTVÁN 1890/25 1915 Szerbia

15. BOKOR JÓZSEF 1916 Eltünt

16. BOKOR KÁROLY 1895/25 1915 Krzeszindy

17. BOKOR MIHÁLY Eltünt

18. CSÍKY GÉZA Eltünt

19. CSÍKY LAJOS Eltünt

20. DEMETER JÁNOS /45 Eltünt

21. DOMOKOS D. ANDRÁS 1896 Isonzó. Olaszország

22. DOMOKOS KÁROLY

23. FEKETE GÁBOR 1871/43 1914 Galicia

24. FFRENCZI DÉNES 1874/43 1917 Olaszország

25. FORÓ JÓZSEF 1890/25 1914 Tuchovo, Galícia

26. FÜLÖP ALBERT /34 Eltünt

27. FÜLÖP DOMOKOS Eltünt

28. FÜLÖP E. MÁRTON Eltünt

29. FÜLÖP MÁRTON 1897/18 1915 Lukova. Galícia

30. GOMBOS ANTAL 1894/21 1915 Eltünt

31. HAJDÓ IMRE 1884/31 1915 Butla, Galícia

32. HAJDÚ MÁRTON 1897/18 1915 Eltünt

33. HAJDÚ SÁNDOR /30 Eltünt

34. HEGYI DÉNES 1914 Oroszország

35. HEGYI DOMOKOS 1890/25 1915 Gumineika, Oroszország

36. HEGYI FERENC 1879/36 1915 Piszkomowice

37. HEGYI SÁNDOR 1914 Orosz hadifogság

38. ILYÉS ANDRÁS 1914

39. ILYÉS ANTAL Orosz hadifogság

40. JEREMIÁS ANDRÁS 1896/21 1917

41. KALÁNYOS ANDRÁS 1888/26 _1914 Glovica, Szerbia
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42. KALÁNYOS MÁRTON 1898/18 1916 Berje
43. KÁLMÁN FERENC Eltünt

44. KELEMEN FERENC 1898/18 Eltünt

45. KELEMEN ISTVÁN /36 Eltünt Olaszországban
46. KELEMEN LÁZÁR /32. Eltünt

47. KISS PÉTER 1885/33 1918 Gallo, Olaszország
48. KÖMÍVES SÁNDOR 1887/30 1917 Eltünt

49. LÁSZLÓ IGNÁC /47 Eltünt

50. LÁZÁR JÓZSEF /22 Nagyvárad

51. LENGYEL JÁNOS 1863/52 1915 Doberdó

52. LENGYEL MIHÁLY 1895/20 1915 Zubowice, Galícia

53. LUKÁCS ANTAL 1892/22 1914 Komenica, Szerbia

54. MARKOVITS IZSÁK Kárpátokban

55. MÁRTON BÉNI 1890 Eltünt
56. MÓGA SÁNDOR 1919 Orosz hadifogságban

57. MOLNÁR MÁRTON 1880/35 1915 Olaszország

58. NAGY BÁLINT 1885/31 1916 Bekecs, Szováta

59. NAGY DÉNES 1894/20 1914 Orosz hadifogságban

60. NAGY PÉTER 1892/22 1914 Lisanica

61. NÉMETH LÁSZLÓ 1914 Szerbia
62. OLTYÁN JÓZSEF 1890/25 1915 Eltünt
63. PAP DÉNES 1895/23 1918 Cacok, Szerbia

64. PÁSKUJ DÉNES 1886/30 1916 Eltünt
65. SALAT ANDRÁS Kárpátokban

66. SALLAI FERENC Orosz hadifogságban

67. SÁNDOR GYÖRGY /36 Eltünt

68. SÁNDOR ISTVÁN Eltünt

69. SÁNDOR MARCZI 1888/26 1917 Galícia

70. SÁNDOR MÁRKUS Eltünt

71. SUBA MÁRTON Eltünt

72. SZABADI SÁNDOR Eltünt

73. SZABADOS JÓZSEF /46 Galícia

74. SZÁSZ JÁNOS 1880/35 1915 Moldavo Komek,

Galícia

75. SZÁSZ MIHÁLY 1886/29 1915 Drienvelnik. Galícia

76 SZÁSZ MÓZES 1892/22 1914 Ruma, Galícia

77. TÓDOR ISTVÁN 1893/23 1916 Bekecs. Szováta

78 TÓTH MÁRTON Eltünt

79 TÓTH MIHÁLY /46 Eltünt

80 TREZNAI JÁNOS 1895/22 1917 Medioch, Olaszország

81 VARGA JÓZSEF 1918 Olasz, hadifogságban

82 SIMONFI ANDRÁS 1883/31 1914 Dnyeszter völgvében
83. SZŐCS ANDRÁS

88. BOKOR FERENC
89. BOKOR GÁBOR

90. KISS ANTAL
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A SÓVIDÉKI LÁZADÁS
1918 utolsó hónapjai a frontok és a monarchia összeomlásának 

időszaka volt. A december elsejei gyulafehérvári gyűlésen az erdélyi 
románság proklamálta elszakadási szándékát és ezzel egy időben a ki
rályi román hadsereg átlépte a Kárpátok vonulatát, az egykori Ma
gyarország határát. December első heteiben a Maros mentén húzott 
demarkációs vonalig szállta meg Erdélyt, így az egész Székelyföld ro
mán uralom alá került, ahol a nagyszebeni Kormányzótanács képvisel
te időlegesen a főhatalmat.

A magyar kormány rendelete alapján Erdélyben fel kellett volna 
állítani a 38-as hadosztályt, azonban a behívott korosztályok újoncai 
részben nem vonultak be, részben kiképzetlenek voltak. Megközelítő
en 1.700 székely vonult be Kolozsvárra ahol mindössze 600 puska állt 
rendelkezésükre. Így csak a 21. ezred alakult meg. Karácsonykor, a ro
mán csapatok bevonulásakor ezt Nagyváradra, majd Szatmárnémetibe 
irányították. 1919. januárjától nevezik hivatalosan is a 38. hadosztályt 
“Székely hadosztálynak”, a 21. ezredet “Székely ezrednek”. A Székely 
hadosztályban szovátaiak is harcoltak, ezek közül 17-nek ismerjük a 
nevét: Elekes Dömötör tartalékos zászlós, református tanító, Kedves 
Károly szakaszvezető, Sándor János, Kinda András, Gál Ferenc tize
desek, Jeremiás András, Domokos K. Károly, Pál Albert, Tóth Dénes, 
Hegyi Márton, Pál Lajos, Márton István, Demeter András, Domokos 
Béla és Kerekes Sándor gyalogosok. A két utóbbit később erőszakkal 
besorozzák a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregébe ahonnan meg
szöknek.

Miután a Székely hadosztály a Tiszánál letette a fegyvert a román 
hadsereg előtt csak Gál Ferenc tizedes harcolt tovább a Székely dan
dárban. A magukat megadó katonákat Brassóba, Fogarasra és 
Craiovára internálták, ahonnan csak angol közbenjárásra szabadultak, 
miután aláírtak egy kötelezvényt:

“Kijelentés. Alulírott, Székely hadosztálybeli hadifogoly szabad
lábra helyezésem alkalmával becsületszavamra kötelezem magam, 
hogy: 1. Állandóan ... községben fogok lakni és onnan csakis a legkö
zelebbi román katonai parancsnok engedélyével fogok eltávozni. 2. A 
községbe érkezésem utáni első nap a legközelebbi román parancsnok
ságnál fogok ellenőrzés céljából jelentkezni, ahányszor megkívántatik. 
3. Nem fogom az osztrák-magyar egyenruhát viselni csak egészen át
alakítva, sapkát semmiképp. 4. Nem fogok viselni, sem pedig elrejteni 
semmi féle fegyvert. 5. Nem fogok a román állam, hadsereg vagy nem
zet ellen sem tettben, sem szóval véteni.”

A belgrádi fegyverszüneti megállapodás értelmében a Székelyföld 
is a román hadsereg által megszállandó övezetbe került. Miután a ma
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gyár határvédő csapatok a teljes felbomlás állapotában vonultak vissza 
az első román járőr november 12-én megérkezett Tölgyesre, majd az 
egyezmény aláírásának napján, november 13-án Gyimesbükköt is 
megszállták, majd a szorosokat is biztosították. Sem a csíki sem a 
székelyudvarhelyi Nemzeti Tanács nem tervezett, nem készített elő 
fegyveres ellenállást, sőt megtiltotta azt. November 26-án Csíkszereda 
is megszállás alá került, majd december 6-án Székelyudvarhelyre is be
vonult a román katonaság. A román hadsereg a szövetségesek képvi
seletében mint megszálló hadsereg érkezett, azonban már 1919. janu
árjában megkezdődött az államhatalom átvétele, a nagyszebeni Kor
mányzó Tanács hatalmának elismertetése, amely a Székelyföldet is a 
román állam részének tekintette.

A megszállás kezdetén, 1919. januárjában Székelyudvarhelyen kí
sérlet történt az un. “székely köztársaság” kikiáltására, 9 Bárdi Nán
dor: Impériumváltás Székelyudvarhelyen 1918-1920. Aetas. 1993. 3. 
76-120. * majd márciusban a Sóvidéken egy véres ellenállási kísérlet 
bontakozott ki. Ezeknek azonban semmilyen esélyük sem lehetett az 
események befolyásolására.

A székelyföldi általános elégedetlenség a megszálló hatalom elle
ni szabotázs akciókban is megmutatkozott. Márciusban megszaporod
tak az “állam ellenes” cselekedetek. A dési hadosztályparancsnokság 
538/1919. rendelete szerint, amelyet a szovátai községháza is megka
pott: “Hogyha a telefon vagy távirat vonal valamely helyen megrongál
va találtatik a tettest azonnal főbe lövik, ha a tettes nem kerül meg a 
községre hárul a felelőség.” Itt is felmerül a kollektív bűnösség elve, 
amelyet a későbbi események során is előszeretettel használtak a ro
mán hatóságok a lakosság megfélemlítésére.

A sóvidéki események alapjául több helységben is az a hamis hír 
szolgált, hogy a román katonaság vissza fog vonulni Erdélyből. A 
deményházi vasúti állomáson félreértették azt a táviratot, amelyben 
közölték, hogy a vasút alkalmazottainak a román hatóságok elenged
ték az eskü letételét. Ezt a vasúti munkások úgy értelmezték, hogy 
megszűnt a megszállás. 10 Bencze János: Deményháza monográfiája. 
Kiadatlan kézirat. 27. * A Nyárád felső folyásának falvaiban gyorsan 
terjedt a mozgalom, amely céljául Marosvásárhely felszabadítását és a 
román katonaság lefegyverzését tűzték ki. Március 29-én 
Deményházán "... egy [nyárád]remetei román csendőrt, aki 
Nyárádszeredából a lovak rekvirálásából haza felé tartva, az úton a 
szövetkezet előtt megtámadták és brutálisan bántalmazták, megsebe
sítették, fegyverét elvették”. 11 Közben “Remetén Kováts Andor tar
talékos főhadnagy és a Kováts testvérek (György és Ernő) vezetésével 
a csendőrök leszerelték és a községháza pincéjébe zárták. A férfi la
kosság megindult [Marosvásárhely felé], csatlakozott Köszvényes férfi 
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lakossága is.” . A felkelők a hodosi útig jutottak “... de látták útköz
ben, hogy az útban levő községek lakói nem csatlakoznak s így csende
sen visszatértek. Ugyanígy csinált Márkod és Kendő is.” 12 Március 31- 
én “a felkelők nagy része visszatért otthonába, maroknyi remetei kivé
telével, kik továbbra is hittek az álhírben, megindultak Szovátán ke
resztül Udvarhelyszékbe, fellázítani az ottani székelységet. Délben 12 
órára érkeztek Szovátára.

A szovátai Lőrinczi András (szül. 1912) visszaemlékezése szerint 
“amikor jöttek a remeteiek megálltak a [szovátai] csendőrség előtt, 
egyik bekiáltott: A parancsnok jöjjön ki! Egy káplár jött ki, le is lőtték 
és elmentek Parajd felé. A lelőtt csendőrt másnap délután 2 órakor te
mették Szovátán.” A szovátai plébános feljegyzése szerint: “március 
31-én 12 órakor lelőtték Flóra Jánost a (25 éves) Csendőrlaktanya fo
lyosóján.” 13 Halotti Anyakönyv. 1919. 10. bejegyzés. ÁLtMv. 88. irat
csomó. 184. . * A szovátai köztemető bejáratától jobbra eső egykori 
görög katolikus temetőrészben nyugszik az alig 25 éves Florea 
Constantin káplár. Sírkövének felirata: AMINTIREA DECEDATU
LUI CAPORAL FLOREA CONSTANTIN DIN COMPANIA DE 
JANDARM MURES CĂZUT VICTIMA DATORIEI FIIND 
OMORÎT DE REVOLUȚIONARI SECUI ÎN MARTIE 31.

Lőrincz András adatközlő szerint: “Apám, idős Lőrinczi András 
sóőr parancsnok volt. Akkor még 22-24 sóőr volt fegyverrel. A szová
tai fiatalok elvették a fegyvereket és ezek is elmentek Parajd felé.” A 
szovátaiak közben elfoglalták a csendőrséget, az állomást és a postát 
is. A mozgalom hírére a Sóváradiak is feljöttek Szovátára. Farkas Dé
nes szakaszvezető a szovátai állomáson “... egy vadászfegyverrel rálőtt 
Donetea román hadnagyra,... a lövés célt tévesztett és egy pár serét a 
tisztiszolga lábába fúródott, nagyobb sérülést nem okozott.” 14 Laár 
Ferenc: A sóvidéki székely felkelés. Erdélyi mártírok és hősök arany
könyve. Pécs 1941. 18. * A szovátaiak ugyanaznap délután 4-5 órakor 
három szekérrel Parajdra érkeztek a nyárádremetei Kováts Andor ve
zetésével. Azzal a hírrel jöttek, hogy “...az udvarhelyi székelység vo
nuljon Marosvásárhelyre és készüljön a hátbatámadásra. A parajdi 
férfiak hirtelen szervezkedtek, percek alatt lefegyverezték a 12 főből 
álló csendőrséget... lovas futárok szólították fel a vidék falvait a csat
lakozásra.” 15 Dobos Ferenc: Elfagyott remények. Székelyföld írásban 
és képben. 212-213. o. * A szovátaiak megérkezésével egyidőben 
Parajd katonai parancsnoka, egy hadnagy a temetőn keresztül elmene
kült. Korondon fogták el és egy társával együtt bántalmazás nélkül 
szekérrel visszaküldték.

Parajd katonaviselt lakósai katonailag szervezkedtek, parancs
noknak Bocz Endre járási számvevőt, tartalékos századost választot
ták meg. Századparancsnokok Mánya Gerő főhadnagy, Zilahi S. Géza 
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hadnagy és Benkő Mózes hadnagyok lettek. Közben a szovátaiak visz- 
szatértek falujukba, azzal a szándékkal, hogy innen Marosvásárhelyre 
indulnak.

Az esti órákban menetrendszerint befutottak a Küküllő- és a 
Nyárádmenti vonatok. A vasutasok “...azt is közölték, hogy a vasút 
mentén minden csendes. Ez a körülmény csak megerősített abban, a 
meggyőződésemben, hogy a mozgalom helyi jellegű. 17 Laár: im. 17.0. 
* Laár Ferenc, helyi református lelkész, ki jól beszélt románul (ezt a 
tudását később a román parlamentben is kamatoztatta), délután fel
hívta Marosvásárhelyt: “Szerettem volna bizonyságot szerezni arról, 
hogy valójában jön-e a magyar hadsereg s a postáról Fuer Irén, az ak
kori postamesternő beleegyezésével telefonon felhívtam a marosvá
sárhelyi térparancsnokságot, megkérdezvén [románul], hogy mi az új
ság? Kérdésemre egy nyugodt hang felelt, hogy minden rendben van. 
... A nyert válaszból arra következtettem, hogy a felkelés nem volt elő
készítve és a mozgalomnak komoly alapja nincs. Este a község vezetői 
megbeszélést tartottak és arra a következtetésre jutottak, hogy: “1. A 
felkelés pár községre terjedt ki. 2. A benyomuló idegenek megzavar
ták Parajd község lakosainak kényszerű megadással viselt nyugalmát. 
3. Elhamarkodott lépésükért bizonyosan büntető expedíciót vezet a 
község ellen a román katonaság.” Laár Ferenc és Bocz Endre is igye
kezett lecsillapítani az összegyűlteket. “Boncz Endre járási számvevő, 
tartalékos százados, aki a parajdi felkelőknek a vezetője lett, hamar 
belátva azt, hogy a szovátaiak avatatlan beugratók szavára s a romá
nok tűrhetetlen uralmától elkeseredve indultak meg - a fegyverforga
tó népet - még mielőtt bármi ellen-beavatkozás történt volna, nyuga
lomra intette, feloszlatta és megtette azokat az óvatossági rendszabá
lyokat, hogy az esetleg felvonuló román csapatok a nyugalomról idejé
ben értesüljenek.” 17 Emlékirat. A székelyföldi tisztviselők sérelmeiről 
a magyar miniszterelnökhöz. Haáz Rezső Múzeum. Pál Árpád gyűjte
mény 7651/167.11. 33. pont. *

Tartva attól, hogy éjszaka újabb idegenek érkezhetnek a község
be, a bevezető utakra fegyveres őrséget állítottak. A román csendőrség 
néhány tagja Korondon teljesített szolgálatáról szekérrel tért vissza 
szolgálati helyére. Az őrség mivel nem ismerte fel a közeledőket meg
adásra szólította fel őket. A felszólításra a csendőrök lövésekkel vála
szoltak, ennek következtében három parajdi esett el: Zsombori Károly 
harangozó, Fülöp Ábel Sándor és Nagy G. János földművesek. 18Laár: 
17.o. * Április 1-én a felháborodott tömeg a csendőrök azonnali kivég
zését követelte és csak Laár Ferenc lelkész erélyes fellépése gátolta 
meg a végrehajtást, sőt rávette a községet a fegyverek letételére. A 
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csendörőrmesternek engedélyezték, hogy telefonon jelentést tegyen a 
történtekről feletteseinek.

Újabb hírek szerzésére Mánya Gerőt Szovátára küldték: “Kide
rül, hogy a felkelés elkeseredett emberek kellőképpen alá nem tá
masztott, elhamarkodott egyéni akciója s az a siker reményével nem 
kecsegtet. Visszasiet Parajdra, hogy Laár Ferenc református lelkész
nek a tömeget lecsendesíteni segítsen.” 19 Erdélyi mártírok és hősök 
aranykönyve. 221. o. *

“Ez időben az etédi vásáron két román csendőrt két atyhai ember 
lefegyverzett, s az atyhai határba kísérve ott agyonvert.” 20 Emlékirat. 
Pál. 33. pont. *

A felkelés leverésére küldött román csapatok először 
Deményházát szállták meg, Marosvásárhelyről vasúton két század ka
tona érkezett és körül vette a községet. “Az itthon levő - mert vétkes 
Fiatalság szerét véve [megtudva] a megtámadásnak, elillant - az ártat
lan férfiakat elfogták házaikban, az úton lekísérve puskatussal verték. 
A szövetkezet előtt pedig 30-40-et ülepükre vérfolyásig megbotoztat- 
tak”, sőt a falun átutazókat is leszedték a szekerekről és megbotoz
ták. 21 Bencze János: im. 27 o. * Balogh István bíró, Dénesi György 
és Gran molnár belehalt a kínzásokba. Bereczki A. Antalt és Déne
si Andrást a felkelésben való résztvételért bíróság elé állították és 
elítélték.

A megtorló katonaságot Nyárádköszvényesen, hogy mentse a fa
lut, Pap Tamás plébános és Rácz József középiskolai tanár templomi 
zászlókkal fogadta és kegyelmet kért. “[Nyárád]remetén szintén Mol
nár Miklós plébános templomi zászlókkal fogadta a katonaságot a la
kossággal. A bezárt csendőröket Molnár Miklós plébános kiszabadí
totta a pincéből. A vezetők elmenekültek. A Kováts-testvérek édesap
ját elfogták és elkísérték. Hadbíróság elé állították Déván, de ítéletre 
nem került sor, mert a vizsgálat alatt meghalt. A Kovács-fiúk sokáig 
bujkáltak, míg amnesztiát hirdettek. Ernő a pincébe bújt és olyan 
ügyesen álcázta magát, hogy nem is lehetett gyanítani sem, hogy ott 
valaki tartózkodik. Három éven át volt a pince lakója, haja, szakálla 
úgy megnőtt, hogy be lehetett fonni. 22 Bencze János: 28.o. *

Szovátán a katonaság érkezésének hírére a felkelők a Siklód-kö- 
ve északi lejtőjén, Vízerdejében rejtőztek el. Az elvitt fegyverekért fe
lelőségre vonták id. Lőrincz András sóőrt. Fia visszaemlékezése sze
rint: “Jött a csendőrparancsnok és apámat vette elé, hogy hol vannak 
a fegyverek. Ő elmondta, hogy nem volt mit csináljon, mert éppen a 
mezőn volt. A parancsnok, Furdui, nem bántotta, ... Egyszer én is ki
jöttem az útra, mikor bejöttek a román csendőrök, mert osztán jöttek; 
vonattal hozták őket, úgy megpofoztak, alig tudtam bémenni.” Az er
dőbe menekült felkelőket családjuk élelmezte. Pár nap múlva 
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Szovátán kiplakátolt helytelen magyarsággal írt rendelettel főbelövés- 
sel és a falu felgyújtásával fenyegették meg a rejtőzködök támogatóit:

“Hirdetmény §: Rendelet. Minden nemű katonai tárgyak, akármi
lyen fegyver, lőszer akár is milyen kategoriába tartozik, a volt osztrák
magyar az vagy román hadseregtől visszamaradtak haladéktalanul a 
helyi csendőr őrs parancsnoksághoz beszolgáltatni:

Azok a kiknek tudomása van hogy hol tartozkodnak tolvaj bandák 
vagy azokat élelmezni vagy azokat mint elrejtőket, agyon lőve lesznek, 
ha ezeket nem jelentik be a községnek lakosai ki lesznek téve illetve a 
község felgyújtva lesz.

Szovata, Helyi őrség parancsnokság
Gilescu főhadnagy s.k. 23 ÁLtMv. Primăria Sovata. 88-as iratcso

mó 191. oldal. *
Parajdra késő éjjel érkeztek a csendőrök és “Mire felvirradt ápri

lis 3-a, mintegy 80 férfiút vetettek fogságra”. 24 Laár. 18.o. * Korondon 
géppuskát állítottak az iskola tetejére, összeterelték a falut, Hadnagy 
Mihály esperes miseruhába öltözve, Knopp Vencel tanártól kisérve 
könyörögve jött a román tisztek elé, hogy megmentse a falut.

1919. április 6-án délután 3 órakor összeterelték Parajd lakosságát 
és bejelentették Farkas Dénes, sóváradi lakos halálos ítéletét a szová
tai állomáson történtek miatt, amelyet rögtön végre is hajtottak. A ki
végzésre a parajdi temetődombon került sor.

A katonaság három hétig tartotta szoros megszállás alatt a 
Sóvidéket. Közben állandóan folytak a letartóztatások, a foglyokat 
Székelyudvarhelyre szállították, onnan Szamosújvárra, majd 
Nagyenyedre s végül Dévára kerültek.

“Jóllehet, ezen két [Udvarhely vármegyei] esetnek a leírhatatla- 
nul brutális eljárások miatti elkeseredés volt az okozója, jóllehet, min
den jel azt mutatja, hogy különösen a parajdi eset tudatos sugalmazás- 
ra indult, mert Constantinescu Viktor gyulafehérvári román törvény
széki elnök már március 29-én úgy nyilatkozott Székelyudvarhelyen 
Varró Elek és Masinger László pénzügyi tisztviselők előtt, hogy rövi
desen újabb letaróztatások várhatók, ... a parajdi eseményekkel kap
csolatosan [a Székelyudvarhelyen] letartóztatottak névjegyzéke már 
előre össze volt állítva. Erre enged különben következtetni az a körül
mény is, hogy a sóvidéki állítólagos bolsevista lázadás elfojtására kül
dött csapat egyenesen Székelyudvarhely rendeltetéssel és eseményt 
megelőzően 1919. március 28-án indíttatott el Nagyszebenből.

Hogy a Sóvidéken nem létezett bolsevista felkelés leverésének 
ürügye alatt Neamțiu Valer udvarhely vármegyei prefektus mily hal
latlan kínzásokat végeztetett, azt a maga borzalmasságában leírni sem 
lehet. A férfi lakosság zömét elfogták, már a helyszínen úgy összever
ték, hogy a szerencsétlenekre ráismerni sem lehetett. Hasonló sors ér
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te a semmiben részt nem vett Alsó- és Felsősfalva és Korod község la
kosait. Ezeket a szerencsétlen áldozatokat összekötözve 
Székelyudvarhelyre hozták s itt a román csendőrségen további inkviz- 
itorikus eljárás alá vették, úgy annyira, hogy valósággal állatiasan üvöl
töztek kínjaikban. Sőt egy Zárug nevű egyén öngyilkossággal akart 
menekülni a kínzás alól, s felakasztva találtak reá, még élt, s a román 
csendőr ököllel felcsapta állát, úgy, hogy a szerencsétlen a nyelvét le
harapta. Levágták és életre keltették. Beszélni nem tud. Akik az etédi 
vásáron jelen voltak, korra és nemre való tekintet nélkül 
Székelykeresztúrra hurcolták és ottan puskatussal borzalmasan össze
verték, tekintet nélkül arra, hogy tanuk voltak e vagy vádlottak. Ezen
kívül Atyha községre nagy pénzbüntetést szabtak és az egész Sóvidék 
összes élelmiszereit elrekvirálták. Az Atyhai eset miatt 5 egyént halál
ra ítéltek, a parajdi eset máig [ 1919 őszén] vizsgálat alatt áll...” 25 Em
lékirat. 33. pont. *

A sóvidéki lázadás kiprovokálásával, amelyhez meggondolatlan 
magyar lázítok is hozzájárultak a berendezkedő új államhatalom pél
dát akart statuálni a “hátországban”, a magyar lakosságú Székelyföl- 
dön és felhasználta a székelyudvarhelyi tisztviselők Pál Árpád vezette 
ellenállásának felszámolására. Ezt bizonyítják az olyan székelyud
varhelyi polgárok letartóztatása akiknek semmilyen szerepük nem 
volt a sóvidéki eseményekben. “Április 1-én a jelentkezések alkalmá
val és a következő napokon Mátéffy Domokos pénzügyigazgatót, dr. 
Szabó Gyula tanácsost, Lakatos Kálmán, Ambrus Ferenc, Elekes Gé
za, Fábián Ferenc, Fazekas Gáspár, Csíki Kálmán, Kolumbán Lajos, 
Embery Árpád, Puskás Lajos, dr. Enyedy Róbert, Lőrinczy József 
tisztviselőket, öt polgári egyént, négy lelkészt, Bakóczy Károlyné pol
gári iskolai igazgatót és Kovács Jánosné polgári, iskolai tanítónőt le
tartóztatták, a református főgimnáziumban őrizet alá helyezték, és 
ezeken felül dr. Horváth Károly állami körjegyzőt és nejét, valamint 
Imreh Domokos kórházigazgató főorvost lakásán őrizet alá alá vették. 
Ezek 1919. április 5-én estig minden kihallgatás nélkül voltak letartóz
tatva, s akkor elbocsáttatván a térparancsnok előttük kijelentette, 
hogy túszokul szerepeltek, s a jövőben a vármegye területén előfordu
ló minden rendellenességért ők személyes felelősek, lakóhelyüket 
azonban elhagyniuk nem szabad.

Április 6-án délután a fentiek közül 11-et újból letartóztattak, ál
lítólag azért, hogy ők a sóvidéki felkelés értelmi szerzői voltak. Ezt a 
kijelentést a letartóztatást eszközlő főhadnagy tette, mosolyogva tevén 
hozzá, hogy ez nem az ő, hanem bizonyos felsőbb körök véleménye. 
Letartóztatták még ekkor hasonló okok miatt dr. Jodál Gábor, dr. 
Borosnyai Pál ügyvédeket, s dr. Váró Géza ügyvéd helyett, mert az iro
dában nem lelték, Zathureczky Lajos ügyvédi írnokot. Az összes letar
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tóztatottakat a két említett ügyvéd kivételével ki sem hallgatták, és 
1919. április 12-én kihallgatás nélkül bocsátottak el." 26 Emlékirat. 
Paál. 31. 32. pont. *

A sóvidéki letartóztatottak ügyében a törvényszéki tárgyalások 
augusztusban kezdődtek, miután a falvak papjai többször közbenjár
tak Iuliu Maniunál, a nagyszebeni kormányzótanács elnökénél a fog
lyokat szabadlábra helyezték, de 1926-ig minden évben beidézték 
őket. Végül is tárgyalásra nem került sor. Ebben az évben a Magyar 
Párt emlékirattal fordult Octavian Goga belügyminiszterhez, aki az 
ügyet felfüggesztette. Azonban az Averescu kormány bukása után ura
lomra jutó liberális kormány új tárgyalást rendelt el. “Közel 120 vád
lott és tanú jelent meg a brassói hadbíróság előtt 1927. november ha
vában, 11 napi tárgyalás után a megjelent vádlottakat a hadbíróság fel
mentette.” 28 Laár. im. 21. *

A szovátai elhurcoltak közül a következők neveit ismerjük: Zárug 
Ferenc, Vígh Sándor kántortanító, Bereczki Antal, Boér Miklós, 
Zsombori Sándor, Pál G. Dénes - akit halálra ítéltek mint lázadót -, 
Zárug Márton mészáros - aki később belehalt a verések okozta sérülé
seibe [feltehetően azonos azzal a fogollyal aki Székelyudvarhelyen fel
akasztotta magát, lásd fennebb] Kelemen Z. Károly, Gub János gaz
dálkodó - akit Marosvásárhelyre vittek, majd a kolozsvári fellegvárba 
zártak-, Vass Sándor - Kolozsváron majd Nagyszebenbe három hóna
pig raboskodott -, Duka Lajos - sokáig a havason bujkált, csak az élel
miszer hiány miatt tér vissza a faluba, elfogják, megverik mert társa 
megszökött mellőle -, Hajdu István, Medgyes Mihály, Szász András - 
egy csapat parancsnoka volt, fogsága alatt felesége és leánya belehal
tak az izgalmakba -. A letartóztatottakon kívül még a következőket is
merjük: Bokor János, Lukács István, Salath Antal, Domokos Gergely 
és Bíró Pál mészáros.

Mária királyné (Carmen Silva) udvarával a Medve-tavi kabinjában. 
Kiadó: Schnitzer Artur Szováta fürdő.
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A megszállt Erdélyben az impériumváltás gyakorlatilag nem a há
borút lezáró békekötéssel valósult meg. A Gyulafehérváron megvá
lasztott Kormányzótanács, a bevonuló román hadsereg már 1918. de
cemberében hozzáfogott az új állam kiépítéséhez. Ezt elosegítette 
Magyarország összeomlása, katonai veresége az utódállamokkal foly
tatott háborújában, melynek során a román hadsereg elfoglalja Buda
pestet is és csak a szövetségesek ösztönzésére adja át a hatalmat a sze
gedi kormánynak, ezzel meghatározó módon hozzájárulva a jobbolda
li erok gyozelméhez a magyar politikában. A gyulafehérvári határoza
tok, amelyek meghozatalában és tartalmában Bratianu Ionel minisz
terelnök utasításai érvényesültek, a nemzetiségekre vonatkozó részei 
sohasem léptek életbe. "A román királyság a gyulafehérvári határoza
tokat szöveg szerint nem iktatta törvénybe. A nagy gyulést után egy bi
zottság bemutatta Ferdinánd királynak a gyulafehérvári határozato
kat, aki erre egy rendelettörvénnyel elrendelte, hogy a gyulafehérvári 
nagy gyulés határozatában foglalt területek a román királysággal örök
re egyesüljenek. 1 Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete 
Nagyromániában. Kv. 1944. Reprint: Haáz Rezso Kulturális Egyesü
let. Székelyudvarhely 1994. 17. *

1919. januárjában a berendezkedo hatóságok hivatkozva a hábo
rú utáni hiányokra összeírták a lakosság vetomag-, tenyészállat állo
mányát, textil- és cipoipari nyersanyag tartalékait és megtiltják az 
ezekkel való kereskedést. Az összeírásból tudjuk, hogy Szovátán 283 
ló maradt, legtöbb lova - 11 db. - Gazda Dénes plébánosnak volt. 2 
ÁLtMv. Primaria Sovata, 88-as iratcsomó. 97-105. * Az élelmiszer hi
ányra jellemzo, hogy betiltják a nullásliszt örlését, a községi malmok 
csak korpás lisztet adhatnak ki. Az áruhiány miatt sorra zárnak be a 
község üzletei: Fenyő Hermann, Mendel Bernát és Társa, Molnár 
Endre, Ruhig László. 3 ÁLtMv. Primaria Sovata. 84. 8-9. *

Februárban összegyujtik a háborúból maradt fegyvereket és kato
nai felszerelést amit a járásközpontba szállítanak. Ugyanekkor a 
szovátai tisztviseloket is felszólítják a huségeskü letételére, amelyet a 
marosvásárhelyi prefekturán kellett volna letenni, de ezt az állami 
tisztviselők nem vállalták jogi szempontokra hivatkozva. Ekkor már 
surun követik egymást a rendeletek. Március 8-án kelt rendelet szerint 
"... nemzeti lobogó azonnal szereztessék be, ahol körjegyzoség nincs, 
a körjegyző lakására függesztessék ki."4 uo. 84. csomó. 31. *
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Ezt az átmeneti időszakot mikor még elvileg a régi törvények vol
tak érvényben a közigazgatásban az 1925. évi, a közigazgatás 
egységesítésérol szol törvény zárja le, de már 1924. május 14-tol román 
nyelven írják a községi jegyzőkönyveket.

FÖLDREFORM. Az 1921. évi erdélyi földreform során Szovátán 
42 birtokostól sajátítottak ki területeket. A székelyföldi viszonyokra 
jellemzo, hogy közülük csak egy volt nagybirtokos(nem szovátai la
kos), gr. Zichy György, kitől fölbirtokrendezés címén 551 kh és 1.126 
négyszögölet, és közérdekü célból 37 hold 644 négyszögölet, jórészt 
erdoterületet sajátítottak ki.

Mivel Szovátán nem volt nagybirtok a többi kisajátított mind ma
gyar és zsidó nemzetiségü telektulajdonos vagy kisbirtokos volt. A ró
mai katolikus egyház is kisajátítás alá került.

Az 1921. évi földreform során kisajátított területek:

Sor 

sz.

A kisajátított neve

kh

Kisajátított terület

öl

1. özv. Kovács Mihályné - 824

2. dr. Szabó András és neje - 1200

3. özv. Veres Józsefné 1 429

4. Simon György - 128

5. dr. Báthori Sándorné - 1300

6. Kohn. I. Frigyesné -  396

7. dr. Nagy József - 305

8. özv. Miklós Sándorné - 220

9. Fülöp Mihály - 95

10. özv. Gálovics Jánosné - 777

11. dr. Antalffy Zs. Aladár 1 800

12. dr. Soós Aladárné - 400

13. Komjáthy Béla 1 533

14. Radnay Béla 1 785
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15. Márton Vilmos - 1360

16. Szinte László és neje - 498

17. Noszlopy Elvira - 395

18. Herin Károlyné - 812

19. Rom. Kath. Egyház 2 395

20. Klenovits Nándorné - 280

21. Andor Gyula 1 60

22. Erősdi János - 736

23. Szabó Lajos - 370

24. Veiszburg Ödön - 392

25. Pálmai Róza - 210

26. Szántó György 1 866

27. Rittenbinder Miklós 1 279

28. Gagyi Ferenc 2 1535

29. Darvas Lajos és neje 1 212

30. Darvas Gyula - 438

31. Endrödi Béláné - 326

32. Vastag György - 636

33. Steinberger Ármin 1 163

34. Taussig B. Hugó - 283

35. Kalin Ferenc 2 706

36. Martos Sára - 280

37. Stricho Gizella - 593

38. Bereczki Mártonné - 465

39. Éltető Katalin 8 100

40. gr. Zichy György 551 1126
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* ÁLtMv. 1067 állag. iratszám 192. 1943. év.
Jeremiás Márkus hatósági erdoor 1923. október 25-én vehette át 

a Zichy-birtokból a községnek juttatott 449 holdnyi erdorészt. * 
Primaria Sovata. Községi jegyzőkönyvek. 1923. október 30. 2-3. *

Az erdélyi földreformtörvény alapján kisajátították a közérdekű 
jogi személyek teljes birtokállományát, így a közbirtokossági erdoket 
és községi erdoket 200 holdon felül.

A földreform nem érintette lényegében a helyt birtokviszonyokat, 
azonban mégis nagyjelentoségu következményei voltak Szovátán: a 
fürdotelepen kisajátított telkek román igénylők kezébe kerültek, 
megkezdődött a birtokviszonyok átalakítása és az állami tulajdonba 
került telkeken az új tulajdonos réteg számára felépülhettek a görög 
keleti és görög katolikus templomok, állami tanítók 10 ha telepítési 
telket kaphattak a kultúrzónákat létrehozó 1924-es elemi iskolai tör
vény értelmében.

Lakodalmas menet a fürdő telepen. 
Fotó: Kiss, Szováta – Parajd.
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A négy évig tartó világháború gazdaságilag tönkretette Erdélyt. 
Szováta országos jelentőségű fürdője elhagyatottan, csődbe menve ér
te meg az impériumváltást. A lakosság életet adó foglalkozása, a me
zőgazdaság és a fakitermelés lehanyatlott, a falu munkaerejét adó fia
talabb férfi korosztályok a monarchia frontjain véreztek. A vásárlóerő 
csökkenése a kis vegyes üzletek bukásához vezetett. Azok a köztisztvi
selők akik megtagadták, hogy felesküdjenek Ferdinánd királyra elve
szítették állásaikat. Így lett munkanélkülivé Schnitzer Arthur vasúti al
kalmazott és Kali Imre. Mások repatriáltak vagy elköltöztek a falúból.

Az 1920-ban elvégzett első román népszámlálás adatai szerint 
Szováta lakossága 2.700 volt (láthatóan nem pontos adat), 126-val ke
vesebb mint 1910-ben. A lakosság csökkenését, mint mindenhol Er
dély szerte a háborús vesztességek és a repatriálások okozták. Ugyan
akkor Sóvárad ember vesztessége 215, Ilyésmezőé pedig 17 volt. A fel
mérés szerint megváltozott a falú nemzetiségi összetétele is:

1910 1920
összlakosság 2 826 2 700 (-126)
magyar 2763 2 208 (-555)
román 11 424 (+413)
német 28 - (-28)
zsidó - 68 (+68)

A havasokon kitermelt fa iránti kereslet azonban nem csökkent. 
Angyal József vállalkozó vizifűrészt építtetett a Tekenős patakra. A 
bírtokosság is emelt egy fűrészt a Veres patak és a Hosszú patak ösz- 
szefolyásánál. Később ezt vásárolta meg Moszkovits Sándor fakeres
kedő, aki átépíttette és kibővítette, létrehozva egy kis fűrészüzemet, 
amely 1926-ig működött mikor leszerelték. 1 Zsigmond József: Ős- 
Marosszék közbirtokossága. Kriza János Társaság Évkönyve. 1990. * 
1924. március 3-án telepedett le Kádár József, a “Kádár fűrész” (ké
sőbb a Kun gátter) tulajdonosa. Ruhig László vállalata lóvontatású 
kisvasutat működtetett, amellyel Szováta és Nyárádremete között a 
Visszafolyónál kiépített telepre hordta a kitermelt fát. Az 1930-as évek 
kezdetétől a mai fafeldolgozó gyár helyén már egygátteres kis üzem 
működött, amelyet Dosztál Kálmán dícsöszentmártoni nyomdatulaj
donos alapított.

A LOMÁS cég 1937-bén 600 katasztrális hold bükk-, és 500 ka- 
tasztrális hold fenyőerdőt vásárolt kivágásra. A cég galócási egysége 
alapította a szovátai üzemet, onnan hoztak szakmunkásokat és vezető 
személyzetet is. Telephelyül a Dosztál-féle üzemet vásárolták meg, itt 
kezdte meg munkáját 1937 áprilisában az első 162 alkalmazott, köztük
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öt szovátai (Domokos Mihály, Birta József, Birta Áron, Ilie Andrei, 
Barabás Adalbert és Kis Dénes) is. Májusban újabb 59 munkást alkal
maznak, ezek közül 14 érkezik Arad megyéből, egy Kolozs megyéből, 
21 Udvarhely megyéből, a többi Maros megyéből. Köztük is csak há
rom szovátai: Balogh Lajos, Král István és Kral Jenő. A cég építi meg 
1937-38-ban a Sebes völgyi keskenynyomtávú vasutat.

A Trianoni békediktátum után Marosszék őshavasa továbbra is a 
megyei közgyűlés fennhatósága alatt maradt. Ez a centralizált román 
államban gyakorlatilag az államosítását jelentette. Jövedelmei nem 
szolgáltak közcélokat, a megyei adminisztrációsaját céljaira használta 
fel. Szükségessé vált helyzetének rendezése, ezért 1933-ban a parla
ment külön törvényt hoz: Legea pentru administrarea averii indivize a 
obștilor “Vechiul Scaun de Mureș”

A törvény a következőképen szabályozza a Szováta határában lé
vő közbirtokosság helyzetét:

1. §. A volt Marosszék falvai egyenlő részben társtulajdonosok ma
radnak a Szováta határában lévő 8 979 h 4 826 ár erdőbirtoknak, amely 
Szováta község telekkönyvébe van bejegyezve és együtt alkotják a volt 
Marosszék vagyonközösségét (Comunitatea de avere a Vechiului 
Scaun de Mureș). A vagyonközösség oszthatatlan.

2. §. Az adminisztrálás joga Maros megyei tanács (Consiliul 
Județean al județului Mureș) kezébe van letéve.

3. §. A megyei tanács, egyetértésben a Helyi Erdészeti Felügyelő
séggel (Inspectoratul Silvic Local) egy kezelési Szabályzatot alkothat.

4. §. A birtok kezelésére az erdészeti és más az erdőkre vonatkozó 
törvény érvényes.

A törvény alapján a megyei tanács egy Szabályzatot szavazott 
meg:

I. Fejezet. Neve, területe és a tulajdonjog. A birtok a volt 
Marosszék 127 falvának oszthatatlan tulajdona. Összterülete 15 555 
kh 1 112 négyszögöl, amelyből 13 604 kh 484 négyszögöl erdő, 1 850 
kh 524 négyszögöl legelő, 52 kh 440 négyszögöl patak és árok, 9 kh 1 
466 négyszögöl bel- és beépített terület. Két birtoktest van a Székha
vasa és Iszujka. A közös birtokosok nem kérhetik kiválásukat.

II. fejezet. A birtokot a megyei tanács adminisztrálja de egy ta
nácsadó bizottságot (Comisiune Consultativă) hoz létre. Ennek öt tag
ját a közgyűlés nevezi ki a tulajdonos községek képviselőiből. Ezek kö
zül egy olyan falvakat képvisel, amelyek nem Maros megyében van
nak.

A tanácsadó bizottságnak, (amely a tulajdonképpeni birtokosokat 
képviseli) csak véleményezési joga van (de a da aviz) a költségvetés jó
váhagyásában, véleményezi az ingatlan cseréket és a 100 m3-nél na
gyobb mennyiségű faanyag értékesítését, ellenőrzi a megyei tanács ha
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tározatainak végrehajtását és ha ettől eltéréseket észlel javaslatokat 
tehet a tanácsnak. A tanácsadó bizottság véleményezései fakultatív jel
legűek.

III. fejezet a birtok adminisztrálására vonatkozik. Döntési joggal 
a megyei tanács rendelkezik. Megszavazza a költségvetést, adminiszt
rátort (a régi havasgazda) nevez ki, amely végrehajtja a határozatokat 
(organ extern pentru executarea hotărîrilor și dispozițiunilor luate de 
organele de conducere). A kinevezés versenyvizsga alapján történik. A 
munkák végzésére, őrzésre brigádosokat (brigadieri silvici) és erdő
őröket alkalmaznak.

IV. fejezet. Bevételek az erdő kitermelésből, a legelők használa
tából, mellékjövedelmekből (vadászat, halászat, erdei gyümölcsök el
adása, kaszálás, makkoltatás, szénégetés, mészégetés) tőkepénzek ka
mataiból, büntetésekből származnak.

V – X. fejezetek a vagyonkezelést, vásárlásokat és eladásokat, a jö
vedelmek felosztását szabályozzák.

A Szabályzatot a megyei tanács 1933. július 8-i gyűlése szavazta 
meg és tette közzé Ioan Veșcan prefectus és Nicolae Viciu főtitkár alá
írásával. 2

Szováta katasztere 1.225 földtulajdonos adatait tartalmazza, eb
ből 837 volt helyi illetőségű személy vagy intézmény. A többi 388 első
sorban fürdőtelepi kis telkekkel rendelkezett, de voltak birtokosok a 
környező falvakból is. A legtöbb birtok az egy h területet sem érte el.

A legnagyobb területtel, 15.555 holddal Ősmarosszék Közbirto
kossága rendelkezett. Ezt követte a Fürdő RT 883 holddal, majd

TERÜLET TULAJDONOSOK SZÁMA RÉSZARÁNY

ha %

0-1 304 36,32
1-5 236 28,30

5-10 132 15,77
10-20 94 11,23

20 fölött 71 8,48
ÖSSZESEN: 837 100,00

Szováta község 596 holddal következett. Kopac Erdő és Legelő köz
birtokossága 345 hold erdőt birtokolt. A legnagyobb egyéni birtokos 
Györfi Gyula volt 226 hold területtel. 20 holdnál nagyobb birtoka a kö
vetkezőknek volt: Iszap Erdőbirtokosság 175, Állami Alap 102, Kele
men Károly 88, Vass Sándor 66, Gub András 63, Domokos Márton 61, 
Abodi Zsigmond 60, Köves hágó Erdőbirtokossága 57, Simon György 
50, özv. Fülöp Mózesné 49, Taxálé Erdőbirtokosság 48, Bokor Lőrinc 
46, Veress József 45, özv. Bokor Jánosné Péter Rozália 42, Fülöp Jó
zsef 42, Majoros József 40, Fülöp István 38, Bokor János 37, Domokos 
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János 37, Farkas András 35, Domokos Károlyné 35, Bokor János 37, 
Farkas András 35, Domokos Károlyné 35, Sándor János 35, Arros Im
re 34, Pál Péter 34, Fülöp István 33, Jakab Mihály 33, Domokos Mó
zes 32, Piroska András 32, Bokor Ferenc 31, özv. Gub Jánosné Veress 
Amália 31, Agyagási Gábor 30, Sándor Zsuzsanna 30, Kovács Ignác 
30, László Mihály 29, Treznai Mihály 29, Hegyi József 28, Jakab Mi
hály 28, Bereczki József 27, Gub János 27, Kelemen Zs. Ferenc 27, id. 
Ferenczi Károly 26, Fülöp Béláné 26, Nagy György 26, Márton And
rás 26, Kelemen Károly 25, özv. Kelemen Józsefné 25, Lázár János 25, 
özv. Zubor Árpádné 25, Lukács János 24, Lukács Márton 24, Állami 
Iskolák 24, Villatulajdonosok Szövetkezete Szováta Fürdő 24, Simonfi 
János 23, Fülöp Imre 22, Jeremiás János 22, Katona Károly 21, Siklódi 
József 21, özv. Tódor Andrásné 21, Domokos Dénes 20, Kelemen Pé
ter 20, Pap András 20 és Piroska Zakariás 20 hold.

Az egyházak 1939-ben a következő birtokokkal rendelkeztek: 
Szováta falu ortodox egyháza 3.141 m2, Szováta fürdő ortodox egyhá
za 1.187 m2, görög katolikus egyház 18,3 ha, fürdőtelepi görög katoli
kus egyház 892 m2, római katolikus egyház 50,1 ha, református egyház 
16,5 ha, izraelita egyház 1.618 m2.

A húszas években is általános volt elsősorban a lányok között a 
szolgálás. Átlagosan évente 50-en szolgáltak főleg Aradon és Temes
váron. 3 Domus História. 209. *

1924-ben 12 kocsma és 10 kereskedés működött Szovátán. A 
“község előjárósága javasolja, hogy egy liter szesz után 5 lej, 1 liter bor 
után 2 lej, egy üveg sör után 1 lej taxát” kell beszedni. A javaslatot nem 
fogadják el “...mert a kocsmáros a fogyasztóktól szedné be az emelést 
és ez idő szerint a pálinkát a mezőgazdaságnál kiküszöbölni nem lehet, 
mert e nélkül munkást egyáltalán kapni nem lehet.” 4 ÁLtMv. Közsé
gi Jegyzőkönyvek 1923-1928. 9. * Kiszolgálónak a kocsmákban kisko
rú gyermekeket is alkalmaztak. Például Forschrecher Dávid két gyere
ket is foglalkoztatott egész éven át.

A húszas évek közepére a község kiheverte a háború és az impé
riumváltás okozta megrázkódtatásokat és gazdaságilag megerősödött. 
Az iparosok száma 6-ról 30-ra nőtt, a kereskedőké pedig 5-ről 20-ra 
emelkedett. A magángazdaságokban dolgozók száma eléri a háromez
ret, a gazdaságokban jelentős a marhatartás. Az előjáróság kéri 
Szováta vásártartási jogának visszaállítását.

Egyszerre két orvos is kér letelepedési engedélyt, ez is a fellendü
lés bizonyítéka. Dr. Lévai Lajos és dr. Gidáli József 4 és 8 ezer lej le
telepedési díjat fizettek. A nagyon népszerűvé váló Gidáli József díját 
ezer lejre csökkentik, mert “jó orvosnak bizonyult”. Más letelepedők 
100-2.500 lej közti díjat fizettek, de nem adtak letelepedési engedélyt 
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szegényeknek, idős embereknek, vagy akik nem tudták igazolni, hogy 
magukat fenntudják tartani.

Ekkor a Malomárkon három malom működött. Tulajdonosaik 
Jeremiás János, Ágoston István és Borbély Gyula tisztították, tartották 
karba a Malomárkot.

Szováta község viszonyaira, kapcsolatára a fürdőteleppel Bözödi 
György leírása a legjellemzőbb:

“Ha a fürdővendég nyáron áthalad Szovátán, a telepre menet csak 
azt látja, hogy ez a falu is olyan, mint a többi. Feltűnik esetleg a sok dí
szesen faragott székely kapu, meg a kiáltó ellentét a nagy szegénység 
és a nagy gazdagság között. Szováta falu életét a fürdő jelenti. A gyö
nyörű fekvésű, meleg vizű Medve-tó körül fényes villasorok ékelődtek 
az erdők közé. Minden zöld, ameddig a szem ellát, a tavak tükre, a he
gyek végtelen erdősége, csak itt-ott tűnnek ki a villák tornyai meg a fe
hér sótömbök. A villák nagy része román tulajdonosoké, a bérlet is ro
mán társaságé. A fürdővendégnek ritkán jut eszébe érdeklődni, ho
gyan él lent a völgyben a falu lakossága, pedig a telep villái, sétányai, 
virágágyai és kertjei mind az ő kezük munkájának eredménye. Egész 
nyáron lépten-nyomon velük találkozunk, hol a szállodai szobákban 
mint kiszolgálókkal, hol a fürdőkben mint fürdetőkkel, hol a sétányo
kon, amint a virágágyakat öntözik, hol epret, málnát meg más gyümöl
csöt, hol apró emléktárgyat kínálgatnak.

Négyezernyi ember lakik a községben, nagyrészt római katolikus 
és református magyarok, de van közöttük mintegy négyszáz görög ka
tolikus és 50-60 izraelita is. A falu határa a többi falvakhoz viszonyít
va aránytalanul nagy ennyi lakos számára, mégsem érnek sokat vele, 
nem tudnak belőle megélni. Hideg az éghajlat, itt vannak fejük fölött 
a havasok, a vidék nem alkalmas földmívelésre. De ez a terület nem 
oszlik meg egyelően az emberek között. Hiába az óriási határ, a falu
ban több mint kétszáz családnak egyáltalában nincs ingatlan vagyona. 
Legjobb esetben a kis ház az övék, amelybe éjszakára behúzódnak. 
Ennek ellenére a falu szemmel láthatólag épül. A gazdagabbak gazda
godnak. A Szakadát nevű határrészen külön kis falu alakult, mely 
nemsokára önálló községgé fejlődik. A régi falu pedig növekszik kife
lé a telep irányában, ez a növekedés részben a magyaroké is.

Szovátán aránylag könnyen lehet pénzt keresni. Nagy jövedelmi 
forrás volt évek óta, s az ma is a telep közelében lévő erdők eladása vil
laépítések számára. Kétszáz négyzetölnyi erdőrész, ami máshol alig ér 
2000 - 3000 lejt, itt ötvenezer lejért kel el, és értéke állandóan növeke
dik, ahogy fogy az eladásra kerülhető terület. Egy villára való erdő
részt mindenki nélkülözhet, ötvenezer lej pedig nagy pénz falun, há
zat, istállót lehet vele építeni. Aki egy ilyen területet eladhat, az be 
tudja rendezni magát. El is adtak már majdnem minden eladható föl- 
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det. Egész hegyek mentek át a villatulajdonosok birtokába. Annyira 
hozzászoktak a föld eladásához, hogy nemcsak a telep körül, hanem a 
falu határának bármely részén eladták örömest a földet, azt sem néz
ték, hogy ki veszi meg. Még a magyar uralom alatt megkezdődött ez a 
folyamat, közvetlenül a háború előtti években 472 holdat adtak el a 
szovátai magyarok románoknak, 81 000 koronáért.

Erdőkitermelésből él a lakosság egy része, fuvarozásból és a tele
pen történő építkezésekből. Nyáron bérkocsisok, kihordók, alkalmi 
munkások, szolgák, cselédek a telepen. Nincs értéke előttük a pénz
nek, szélsőségesen élnek. A vendégek a borravalókkal nem fukarkod
nak, minden kicsi szolgálatért könnyen jön a pénz, könnyen is adnak 
tovább rajta. Amennyi anyagi erőt jelent a fürdő a falunak, annyi kára 
van erkölcsi tekintetben. Megszokták a falusi emberek a könnyelmű 
életet, az éjjelezést. Nyáron éjfél után egy-két órakor jönnek haza a te
lepről, gyakran részegen. Nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek is. 
Sokat isznak, szesze ital nélkül alig lehet elképzelni itt az életet. Éjfél 
utáni órákban 16 éves gyermek részegen, négykézláb mászik haza a te
lepről. És semmit sem lehet tenni ez ellen, a jó tanács és figyelmezte
tés itt nem népnevelő eszköz. Magukkal hozzák ezt az életmódot az it
teni körülmények, amelyek kiforgatták a falut a régi életmódjából, s 
most sodródik a városokból ide csapó hullámokkal. Télen lent a falu
ban folytatódik az életmód, amit nyár folyamán a telepen megszoktak. 
Éjfél utánig, sokszor a hajnali órákig hangosak a kocsmák, pedig télen 
nyomorúságos itt az élet, legtöbb család abból kényszerül élni, amit 
nyáron a fürdőtelepen összegyűjtött. Annak pedig a szokott könnyel
műséggel hamar nyakára hágnak, és megkezdődik a nincstelen tengő- 
dés. Valóságos megváltás a tavasz, amikor ismét megindul a munka a 
telepen, a meleg napsugarakkal együtt az első vendégek is megérkez
nek, és fellendül az élet a Medve-tó körül.

Lopás, betörés nem tartozik a ritkább dolgok közé. Igaz nem min
dig a falu lakosai követik el. A nép más életviszonyok között talán nem 
volna romlottabb, mint máshol. Az ősi erények közül csak a bicskázás
hoz ragaszkodnak. A verekedések szinte mindennaposak. Tánc vagy 
műsoros estély alig telik el úgy, hogy egy-két ember ne összeszurkálva 
kerüljön ki a teremből. A városi pénzekkel együtt beszivárogtak a fa
luba a városi betegségek. Pusztít a vérbaj, aminek szomorú következ
ményei vannak. A másik legelterjedtebb betegség a tüdővész. Hiába 
vannak körül havasok, hiába tiszta és egészséges a levegő, ez a beteg
ség egyre több áldozatot követel, a rendetlen életmód miatt legyöngült 
szervezet nem tud megbirkózni vele. Mások üdülni és gyógyulni jön
nek ide, a falu egyre több bajt és betegséget kap kölcsön.

Gyermek azonban bőven van, öt-hat egy családnál. Négy elemi is
kola is működik a faluban, két felekezeti (református és római katoli
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kus) és két állami. A román lakosság itt is a jobbágyrendszer maradvá
nya. Székely családok alapították a községet 1580-ban, a székely jog
fosztások idején ide húzódtak fel az erdők közé, az akkor elhagyott 
“Szováta mezejére”. De egy év múlva a hatalmas Kornis Mihály szét
veri a falut, és lakóit elköltözteti. Az üldözött székelyek nemsokára is
mét visszajönnek, és felépítik a falut, ahol 1597-ben Báthori Zsigmond 
már jószágot adományoz az Apafi családnak. Később a Balassi, Ke
resztúri és Lázár családok a falu urai, és a község “nagyobb része job
bágy”. A román jobbágyok a többségében lévő magyar lakossággal ke
veredve részben elmagyarosodtak, magyar görög katolikus egyház lé
tesült a faluban. Ma román görög katolikus egyház van, de a hívek 
nem tudnak románul, a pap is magyarul beszél a templomban, pedig ő 
igazi román ember. Az egykori román jobbágyokkal vegyült magyaro
kat ma hivatalosan mind románoknak tekintik.

Középiskolába egyetlen falusi gazda sem járatja gyermekét. Pe
dig az öregebbek között sokan vannak, akik felsőbb iskolába is jár
tak, a makfalvi Wesselényi-”kollégiumnak” minden évben megvoltak 
innen a tanulói. Az írásukon is meglátszik, ha egyében már nem is. 
Különben annyi váltóra írták rá életükben a nevüket, hogy attól is 
megszépülhetett az aláírásuk. Az 1930 körüli években hozzászoktak 
volt a váltóhasználathoz, lakodalom, temetés, keresztelő alkalmával 
nagy adósságokat csináltak. Most vége van ennek, mert nincs honnan 
pénzt felvenni.

Az út két oldalán sorakozó galambdúcos kapukat nem ők maguk 
csinálják. A székelység bennebbi vidékéről, Udvarhely körülről hozzák 
a mestereket, mással festetik a tulipánokat és fehér galambokat, olya
nokkal, akik már “iparilag” foglalkoznak ezzel. Itt élt egy időben 
Petelei István, roskadozó háza előtt még áll a díszes kapu.” 5
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A háborús események nyomán 1916-ban a református egyházi is
kola 2.000 korona kárt szenvedett, amelynek kijavítására a következő 
évben már 6.000 koronát költöttek. Az iskolakötelesek száma 
Szovátán 1919-ben 103 volt, de a háború következtében nőtt a mulasz
tók száma, csak 38 járt iskolába. Elsősorban a szakadáti és Kopac- 
tanyai iskolakötelesek hiányoztak. Így a háborús viszonyok közt csak 
nőtt az analfabéták száma. A presbitériumi ülések jegyzőkönyvei sze
rint az állami segély folyósítását is bizonytalan időre felfüggesztettek. 
Ezért elhatározzák a tandíj bevezetését: "... a legszegényebb tanulók 
egyenként 10 koronát, a jobb módúak 20 koronát [fizessenek]... azon
ban a helyesen igazolt esetekben a keresetképtelenek, illetve vagyon
talanok kedvezményben részesülnek”. 1 A református egyház jegyző
könyvei 1904-1924. *

Az iskola, melynek anyagi alapjai mindig szűkösek voltak a hábo
rú után még nehezebb helyzetbe került. 1920. május 2-án “az egyház
kerülettől 3-4 ezer korona segélyt kérnek ... mert különben nem ké
pesek fizetni a tanító fizetését. ... Elnök [Bíró Géza sóváradi pap] je
lezte, hogy az iskola javára a majorok által adott 11 kg. tavaszi első sajt 
árából a mai napon befolyt 480 K árverezési ár, mely az iskola javára 
szolgál”. A felekezeti iskolák külső támogatás nélkül maradtak. A 
döntő többségében katolikus lakosságú Szovátán a katolikus egyházi 
iskola viszonylag jobb helyzetben volt, jóval nagyobb gondjai voltak a 
református iskolának. A református iskola 1921. augusztus 7-én elő
terjesztett költségvetése jelzi a szerény kereteket, melyek között az ok
tatás folyt: “Fedezet: tandíjból 50 tanuló után 5-10 lej ... 300 lej (va
gyontalanok díjmentesek). Polgári községből segély 30 Lej, két hold 
kert haszna ... 150 Lej, 36 köbméter tűzifa értéke 1.500 Lej, egyház 
pénztárából tan[díj] fizetésre 500, tanulóktól 1 öl tűzifa értéke 400, 
összesen 2.888 [Lej]. Szükséglet: rendes fizetés 32 évi szolgálat után 
... 7.800 Lej, drágasági segély 2.400, családi pótlék 24 éven alóli gyer
mek után és két tanuló után 3.200 Lej. Összesen 13.400 Lej dologi 
szükségletek egy tanterem fűtésére 4 ölfa és vágatása 1.500, iskola 
szolga fizetése, surlás, tisztítással 2.400, taneszközökre 1.000. Össze
sen 18.800 [Lej].” 2 Református egyház jegyzőkönyvei 1904-1924. * Az 
iskola költségvetésének 16.000 lej hiánya volt. 1921. szeptember 8-án: 
“Lelkész előterjeszti a tanító kérését, hogy a régi kepét egy évre állít
sa vissza és abból biztosítson fizetésbe gabonát, mert nem képes csalá
dot fenntartani.” 1922. május 14-én "... a majoroktól az iskola javára
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13 kg. és 20 deka sajt gyűlt be”. Az anyagi gondok következtében 1922. 
október 26-án “Vígh Sándor levita tanító egyházközségünk levita taní
tói állásáról lemondott f. évi október 30-iki végső dátummal.” 3 uo. * 
Vígh Sándor 32 éves egyházi szolgálat után a szakadáti állami, kezdet
ben magyar nyelvű iskolába helyezkedik el, amely biztosabb megélhe
tést ígért. Ez az Éltető-féle fűrészüzem irodájában működött.

Hasonló anyagi nehézségekkel küzdött a katolikus iskola is: “Év
százados iskolánkat a bezáródás veszélye fenyegeti... adóssággal tar
tottuk fenn eddig is iskolánkat. Különösen előmozdítja ezen említett 
okok hatását a két állami iskola. A községi segélyt monopolizálta, s 
egyéb módját is nem egyszer igénybe vette lerontásunkra.” Domus 
História. 212. * Ezekben az években a katolikus iskola hat osztállyal és 
három tanerővel, a református öt osztállyal és egy tanerővel műkö
dött. A felsőszakadáti elemi iskola kezdetben Pap János erdészházban 
volt berendezve, a ma is álló iskolaépületet 1930-ban építtette 
Felsőköhér község, ahova közigazgatásilag tartozott. 5 Nagy József 
(szül. 1908) közlése *

A szovátai katolikusok 1922. május 7-én ünnepelték “Gróf Dr. 
Majláth G. Károly Erdélyi Püspök urat, mint 25 éves jubiláns főpász
tort, az iskolás gyerekek bevonásával, Bíró Mária és Földes Zoltánné 
tanítónő vezetésével.” – írja utolsó bejegyzésével Gazda Dénes plébá
nos, hosszas betegség után 1924. május 6-án meghalt. Mint utóda ke
serűen megjegyzi “... nem éppen hálásan viselték magukat azon hívei, 
kik a plébános távollétében a templom kerítésében tervezett sírásást 
megakadályozták. Nem valószínűtlen azonban a boldogult azon óhaj
tása, hogy édesanyja mellé a katolikus temetőbe helyezzék.” * Domus 
História. *

Miután a szovátai harangokat is hadicélokra beolvasztották 1916- 
ban csak kisebb csengettyűk szavát lehetett hallani. A katolikus temp
lom melletti haranglábon két csengettyűt használtak. Először a refor
mátusok öntetnek új harangot 1921-ben. A ma is meglévő harang fel
irata: “SCHIEB 1921”. A katolikusok 1924-ben 140.000 lejért három, 
egyenként 465, 295 és 150 kg tömegű harangot vásároltak, amelyet a 
nagyszebeni Ferroagricola cégnél öntöttek. Felirataik: ÖNTETETT 
1924 ÉVBEN. A SZOVÁTAI HÍVEK KEGYES ADOMÁNYÁ
BÓL. FERRIAGRICOLA; ÜDVÖZLÉGY MÁRIA. ÖNTETETT 
1924 ÉVBEN A SZOVÁTAI HÍVEK KEGYES ADOMÁNYÁBÓL. 
FERROAGRICOLA; FERROAGRICOLA 1924. Az új harangokat 
“a püspök úr áldotta meg 1924. június 26-án bérmálás és canonica vis- 
itacio alkalmából.” 1926-ban javítják ki a háború alatt megrongálódott 
hegyi kápolnát 30.000 lej költséggel, június 26-án szentelik újra. A für
dőtelepi szobakápolna igen elhanyagolt állapotban volt továbbra is. A 
szakadáti reformátusok 1930-ban vásároltak egy 83,5 kg-os harangot a
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kudzsiri Klein K. Oszkár öntödéjéből. A harmincas évek elején a re
formátusoknál hétköznapokon kétszer harangoztak, hajnalban és al
konyatkor. A délelőtt fél tízkor kezdődő istentiszteletek előtt három
szor harangoztak félórás időközökben, a halottaknak reggel, délben és 
este.

Szovátán 1924. február 6-án vezették be a román nyelv kötelező 
oktatását (a községi jegyzőkönyveket május 14-től vezetik románul), 
miután 1923. szeptemberében megnyitották az állami román tannyel
vű iskola. Ennek céljára kezdetben Gálfi László házát bérlik. Közben 
elkezdik az állami iskola - Școala Primară de Stat Principesa Ileana - 
építését. A költségek fedezésére november 30-án 5 ha községi erdőt 
adnak el.6 ÁLtMv. Községi Jegyzőkönyvek 1923-28. 3. *

A berendezkedő román állam a húszas évek közepén igyekezett 
egységesíteni az oktatási rendszert. Ennek egyik állomása volt a sokat 
emlegetett állami elemi iskolai oktatásról és tanítóképzésről szóló tör
vény. Ez intézkedik a román nyelv kötelező oktatásáról, minden olyan 
gyerek számára akinek felmenő ősei között román nemzetiségű is van 
kötelezővé tette a román állami iskolát látogatását. A román eredetet 
a “névelemzéssel” döntötte el az állami iskola igazgatója. “A törvény
nek a kisebbségek jogi helyzete szempontjából egyik legsúlyosabb in
tézkedése az ú. n. kúltúrzóna felállítása. A törvény a kisebbségek által 
túlnyomó többségben lakott községekben letelepedett, más vidékről 
származó tanítóknak ugyanis 50%-os fizetés-kiegészítést, az előrehala
dásnál nagy előnyöket, további telepítési telkeket biztosít. A törvényi 
rendelkezésnek az volt a célja, hogy a kisebbségi területekre a kisebb
ségek nyelvét nem beszélő, kiváló tanítókat telepítsen és így az iskolák 
útján megvalósítani kitűzött elrománosítás ütemét fokozza, a románo- 
sítás érdekeit itt nyíltan megelőzik tehát az oktatás érdekeit. A 
kultúrzóna területébe beletartoznak nemcsak a tisztán magyarok által 
(Csík, Háromszék, Udvarhely) lakott vármegyék, hanem az összes vár
megyék, amelyekben jelentős számú magyar (Maros-Torda, Bihar, 
Szatmár, Szilágy, Kolos, Szolnok-Doboka, Torda-Aranyos) ... kisebb
ség lakik.” 7 Nagy Lajos. 122-123. * Az állami román tannyelvű iskola 
felépítésének terhe teljes egészében a község magyar nemzetiségű la
kosaira hárult: “Annak létrehozásához az egész község lakossága – fe
lekezeti való tekintet nélkül - köteleztetett”. 8 Református Presbite
ri jegyzőkönyvek [ 1940-ig]. 80. * Az iskola épülete 1926 őszére készült 
el, addig a Passat Gheorghe igazgató vezette iskola magán házaknál 
működött.

Az állami iskola a szokásos erőszakos beiskolázások ellenére is vi
szonylag csak kevés tanulót tudott elvonni a jól szervezett katolikus és 
református iskoláktól. A szovátaiak “visszarománosításáért” felelős ál
lami tanítók ezért megpróbálták bezáratni a református iskolát, az 
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épület leromlott állapotára hivatkozva. Ekkor a közösség úgy vélte, 
hogy fontosabb az iskola megmentése mint a templom felépítése. "... 
mi lesz ha a régi korhadt iskolánkat alkalmatlan volta miatt a hatóság 
bezáratja, gyermekeinket állami iskolába kényszerítve 15-20 év múlva 
nem lesz Szovátán a református templomban magyar zsoltár, magyar 
imádság. ... Presbitériumunk ... kimondja ..., hogy elsősorban felépí
ti a paplakot és iskolát, amihez lehetőleg azonnal hozzáfog ... Az épí
tő bizottság tagjai: Borbély Gyula, Szabó Zsigmond, Szász Mihály, 
Oltyán János, Zsigmond Ferenc, Sánta Imre.” 9 Református Presbite
ri Jegyzőkönyvek 1924-1931.*

A tervrajzokat Péterffy Dénes építészmérnök készíti el, az építke
zési vállalkozó Vadász János ácsmester volt, az asztalosmunkát Fábi
án József asztalosmester végezte. “Isten kegyelméből a szovátai ref. 
egyház újjáépítésének előmunkálatai eljutottak ahhoz az időponthoz, 
hogy az iskola, egyben ideiglenes imaház és azzal kapcsolatosan épí
tendő papház alapkövének letétele Isten tisztelet keretében ünnepé
lyesen megtörtént... A letett alapkövet a református lányok és asszo
nyok virágai borították.” 10 Református Presbiteri Jegyzőkönyvek 
1924 - 1931. * A közösség anyagi lehetőségeihez viszonyítva rövid idő 
múlva, 1927. augusztus 21-én szentelték fel az iskolát és paplakot. “Az 
ünnepély napját megelőző augusztus 20-án este 7 órakor érkező vo
natnál a Főtisztelendă és Méltóságos püspök úr képviseletében érke
ző Nagytiszteletâ Vásárhelyi János egyház kerületi főjegyző, 
püspökhelyettes urat a szovátai ref. egyházközség presbitériumának 
élén Jodál Rezső ref. lévita lelkész, Szováta község tanács tagjainak 
élén Deák Gergely körjegyző és Jakab Domokos községi bíró várták. 
... Az istentisztelet végeztével a tisztelgő küldöttséget fogadta a 
püspökhelyettes úr és pedig a községi képviselő testületet Deák Ger
gely körjegyző, a görög katolikus egyházközséget Chețan Petru lel
kész, a rom. katolikus egyházközséget László János plébános, ref. 
presbitériumot Jodál Rezső ref. lelkész üdvözletével és végül Nagytisz
teletú Kolozsvári József esperes úr a bekecsalji egyházmegye nevében 
tisztelgett. ... A mély hatást kiváltó tanítás után a ref. egyházi vegyes 
kar Jodál Rezső ref. lévita lelkész vezetése alatt felváltva énekelt négy
szólamú vallásos darabokat, közben alkalmi költeményeket szavallak 
Polifka Margit középiskolai tanuló Szabolcska Mihálytól ‘Nehéz órá
ban’, Gálffi Lajos III. elemi osztályos tanuló Sánta Károlytól ‘Vallás’, 
Borbély Edit közép iskolai tanuló Reményik Sándortól ‘Templom és 
iskola’ s végül Oltyán Sándor VI. elemi osztályos tanuló Sánta Károly
tól ‘Vallás és egyház’ című verseket.” 11 Református Presbiteri Jegyző
könyvek 1924-1931. *

Az új iskola megnyitása azonban nem gátolta meg az állami isko
la igazgatóját, hogy kötelességének ne érezze akadályokat gördíteni az 
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1927 őszén folyó beiskolázás útjába. 1927. októberében Bartha Béla 
levita lelkész veszi át a hitközség gondozását.

Az iskolát az új épület utca felöli termébe rendezték be, amely 
imaházul is szolgált. Az iskolai padok a terem közepén állottak, kor
ben támlás padok voltak az istentiszteletre érkező felnőttek szamára. 
Ezek ma is megvannak a templom karzat alatti részében. Kelemen 
Jenő (73 éves) közlése. *

1927. decemberében számbaveszik a közmunkára alkalmas híve
ket. Ekkor a falu 11 szomszédságra volt osztva, melyek összesen 68 fu
varost és 148 tenyeres napszámost tudtak előállítani.

Vígh Sándor volt levita tanító 1928-ban, halála előtt 8 holdnyi le
tarolt erdőterületet adományozott az egyháznak, amely sírkövet állít
tat neki a következő felirattal: ITT NYUGSZIK/ VÍGH SÁNDOR/ 
REF. TANÍTÓ 1866 - 1928/ ÉS FELESÉGE/ MUZSNAY KLÁRA/ 
1866 - 1910/ E SÍRKÖVET ALLÍTATTA/ SZERETETT 
TANÍTÓJÁNAK/ 25 ÉVES MUNKÁSSÁGA/ ÉS EGYHÁZI 
HAGYOMÁNYOZÁSA/ EMLÉKÉRE A SZOVÁTAI REF. 
EGYHÁZ/ BÉKE PORAIRA

A református dalárda majálisa a fürdőn 1937 május 8-an.

A református egyház mellett működött a Református Nőszovet- 
ség - 1930-ban 87 tagja volt - és az Ifjúsági Egylet 19 taggal. Bartha Bé
la lelkipásztor 1932. április 12-én jelenti a presbitériumnak, hogy "... 
utólagos jóváhagyás reményében megszervezte egyházunk református 
dalkörét.” Ezután 24-én tartották az alakuló közgyűlést ahol elfogad
ták a Szovátai Református Dalkör Alapszabályzatát. A vezetőségbe 
megválasztották: elnöknek Kádár Józsefet, alelnöknek Borbély Gyu
lát, karnagynak Bartha Bélát, helyetteseknek Fábián Józsefet és Ká
dár Józsefnét, pénztárosnak Márton Károlyt, ellenőrnek Bíró Pált.
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Választmányi tagok Szabó Mihály, Balogh Mihályné, Nagy János, 
Bocskai Vince, Gálfalvi Lajos, Agyagási Ferencné és Agyagási Gábor 
lettek. A Dalkör fémből készült jelvénye egy lantot ábrázolt a babér
ágakkal, rajta a “REFORMÁTUS DALKÖR SZOVÁTA" felirattal. 
Az alapítás évében belépnek a Romániai Magyar Dalos Egyesületbe. 
1932. május 10-én az ünnepségekre a csendőrőrmester meghívja a 
Dalkort is, hogy elénekeltesse a királyi himnuszt, de másnap feljelenti 
min a 45 tagját a jelvényükért, amely a magyar nemzeti színekre em
lékeztette. Végül is a nyárádszeredai járási bíróság minden tagot 2.000 
lej büntetés kifizetésére ítélte, mivel a “május 10-i román ünnep alkal
mával a román Himnusz éneklése rendjén dalosaink jelvényüket visel
ték.” 13 Református Presbiteri Jegyzőkönyvek. 1934. március 18. 90. * 
Később - november 20-án -, ugyancsak a nyárádszeredai törvényszék 
felmentő ítéletet hoz, a jelvényt is visszaadják, de a súlyos pénzbünte
tést (a polgármester havi fizetése 1.800 lej volt) nem törölték el. A 
Dalkör ez azonban nem töri meg, az 1935. évi dalosversenyen orszá
gos II. díjat nyert, amely egy kirándulást is jelentett, Dicsőszentmárton
- Balázsfalva - Gyulafehérvár - Zalatna - Abrudbánya - Aranyosvölgy
- Tordai-hasadék - Marosújvár útvonalon.

A gyarapodó, erősödő református egyházközség 1936-ban kezd
hetett a rég dédelgetett terve, a templom felépítéséhez. A szükséges 
pénz előteremtése volt a legnagyobb gond. Igaz, hogy az egyház ren
delkezett a Veress József hagyaték maradékával, a Vígh-hagyaték 
vagy a Jakab Domokos és Kovács Ferenc hagyatékokkal. Jakab Do
mokost az általa hagyományozott szántóföld szélén, a Földváron te
mették el 1929-ben, sírját az egyház gondozza, helyét Jakab-temető- 
nek nevezik. Az 1936. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlésen 
résztvett Dr. Bernády György Marosvásárhely híres polgármestere is 
és a templomépítéshez szükséges pénz összegyűjtésére javasolta, hogy 
növeljék az egyházadót, vállalva, hogy ennek húszszorosát fogja fizet
ni. “Ez indítványra a közgyűlés éljenzéssel felel ... Oltyán István egy
háztag indítványozza, vettessen az egyház házilag téglát, melyhez szük
séges földanyagot egyik ingatlanából ingyen adja.” 14 RPJ. 1936. szep
tember 20. * Felmerül a “hivatásos” kéregetők alkalmazásának gon
dolata is, akik 50%-os részesedés mellett gyűjthetik a pénzt. “A jelent
kezők párosával s egy-egy könyvvel gyűjtenek, éspedig Szilágyi Mihály 
György Lászlóval, Miklós Mihály Panczi Mihállyal, Miklós Albert Öt
vös Lászlóval és végül Márkus Dénes Gombos Istvánnal. Nevezettek 
mindannyian nyárádgálfalvi lakosok s a bemutatott bizonyítványok 
szerint mindannyian ingatlan-vagyon tulajdonosok. Az egyházat illető 
fele részét az utalvány és portó [bélyegilleték] levonásával – a szovátai 
református egyház címén postára teszik és a végelszámolásnál a postai 
szelvényeket bemutatják. Minden adakozónak.nyugtaszelvényt kötele
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sek a gyűjtőkönyvből kiadni.” 15 RPJ. 1936. október 5. * A négy gyűj
tő pár négy gyűjtési könyvet kapott amelyek Maros, Szamos, Naszód, 
Fehér; Torda, Kolozsvár, Szilágy, Szatmár; Udvarhely, Csík, Három
szék, Brassó; Kis- és Nagyküküllő, Szeben, Fogaras, Hunyad megyék
re voltak érvényesek. Ezen a közgyűlésen határozták el a Veress-féle 
telek parcellázását és eladását a templomépítés céljára.

1937. február 21-én mutatja be dr. Soós Andor marosvásárhelyi 
építőmester elképzeléseit. Ellene csak Fábián József szólt, aki a temp
lom méreteit kifogásolta, felemlítve, hogy nem lesz elég tágas a bővü
lő egyházközség számára. Végül a közgyűlés a 8 x 16 m nagyságú 
templomot “évszázadokra” elégségesnek mondja ki. Felkérik Sóos 
Andort, hogy vállalja az építkezés műszaki irányítását “olyan formán, 
hogy Marosvásárhelyről kiutazva az egyház hívására Szovátára, s az 
épületet és munkát átvizsgálná, s a szükséges utasításokat megadná, 
annyi esetben, ahányszor az egyház kívánná.” 16 RPJ. 1937. február 21. 
* Áprilisban dr. Soós Andor újra megjelent a közgyűlés előtt és “mel
lékelt ... egy székely stílű templomtervet is kísérőlevéllel együtt”, 
melyben kéri a lelkészt, hogy “hasson oda, hogy a székelytemplomot 
építse fel az egyház. Ugyancsak felolvassa elnök dr. Bernády György 
őméltósága e tárgyban írt levelét, melyben szintén a székely stílű temp
lom felépítése mellett foglal állást.” A közgyűlés kis vita után “a szé
kely templom felépítése mellett foglal állást”, majd megválasztja az 
építkezést felügyelő bizottságot miután “Bartha Béla arra inti a pres
bitériumot, hogy ha már székely templomot építünk, legyen az minél 
székelyebb.” A felügyelő bizottságban helyet kapott Vadász János, 
Sánta Imre, Horváth András, Borbély Gyula, Agyagási Gábor, Szabó 
Zsigmond, Szász Dénes, Siklódi Béni, Siklódi József, Fábián József, 
Lengyel Dénes, Gálfalvi Lajos, Gáspár Lajos, Garda Domokos gond
nok, Bartha Béla levita lelkész.17 RPJ. 1937. április 18. *

Szeptember 12-én mutatja be a meghívott építőmester a részletes 
tervrajzokat. Ekkor már az építkezés helyszínén van 50 öl terméskő és 
25.000 tégla, folyamatban van 75.000 tégla beszállítása, melyből 15.000 
a szomszédban lakó Gálfalvi Lajos színjében van tárolva. A szükséges 
pénz biztosítására 1937-re felemelik az egyházadót. Dr. Bernády 
György 6.000, Ruhig László 4.000, Borbély Gyula 3.160, Kádár József 
3.160, Sánta Imre 2.000, Agyagási Gábor 2.000, Szabó Sándor 1.860, 
Vass Sándor 1.800, Kovács Mihály 1.800, Szabó Mihály 1.660, Szőcs 
Jenő 1.660, Moskovits Árpád 1.660, Nagy Géza 1.580, Ágoston 
Istvánné 1.580, Fábián József 1580, Katona Ferenc 1.580, Csiszár Dé
nes 1580, Bartha Gábor 1.580, Bartha József 1.500, Oltyán Miklós 900, 
Szász Mihály 900, Szabó Zsigmond 900, Siklódi József 840, Siklódi Bé
ni 840, Szász Dénes 816, Bíró Pál 816, Szabó György 816, S. Illyés Ti
bor 768, S. Huszár Ilus 768, Gáspár Lajos 768, Deák Gergelyné 768, 
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Simon Dénes 768. Horváth András 696. Tóth Antal 696. Káli Imre 
696, Balogh Mihály 696, Péchi László 648. Vadász János 648, Majoros 
Istvánné 648, Simon András 636, László György 600, Jakab Mihály 
600, Szatmári Zoltán 576, Lengyel Dénes 576, Simon János 528, 
Szígyártó János 528, Domokos Mártonné 528, Gálfalvi Lajos 528, 
Mester Petőfi 528, Gál Lóránt 528, Polifka Gyuláné 528, Kacsó Kár
oly 516, Domokos András 480, Garda Domokos 480, Nuridsány 
Gyuláné 480, Jakab Péter 480, id. Forró István 480 lejjel járult hozzá 
az építkezéshez.

Lénárt Imre marosvásárhelyi építész, kőműves mester irányításá
val 1937. október 4-én kezdtek hozzá az alapok kiásásához, az ünne
pélyes alapkőletételre 10-én került sor. Az alapítólevelet egy lezárt sö
rösüvegbe, az alapkő alá, a templom keleti sarkába helyezték. Egy no
vember 7-i híradás szerint már a falak is állottak. A cserepeket Csíky 
Jakab szakadáti fazekas műhelyében égetik, költségeit Borbély Gyula 
fedezi. A tetőszerkezet ácsolatának elkészítését Vadász János vállalja 
Szász György és Szász Dénes ácsok segítségével.

Év végére a gyors építkezés felemésztette az egyház pénzeit, így 
szükségessé vált a végső tartalékok bevetése: Bartha Béla lelkész “je
lenti, hogy templomunk építése céljából szükségesnek látszik az egy
ház ingatlanából való eladás, hogy a költségeket fedezni lehessen.” 18 
RPJ. 1937. december 12. * Eladásra került az Ötvös féle 1.177 négy
szögöles kaszáló, amelyet az egyház 1930-ban vásárolt 10.000 lejért és 
most Szabó Sándornénak 13.000 lejért adott el. Az egy évvel korábban 
Lukács Józseftől 4.500 lejért vásárolt 400 négyszögöl kaszálót Fülöp L. 
József vásárolta meg 10.000 lejért. Eladásra kerültek a Veress-féle bir
tokból kihasított parcellák is. Elsőnek a Citrom Mendel felőli végén 
levőt vásárolta meg Treznai Péter 8.100 lejért. Eladták a Jeremiás-fé- 
le kaszálót, amelyet Techerescu György, - volt szovátai -, a vásárkor 
egeresi vasúti előmunkás vett meg 38.000 lejért. 19 RPJ. 1938. január 
16. * A 8. és 9. Veress-féle parcellákat a nyárádselyei Barabás Ferenc 
vásárolta meg, aki ezután Szovátán telepszik le. A 4., 5. és 6. parcella 
Bírta János és neje Megyes Róza tulajdonába kerültek. Az 1-es parcel
lát Dósa Gáborné, született Kovács Magdolna gyulafehérvári lakos, 
míg a 7. számút Kerestély Miklósné, született Nagy Krisztina vette 
meg. Eladási áruk egységesen 8.100 lej volt. A 2. parcella csak 1940. ja
nuárjában kelt el, a 3. számút is csak 1940. június 30-án vásárolta meg 
Petki Istvánné, született Ivácson Róza 12.500 lejért.

Az erőfeszítések eredményeként 1938. augusztusában befedhetik 
a tornyot is galvanizált lemezzel, a torony gombjába, szokás szerint egy 
emlékiratot helyeznek, amely az akkori presbiterek neveit is tartal
mazza. Október 30-án Bartha Béla “Isten iránt való hálaadással jelen
ti, hogy a templom fedél alá hozatott... Lénárt Imre építész vállalko
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zó befejezte a vállalt munkát ... a templomnak Pál Lajos kőműves ál
tal vállalt vakoló és meszelő munkája is elkészült ... Borbély Gyula 
sokszor segített pénzzel, tanáccsal, fuvarral és egyéb munkával az épí
tés körül, mit ha nem tett volna, sokszor megakadt volna a templom
építés ügye." 20 RPJ. 1938. augusztus 28. *

A bádogos munkát Vadász Béla szovátai mester végezte saját 
anyagából. Pál Lajos munkájának kivitelezésében résztvett ifj. Vadász 
János is. Az asztalos munkákat Mester Petőfi, Désy Károly, Dobos 
Sándor és Gálfalvy Lajos végezték. Az oldalbejáratok fa- és fedélmun
káit Vadász János készítette. A tetőcserepeken kívül Borbély Gyula 
adományozta a tetőzethez és a padlózathoz szükséges faanyagot. A 
szószéket, az úrasztal korlátot, és papszéket Désy Károly asztalosmes
ter készítette a Ruhig László adományából, a kazettás mennyezethez 
Kádár József adományoz faanyagot. Az ajtókat, ablakokat, a mennye
zetet Mester Petőfi helyi asztalosmester készítette. Az ajtókilincseket 
Szabó János kolozsvári gépjármű és vasöntő adományozta. A kőfara
gó munkát ifj. Szabó Kálmán marosvásárhelyi kőfaragó mester irányí
totta. “Elnök jelenti, hogy özvegy Bartha Péterné nagytiszteletű asz- 
szony és Nemes Nagy Irénke, úrleány, festőiskolai növendék f. év júli
us 5-tól július 23-ig minden munkanapon a Templomunk kazettás 
mennyezetének mintáit festették művészi hozzáértéssel és az ez idő 
alatt a fürdőtelepen lakó Kádár Józsefné úrnő villájából gyalogoltak le 
a ref. iskoláig. ... A templom 60 kazettabetétjére festettek mintát ... s 
ezért az egyháztól fizetést 
nem fogadtak el.” A kazettás 
mennyezet festésében részt 
vett Sárköziné Csiszér Piros
ka, festőiskolai növendék.

Az új templom felszere
léséhez a Református Nőszö- 
vetség pénztárából ajándé
koztak "... bőrkötésű bibliát, 
valamint katedra és úrasztal 
terítőt, petrolux lámpát, ezüst 
tányért 4 darabot és temetke
zési zászlót.”

1939. augusztus 27-én 
szenteli fel a templomot: 
“Főtiszteletű Püspök Urunk 
Vásárhelyi János Őméltósága 
... mintegy 800 főnyi közön
ség előtt.” * RPJ. 1939. * A 
következő presbiteri gyűlé
sen, szeptember 17-én meg-
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határozzák a templomrendet, amelynek alapja a régebben is használt 
rend lehetett az alapja.

“A jó rend érdekében, a közmegelégedés céljából az elnök azon
ban kívánatosnak tartja a templomi istentiszteletek - s egyéb tekintet
ben is bizonyos rendet megszabni a jövőre nézve. Éppen ezért kéri a 
közgyűlést szíveskedjék e tárgyban határozni.

A Közgyűlés boldog örömmel veszi az előadottakat s az új temp
lom tekintetében egyhangúlag kimondja a következőket:

a. Templomi padok beosztása:
Az új templom kis karzat felöli 7 padjában a nők, illetve az asszo

nyok ülnek. Oltyán István indítványára a közgyűlés kimondja, hogy e 
padcsoport első padjában a nőszövetség vezetősége ül.

A nagy karzat előtti hosszú padban a férfiak ülnek. Ezek első pad
jában a presbiterek foglalnak helyet.

A papszék melletti 3 rövidebb padba ülnek a hajadon lányok. E 
padokban megesett lányok be nem ülhetnek.

A torony alatti bejáró hosszában elhelyezett egy db. padban a pa
pi és tanítócsalád tagjai ülnek esetleges vendégeikkel.

Az iskolás lánykák a lányok padcsoportja mögötti pótpadokban, 
az iskolás fiuk a férfiak melletti pótpadokban - a nagykarzat alatt fog
lalnak helyet.

A nagykarzat vasút felöli oldalán foglalnak helyet az ifjú házas 
emberek, az udvar felöli oldalán a konfirmált ifjak és legények ülnek.

A kiskarzaton az iskolába még nem járó vagy nem iskolás, de még 
nem konfirmált és idegen gyermekek foglalnak helyet.

Szükség esetén a beosztástól eltérőleg is helyet lehet foglalni a 
templomi ülőhelyeken.

b. Be- és kijárás rendje:
Sátoros ünnepeken a nők a torony alatti, férfiak udvarfelöli bejá

ratokon mennek be a templomba és ki onnan.
Minden más alkalommal kizárólag az udvar felöli bejáró haszná

landó, úgy a férfiak, mint a nők által. A köríves bejárót a harangozó 
használja, s ennek ajtaját a harmadik harangszó után bezárja minden 
alkalommal, hogy légvonat ne keletkezzék a templomban.

Istentisztelet végeztével először az asszonyok vonulnak ki a temp
lomból s ezek közül elsőnek a papné. Az asszonyok után a leányok, 
utánuk a férfiak, azután a nagy karzaton levők, majd a gyerekek vonul
nak ki.

Legutoljára a lelkész és a kántor lép ki a templomból.
c. Templomi szolgálat rendje:
A harmadik harangszó elhangzása alatt a gyülekezet bevonul a 

templomba s elfoglalja azt a helyet, mely kit-kit megillet, szem előtt 
tartván a keresztyéni szerénységet és alázatosságot.
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Azután a kántor s lelkész lép be a templomba, mely alkalommal a 
gyülekezet feláll, a lelkész pedig az Úrasztal előtt élőfohászt mond és 
kijelöli a élőszóban az egyházi éneket. Az ének kijelölése a lelkész ál
tal történik és mindig csak szóbelileg. ...

Szigorúan tiltva van a templomban akár hangosan, akár halkan 
beszélgetni, s egyben egyhangúlag kimondatik, hogy a templomban 
csak a lelkész, vagy arra hivatott ember beszélhet. ...

Úrvacsora osztásnál az eddigi felállási rend marad érvényben. Az 
Úrvacsora osztás a papszék előtt kezdődik és a torony felé halad az 
Úrasztala körül. Úrvacsoraosztásnál is a keresztyéni tiszteletadás szem 
előtt tartandó.

Az első harangszó után s istentisztelet előtt a lelkész nem fogad 
senkit, csak kivételes és rendkívüli esetben. Így őt az irodában lehető
leg ne zavarja senki istentiszteletre való készületében.

Az adakozók adományai részére két megfelelő persely helyezen
dő el az udvarfelőli és egy a torony alatti bejáróhoz.” * RPJ. 1939. 
szeptember 17. 22

A presbitérium jegyzőkönyvileg is kifejezi “elismerését és köszö
netét ... s ezek közt különösen Borbély Gyula atyánkfia irányában, aki 
kiváló egyházias korrekt magatartásával és felbecsülhetetlen erkölcsi 
és anyagi támogatásával az egész egyházközség bizalmat és szeretetet 
érdemelte ki és bírja mind a mai napig.”

A hitközség a legnagyobb adakozó emlékének megörökítéséről is 
gondoskodott, 1939. október 31-én avatták fel Veress József márvány 
emléktábláját az új templom torony felöli bejáratánál.

A fürdőtelepi római katolikus templom. 
Fotó: Kiss, Szováta - Parajd
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Még a II. világháború kitörése előtt a szovátai katolikus egyház
nak is sikerült felépíteni és felszentelni a fürdőtelepi kis templomot.

Ekkorra már a román állami iskola vált Szováta legnagyobb isko
lájává. A királyi diktatúra idején tovább fokozódott a románosítás, 
nem szűntek meg a "névelemzések”. Rendszeresen havonta nyilván
tartották a román - kisebbségi házasságokat. Havonta készültek jelen
tések azokról akik a katolikus vagy református vallásról a “nemzeti 
vallásra tértek át.” ÁLtMv. Községi jegyzőkönyvek. 1939. szeptember 
1.32-33. * Belügyminiszteri rendelettel 23 8.787/1939 * kértek jelentést 
azokról is akik “visszarománosítják családnevüket”. A jelentések sze
rint Szovátán végül is 147, Ilyésmezőn 37 románt sikerült kimutatni, 
akik nemzetiségiekkel éltek “vegyes házasságban”.

1939 őszén hat iskolában kezdődött meg a tanítás: 1. és 2. 
(Szakadát) számú állami román tannyelvű iskola, a fürdőtelepi iskola, 
a katolikus és református felekezeti iskolák és református óvoda. Az 
állami iskolákban hét tanító 403 gyerekkel foglalkozott. A katolikus 
elemi iskolában négy tanítóra 221, míg a református iskolában egy ta
nítóra 50 tanuló jutott.24
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN

A második bécsi döntés után Szováta, Maros-Torda vármegye 
nyárádszeredai járásában levő nagyközség. Területe 24.365 h, laksága 
az 1940-es népszámlálás adatai szerint 4.060, amelyből 3.990 magyar, 
40 román, 16 német és 14 más nemzetiségű. A zsidók nem jelentek 
meg a statisztikákban. Ilyésmező kisközségnek 387 lakosa volt.

Nem sokkal a magyar közigazgatás felállítása után, szeptember 
27-én felesküdött a község új előjárósága: Gub M. Antal es Martzy 
Ágoston közjegyzők. Kaliné Deák Ilona írnok, Pásztori Ferenc díjsze
dő lett, Negruțiu Emil megmaradt havasgazdának, akit 1943-ban Illyés 
József váltott fel. A községi bíró Szovátan Ágoston István, 
Ilyésmezőben Szász András lett. 1 ÁLtMv. Községi jegyzőkönyvek 
Szováta. 1940. szeptember 27. ‘

Fogadó ünnepség a bécsi döntés után. Fotó: Kiss.

Szováta határában lévő hatalmas erdőségekre 13 felfegyverzett 
erdész felügyelt. Rhédey László főerdőmérnök mellett Nagy István m. 
kir. erdész és Lukács György járási erdőőr felügyelte munkájukat. Eb
ben az időszakban a legnagyobb ipari vállalat a “Lomási Erdőipar" 
volt, amely 23 tisztviselőt és 400 munkást foglalkoztatott. A kisebb üze
mek közül a Borbély Gyuláé 1940 szeptemberében 133.000 m3 faáru
val rendelkezett, a Kálai József fűrészmalma (a későbbi Kun-gátter) 
szállítóeszközök hiányában a csőd szélén állt. Majoros István 160 m3, 
Domokos Márton Károlyé 200 m3 tűzifát termelt ki. A nagy vállalatok 
között szerepelt még Szováta Fürdő Rt. is.
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A hatalomváltáskor 15 kereskedőt tartottak számon: Borbély 
Gyula, Deák Sándor, Feiner József, Forspecher Benjamin, Friedmann 
Dezső, Lázár Gabriella, Németh István, Schnitzer Artúr, özv. 
Szenkovits Lajosné, Szenkovits Dezsőné, özv. Bogdán Istvánné, 
Czitrom Mendel, Gottlieb Albert, Fosmann József és Ruszi Sándor. 
Ilyésmezőben Szekeres József üzlete működött.

Ugyanekkor 57 iparos fizetett társadalombiztosítást: 7 cipész, 2 
géplakatos (Piroska András, Jeremiás Antal), 3 ács (Piroska András, 
id. Vadász János, Duka Lajos), 2 fodrász (Katona Ferenc, Szőcs Jenő), 
5 mészáros (Fülop Simon, Szabó Mihály, Bíró Pál, Szígyártó János, 
Nagy Sándor), 4 kocsmáros - vendéglős, 7 asztalos ( Bocskai Vince, 
Mester Petőfi, Fábián József, Mare Ioan, Dobos Sándor, Blénessy Ba
lázs, Dillmont Frigyes), egy szódás (Balogh Mihály), egy bádogos 
(Mülbauer Sámuel), 3 pék (Kanyó Domokos, Goldsteiner Izidor, Va
dász Jánosné), 5 Kőműves (id. Bocskai Ferenc, Szilveszter Mihály, id. 
Fülöp Lázár, ifj. Fülöp Lázár, Pál Lajos), 4 kovács (Gálfalvi Lajos, 
Ilyés Albert, Barabás János, Simon József), 4 szabó ( Lőrinczi István, 
Márton Károly, Nemes Árpád), egy seprűkötó (Czitrom Adolf), 2 
szűcs (Siklódi István, Bokor Mihály), egy kőfaragó (Treznai Márton), 
1944. május 23-án kapja meg a működési engedélyt Fülöp Szabó János 
a Sebes patakra épült, már régóta működő vízimalmára.

Sajnos a háborús viszonyok csakhamar érezhetővé váltak úgy a fa
luban mint a fürdőtelepen. Ez elsősorban az élelmiszer ellátásban mu
tatkozott meg. Számontartották a gabonakészleteket. A szoptatós 
anyák és csecsemők fejadagra kaptak cukrot és sót (!). Az elöljáróság 
egyre sürgetőbben kéri a katonai adminisztráció parancsnokságát, 
hogy utaljanak ki élelmiszert. Az üzérkedés megfékezésére maximál
ják a piaci árakat, a búza mázsája 24, a kukorica 23, a paszuly 28, a bur
gonya 8 pengő. Hatóságilag megszabott árak vannak a vendéglőkben 
is: tea rummal és citrommal meg egy süteménnyel 46 fillér, háromfo
gásos ebéd 1 pengő 20 fillér, a vacsora 86 fillér. A hústermékek árai is 
híven tükrözik a gazdasági helyzetet és a kor étkezési szokásait. Leg
drágább volt a füstölt szalonna, (kilója 2 pengő 60 fillér), árban követ
te a kolbász (2 pengő 30 fillér), a sertéskaraj (2 pengő 30 fillér), a mar
hahús (1 pengő 48 fillér).

1943-ban 70 munkavállalót, 30 cselédet és 40 napszámost tartot
tak nyilván. A Hangya szövetkezetnek 270 tagja volt. A Földművelés
ügyi Minisztérium Gazdaságpolitikai Ügyosztálya egy feljegyzésében 
1944. július 16-án érdekes jellemzését adja a szovátai gazdasági viszo
nyoknak: “A község határa csupán törpebirtokosok között oszlik meg, 
maximum 15-20 holdas birtokterülettel, melynek azonban többségét 
az 5-6 holdas birtoktestek teszik ki. A lakság 1/3-a nincstelen napszá
mos. A fürdővel kapcsolatban a község lakságának jövedelme nincs, 
mert külön fürdőtelep van szállókkal, panziókkal és egyéb idegenfor
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galmi épületekkel. A községhez tartozó földek minőség szempontjából 
V. és VI. osztályúak, ami azt jelenti, hogy legnagyobbrészt köves terü
let, amiért is roppant nehéz munkával művelhető meg.”

Tîrnoveanu Alexandru görög katolikus pap elmenekült a vissza
vonuló román hatóságokkal. Hívei, akik eredetileg is magyarok voltak, 
vagy elmagyarosodott esaládokból származtak legnagyobbrészt áttér
tek: "... a helybéli görög katolikus román pap, aki híveink közül is so
kat térített át különböző fogásokkal a gör. kath. vallásra, elmenekült., 
ámbár senki sem üldözte, hívei pedig - nemzetiségük végleges eldön
tése érdekében a helybéli római katolikus és református vallásra kí
vánnak áttérni tömegesen.” * Református presbiteri jegyzőkönyvek. 
1940. IV. kötet. 38. * 1940 szeptemberében 227 görög katolikus tért át 
a római katolikus hitre, 35 a reformátusra. A görög katolikus egyház 
statisztikája szerint összesen 387 hívük tért át a római katolikus, 59 a 
református és 2 az unitárius vallásra.

A görög katolikus egyház még a háború előtt előkészítette egy új 
templom építését az állami iskola melletti üres telken, már a téglát is 
megvásárolták. Mikor a hívek nagy része katolikussá lett élén megye- 
bírájukkal, Piroska Zakariással, a téglát a katolikus egyháznak adomá
nyozták. A telken, amelyet a katolikus egyház a háború előtt vásárolt 
meg Fábián Máriától 19.000 lejért 1942-ben fogtak hozzá a kultúrház 
építéséhez.

Bocskai Vince, Bíró Imre ács és Pál Lajos kőműves 1943. augusz
tus 25-i határidővel vállalják egy moziterem felépítését. Az Agyagási 
Gábor tulajdonában lévő Rákóczi mozi 200 férőhelyes volt. Az állan
dó mozi elkészítése előtt is voltak filmvetítések a fürdőtelepen, a 20-as 
években némafilmeket vetítettek a községháza nagytermében. Itt tar
totta vetítéseit Agyagási Gábor is.

Ugyancsak 1943-ban készült el a falusi kultúrház is. A kőműves
munkákat Fülöp Lázár, az asztalosmunkákat Csortán Balázs, az ács
munkákat Domokos F. Márton mesterek végezték. A költségek elér
ték a 156.000 pengőt, a befejezéshez Török Mihály plébános 50.000 
pengő állami segélyt kért. A belső munkák 1944-ben is folytak

Az emeletes, 52 m hosszú, 22 m széles épület magába foglalta:
a. a Hangya Szövetkezet bolthelyiségét, boltoslakást és a bolthoz 

szükséges irodát és raktárhelyiséget,
b. a Gazdakört, mely egy nagy teremből áll, mely nagy teremben 

lesz elhelyezve a Gazdakör könyvtára, rádiója és ez a terem szolgál ar
ra, hogy a Gazdaköri szakelőadásokat, tanfolyamokat itt tartsák. 
Ezenfelül itt lesz megrendezendő a földművelésügyi minisztérium ál
tal folyósított segélyek ellenében örök időkre vállalt földművelési és 
szövetkezeti szaktanfolyamok, gyümölcskiállítások és a mezőgazdaság 
fejlesztésére szükséges egyéb kiállítások.
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c. a Kultúrház céljára szolgáló nagyterem, (mely nagy létszámú 
hallgatóság esetén a gazdakörrel egybenyitható) népelőadás, népneve
lés, leventeoktatás stb. előadásokra [használható].

D. az emeleten legény- és leányifjúsági egyesületi termeket és iro
dahelyiségeket.”

A bécsi döntés után elmenekülnek az állami iskola román tanerői: 
Ludriaș Ion és Ileana, Ciocoveanu Angeliu és Ileana, Mirica Ion és fe
lesége. Helyüket töltötték be Barabás Mária és Szőcs Irén. Helyükön 
maradtak a felekezeti tanítók: Bartha Béla a református, Reiner Má
ria, Búzás András (Endre), Arros János és Keresztes Cecília a katoli
kus iskolában.

1940 őszétől az állami iskola épületét, amely nagyrészt a helyi 
adókból és közmunkából épült, a megyei tanfelugyelőség átadta a ka
tolikus egyháznak oktatási célokra. Ebben egy tanteremre és tanári 
szobára a református egyház is igényt tartott, ezért október 26-án Tö
rök Mihály plébános, a községi jegyző és a bíró felajánlották reformá
tus iskola céljára az óvoda helységét.

A “jó egyetértés és békesség” megőrzéséért ezt a reformátusok el 
is fogadták. Végül is felszámolták az állami iskolát (az állami iskola to
vább működik Szakadáton és Ilyésmezőben) és tanfelügyelői döntés
sel épületét a katolikus egyház gondozásába adják. A tanerők számát 
négyről kilencre emelik. Október elsejére befejeződik a katolikus kán
tori lakás építése is és Búzás Endre kántortanító családjával beköltöz
het az egykori templom helyén - a Bagolyvárban - emelt épületbe.

A Kalocsai Iskola Nővérek 1941. szeptember 12-én kapnak enge
délyt a szovátai letelepedésre. Szabó M. Andrea, Pádár M. Gudélia, 
Pataki M. Aranka és Renz M. Hildegundis nővérek átvették az óvoda 
és napközi működtetését és egy tanítói állást is betöltöttek. Ezek mel
lett állami kisdedóvó intézet is létezett Virágh Margit óvónő vezetésé
vel.

A katolikus egyház 1943 nyarán minisztériumi engedélyt kap egy 
polgári iskola nyitására. Ezért a Kalocsai Iskola-nővérek létszámát 
négyről nyolcra emelik, kibővítik a nővérek zárdáját négy helyiséggel 
és Benedekné Ádám Mária 15.000 pengős adományából egy kápolna 
is épül. Az iskola egyetlen osztállyal kezdte meg működését az állami 
iskola épületében.

A református iskolába az első évben a tandíj egy tanuló után 10 
pengő, két tanuló után 16 pengő, három tanuló után 20 pengő volt. Az 
iskola két tanerőssé vált Szőcs Irén kántortanítónő Szovátára való he
lyezésével. Az iskolába 122 tanuló járt, az első, második és negyedik 
osztály a nagyterembe, a harmadik, ötödik, hatodik osztály a kátéte
rembe volt elhelyezve. 1941-ben a református püspökség elhatározza 
egy teológiát végzett lelkész kinevezését. Lőrinczi András sóváradi lel
kész jelenti be, hogy “a változott viszonyok folytán ... szükségesnek 
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látja, hogy a szovátai – igen exponált helyen levő - gyülekezetben a 
munka nem lévitai, hanem lelkész és kántortanítói állás megszervezé
se által biztosíttassék.” 2 Református Presbiteri Jegyzőkönyvek. 1941. 
szeptember 28. * Egy héttel korábban a templomépítő Bartha Béla be
jelenti, hogy “pályázatot nyújtott be a marosvásárhelyi ref. kollégium
ban lévő elemi iskola egyik tanítói állására” és ott meg is választották.

Bartha Béla helyére az egyházi javak adminisztrátorának Lőrincz 
András sóváradi lelkészt nevezte ki az esperesség. A kinevezés napján, 
október 18-án átveszi a templom és lelkészt hivatal leltárát: templom 
teljes felszereléssel, klenódiumok leltár szerint darabonként hiányta
lanul, az egész egy kétkulcsos ládában, papiak, két melegítőkályha, egy 
főzőkályha, villanylámpák égőkkel. Az irodában két szekrény, egy 
Wertheim szekrény, két asztal, egy fogas, egy könyvespolc, egy fali ke
rek óra, öt falikép, egy oklevél berámázva, hat szék. Levéltár lajstrom 
szerint hiánytalanul, napra készen elintézett iratokkal. Pénztárnapló 
4.651. P. 69 fillér bevétellel, 3.651 P. 45 fillér kiadással, 1.000 P. 71 fillér 
pénzmaradvánnyal. A pénzmaradványból, a presbitérium határozata 
alapján 700 P. -t a Posta takerékpénztárba helyeznek el kamatra. A Nő
szövetség összes adományai és még 133 P. 10 fillér készpénz Szabó 
Györgyné pénztárosnál van. A leltár alkalmával az iskolában a követke
ző leltári tárgyakat találták: padok, térképek, naplók, tábla, faliképek, 
kályha, pódiumasztal, a református Dalkör harmóniuma, két szoba, 
konyha, kertes lakás irodával és gazdasági épületekkel és kerttel. Gabo
na, tűzifa és más járandóságok 560 P. értékben.

1941-ben a 270 szovátai református családban 833 lélek volt.
A megüresedett tanítói állásra Szőcs Károlyt nevezik ki. Az isko

lába 126 tanuló volt beírva, kikkel három tanító foglalkozott.
Fülöp Dénes esperes 1942. június 7-én iktatta be Szováta első te

ológiát végzett lelkészét, Kali Dénest. Alakalmi köszöntő beszédet 
mondott Borbély Gyula presbiter, Kádár Józsefné, a Nőszövetség ré
széről, Fehér János jegyző, Szőcs Károly tanító, Török Mihály katoli
kus plébános, Martzy Ágoston főjegyző és Márton Piroska az ifjúság 
nevében. Ugyanakkor Illyés Tibor földbirtokos 10 hold földet adomá
nyoz az egyháznak a lelkészi fizetés pótlására.

A szovátai nagyobb vendéglőkről az 1943-ban a légitámadások 
esetére készített élelmezési tervből tudunk meg adatokat. A Petőfi ét
teremben 70, Kovács Mihály étterme 40, Agyagási Ferenc kifőzdéjé
ben 20, Kali Imre vendéglőjében 40, a Gomba étteremben és Bécsi Ist
ván vendéglőjében 150 kibombázott személyt lehetett volna ellátni. Az 
elemi iskolában 100 személy részére terveztek közkonyhát felállítani, 
ahol apácák főztek volna. Mindenik étkező helyen a személyzet mellé 
levente lányokat osztottak be kisegítő munkákra. A helyi pékek napi 
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kapacitása 1.700 kenyér volt, ebből Orbán Lajos 1.200, Kanyó Domo
kos 500 kenyér sütését vállalta a beosztott leventék segítségével.

1944. március 19-én a “szövetséges” német csapatok megszállják 
Magyarországot, ez új szenvedések árnyékát vetítette előre. Tíz nap 
múlva a nyilas kormány elrendeli a zsidó eredetű magyar állampolgár
ok számára a sárga csillagok viselését. Röviddel ezután, - május 3-án - 
Észak-Erdélyben is megkezdik a zsidó lakosság deportálását, 
Szovátáról 140 személyt húrcolnak a marosvásárhelyi Téglagyárban 
berendezett táborba, ahonnan később a megsemmisítő táborokba ke
rültek. Ehhez még hozzá kell adni azok számát akik már korábban be
hívót kaptak a munkaszolgálatos századokba, akik közül csak Junger 
Ilyés és Forschpecher Béla nevét ismerjük. Az elvittek közül a legidő
sebb a 77 éves Leb Gyuláné, Fridman Eszter, a legfiatalabb az alig egy 
éves Lázár Gabriella és a három éves Edelstein Jutka és Májer 
Szerénke volt.

A szovátai zsidó lakosságról egy 1944. április 8-án összeállított 
névsor nyújt képet: “F.[olyó] hó 4-én kelt 6136/1944 VII. Res. Sz. 
B.[elügy] M.[inisztériumi] rendeletre fogalmazvány. KIMUTATÁS a 
Szováta községben letelepedett zsidókról. 1. M.-Kir. Belügyminiszter 
Úrnak Budapest, 2. Főszolgabíró Úrnak Nyárádszereda, 3. M.-Kir. 
Csendőrparancsnokságnak Szováta.
Folyó
sz.

NÉV Születési 
év

ANYJA NEVE Pontos cím

1 BENJAMIN FERENC 1913 BENJAMIN TERÉZ Főút 272
2 BENJAMIN FERENCNÉ,

SZÜLETETT: ÁBRÁMOVICS
1919 MEROVICS FÁNI ″

3 CITROM ADOLF 1890 SCHWARTZ SZERÉN Főút 261
4 CITROM ADOLFNÉ, MÁRK 

SZERÉN
1892 SCHWARTZ ETELKA ″

5 CITROM IMRE 1926 MÁRK SZERÉN ″

6 FORSCHPECKER DÁVID 1889 FRIEDMAN AMÁLIA Főút 266
7 FORSHPECKER DÁVIDNÉ,

ROZMAN BERTA
1892 STERN BERTA ″

8 FORSHPECKER BENJAMIN 1913 ROZMAN BERTA ″

9 FORSHPECKER REZSIN 1914 ROZMAN BERTA ″

10 FORSHPECKER ZOLTÁN 1922 ROZMAN BERTA ″

11 FORSCHPECKER MAGDA 1933 ROZMAN BERTA ″

12 POLLÁK DÁVID 1912 FELCSER BÉNI Főút 278
13 POLLÁK DÁVIDNÉ, KOHN 

SZERÉN
1912 VOLMAN ERIMED ″

14 POLLÁK MÓR 1936 KOHN SZERÉN ″

15 POLLÁK ATTILA 1937 KOHN SZERÉN ″

l6 POLLÁK BERNÁT 1939 KOHN SZERÉN ″

17 POLLÁK ZOLTÁN 1940 KOHN SZERÉN ″

18 POLLÁK IZSÁK 1942 KOHN SZERÉN ″
19 SCHWARTZ DÁVID 1902 GRUBERT BERTA Parajdi u. 11
20 SCWARTZ DÁVIDNÉ, HUSZÁR 

MARGIT
1909 KARCH SAROLTA ″
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21 SCWARTZ MÁRTON 1936 HUSZÁR MARGIT ″

22 IFJ. RUBEN JAKAB 1904 SPICZER LENKE Főút 20

23 RUBEN JAKABNÉ, MEISTER IDA 

RÓZA

1903 GRÜNFEL MÁRIA ″

24 RUBEN STELLA 1931 MEISTER IDA RÓZA ″

25 GOTLIEB ALBERT 1884 SALAMON SÁRA Főút 154

26 GOTLIEB ALBERTNÉ, RUBEN 

LILI

1892 LIBERMAN LINA ″

27 LŐRINCZ JENŐ 1900 KOVÁCS ANNA Parajdi ut 46

28 LŐRINCZ JENŐNÉ, FISCHER 

PEPI

1912 STERN REGINA ″

29 LŐRINCZ SÁNDOR 1929 FISCHER PEPI ″

30 LŐRINCZ JÓZSEF 1934 FISCHER PEPI ″

31 LŐRINCZ BÉLA 1935 FISCHER PEPI ″

32 LŐRINCZ HELÉN 1936 FISCHER PEPI ″

33 ID. RUBEN JAKAB 1897 LIEBERMAN LINA Főút 25

34 RUBEN JAKABNÉ, EFRAIN

BERTA

1894 GOTLIEB KLÁRA ″

35 RUBEN ILONA 1927 EFRAIN BERTA ″

36 RUDEN DÁVID 1929 EFRAIN BERTA ″

37 FLEISSIG ZOLTÁN 1906 BENEDEK EUGÉNIA Főút 538

38 FLEISSIG GYULA 1933 KOLOZSVÁRI

HAJNAL

″

39 SCHÖNBERG ANTAL 1902 POLLÁK REGINA Főút 280

40 SCHÖNBERG ANTALNÉ, AUSCH 

BELLA

1903 FRIEDLANDER LÁLI ″

41 SCHÖNBERG RÉNI
1927 AUSCH BELLA ″

42 SCHÖNBERG MIRJAM 1928 AUSCH BELLA ″

43 KÖVÁRI JAKAB 1876 HÖNIGH ROZÁLIA Fürdő út 329

44. KÖVÁRI JAKABNÉ, ÁRON 

ESZTER

1878 ÁRON ESZTER ″

45. KÖVÁRI ERZSÉBET 1908 ÁRON ESZTER ″

46. KÖVÁRI MARGIT 1910 ÁRON ESZTER ″

47. MÜLBAUER SAMU 1892 KOHN BERTA Főút 305

48. MÜLBAUER SAMUNÉ, GRÓSZ 

ROZÁLIA
1903 HERMAN HÁNI ″

49. MÜLBAUER ILONA 1925 GRÓSZ ROZÁLIA ″

50. MÜLBAUER LIDIA 1927 GRÓSZ ROZÁLIA ″
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51. MÜLBAUER MÁRIA 1930 GRÓSZ ROZÁLIA ″

52. MÜLBAUER BERTA 1936 GRÓSZ ROZÁLLA ″

53. DÁVIDOVICS MÁRTON 1898 WEISZ LINA Főút 591

54. DÁVIDOVICS MÁRTONNÉ,

SCHMILLCZECILIA

1907 LILIG AMÁLIA ″

55. DÁVIDOVICS MARGIT 1930 SCHMILLCZECILIA ″

56. STARK FERENCNÉ, MENDEL 

BELÉN

1894 ADLER ROZÁLIA Főút 592

57. STARK ÁGNES 1924 MENDEL HELÉN ″

58. STARK ERZSÉBET 1927 MENDEL HELÉN ″

59. STARK RUDOLF 1888 KOHN FÁNI ″

60. STARK RUDOLFNÉ, HEVESI 

MÁRTA

1910 FISCH NATÁLIA ″

61. STARK ALIZ VERA 1925 SALAMON SZIDÓNIA ″

62. _ MÁRK MÓR 1891 IZSÁK REGINA Főút 617

63. MÁRK MÓRNÉ, RUBEN FRIDA 1901 LIEBERMAN LINA ″

64. SCHNITZER ARTHUR 1899 SPICZER AMÁLIA Főút 774

65. SCHNITZER ARTHURNÉ, LEB 

ROZÁLIA

1901 FRIEDMAN ESZTER ″

66. SCHNITZER ERNŐ 1924 LÉB ROZÁLIA ″

67. SCHNITZER LENKE 1926 LÉB ROZÁLIA ″

68. LÉB GYULÁNÉ, FRIEDMAN 

ESZTER

1867 CITROM LUJZA ″

69. GOLDSTEIN IZIDOR 1877 GOLDSTEIN LEA Szakadat 622

70. GOLDSTEIN IZIDORNÉ,

LÖVINGER EMILIA

1886 KLEIN ROZÁLIA ″

71. GOLDSTEIN LIVIA 1918 LÖVINGER EMILIA ″

72. GOLDSTEIN HENRIK 1923 LÖVINGER EMILIA ″

73. GOLDSTEIN SÁNDOR 1924 LÖVINGER EMILIA ″

74. LÖVINGER LÁZÁR 1895 KLELN RÓZA Főót 832

75. LÖVINGER LÁZÁRNÉ,

DÁVIDOVICS PEPI

1895 RESZLER FÁNI ″

76. DÁVIDOVICS MIHÁLY
1925 DÁVIDOVICS PEPI ″

77. LÖVINGER MÁRTON 1932 DÁVIDOVICS PEPI ″
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78. FEINER JÓZSEF 1903 GYÖRGY ESZTER Főút 838

79. FEINER FÁNI 1896 GYÖRGY ESZTER ″

80. DÁVIDOVICS FÜLÖPNÉ,

ROZMAN JOLÁN
1905 FEINER IDA ″

81. RÓZENBERG HERMÁN 1908 MENDEL HERTA Főút 154

82. RÓZENBERG HERMANNÉ, TAUB 

REGINA

1913 KATZ SAROLTA ″

83. RÓZENBERG DEZSŐ 1935 TAUB REGINA ″

84. RÓZENBERG SZIDI 1939 TAUB REGINA ″

85. HOROVITZ SÁMUEL 1882 NÁGELBUS RÉNI Főút 858

86. HOROVITZ SÁMUELNÉ, MENDEL 

BERTA

1887 MÁRTON IDA ″

87. LÁZÁR JAKAB 1877 HIRSCH ROZÁLIA Főút 900

88. LÁZÁR JAKABNÉ, MÁRK LINA 1882 SCHWARTZ ETELKA ″

89. LÁZÁR ALADÁR
1908 MÁRK LINA ″

90. LÁZÁR ALADÁRNÉ, ROZENFELD 

ARANKA

1919 HEIMAN REGINA Főút 895

91. LÁZÁR ÁRMIN 1911 HIRSCH BERTA Főút 900

92. LÁZÁR ÁRMINNÉ, LÁZÁR 

GABRIELLA

1913 MÁRK LINA ″

93. LÁZÁR GABRIELLA 1943 LÁZÁR GABRIELLA ″

94. STERN JÓZSEF 1903 STERN HÁNI ″

95. STERN JÓZSEFNÉ, SEIFER FRIDA 1910 LÁNG MÁRIA ″

96. STERN IZSÁK 1928 SEIFER FRIDA ″

97. STERN PIROSKA 1930 SEIFER FRIDA ″

98. STERN JETI 1932 SEIFER FRIDA ″

99. STERN SÁVA 1934 SEIFER FRIDA ″

100. STERN ZOLTÁN 1936 SEIFER FRIDA ″

101. MARKOVITS JÓZSEF 1899 STERN SZERÉN Főút 901

102. MARKOVITS JÓZSEFNÉ, GAJDEL 

SÁRA
1896 BASCH ILONA ″

103. MARKOVITS ILONA 1924 GAJDEL SÁRA ″

104. MARKOVITS MÓZES JAKAB 1925 GAJDEL SÁRA ″

105. MARKOVITS DÁVID 1930 GAJDEL SÁRA ″

106. MARKOVITS PAULA 1933 GAJDEL SÁRA ″

107. ROZMAN JÓZSEF 1880 HIRSCH REGINA Főút 937

108. ROZMAN JÓZSEFNÉ, FEINER 

IDA

1888 GYÖRGY ESZTER ″

109. ROZMAN SÁNDOR 1920 FELNER IDA ″
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110. SZILÁGYI LÁSZLÓ 1907 HÉNIG REGINA Főút 979

111. SZILÁGYI LÁSZLÓNÉ, MEISTER

BERTA

1910 LÉB ESZTER ″

112. ÉDELSTEIN MIHÁLY 1914 ÉDELSTEIN KLÁRA Főút 960

113. ÉDELSTELN MIHÁLYNÉ,

BAUMGARTNER MARGIT

1912 BENJAMIN TERÉZ ″

114. ÉDELSTEIN SZIDI 1939 BAUMGARTNER 

MARGIT

″

115. ÉDELSTEIN JUDIT 1941 BAUMGARTNER 

MARGIT

″

116. CITROM MENDEL 1885 SCWARTZ SZERÉN Főút 71

117. CITROM MENDELNÉ, RUBEN 

SZERÉN
1891 LIEBERMAN LINA Főút 71

118. CITROM ELVIRA 1923 RUBEN SZERÉN ″

119. CITROM KLÁRA 1925 RUBEN SZERÉN ″

120. CITROM ENDRE 1928 RUBEN SZERÉN ″

121. MÁJER GÉZA 1910 ROZENTHÁL 

SZERÉN
Főút 852

122. MÁJER GÉZÁNÉ,

BAUMGARTNER RÓZA
1918 BENJÁMIN TEREZ ″

123. MÁJER SZERÉN 1943 BAUMGARTNER 
RÓZA

″

124. SZILÁGYI IRMA 1899 HÖNIG REGINA Főút 164

125. FRIEDMAN DEZSŐ 1906 SPICZER AMÁLIA Fürdő út 457

126. FRIEDMAN DEZSŐNÉ,

SCHNICZER ELVIRA
1895 DIEMANSTEIN OLGA ″

127. DR. GIDÁLI JÓZSF 1898 MÁRTON RÓZA Fürdő út 474

128. GIDÁLI JÓZSEFNÉ, HELLER 

GIZELLA
1899 CHRIS ROZÁLIA ″

129. GIDÁLI GYULA 1939 HELLER GIZELLA ″

130. SCHWARTZ ÁBRAHÁM 1899 GRÁBER BERTA Parajdi út 11

131. SCHWARTZ ÁBRAHÁMNÉ, HETZ 

EUFENIA
1905 HEICH SÁRA ″

132. SCHWARTZ LAJOS 1923 HETZ EUFÉNIA ″

133. SCHWARTZ DÓRA 1926 HETZ EUFÉNIA ″

134. SCHWARTZ ILONA 1928 HETZ EUFÉNIA ″

135. SCHWARTZ DÁVID 1930 HETZ EUFÉNIA ″

Szováta, 1944. április 8-án. Martzy Ágoston jegyző. 3 ÁLtMv. 
1067. Iratcsomó. Primăria comunei Sovata. Statistica evreilor 1944. *

Az összeíráskor munkaszolgálatos volt: Junger Ilyés és 
Forschpeckcr Béla.

Ismereteink szerint csak Citrom Imre (1926), Forschpecker Re
zsin (1914), Forschpecker Zoltán (1922), ifj. Ruben Jakab (1904), Kő
vári Erzsébet (1908), Schnitzer Arthur (1899), Schnitzer Ernő (1924), 
Schnitzer Lenke (1926), Goldstein Henrik (1923), GoldstEin Sándor 
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(1924), Stern József (1903), dr. Gidáli József (1898) és Junger Ilyés tér
tek haza Szovátára a háború után, vagyis kevesebben mint az elhúr- 
coltak 1/10-e.

Az elhurcoltak javait állami tulajdonba vették, melynek egyrészét 
haszonbérbe adták ki, vagy hadirokkantak számára sajátították ki. 
Összesen 23 szovátai családnak juttattak fizetés nélkül a kisajátított 
zsidó vagyonból. 5 ÁLtMv. 217. iratcsomó. 13. * Az elhurcolás napján 
lefoglalják az ingóságokat is, majd július 12-én rendelkeznek az üzle
tekben lévő romlandó áruk forgalomba hozataláról. A befolyt összeget 
a “zsidó kereskedők” számlájára utalják át. A zsidó egyesületeket fel
oszlatják. 6 ÁLtMv. Fond 1067. Primăria Sovata, 194 iratcsomó, 27. *

A katonakorú korosztályokból sokan már a háború kezdete óta 
kikerültek a frontokra. Még 1940-ben, Beszarábia orosz megszállása
kor estek el az első áldozatok: Fülöp S. József és Domokos Béla. Ba
kos András, Bajkó István, Domokos György, Duka József, Györgyi Ist
ván, Jakab Péter, Lőrinczi János, Lőrinczi Mihály, Lukács János, Már
ton Béni, Megyes I. János, Piroska Károly, Szabó Dezső, Szabó 
György, Fülöp András, Bálint József, az ilyésmezei Tímár Sándor, 
Gombóczi Mihály, Kacsó János honvédekről csak azt tudjuk, hogy a 
keleti fronton estek el. 7 Halotti Könyvek. 1941-1972. *

Magyarország szovjetellenes háborújának első szovátai áldozata 
volt Veress J. Jenő, aki már a galíciai harcokban elesett. A háború leg
több szovátai áldozatát a Don-kanyari vesztett csata szedte. Az itt 
esettek közül Bárdos József, az ilyésmezei Kiss Márton szakaszvezető 
és Mare Ioan nevét ismerjük.

Az erdélyi harcokban, Aranyosgerendnél esett el Jakab N. Mi
hály, a nagyváradi kórházban halt meg Fülöp I. Zoltán és Lőrinczi Al
bert.

Erdély védelmében estek el a gyenge felszereléssel és kiképzéssel 
a frontra küldött leventék közül Bíró F. Árpád, Lengyel András és 
Szombati Sándor. A magyarországi harcokban nyolc szovátai áldozta 
életét, köztük volt: Máté László, Kádár János (Ároktető), Dósa János 
(Mezőcsát), Szabó Kálmán (Zala megye), az ilyésmezei Máté Dénes 
(Siófok). Az utolsó magyarországi harcokban, Sopronnál esett el 1945. 
márciusának végén Bajkó Lajos 41 éves földműves. A volt Csehszlová
kia területén esett el a 41 éves Bíró Balázs.

A front 1944 szeptember közepén vonult át Szovátán, miután a 
szovjet és román csapatok áttörték a Keleti Kárpátok átjáróit, a határ
védelmet, ahol a székely határőrszázadokat is bevetették.

Szováta és Sóvárad mögötti dombokon német nehéztüzérség ásta 
be magát. Az Agyagási-mozinál és a sóváradi Görög Péter kertjében 
légvédelmi ágyúk voltak felállítva. Azonban mikor szeptember 5-én az 
orosz előőrsök elérték a helységet a németek visszavonultak de nem 
mulasztották el felrobbantani a Parajdra vezető országút Szováta- 
patakán átvezető hídját (szeptember 15), a kisvasút viaduktját, (“A híd 
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három lábát robbantották fel, olyan nagy erejű volt a robbanás, hogy 
az elszakadt lábak még egyszer olyan magasra emelkedtek mint maga 
a híd. Egy nagy tömb idősebb Gálfalvi Lajos csűrére esett, beszakítot
ta a tetőt, a padlást és a padlót összetörve befúródott a földbe.” - 
Gálfalvi Lajos adatközlő.) minek következtében a református temp
lom is megsérült, felgyújtották a Lomás cég épületeit és anyagraktárát. 
A robbantó német katonák közül egyik moterkerékpárral menekült, 
de az orosz előőrsök a kisállomás környékén lelőtték. 8 Fülöp Imre, 
szül. 1911, adatközlő. * Az iszapfürdő és egyes magán gazdasági épü
letek felgyújtását a lakosság akadályozta meg. Az utolsónak távozó né
metek még felrobbantották a Szováta-vizc szakadáti hídját.

Az elsőnek bevonuló orosz csapatok lovas kozákok voltak, a har
coló alakulatok azonnal tovább vonultak a Nyárád mentén. Szovátát a 
tartalék és a frontról leváltott, pihenők tartották megszállva. “Hajdó 
Mártonnak jön az apja: Itt vannak Ivánék! Tíz percen belül jöttek a 
kozákok kicsi lovaikon, bejöttek, elvitték mind az öt kenyeret, ami volt 
a házban. Megkóstolták a szirupokat, kompótokat és elvitték. Ami 
maradt visszaraktam a helyére. Tíz perc múlva megint jött egy másik 
rendbéli, újból széthánytak mindent. Visszaraktam ami maradt, s újra 
jött egy másik rendbéli kozák. Délutánra felfortyantam ..., vigyék ami 
van! Akik jöttek újra, látván a rendetlenséget, nem vittek el semmit.” 
- mondta Nagy Dénes (szül. 1912-ben) szemtanú. Az átvonuló oroszok 
összeszedték az élelmiszereket és az órákat, nagy mulatságokat csap
tak. Györfi Gyuláné lábfejét lőtte át egy orosz katona miután nem ér
te el célját a férje segítségével védekező asszonynál. Kelemen Ilus és 
Rózsi sikoltozni kezdtek mikor részeg oroszok rájuk támadtak. Gub 
András sietett a segítségükre, akire kézigránátot dobtak, amely letép
te egyek lábát, egész életére nyomorékká téve.

A környéken elfogott német és magyar katonákat Szovátán há
rom rögtönzött táborba gyűjtötték össze. Az egyik a Parajdi úti iskola 
körül, a másik a Borbély fűrészüzem udvarán, a harmadik a mai Köz
üzemek tűzoltó szertárának helyén volt.

„ITT NYUGSZIK 10 MAGYAR KATONA. Így szól a vastáblá
ra kezdetleges betűkkel írt felirat, a szovátai Nádas-csorgó közelében 
vaskorláttal ellátott sírhelyen.

Szovátai szemtanuk elbeszélése alapján:
1. Lengyel Árpád nyugdíjas, volt vízvezeték szerelő: Mint kíván

csiskodó gyermek felfigyeltem arra, hogy Agyagássy Ferenc háza ud
varáról 4 orosz katona kísér a mostani piac irányába 10 magyar hon
véd uniformisba öltözött katonát. Utánuk mentünk többed magammal 
és leselkedve láttuk, amint az erdő alatt gödröt ásatnak velük, ami 
nemsokára sírjukká vált. Élénken emlékszem amint irataikat, fényké
peiket az orosz katonák kíséretében lévő szovátai policárok, köztük 
Turzika fő fejvadász összeszedte. Miután a gödör kiásódott géppisz
toly sorozatokkal kivégezték a katonákat, akik még abban reményked
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tek, hogy elengedik őket. Az irataikat és fényképeket, amelyeken csa
ládtagjaik voltak, tudomásom szerint az clhantolásukat végző 
policájok átadták a községházán.

2. Özvegy Domokos Mártonné (Domokos néni): Kertünk végé
ben dolgoztunk, amikor felfigyeltünk az erdő alatti jövés-menésre. 
Láttuk amint 6 magyar uniformisba öltözött fogoly katonát 4 orosz 
több szovátai policáj kíséretében felállított az erdő alatt és legéppus- 
kázott. Sírtunk, de nem volt mit tegyünk. Láttuk amint a kivégzés után 
az áldozatok zsebeit átkutatták, magukhoz véve irataikat, a náluk lévő 
fényképeket és egyéb tárgyaikat. Utána a megásott sírgödörben elhan- 
tolták őket. Tudomásom szerint az iratokat leadták a községházán.

3. Vass Domokos, szovátai lakos. Vass Sándor fia, aki az esemé
nyek alkalmával fogságban volt. Édesapja néhai Vass Sándor elbeszé
lése nyomán mondja a következőket. Tudni kell, hogy Vass Sándor tu
lajdona volt az erdő alatti kivégző hely. 10 magyar katona, valószínű
leg székely határőrök, tehát nem standbéli katonák, azzal voltak vádol
va, hogy orosz partizánokra vadásztak. A községházáról kísérte 4 
orosz fegyveres katona és több szovátai policár. A foglyokkal kiásatták 
sírjaikat, majd géppisztoly sorozatokkal leterítették őket. Édesapja 
Vass Sándor a kivégzés után magához vette irataikat, fényképeiket és 
utólag postán elküldte a Dunántúlon levő címeikre.

4. Szabó Ernő, szovátai nyugdíjas tanító. Édesapja, néhai Szabó 
Mihály elbeszélése után, aki tolmácsként működött a községházán 
mondja a következőket: 11 magyar katona volt, mint fogoly bezárva a 
községháza pincéjébe. Egy közülük cseh nemzetiségű volt, aki, hogy 
mentse a bőrét azt vallotta, hogy 10 magyar katona társa mint parti
zánvadász lőtte az oroszokat. Bekísérték őket a jelenlegi piacon levő 
erdő alatti részre, ahol kivégezték őket. Irataikat a községházán átad
ták a korabeli ideiglenes előjáróságnak. Az elbeszélése szerint a 
Maniu gárdisták Észak-Erdélybe történő bevonulása alkalmával, a 
községi bírónak állított Badiu, volt erdészeti alkalmazott, a kezébe ke
rült szóban forgó iratokat, fényképeket és egyéb tárgyakat dühösen a 
tűzbe dobta és elégette.

Történt mindez 1944. év őszén, szeptember 15-e után, tehát az 
orosz csapatok bevonulását követően szeptember végén vagy október 
hónap elején.

A jelenlegi sírkeretet, amely kemény vasból készült 2,30 x 2,30 m, 
vas csőre szerelt téglalap alakú táblát Lengyel Árpád nyugdíjas, aki a 
Mester utcában lakik, korábban a közüzemek volt vízvezeték szerelő
je, készítette annak idején, és azóta is gondozza a sírt, halottak napján 
pedig gyertyát éget és virágcsokrot visz a sírra. Dicséret érte, mert 
megérdemli.

Lejegyezte [id.] Bíró Gábor."
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A fennmaradt dokumentum ellentmondásai ellenére is hitelesen 
ábrázolja az eseményeket.

A Nyárád-völgyi és a Köhér környéki súlyos harcok sebesültjeit a 
Szovátán felállított ideiglenes kötözőhelyekre hozták. A legnagyobb 
ilyen hadikórház a katolikus egyház által épített kultúrházban volt, 
ahol zömmel román katonákat ápoltak. A fürdőtelepen a Szováta, 
Mária, Bírák és Sturza villákat alakították át hadikorházzá.

A korházban elhunyt orosz katonákat Fülöp Lázár Templom ut
cai kertjében, a román áldozatokat a katolikus plébánia kertjében te
mették el.

Később, 1947. március-április hónapokban a szovjet sírokat exhu
málták és a tetemeket a “Hősök temetőjébe” vitték, idehozva a kör
nyéken eltemetetteket, mint például a fürdőtelep központi parkjában 
elhantolt hat katonát is. Két évre rá a román elesetteket a köhéri ka
tonai temetőbe temették újra. 9 Fekete Árpád: im., Fülöp Mihály tar
talékos őrnagy (1927) és Szász Bíró Lajos adatközlők. * Az elesett 
szovjet katonák összegyűjtése később is folytatódott. 1949. november 
2-án Szentsimonból és Nyárádszeredából hoznak át egy-egy tetemei.

Sokkal kevesebbet tudunk a magyar és német katonák nyugvóhe- 
lyeiről, mivel ezek ápolása, fenntartása nem volt veszélytelen a dühön
gő “szocializmus” éveiben, mikor ezt, az “imperialista, horthysta, na
cionalista bérenc” jelzőkkel és meghurcolással “jutalmazták”. 
Jánosmezőben a két német katonasírt a lakosság műveletlenül hagyta. 
A Vargában két magyar katonasír volt, az egyik eltűnt a későbbi épít
kezések során, a másik gondozott. Felirata: ITT NYUGSZIK/ 
BORDI VILMOS/TŰZÉR SZ.[AKASZ] VEZETŐ/ 1915 - 1944.

A II. világháborúban elesett 80 szovátai:
Sor 

sz.

NÉV ÉS KERESZTNÉV Születése 

éve/kora

Halála 
éve

Halála helye

1. BAJKÓ ANTAL 1891/54 1944-45 Hadifogoly, SZU

2. BAJKÓ ISTVÁN 1891/54 1945 Győr

3. BAJKÓ LAJOS 1903/42 1945 Sopron

4. BAKOS ANDRÁS 1925/30 1945 eltünt

5. BALOGH GYÖRGY 1910/33 1943

6. BÁLINT JÓZSEF 1896/49 1945

7. BÁRDOS JÓZSEF 1920/23 1943

8. BENKE JÁNOS 1896/ hadifogoly, SZU

9. BIRÓ F. ÁRPÁD 1924/ eltünt

10. BIRÓ BALÁZS 1904/41 1945 Csehszlovákia

11. BIRÓ FERENC 1886/58 1945 Tighina,SZU

12. BOKOR F. DÉNES 1921 Hadifogoly, SZU

13. BOKOR IMRE 1910/35 1945

14. CSISZÉR DÉNES 1888 Eltünt

15. DOMOKOS AMBRUS 1919/25 1944 Temes megye

16. DOMOKOS BÉLA 1918/30 1940 Beszarábia

17. DOMOKOS GYÖRGY

161

[Erdélyi Magyar Adatbank]



18. DOMOKOS LÁSZLÓ 1906/42 1948 Hadifogoly, SZU

19. DÓSA JÁNOS 1917/27 1944 Mező csát

20. DUKA J. JÓZSEF 1920/19 1943 Don

21. ERCSEI LAJOS 1909/37 1946 Hadifogság, Kurszk

22. FARKAS JÁNOS 1921/26 1947 Dobrovic, SZU

23. FORSPECKER BÉLA 1914 eltünt

24. FÜLÖP ANDRÁS 1922 eltünt

25. FÜLÖP L. FERENC 1915/31 1946 Obidin, SZU

26. FÜLÖP FERENC 1915 Hadifogság, SZU

27. FÜLÖP S. JÓZSEF 1918/22 1940 Beszarábia

28. FÜLÖP L SÁNDOR 1922/24 1946 Hadifogság, SZU

29. FÜLÖP M. SÁNDOR 1921 Hadifogság, SZU

30. FÜLÖP I. ZOLTÁN 1919/26 1945 Nagyvárad

31. GÁBOR GÁBOR 1897/47 1944

32. GYÖRGYI ISTVÁN

33. HADHÁZI MIHÁLY 1887/58 1945 Focșani láger

34. HAJDÚ ANTAL 1901/45 1946 Hadifogság, SZU

35. HAJDÚ J. PÉTER 1922 Hadifogság, SZU

36. ILYÉS MÁRTON 1905 Focșani láger

37. JAKAB M. MIHÁLY 1922/22 1944 Aranyosgerend

38. JAKAB PÉTER 1907 Hadifogság, SZU

39. JANKA JÁNOS 1918/29 1947 Hadifogság, SZU

40. JANKÓ JÁNOS 1918/ Hadifogság, SZU

41. KACSÓ SÁNDOR 1914/ Földvári láger

42. KÁDÁR JÁNOS 1916/25 1944 Magyarország
43. KELEMEN LÁSZLÓ 1906 Focșani
44. KÉNESI J. ANDRÁS 1925 Eltűnt, SZU
45. ID.KÉNESI JÁNOS 1895/49 1944 Földvári láger
46. KINCSES DÉNES 1910/36 1946 Temesvári láger
47. KRÁL I.JENŐ

1921 Földvári láger felé menet 

lelőtték
48. LENGYEL ANDRÁS 1921 Szombathely
49. LŐRINCZI ALBERT 1922/22 1944 Nagyvárad
50. LŐRINCZI JÓZSEF 1906 Hadifogság, SZU
51. LŐRINCZI JÁNOS

/22 Fronton
52. LŐRINCZI MIHÁLY 1922/22 1944 Fronton
53. LUKÁCS J. JÁNOS 1925
54. ID. MADARAS ANDRÁS 1899/45 1944 Földvár
55. MÁRTON BÉNI 1880 Fronton
56. MÁRTON MIHÁLY 1924 Fronton
57. MÁTÉ LÁSZLÓ 1912 Magyarország
58. MARE IOAN 1909/44 1943 Nicolaevska, SZU
59. MEGYES I. JÁNOS 1913 Hadifogság, SZU
60. MÓGA SÁNDOR 1919/35 1944 Földvár
61. NAGY ANDRÁS 1924/20 1944 Földvár
62. PIROSKA KÁROLY 1922/22 1944 deportálás
63. SZABÓ DEZSŐ 1922/22 1944 Fronton
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64. SZABÓ GYÖRGY 1890/54 1944 Uzvölgye

65. SZABÓ KÁLMÁN 1944

66. SZÁSZ GYÖRGY 1891/53 1944 Földvár

67. SZIKSZAI I. ÁRPÁD 1925 Földvár

68. SZOMBATHI SÁNDOR Eltünt

69. TÚROS DÁVID 1914 Földvár

70. VARGA JÓZSEF 1918 Földvár

71. VERESS J. JENŐ 1916/28 1944 Galicia, SZU

72. BOKOR KÁROLY

71 GOMBOCZI MIHÁLY 1924

74. KACSÓ JÁNOS

75. KISS ALBERT

76. KISS DÉNES 1944 Tiszalök

77. KISS MÁRTON 1913/32 1945 Szaratov, SZU

78. MÁTÉ DÉNES 1906/39 1945 Siófok

79. TÍMÁR SÁNDOR 1943

80. TOMKA GYÖRGY

81. IFJ. DOMOKOS FERENC
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A front áthaladása után Észak-Erdélybe újra bevonult a román 
adminisztráció, amelynek bevallott szándéka az 1940 előtti viszonyok 
restaurálása volt. Szovátán is megjelent a vasgárdista nézeteit nyíltan 
hirdető, magyar gyűlöletéről hírhedt Pop Vasile kolozsvári születésű 
csendőrőrmester, aki a civil lakosság megfélemlítését tűzte ki céljának. 
"... szabadságra katonaruhába jöttem haza. Páskuj Ferivel bementünk 
a vendéglőbe Vajdáékhoz, az ajtóban Lőrinczi János és Fülöp Károly 
állott. Bejött Pop őrmester, egy nagy farkaskutyával ... Se szó, se be
széd, szájon vágott... a fogaim ki is köptem. Én se voltam rest, kikap
tam a bajonétot, amikor a kutya nekem szökött kivágtam a belit ... el
futottam, alig értem el a vonatot.” – mondja el Fülöp István (szül. 
1914) találkozását a hírhedt csendőrrel.

Sokan hazaszöktek miután szétverték a székely határőrséget és 
egységeik felbomlottak, a front nyugat felé távolodott. A szökevények
nek jelentkezni kellett a falu őrmesterénél. “Pop őrmester visszajötté- 
vel újra életre keltek a vasgárdista eszmék, ‘... Magyarok! Én vagyok 
Attila, Isten ostora! jelentette ki. Szerinte a szovátaiak oroszellenes 
partizán csoportokba szerveződtek. Mindenki gyanús. A vasgárdista 
Luca (Pál Ferenc kőműves veje volt, Sturzika János, Badiu Simon 
‘Szováta utcáit magyar koponyákkal kell kikövezni’ – mondták, fel
gyújtva a Lukács villát. Ezek az úgynevezett rend őrei rettegésbe tar
tották a lakosságot.” 1 Lőrinczi András (1904), Fülöp István (1914), 
Márton Dénes (1916), Jeremiás András (1921) adatközlők. * A Pop 
őrmesternél jelentkező katonaszökevényeket, akik életüket is kockáz
tatva megtagadták az értelmetlen ellenállást, azonnal letartóztatták és 
a földvári haláltáborba, vagy fogolytáborokba vitték. Maros-Torda 
megyéből közel 4.000 magyar lakost hurcolnak el a Maniu-gárdisták, 
az elhurcolt 19 szovátaiból csak négyen tértek haza mikor 1945. októ
ber 29-én felszámolják a földvári tábort. A szovátai áldozatok között 
volt Kacsó Sándor, a 27. gyalogezred katonája, aki el sem jutott Föld
várra mert útközben egy orosz kísérő puskatussal agyonverte; id. 
Kénesi János őrmester, a 82-es székely határőr (szül. 1895), id. Mada
ras András honvéd (1899), Szász György székely határőr (1891), Nagy 
András, Túrós Dávid, Varga József, a 27-es gyalogezredből, Móga 
Sándor, Szikszai I. Árpád. 2 Halotti Könyvek. 1944-1952. * Nagy 
György, Bedő Márton és Fülöp Béla útközben megszöktek és így élet
ben maradtak. A táborból haza tért Gábor Andor és felesége Veroni
ka, akiket azért hurcoltak el mert egy menekülő német katonának en
ni adtak. 3 Jeremiás András (1921), Csortán Antal (1918), Fülöp Imre 
(1911) adatközlők. *
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“A marosvásárhelyi Magyar Demokrata Szövetség emlékiratot ad 
át a megye prefektusának, a manista loan Bozdognak: ‘A közigazgatás 
nagy része a bosszú gondolatával jött ide: rajtunk akarják megbosszul
ni azokat a sérelmeket, amelyet a fasiszta magyar állam velük szemben 
elkövezett.... A román lakosságot fegyveres nemzetőrségbe szervezik, 
a magyar lakosság felfegyverzetlenül és megszervezetlenül a nemzet
őrség kényére-kedvére kiszolgáltatódik. A Maniu-gárdisták a falvak
ban bosszuló hadjáratokat szervezve, gyilkosságoktól sem riadnak vis
sza. Az orosz parancsra nemrég megnyílt magyar anyanyelvű elemi és 
középfokú iskolákat a hatóságok bezáratták .... közalkalmazottak szá
zait bocsátják el törvénytelenül.” 4 Vincze Gábor: A romániai magyar 
kisebbség történeti kronológiája 1944-1953. Bp.-Szeged. 1994. 19. * A 
régi román közigazgatás és a Maniu-gárdisták rémuralma november 
12-ig tartott, mikor szovjet parancsra el kellett hagyniuk Észak-Erdély 
területét.

Sok szovátai katona vesztette életét szovjet fogságban. Ilyés Már
ton (szül. 1905), Hadházi Mihály (1886) székely határőrök, a kopaci 
Král Jenő (1921), Kelemen László nyomai a focșani gyújtótáborba ve
zetnek, további sorsuk ismeretlen.

Domokos László (42 éves), Bálint József (49), Gábor Gábor (47) 
meghalt 1946. március 31-én, Hajdú Antal (45), Fülöp L. Sándor (22), 
Benke János (48) székely határőrök oroszországi fogságban haltak 
meg. Janka János, 29 éves napszámos a lágerkórházban hall meg. Fü
löp Ferenc (30) 1946. április 17-én halt meg az obidini lágerben. Ercsei 
Lajos (35) a kurszki tankcsata helyén épült táborban halt meg. Bíró 
Ferenc (58) földműves a tiginai lágerben halt meg 1945. május 30-án, 
ugyanezen a napon halt meg Bokor Imre (34) is. Hajdú I. Péter (22), 
Bokor Dénes (21) kerékpáros katonák a 13-as kerékpáros zászlóalj
ból, Fülöp M. Sándor (23) Jankó János, Lőrinczi József, Bajkó Antal 
a 27-es gyalogezredből szintén a szovjet táborokban lelték haláluk 
mint Kénesi J. András és Márton Mihály leventekatonák is. Kincses 
Dénes (35) a 27-es gyalogezredből a temesvári lágerben halt meg 
1946. április 16-án. Bokor Károly Ilyésmezőbe való hazatérte után a 
fronton szerzett betegségébe halt meg. 5 Halotti Anyakönyvek. 1940- 
1972. Jeremiás András (1921), Csortán Antal (1918), Fülöp Imre 
(1911), Nagy Dénes 81912) adatközlők. *

A Szováta környéki nagy erdők menedéket nyújtottak az egysége
iktől elszakadt, a fogságba esés elől bujkáló német és magyar katonák
nak. Azonban az élelemhiány, a hideg sok bujkálól a falvak közelébe 
kényszerített és itt az erdők peremén zajlottak le Szováta háborús tör
ténetének legszégyenteljesebb esetei. Egy jobb bakancsért, egy kato
naköpenyért vagy hátizsákért helybéliek legyilkolták a védtelen mene
külőket. Csak Szováta-vize völgyében 80 bujdosó lelte így halálát.
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Ilyésmező határában, a kerekbükki háznál kilenc, a 42-es vasútátjáró- 
nál egy, az ilyésmezei fűzfáknál hét németet lőttek agyon.

A háborúból sokan megcsonkítva, nyomorékon vagy betegen tér
tek haza. Mikor 1948-ban törvényes lehetőség nyílt, arra hogy a hadi
rokkantak és hadiözvegyek dohányárudát nyithatnak erre kérést adott 
be Nemes Árpád, Albert Mihály, Szőcs János, Lengyel Márton, Zsom
bori Géza és özv. Madaras Andrásné. 6 ÁLtMv. 208 iratcsomó. 1948. 
163. *

Az 1945. évi jegyzői jelentések szerint Szovátán 972 házszám volt, 
melyek alatt 1.050 család lakott. Ilyésmezőn 78 házszám alatt 85 csa
lád lakott. Nemzetiségi szempontból a következő volt a lakosság ösz- 
szetétele:

A lakosság jelentős számú gyarapodása a két felmérés közt eltelt három hónap alatt 
a háború után haztérőkkel magyarázható.

Nem és kor szerint a következő volt a lakosság megoszlása:

Helység Idő Összlakosság Magyar Román Zsidó Német Cigány

Szováta 1945
VI. 13.

3849 3555 70 15 15 207

1945
IX. 6. 4000 3766 64 21 2 207

Ilyésm. 1945
VI. 13. 339 336 3
1945
IX. 6. 375 370 5 - - -

Szovátán:

Életkor Férfi Nő Összesen
1 évig 60 76 136
1-16 500 748 1248
16-50 806 1020 1826
50-100 257 367 624

Ilyésmezőben:

Életkor Férfi Nő Összesen
1 évig - 3 3
1-16 38 48 86
16-50 82 104 186
50-100 25 39 64
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EGYHÁZAK ÉS EGYHÁZI ISKOLÁK
A TANÜGYI REFORMIG

A front közeledtekor a szovátaiak egy része és Török Mihály plé
bános elmenekült. Míg távol volt a katolikus hívek lelkigondozását 
Roșea Mihály szovátai születésű görög katolikus pap látta el, kitől Ko
csis Imre bordosi plébános vette át novemberben a plébánia vezetését. 
Török Mihály plébános 1945. április 1-én tért haza.

“1945 januárjában megnyílt az elemi iskola és a gimnázium is. Az 
elemi iskolából oklevél nélküli tanerők alkalmaztattak, mivel a régi 
tanerők Arros János és Búzás Endre katonák voltak, a nővérek Tîrgu- 
Jiuban lágerben és Reiner Mária és Lenke tanítónők a menekülésből 
szintén nem tértek vissza. A tanerők visszatérése után az oklevél nél
külieket elbocsátották. A régiek mellett új tanerők János György és 
Tatár Éva.”

A legelső szovátai gimnáziumot alapító kalocsai iskolanővérek Sz. 
M. Andrea főnöknő, Udvardi Aninatica és Pataky M. Aranka “... 
nem hagyták el zárdájukat. Azonban a román csendőrök a nővére
ket a Tîrgu-Jiuba internáló táborba vitték. A gimnáziumhoz 
Lokody Gabriella lett kinevezve, a többi helyeket okleveles tanítók 
foglalták el.”

A templomból sok mindent elhurcoltak, a miseruhákat széttép
ték, a kelyheket összetörték, a katolikus iskola irattára teljesen meg
semmisült, csak a falak és a padok maradtak meg. A zárdából ellopták 
a ruha- és ágyneműt. A kultúrház padlózatát összevágták, ablakait be
törték, a villanyvezetékeket leszaggatták. A plébánia bútorzatát és 
könyvtárát szétszórták, sok mindent elvittek.

A magyar görög katolikusok a bécsi döntés után átálltak a katoli
kus hitre, ezért hatóságok Török Mihály plébánost tették felelősé, az
zal vádolva, hogy az áttérést erőszakosan vitte végbe. Ezért kétszer is 
meghurcolták, de a börtöntől vagy az eltávolítástól megmentette híve
inek egységes kiállása és tanúskodása. Ugyanekkor a közalkalmazot
tak sorainak megtisztításáról rendelkező 217. sz. törvény értelmében 
végrehajtott “purifikáció” következtében 196 magyar és 7 román pa
pot véglegesen eltávolítanak állásukból. “Visszatérésemkor a népőr
ség magához hívatott és Marosvásárhelyre vitetett a rendőrségre. De 
a híveim küldöttségileg jöttek utánam és 5 nap múlva szabadlábra he
lyeztek. Azután a Népbíróságra vittek, ahová híveim szintén küldött
ségileg jöttek és 8 nap múlva onnan is haza engedtek.” – írja a Domus 
Historiában.

A gimnázium három osztállyal indult újra, de nagy anyagi nehéz
ségekkel küzd, a szükséges alapokat előadások jövedelméből próbálja 
összegyűjteni a katolikus egyház. Az 1946-47-es tanévben a gimnázium 
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négy osztállyal indult "... s mivel a Tisztelendő Nővéreket a tanfel
ügyelőség, mint magyar állampolgárokat a tanítói karban nem alkal
mazta, Püspöki kinevezéssel a gimnáziumhoz lettek beosztva és ott 
végzik munkájukat. 2 Domus História. 1946. *

A Kalocsai Iskola Nővérek tartomány főnöknője elrendelte a 
szovátai zárda megszüntetését és visszahívta az itteni nővéreket 1947- 
ben. Ez nagy csapást jelentett a szovátai katolikus iskolázás számára, 
azonban a megváltozott körülmények nem kedveztek a magyarországi 
nővérek itt tartózkodásának. Ez a szovátai első ízben megszervezett 
gimnáziumi oktatás végét jelenti. “Május 8-án érkezett egyházközsé
günkbe Márton Áron Püspök Atyánk, hogy a bérmálás szentségét ki
szolgáltassa ...” - tájékoztat az egyházi év egyik legfontosabb esemé
nyeiről a Domus Historia.

Két tanerővel indult 1945-ben a református iskola: Szabó Mihály 
és Szőcs Irén tanítókkal, Szakadáton Szőcs Dénes tanított. Az 1946- 
47-es tanévben 67 református és kilenc más vallású tanuló volt beírat
va az iskolába. Ekkor Szovátán és Szakadáton 887 református élt, de a 
szakadáti szórvány gyülekezetben terjedt a jehovista tanúi nevű szek
ta. 1948. február 29-én még elhatározzák egy kántori lakás felépítését, 
Vadász János mester még a terveket is bemutatja. Sajnos ez már nem 
készülhetett el, mert a politikai, gazdasági nyomás ami egyre jobban 
nehezedett az egyházakra lehetetlenné tette. Megtiltják az egyházi föl
dek részes művelését, így napszámosokat fogadtak fel.

Közvetlenül az államosítás előtt négy oktatási egység működött a 
községben: az állami óvoda Csutak óvónő vezetésével, az állami ma
gyar iskola - igazgatója Szőcs Jenő, római katolikus gimnázium - igaz
gatója Arros János és a református egyházi iskola Szőcs Irén igazgató
sága alatt. A katolikus és református egyházakon kívül még létezett a 
görög katolikus parókia, az ortodox leányegyház (a telepi ortodox 
templom Parajdhoz tartozott), szombatista leányegyház és az izraelita 
közösség.

Az államhatalomnak a kommunista párt általi megszerzésével 
párhuzamosan Szovátán is egyre erősebbé vált a helyi kisszámú moz
galmi ember befolyása, akiknek a múltban semmilyen szerepük sem 
volt. A szovátai vendégek áradatát többször felhasználták illegális ta
lálkozók szervezésére, de amint Goldstein Henrich illegális kommu
nista panaszolta a 30-as évek közepéig nem volt kommunista szerve
zet. A Lomás cég telepítésekor a vasútépítéshez került Meinszter Je
nő volt az első szovátai illegális kommunista. Nem sokat tudunk tevé
kenységükről de Goldstein leírása szerint állam és rendszer ellenes 
agitációval és adatgyűjtéssel foglalkoztak. Holczepfel Józsefet és Kis 
Albertet 1941-ben tartóztatták le. Jánosi Ferenc, aki már az 1920-as 
általános sztrájkban is résztvett, alakítja meg az első pártsejtet, de a 
helyi pártszervezet vezetője Kopacz Antal volt, “aki beteges, féllábú 
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ember létére az egyik legaktívabbnak, legbátrabbnak ismertem akko
riban. Gub András házában lakott, úgy szervezte meg a megbeszélé
seket, hogy sose találkozott ottan két elvtárs. A családja otthon volt, de 
bárki kérdezett nem tudtak semmit. Jómagam is sokszor mentem hoz
zá, mivelhogy a közelükben laktam, tudtam biztosan, hogy valaki van 
nála ... a legkisebb síró leánykája az udvaron fogadott, hogy édesapám 
nincs idehaza ... jómagam is néha tőle kaptam utasításokat, melyeket 
igyekeztem tehetségemhez híven végrehajtani ... a magyar csendőr- 
ségnél is vállaltam olcsón tűzifa felvágását és közben, ahogy tudtam fi
gyeltem a nyitott ablakon keresztül. 3 Goldstein Henrich: Szováta ... 
Visszaemlékezések. Kézirat 1971. február 11. 5. *

A kedvező politikai légkörben hamarosan megkezdődött a kom
munista szervezkedés. “1945 nyár elején betegen hazakerülve már vár
tak, főleg Kopacz Antal elvtárs. Jómagam is a Szováta fűrészüzemhez 
mentem dolgozni, hol az üzemben, hol az erdőn nekiláttunk az építő 
munkának, a szervezésnek. Megkezdtük a szakszervezetek, ifjúsági 
szervezetek, majd a pártsejteket szervezni. Voltam üzemi bizottsági 
tag, sejttitkár, ifjúsági titkár. 4 uo. 9. * Nem is volt eredménytelen az 
agitációs munka mert a Groza-kormány beiktatatásakor (1945. márci
us 6) már 300 szovátai munkás ment “szimpátia tüntetésre” Marosvá
sárhelyre. Az iparos egylet 2.200 kötetes könyvtárát a pártalapszerve- 
zet javaslatára a községháza udvarán égetik el.

A Belügyminisztérium 8.626/1945. június 23-i rendeletével ma
gyar polgármestereket neveznek ki erdélyi helységekbe, köztük 
Szovátára is. Az 1946-47-cs évek a nagy szárazság évei voltak, amely 
Szovátán is éreztette hatását. A gazdák a nagy vízhiány miatt fél ter
mést sem takarítottak be. A pénz értéke rohamosan csökkent, amely a 
fizetésből élő hivatalnokok, tanítók, munkások életszínvonalát befo
lyásolta a legjobban. “A pénz kezd hígulni, értéktelenedni, a százezer 
lejben kezdünk számolni, s már az év vége felé a milliók is jelentkez
nek. A szegénység elég nagy, gabonahiány van minden felé.” * Domus 
História. 1947. * 1947. áprilisában egy jólkereső szakmunkás havi ke
resete 3 millió lej, 1 kg disznóhús 170.000,1 kg sajt ára 200.000 lej volt. 
A hatalmas adók tönkreteszik a kiskereskedőket, Ruszi Zsuzsa kény
telen a Lomás cég szakszervezetének “ajándékozni” üzletét 1947. de
cember 12-én.

Az éhínség idején a régi módszerrel próbálnak élelemhez jutni a 
szovátaiak, újrakezdődnek a sólopások. “A Veres-tónál bányásztak. 
Lázár József volt a legügyesebb, 50-60 kg-ot is elhozott. A sót hideg
vágóval, fejszével, csákánnyal, vasrúddal bányászták. Román és ma
gyar időben is, háború után is bányásztak, főleg mikor nem lehetett sót 
kapni.” A lopott sót a Bokor-vízimalomban őrölték és gabonára cse
rélték. “Én is vittem sót egészen Szászmedgyesig. Egy kupa sóért két 
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kupa gabonát hoztam. Őrölt sót és kősót is vittünk az állatoknak.5 Ke
lemen Jenő (1921) adatközlő. *

1947. augusztus 15-én hajtják végre az első pénzbeváltási, mely
nek bevallott célja az infláció megfékezése, be nem vallott célja a gaz
dagabb polgárság tönkretétele volt. 20.000 lejért adtak egy új lejt, de 
csak 5 millió régi lejt váltottak be falun, amit megtoldottak még 2,5 
millióval ha teljesítették a beadási tervet. A bérből és fizetésből élők 
csak 3 milliót válthattak be. Beváltáskor egy US dollár árfolyama 150 
új lej volt. A parasztság pénztartalékainak csak töredékét válthatta be. 
Új árak: 1 kg kenyér 14 lej, 1 kg disznóhús 47 lej, 1 doboz gyufa 3,50 
lej. A szakképzetlen munkások átlagbérét 2.700 lejben állapították 
meg.

Az új törvények lehetetlen helyzetbe hozták a malomtulajdonoso
kat. “Jeremiás János kéri a községi adó csökkentését, mivel az összes 
vámgabonát át kellett adja a községnek a nélkülözök számára hivata
los áron.” 6 ÁLtMv. Primăria oraș Sovata. Községi jegyzőkönyvek. 
1948. március 4. * Tudjuk, hogy a hivatalos ár azt jelentette, hogy szin
te ingyen adta át. Szovátán két malom működött, Jeremiás János és 
Nagy Sándor tulajdonában, Ilyésmezőben is kettő Máthé Dénes és 
Székely Lajos tulajdonában.

1948 elején Szovátán 736 szarvasmarha - ebből 58 bivaly 242 ló, 
4 szamár és 902 juh volt. Ez volt az állattenyésztők utolsó éve mikor 
még az állami beavatkozás csak közvetett eszközökkel történt. Febru
ár 5-én megszüntetik a magán tejfelvásárlást és létrehozzák a Tejfel
vásárlási szövetkezetet (Cooperativa pentru valorificarea laptelui), be
vezetik a kötelező beadás rendszerét, mintegy előhírnökét a mezőgaz
daság és termelők eljövendő állami kizsákmányolásának. A kényszerí
tő jogszabályok tömege ellenére, vagy épen azért az élelmiszer ellátás 
továbbra is elégtelen volt. 1948. március 11-én Huszár Ilona gyógysze
résznő a következő kérést terjeszti a községi előjáróság elé: “Alulírott 
tisztelettel kérem, hogy a nagy influenza járvány és különösen a kis 
gyermekek közti szamárhurut járványra való tekintettel gyógyszertá
ram részére, szirupok és egyéb gyógyszerek készítésére rendkívüli se
gélyként 2-3 kiló cukrot kiutalni szíveskedjenek.” 7 ÁLtMv. 207 irat
csomó. 88. * 1848-ban a lakosságot 700 szekérrel és 500 napszámos 
közmunkanappal terhelik. Végső soron megcsappan a mezőgazdasági 
termelőkedv és ehhez járul a nagy szárazság okozta nyomor is. A köz
ség nagy ellátási nehézségekkel küzd. Országos viszonylatban élelmi
szer és textil jegyeket osztanak a tisztviselőknek, közalkalmazottak
nak, munkásoknak. A szovátai névsorban 56 közalkalmazott szerepei. 
Január 13-án a vízüzemek dolgozóinak C., a feleségeknek Dl-es, a gye
rekeiknek D2-es élelmiszer és ruha jegyeket (kartellát) osztanak. Az 
első kartellákat még 1947 augusztusában, a másodikat novemberben 
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kellett volna megkapniuk, de a decemberi jelentés szerint, jellemzően 
az akkori állapotokra azokból egy sem jutott el a jogosultakhoz.

A korszak végén, még mikor életben volt a polgári közigazgatás 
terület-beosztási rendszere, 1948. március 5-én egyesítik Szovátát és 
Szováta fürdőt Szováta néven egy községbe. Ilyésmezőt mint falut ren
delik alá Szovátának. Az új községnek 4.131 lakosa volt az egyesítés
kor, amely továbbra is Nyárádszereda járásba volt beosztva.

A királyág “megdöntésére”, illetve ledöntésére 1948. április 1-én 
került sor Szovátán. Mária királynénak addig a fürdőtelep központjá
ban (a mai Bălcescu szobor helyén) egy 340 kg-os bronz ülőszobra 
volt, amelyet most Szász Béla jegyző és Ștefănescu Traian rendőrpa
rancsnok jelenlétében ledöntenek, összetörnek és anyagát értékesítés 
végett átadják a fürdővállalatnak.
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A szocializmus berendezkedésének éveiben három nagy, Szováta 
történetét is közvetlenül érintő kérdéskör érdemel különleges figyel
met: az államosítás, a kollektivizálás és a tanügyi reform.

1948. február 21-23-án, az “egyesülési kongresszuson” létrejön az 
a Román Kommunista Párt, amely az eljövendő szovjet mintára törté
nő változások fő értelmi szerzője és végrehajtásának irányítója. Ezzel 
a romániai politikai élet egyeduralkodója lett. Fokozott ütemben foly
tatódott a gazdasági hatalom megszerzése. Ennek egyik jelentős állo
mása volt az 1948. június 11-én végrehajtott államosítás, mikor sor ke
rül a bankok, ipari-, szállítási- és bányavállalatok államosítására, ame
lyek élére munkás igazgatókat neveznek ki. Szovátán július 23-án ál
lamosítják a fürdővállalatot a párt és az egészségügyi minisztérium 
megbízottjai. Négy nappal később már a Lomás cég is Lomás Államo
sított Fűrészárugyár (Fabrica de Cherestea Naționalizata Lomaș) né
ven jelenik meg forrásainkban. Ekkor az immár “munkás vezetés” 
alatt lévő gyár egy fenyegető levélben követeli a községtől, hogy 700 
m3 fenyőrönköt 5 km távolságra szállítsanak. Ezzel azt a famennyisé
get akarták ingyen beszállíttatni a gyárba, amelyet a július 23-án tom
boló szélvész döntött ki. A közmunkától vonakodó fuvarosokat a 
csendőrséggel fenyegeti. Végül is a község fuvarosokat rendel ki.

Szeptember 26-án leltározzák fel Borbély Gyula és Kun Mihály 
gáttereit. Ezt a munkát Frandeș Vasilc és Sipien Carol, az ideiglenes 
bizottság referensei végzik. Borbély Gyula gátterénél (ma iskolamű- 
hely) két kerekes vízturbinát, egy Kornpach márkájú gátert, egy 
cirkulát [körfűrész] egy Stuttgart márkájú vasesztergát, egy Hoffer - 
Schranch lokomobilt (fele részben László Károly gépész tulajdona 
volt), két vaskerekekkel ellátott favagont leltároztak fel. A telepen 
egy 17x7 m-es faszínt, egy 8x6 m-es tégla géptermet és végül a tulaj
donos két szoba, konyhás lakását. A leltározás másnapján felszámol
ják a magángátereket.

Október 12-én államosítják a vízüzemet (szűrőházat), amely a 
Fürdőtulajdonosok Szövetségének tulajdonában volt. Aznap veszik ál
lami tulajdonba a villamosüzemet. Ugyanakkor felelőst jelölnek ki a 
munka és bérügyek vezetésére. 1949. szeptember 15-től a helyi előjá- 
róság fizeti a béreket.

A volt tulajdonosok egy része elhagyja a község területét. Magyar
országi útlevélért folyamodik a fürdőalapító Illyés Lajos menye, özv.
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Illyés Tiborné a fiával együtt. A határ lezárása után a külföldi utazá
sokat és a beutazásokat megszigorítják, vízumhoz kötik.

A kikényszerített változások hatalmas lappangó felháborodást 
keltettek, ezért augusztus 30-án a 221/1948-as rendelettel létrehozták 
a Népbiztonsági Főigazgatóságot (Direcțiunea Generală a Securității 
Poporului), a hírhedt “Szekuritátét”. Ennek első székháza 1949-ben az 
538 szám alatti Dénes-ház volt. Később, a 25/1949 sz. rendelettel meg
szüntetik a csendőrséget és rendőrséget, helyére létrehozzák a “népi 
milíciát”. Még korábban - 1948-ban - felállították Szovátán a járási 
Népbíróság szovátai kihelyezett részlegét (Judecătoria Populară 
Rurală Miercurea Niraj, sediul Sovata). A korszak jelképe is lehetne a 
hírhedt Duna-Fekete-tengeri csatorna, amelyet (szintén szovjet mintá
ra) kézi erővel akartak kiásatni elsősorban a rendszer ellenségeivel. 
Ide kerültek a kötelező beadásokkal késlekedő - szabotáló - földműve
sek, vagy un. kulákok. Ide került a szovátai, Sómezó utcai Szilveszter 
György és a szakadáti Györffy Gyula is. 1 Jeremiás András (1921) 
adatközlő. *

Ipari egységek államosítása után a folyamatot nem állítják le, rá
térnek a családi házak elvételére is. Utasításként szerepel, hogy első
sorban a nem termelők és a kevés gyermekű családok házait foglalják 
le. Lengyel Dénes taxis vállalkozó kocsiját a tanács vette tulajdonába, 
a volt tulajdonost mint gépkocsivezetőt alkalmazták.

A kisiparosokat tönkretették a nagy adók, a nyersanyag hiány, így 
sokszor menekülni kényszerültek műhelyükből. Ágoston István, az 
Ágoston-féle malom tulajdonosa malmát az IFET-nek (fakitermelő 
vállalat) adományozza. 2 PHLt. Iktatókönyv. 854/1954. május 13. *

A község 1948-ban kéri a vásárjog visszaállítását, arra hivatkozva, 
hogy már 1909-ben rendelkezett ezzel a joggal, amit 1927-ben újra el
ismernek. Évente nyolc áru- és állatvásárt tartottak, állatvására volt ja
nuár 10, április 10, június 12 és szeptember 30-án, áruvására volt janu
ár 12, április 14, június 14 és október 2-án.

1949-ben az Ősmarosszék havasait már az állami erdészet igazgat
ta, a havasgazda csak a legelőket adminisztrálta, még mindig 16 falu: 
Márkod, Kendő, Mikháza, Szentlőrinc, Nyárádmagyarós, Moson, 
Demeterfalva, Nyárádszereda, Székelytompa, Szováta, Csíkfalva, Job- 
bágyfalva, Ilyésmező Nyárádandrásfalva, Vice és Mája használt egyko
ri közbirtokossági területet. A községek 816 ha legelőn 1.453 szarvas
marhát legeltettek és ezért 335.643 lej mezőgazdasági adót fizettek. 3 
ÁLtMv. 217 iratcsomó. 20. * Ebben az évben cserélik ki a községek 
juhállományát cigája fajúakra. A megye ideiglenes tanácsa 3.000 lejes 
átvételi áron adja át tenyésztésre a berbécseket.

Számbaveszik a község mezőgazdasági gépeit, felszerelését de 
nem azért, hogy így hathatósan segíthessenek a hatóságok a mezőgaz
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dasági munkákban, hanem azért, hogy így hathatósan róhassák ki a 
közmunkákat. 1948. február 1-én 4 búza-, 13 kukorica vetőgép, 2 trak
toros cséplőgép, egy állatvontatta cséplőgép és egy lokomobil cséplő
gép volt. Ezen kívül a gazdák 3 triőrrel, 1 szelektorral, 213 ekével, 211 
fa- és 2 vasboronával, 14 fa eketaligával, 136 kaszával és 359 szekérrel 
rendelkeztek. Ilyésmezőben 38 ekét, 29 faboronát, 18 kaszál és 38 sze
keret írtak össze. * ÁLtMv. 207. Primăria Sovata, 82. *

A kötelező beszolgáltatások rendszere lassan elviselhetetlenné 
tette a falvak életét. Heti jelentéseket kellett küldeni vasárnap este 10 
óráig különleges küldönccel. Ez aprólékos adatokat tartalmazott az 
időjárás napi alakulásáról, a mezőgazdasági munkák elvégzéséről hek
tárnyi pontossággal, a vetőmagvakról, a betakarítás eredményeiről. A 
tejbeadást nem teljesítő gazdákat törvényszék elé állították. A vetőgép 
tulajdonosokat beosztották kötelező szolgálattételre a vetési “kam
pány” idejére. Csépléskor még nagyobb a kötelező éberség, a cséplő
gép tulajdonosokra, mint Kiss Mihályra, Vass és Piroska mellé meg
bízható elvtársakat osztanak be. A krumpli beadást is progresszíven 
oldják meg, az egy hektáron termelők a termés kevesebb mint negye
dét, a 10 hektáron termelők a termés felét, a 40 hektáron termelőknek 
szinte az egész termést be kellett szolgáltatniuk. Szovátáról 38,6 tonna 
krumplit visznek el. Október 6-án utasítás érkezik, hogy csak szovjet 
napraforgómagot szabad vetni, ki is küldtek 170 gramm (!) vetőmagot. 
Október 8-án megtiltják a gyümölcsfával és a szőlődugványokkal való 
kereskedést. A rövid életű szovátai Népbíróság helyett a beadási és 
egyéb pereket a járásközpontban tárgyalták, ahova szovátai népi ülnö
köket is kineveztek, így Sütő Árpád (36 éves), Lukács György (36), 
Páll Antal (48) munkásokat és Kovács András (65) földművest. A be
adások mellett nehéz volt a nem termelők ellátása, szeptember 24-én 
csak külön engedéllyel vásárolhatnak a nem mezőgazdasági termelők 
100 kg búzát.

Közben egyre elviselhetetlenebb az ideológiai harc is a kuláknak 
deklarált legjobb termelők ellen. 1949. szeptemberében a következő 
jelszavak voltak láthatók a községben: Ha egyesülünk legyőzhetetle- 
nek vagyunk! Meg fogjuk védeni a békét! Mi nem kolduljuk a békét 
hanem kivívjuk! Nincs nép a világon, amely háborút akarna! Éljen sze
retett hazánk a Román Népköztársaság, a békéért vívott harc aktív té
nyezője! A szocializmust építve erősítjük a béke arcvonalát! Minden 
egyes siker, melyet az állami terv teljesítésében és túlteljesítésében el
érünk csapást mér a háborús uszítókra! Vívjuk ki a békét! Munkánk
kal és harcunkkal erősítjük ma a béke frontját élén a Szovjetunióval! 
stb. Ezek elsősorban a kulákok kerítésein jelentek meg.

A legnagyobb terhet talán a húsbeadás jelentette. Sokan (pl. a 
méhészek) piaci áron vásárolt állatokat szolgáltatnak be. Húsbeadási 
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és termék beadási kötelezettséget rónak ki az egyházakra is. Ugyanak
kor jegyre adják a húst a munkásoknak is. Az A jegyre 500, a Bl-re 
450, a B-re 400, a C-re 300, a Dl-re 150 gr húst “osztottak” havonta. 
Az üres piacon agitátorok lelkesítették a dolgozókat! Megtiltják a ga
bona vásárlását más megyékből, a takarmány eladását a tejbeadási 
kvóta sikeres teljesítése érdekében. Megtiltják a juhok nyírását - a 
gyapjúbeadás érdekében -, hogy ezzel is biztosítsák a beadást, de így a 
hagyományosan szövő-fonó szovátaiakat nyersanyag és háziszőttes 
nélkül hagyták. A gátterek, vízfűrészek megszüntetése után felszámol
ják az olajpréseket is, így egy újabb fontos élelmiszer termelésétől 
fosztották meg a falusi lakosságot 1953-ban.

Ugyanakkor megszervezik a gyűjtést a koreai nép javára.
Az 1952-es, második pénzbeváltás súlya is csak a mezőgazdasági 

népességre nehezedik. Ezúttal a rubelhez viszonyítják a lejt, 1 rubel 
2,80 lejt ér. Igen bonyolult beváltási kulcs alapján a nagyobb megtaka
rításokat egyre romló arányban váltják be. Az új árakat hivatalosan ál
lapítják meg pl. 1 kg barna kenyér 2 lej, 1 1. étolaj 11 lej.

Fában dúskálkodó Szovátán ekkor már hatalmas gondot jelentett 
a tűzifa beszerzése is a földművesek számára. Az állami erdészet csak 
száraz ágak gyűjtését engedélyezi. Ugyanakkor az erdők államosítása 
után sokszor a legelőket is lefoglalják erdőtelepítés céljából.

Az ipari egységek államosítása után sor került a kisvállalkozókra 
is, a cél ezek felszámolása vagy szövetkezetekbe kényszerítése volt. 
1952. október 6-án bevonják a magánkereskedők működési engedé
lyét

Szováta Szövetkezet vendéglő, fodrászat és cipész részleggel 1949. 
október 8-án alakult meg.

Katonai tűzoltó alakulatot 1952-ben helyeznek Szovátára. Kine
vezett parancsnoka, egy őrmester kaszárnyának lefoglalta a Schnitzer- 
féle házat (ma a Közüzemek épülete), melyet Schnitzer Artúr épített 
az 1920-as évek végén a Veress-féle fürdő igazgatósági épületének he
lyére. Addig az épület a tulajdonos és családjának deportálása miatt 
mentesült az államosítás alól. Így csak sokkal később rendezik az in
gatlan helyzetét, csak 1967-ben sajátítják ki. 6 Szíjgyártó István (1921) 
adatközlő. *

1952. szeptember 2-án nyilvánítják várossá Szovátát Románia 
más jelentős fürdőhelyeivel együtt. Ezt a rangot nem az urbanizáció 
magas foka miatt vívta ki, alsó része alig különbözött a környező fal
vaktól annak ellenére, hogy itt fakitermelő és feldolgozó vállalat is 
működött. Várossá nyilvánítását nemzetközileg is elismert fürdőhely
ének köszönhette. Ugyanekkor hozták létre a Magyar Autonóm Tartományt, 
amelynek Szováta is része volt mint Erdőszentgyörgy rajon egyetlen 
városa. 1953-ban Szovátának 1.130 lakásban 5.215 lakója volt. A lako

175

[Erdélyi Magyar Adatbank]



sok száma 1956. február 21-ig 6.498-ra nőtt, ami 24,60%-os (!?) gyara
podást jelentett három év alatt.

A városi néptanács 1956-ban készült összesítése szerint (a nép
számlálás számára készült) a város lakosságának döntő hányada, 
61.82%-a földműveléssel foglalkozott. Ebből 657-en művelték saját 
földterületüket, 40-en napszámosként éltek. A munkások létszáma 
299 volt, az aktív lakosság 26,52%-a. (Az 1930-as években számuk 300 
volt, igaz, hogy ezek legnagyobb része nem volt szovátai.) Egy malom
tulajdonos volt ekkor még, de a kereskedők száma is 13-ra (1,15%) 
csökkent, ezek is állami és szövetkezeti üzletekben dolgoztak. Kisipa
rosként 43 (3,81%) lakos volt bejegyezve. Heten (0,62%) őrizték a 
szovátai állami erdőket. A tisztviselők összlétszáma 46 (4,08%) volt. 
Az összeírás szerint csak 11 értelmiségi élt a városban, ide sorolták Ká
li Dénes, Török Mihály, Moldovan Iuliu és Roșca Mihai lelkészeket, 
dr. Gidáli József orvost, Bíró Pál és Csegzi Kálmán tanítókat, Gönczi 
Albert építészt, Agyagási Gábor és Dósa Sándor gépészeket valamint 
Zsigmond József vállalat igazgatót. Nagyszámban hiányoznak a taní
tók és tanárok akik az általános iskolában tanítottak. A kor ismérve 
volt az értelmiségi “réteg” lebecsülése, tényleges számarányának ki
sebbítése.

A főfoglalkozású földművesek száma 711 volt, ebből 611 
(85,94%) volt szegényparaszt, 96 (13,5%) középparaszt. Ekkorra a ku- 
lákok száma már csak négyre (0,56%) csökkent: Bokor Lőrinc, id. Ke
lemen Károly, Majoros István és Vass Sándor, akik minden nehézség, 
adóztatás, igazságtalanságok ellenére is megőrizték vagyonuk egy ré
szét.

A kvóták tönkretették a falusi gazdaságokat, egyre többen kerül
tek abba a helyzetbe, hogy nem voltak képesek teljesíteni a t kötele
zettségeket. Ilyenkor következett a hatósági foglalás, lefoglalták álla
taikat, a házi szárnyasokat is beleértve, terményeiket. Sokan kivágják 
gyümölcsfáikat. Válaszul szigorú intézkedések következtek a “gyü
mölcsfák védelmében”. A legsúlyosabb terhez a kuláklistára került 
gazdákat terhelték. Könnyű volt a kuláklistára felkerülni, elég volt egy 
kicsit több föld, egy cséplőgép, egy malom, egy vetőgép birtoklása. 
Ezek mind kizsákmányoló eszközökké változtak. De sokszor elég volt 
egy feljelentés is, vagy voltak olyan esetek, hogy valakit “bosszúból” 
vettek fel a jegyzékbe. A kulákok számának gyarapítása is bizonyítéka 
lehetett a helyi hatóságok éberségének, hűségének. Ennél nehezebb 
volt elintézni, hogy valakit kihúzzanak a listáról. Igaz, hogy sokszor a 
hatóságok is beismerték az elkövetett igazságtalanságot és az elszegé
nyedés mértékében egyre kevesebben szerepeltek már a megbélyeg
zettek listáin. 1952-ben Balogh Mihály, Bogdán Béla, Ágoston István, 
Szígyártó János, Szekeres József, Simon János, Junger Ilyés, Bokor
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Antal, Majoros István, Keresztes István, Hajdú János kéri levételét a 
listáról. A beadások biztosításáért aratáskor bezárják a malmokat, ke
nyér nélkül hagyva a lakosságot és csak a beadások teljesítése után nyi
tották meg újra. Sok kulák, de szegényparaszt is, hogy meneküljön a 
terhektől ismeretlen helyre távozott a faluból. Rendszerint városi 
munkásnak, vagy a bányavidékre menekültek. Mások az államnak 
“ajándékozzák” földjeiket, így Kelemen Károly 9, Györffy Gyula 5,72 
ha földet adnak át. 6 PHLt. Gazdasági könyv. 29/1951. *

Szovátán, ahol a kisbirtokosok voltak túlsúlyban aránylag nem 
volt nagy a kulákok száma, az 1.328,31 hold mezőgazdasági területből 
mindössze 86.62 hold volt kulákbirtok. * uo. * Így, a Gazdasági könyv 
adatai szerint átlagosan még 4 ha föld sem jutott egy kulákbirtokra. A 
kulákok számát növelte a hatóságok által kizsákmányolónak kikiáltott 
Bokor Antal malomtulajdonos, Dósa Balázs cséplőgép-tulajdonos, ifj. 
Agyagási Gábor mozi tulajdonos, Simon János malomtulajdonos, 
Szígyártó János mészáros, Majoros István szálloda és vendéglőtulajdo- 
nos, Junger Ilyés kereskedő, Ágoston István malomtulajdonos, Bog
dán Béla fűszerkereskedő, Szenkovits József kereskedő, Ruszi Sándor 
seprűkötő kisiparos, Kovács Mihály kereskedő, Vass Sándor cséplő
gép-tulajdonos. Feljelentés alapján került a listára Hajdú János ké
ményseprő, (bár “Lenin fiú” volt). Csortán Balázs asztalos, Arros Im
re tanító, Ilyés Béla szabó, Keresztes István asztalos, Piroska Zakariás 
malomtulájdonos, Balogh Mihály szódás, Borbély Gyula kereskedő, 
Bokor Lőrinc, Györffy Gyula, Hajdú Antal, ifj. Kelemen Károly, id. 
Kelemen Károly, László János, Szabó Gyula, id. Agyagási Gábor, Do
mokos S. Károly, az ilyésmezei Szekeres József földjeikért kerültek a 
listára. 7 PHLt. Iktatókönyv. 1951, 1952. *

A tej- és húsbeadási tervét a város 116, illetve 164%-ban teljesí
tette, annak ellenére, hogy Szovátán 29, Szakadátban 19, 
Ilyésmezőben 23 gazda volt hátrálékban. “Ugyanakkor a kulákokat el
lenőriztük és hátrálékos ... nincs közöttük ... a beadott 15 kérésből 8 
gazda tehenet beszolgáltatta kvótába és kéri a tej csökkentését.” 8 
PHLt. Jelentés. 1956. március 29. * A húsbeadási tervet nem teljesí
tőkre sok esetben börtön várt, ugyanígy büntették a “fekete” vágáso
kat és a hús illegális eladását akkor mikor a kereskedelemben szinte 
nem lehetett húst vásárolni. “A 131-es törvényt az év folyamán mind
össze 10 gazdánál alkalmaztuk: idősebb Béres Domokos, Majer Lász
ló, Páll G. Dénesné, Vass Sándor, Piroska György, Gál Mária, Fülöp 
Tóni, Jakab Mihály és Kilyén Mózesnél. Ezeknél a gazdáknál a fogla
lási jegyzőkönyv meg lett csinálva, de a bíróságnak csak két gazda volt 
átadva: Béres Domokos és Fülöp Tóni.” 9 PHLt. Jelentés. 1956. au
gusztus 17. * Miután 1956-ban megszüntetik a beadási kvótákat a leg
több terményből, a beadási tervet 1957-ben már csak 31%-ban teljesí
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tik. A kieső termékmennyiséget próbálják meg pótolni a társas gazda
ságok létrehozásával Szovátán is, annak ellenére, hogy ekkorra már 
bebizonyosodott, hogy ezek a központi irányítás rendszerében nem 
életképesek. Azonban még most sem függesztik fel a hírhedt 131-es 
törvényt. “A 131-es törvényt alkalmaztuk a húskvóta be nem adásáért 
7 gazdánál, ebből kettőt adtunk bíróságra, Neagu Aurel és Fülöp Bé
la szovátai gazdákat, akik a jegyzőkönyv alapján kapott határidőre 
nem adták be kvótájukat. 10 PHLt. Jelentés. 1957. szeptember 27. *

A társas gazdaságot Szovátán csak 1956 tavaszán alapítják meg 15 
taggal, akik 17 ha földet vittek be, “November 7” néven. Viszonylag 
“későn”, Románia első öt kollektív gazdaságát 1949. július 24-én ala
pítják meg a RMP KB 1949 március 3-5-i plenáris ülésén határozatot 
fogadnak el a “mezőgazdaság szocialista átalakításáról és a munkás
osztály valamint a dolgozó parasztság szövetségének megerősítéséről”. 
* A beállt tagok földjeit a határ legjobb részeire cserélik ki, beállásra 
kényszerítve a kiszemelt birtokok tulajdonosait is, “... 75 parcellán 
kellene földcserét csinálni, de még csak 20 gazda írta alá, 55 még nem. 
... A rémhírterjesztőket le kell leplezni, mint ahogy Makfalván is meg
tették ... mivel az lehetetlenné teszi a kulákságot a dolgozókkal szem
ben, mert csakis ők lehetnek a rémhír terjesztők. ... azon társasgaz
dasági tagok, akik már beléptek a társasgazdaságba komolyan folytas
sák tovább a szervezést, mivel nekik könnyebben megy a szervezés 
mint egy olyannak akinek nincs földje.” 11 PHLt. Jegyzőkönyv. 1956. 
április 12. *

A mezőgazdasági munkákat nem bízzák a véletlenre: “Intézke
dünk, hogy a vetési kampány alatt beosztott agitátorok minden reggel 
a házcsoportokat járják le és mozgósítsák a dolgozókat a tavaszi szán
tás-vetésre.” 12 PHLt. Határozat 7/1956. április 20. * “... mozgósítani 
fogjuk a dolgozókat, hogy a trágyájukat minden gazda hordja ki a föld
jére, ... intézkedünk, hogy a vetőmagját mindenki tisztítsa és csíráztas
sa meg. Annak érdekében csiráztatási központokat létesítünk az isko
láknál, a mezőgazdasági pontoknál és a magánházaknál is, ... ellen
őrizzük a mezőgazdasági szerszámokat és amelyik javítás alá esik nyil
vántartót fektetünk le és beosztjuk a kovácsok között, hogy melyik 
gazda szerszámát, melyik kovács csinálja meg.” 13 PHLt. Jegyzőkönyv. 
1957. január 27. * 1960-ban Ilyés Lajos, Simon János, Toós Mihály és 
Kovács Márton kovácsok végezték a szerszámok javítását.

“1956. július 20-án ítélet szerű idő jégveréssel, az egész község ha
tára tönkre ment. A jégverés sok helyen száz százalékos kárt okozott.” 
14 Domus História. 1956. * A jégverés 400 gazdaságban tette tönkre a 
termést, az egész határra számítva 60-65%-os arányban. A kötelező 
termésbiztosítás ellenére az AJDAS még szeptemberben sem fizetett, 
mire a gazdák megtagadják a biztosítási díjak fizetését. A pártbizott
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ság, ugyanúgy mint mindig ha nehézségek vannak, a kulákokat okolja, 
mint felbujtókat. Főbűnösként Vass Sándor, Márton Mihály és 
Bcreczki Márton kerül a pártjelentésbe. 15 PHLt. Jelentés. 1956. no
vember 1. * A megmaradt termest Piroska András és Dósa Balázs csé
pelte ki, villannyal megvilágított szérűn. A korabeli nyilvántartásban 3 
cséplőgép és 2 traktor szerepelt. Aratás után a pionírokat vezényelik 
ki a mezőre az elhullott kalászokat összegyűjteni.

Forrásainkban első ízben 1954-ben fordul elő a szovátai pékség 
említése. “A kenyér minősége elég megfelelő, vannak esetek mikor a 
pék elvtársak ittas állapotban mennek be szolgálatba és számtalan 
esetben előfordul, hogy a lisztet nem szitálják meg és úgy dagasztják 
be, olykor nem is sütik meg, vagy esetleg igen megsütik a kenyeret.” 16 
uo. * Az akkori - emlékeink szerint - nagyon rossz kenyér minőségét 
“eléggé megfelelőnek” minősíteni csak a jelentések hazug stílusában 
lehetett.

Mindenáron be kellett bizonyítani a társasgazdaságok előnyeit, 
ezért földcserékkel megszerzik a határ legjobb szántóit, ebből is kivá
lasztják a legjobb három ha-t. 17 PHLt. VB ülések jegyzőkönyvei. 
1957. november 28. * Ezt trágyázzák, a Gép- és Traktorállomás gépe
ivel művelik és sikerül is elérni 1.900 kg-os hektáronkénti termést. 
Ugyanekkor a magángazdák földjeiken, amelyben benne vannak a leg
rosszabb szántók is, 1.050 kg-os átlagtermést érnek el. Egy évvel ké
sőbb a búza terméseredmények 1.150 - 1.360 kg között helyezkedtek 
el. Erdőszentgyörgy rajonban a legtöbb üzemképes cséplőgéppel 
Szováta rendelkezett. Tulajdonosaik Piroska András, Dósa Balázs és 
Kilyén Mózes voltak. A cséplést a kijelölt szérűkön vagy nagyobb gaz
daságok esetén háznál végezték. Házicséplésnél a vám 12% volt, a szé
rűn csak 7%. Szováta 800 gabonatermelő gazdája közül 400 vállalta a 
költségesebb házicséplést mert így nem kellett a helyszínen szerződést 
kössön a beadásra. “Központosított alap biztosítása érdekében a szö
vetkezeten keresztül intézkedünk, hogy a leszerződött búzát a dolgo
zók ott helybe adják be, s ugyanakkor állandó agitációs munkát végez
tünk, hogy aki idáig még nem szerződött, az szerződjön a cséplés alkal
mával, vagy a szerződött mennyiségen még felül szerződjön. Ennek ér
dekében a városi Néptanács Végrehajtó Bizottsága intézkedéseket tett 
olyan értelemben, hogy két raktárt biztosított a szérűkre, ahová lehet 
gyűjteni úgy a szerződött gabonát, mint a vámot... A vámgabonának 
a szállítását pedig a cséplőgép-tulajdonosok fogják fizetni.” 18 PHLt. 
Jelentés 1958. július 24. * A “tagosításokkal” sokan szembeszegültek 
és a társasgazdaságba sem álltak be. A Néptanácsi jelentés kiemeli Ba
logh Albert, id. Ferenczi Károlyné, özv. Szőcs Jánosné, Lőrinczi 
Mártonné, Kelemen István, Oltyán János, Fülöp László és Salat K. 
Béla nevét említik.
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A földcserék, a “tagosítások” egyértelműen a társasgazdaságok 
céljait szolgálták. “Szakadátban az újonnan megalakult December 30 
társasgazdaságnak a földjei fel lettek mérve, a tagosítás is megtörtént, 
az utóbbi tagosításból még 4 személy nem írta alá a földcsere listát, 
mert még nem voltak behívatva és nem volt tudatva velük. Lehetséges, 
hogy azok is inkább be fognak állni azzal a földterülettel, amelyik be
le esett a tagosított területbe.” 19 PHLt. Jelentés. 1958. február 20. * A 
sikertelenséget nem a rendszer reformjával vagy megváltoztatásával 
akarták elérni. Erre a rendszer ideológiai merevsége nem is adott le
hetőséget. Egyik válasz a központosításon túl, a bürokratizálás volt: 
“Szerszámok javításával kapcsolatban is megtettük az intézkedéseket 
olyan formán, hogy a kovácsműhelyeket ellenőriztük és elláttuk őket 
ellenőrző füzetekkel, hogy a dolgozóknak a megjavított szerszámaikat 
bevezethessék nyilvántartás végett.” Társasgazdaságok gondjaira bíz
ták a községi apaállatokat és az ezek tartására rendelt földeket is. Tet
ték ezt annak ellenére, hogy ezek a gazdaságok állatállománya lerom
lott az elégtelen táplálás és gondozás miatt. 1958 tavaszán hat szimen- 
táli pirostarka bikát, egy hegyiló mént, 37 cigája berbécset és két báz- 
nai kant adnak át. 20 PHLt. Jelentés. 1958. február 19. * Hasonlókép
pen megváltoztak a mezőgazdasági gépek tulajdonviszonyai is. A tulaj
donosok kénytelen-kelletlen adják át gépeiket, hogy mentesüljenek a 
túlzott adóztatás alól. “Javasolom a társasgazdaság vezetőségének, 
hogy a szelektort vegye birtokába, még azért is, mivel Nagy Sándor 
volt tulajdonos jegyzőkönyvileg átadta a társasgazdaság vezetőségé
nek.” 21 PHLt. Jelentés. 1958. április 25. *

Nagy erőkkel folytatják a gazdák meggyőzését a társasgazdaságba 
való beállásra: "... egy 37 tagból álló agitációs csoport is van, akik fel
váltva esténként foglalkoznak a dolgozókkal. Ezenkívül 38 tanügyi ká
der végez házi agitációs munkát.” 22 PHLt. Különfélék. I. kötet. 1959. 
október. 351. * A meggyőző munka nem jár túl nagy sikerrel, bíráló 
cikk jelenik meg a Vörös Zászló c. megyei lapban: “Foglalkozzunk na
gyobb felelősségérzettel Szovátán a mezőgazdaság szocialista átalakítá
sával” címmel. 23 Vörös Zászló. 1959. november 1. *

1959-ben a húsbeadási terv 32.316 kg volt, amelyből 8.088 kg a 
sertéshús. A társasgazdaságba való beállás serkentésére csökkentik a 
húsbeadás tervet, a következő évben viszont újra felemelik, 495 terme
lőtől 38.160 kg húst követelnek, amelyből 10.374 kg a sertéshús. Egy 
termelő nem tudta teljesíteni a beadási tervet, de esetében a 131-es 
törvényt sem tudták alkalmazni mert olyan szegény volt, hogy nem volt 
mit lefoglalni. 24 PHLt. VB gyűlések jegyzőkönyvei. 1959. 19. * Gyap
júbeadásnál “A hivatalból kitöltött beadási könyvecskék gazdáival 
nagy a kellemetlenség, mivel a kirovást az 1959-es évi nyilvántartás 
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alapján eszközöltük, majdnem, hogy hozzám nem verték, ... mert a 
juhlétszám kevesebb, mint a múlt évben.

Újabb csapást jelentett a szovátai gyenge minőségű földeken foly
tatott mezőgazdaság számára, hogy első ízben jelent meg a kolorádó- 
bogár, 1961. június 16-ig 13 a határban 13 helyen találtak kifejlett bo
garakat vagy lerakott petét. 25 PHLt. Jelentés. 1961. június 16. * A vé
dekezés első formájaként bevetették a pionírokat, befőttes üvegbe egy 
kevés petróleumot öntöttek, ebbe gyűjtötték a bogarakat, majd a 
krumpliföld végében elégették.

A szovátai gazdák többségét 1961 októberére sikerült a társasgaz
daságokba kényszeríteni.

Szovátán mindössze 23 család tudott ellenállni és maradt meg ma
gángazdának. 26 PHLt. Jelentés. 1961. október 2. *

A társasgazdaságok megalakítását csak köztes helyzetnek tekin
tette a párt vezetősége, de a hegyvidéki falvak kollektivizálását ekkor 
még nem tervezték. Azonban a helyi, a rajoni és városi pártbizottság
ok ebben az estben is bizonyítani akartak és maguk javasolták a kol
lektivizálást. “Az 1961, június 30 - július 1-i [RMP KB] plenáris ülés le
szögezte, hogy megvannak a feltételek a kollektivizálás gyorsabb befe
jezésére, mint ahogyan a III-ik pártkongresszus leszögezte és jelenben 
a kollektivizálás tömegjelleget öltött a rajonban is, az utóbbi időben 15 
kollektív gazdaság lett felavatva ... A városi pártbizottság és a népta
nács végrehajtó bizottságának a véleménye az, hogy elérkezett az idő 
mikor hozzá kell fogni a kollektív gazdaság szervezésének. ... Mi 
tudjuk, azt hogy a kollektivizálás kérdését nem fogja jó szemmel néz
ni az osztályellenség, a reakció, ezért erre fel kell készülnünk és visz- 
szaverjük, leleplezünk minden olyan kísérletet, amely akadályt gör
dítene a kollektív gazdaság szervezésében. 27 PHLt. Jelentés. 1961. 
október 2. *

Elkészül egy tanulmány is - Szováta város és a hozzátartozó falvak 
kollektivizálásának lehetőségeiről. 1961. október 5. - annak bizonyítá
sára, hogy lehetséges és szükséges a város kollektivizálása. A tanul
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mány abból a szempontból érdekes, hogy képet kaphatunk a magán
gazdaságok helyzetéről. Közvetlen a kollektivizálás előtt Szovátán s a 
hozzátartozó falvakon és tanyákon magántulajdonban lévő "... össz 
gazdasági terület 1.673 ha, amelyből szántó 988 ha, kaszáló 668 ha, le
gelő 17 ha, amely tekintélyes egészében kollcktivizálható. ... Szováta 
város adminisztratív területén 785 gazdaság van, mely a következő ké
pen oszlik meg:

TERÜLET GAZDASÁGOK 
SZÁMA

ÖSSZTE
RÜLET

0-1 ha 296 245
1-2 ha 177 340
2-3 ha 144 488
3-4 ha 76 291
4-5 ha 48 215
5-6 ha 23 127
6-7 ha 23 127
6-7 ha 7 45
7-8 ha 8 60
8-9 ha 2 18
9-10 ha 3 29
10-15 ha 1 13

ÖSSZESEN: 785 1881

Ha megfigyeljük a fenti számokat, megállapítható, hogy 0-2 h-ig 
473 család van 513 ha területtel, amely családok nagyobbrésze a város 
területén lévő üzemeknél és intézményeknél dolgozik. Részben mint 
munkások, másrészt mint tisztviselők.

Kollektivizálandó gazdaságok száma 312 család 1.160 ha terület
tel, melyből szántó 638 ha. Hogy biztosítani tudjuk az üzemekben és 
intézményeknél dolgozó tagok részére a szükséges 0,25-0,30 ha terüle
tet kerthelyiségnek 142 ha területre van szükség. ...

A Szovátához tartozó gazdaságok egyéni tulajdonában 215 kettes 
fogat van, amelyek biztosítva vannak a szükséges mezőgazdasági szer
számokkal a következő képen: szekér 441, eke 363, borona 303, búza
vetőgép 4, kukorica-vetőgép 12, kapálógép 13, triőr 5, szelektor 2, 
cséplőgép hajtóerővel 2 db.

Megvizsgálva a gazdaságok egyéni tulajdonában lévő állatlétszá
mot a következőket állapíthatjuk meg:

Szarvasmarha összesen 928 db, amelyből tehén 521 db. Juh állo
mány összesen 1.800 db, amelyből közös tulajdonban van 386 db. Ser
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tésállományunk jelenleg 722 db, amelyből anyakoca 67 db. Szovátán 
400 lovat tartanak.” 28 PHLt. Tanulmány. 1961. október 5. *

Október 5-én meg is születik a határozati javaslat, amely, termé
szetesen javasolja a város kollektivizálását: “Ahhoz, hogy 
Szovátán és a hozzátartozó falvakban a mezőgazdaság szocialista át
alakulása általános és tömegjellegűvé váljon, az ülésszak adja felada
tul a képviselő elvtársaknak, hogy állandó és kitartó jellegű felvilágo
sító munkát végezzenek a választó kerületben levő mezőgazdasági dol
gozókkal, hogy az önkéntesség elve alapján kérjék felvételüket az 
újonnan megalakuló kollektívgazdaságba.” 29 PHLt. Határozati javas
lat. 1961. október 5. * Ennek nyomán Szovátán 100-110 agitátor járt 
rendszeresen házról-házra, ígérgetve a jobb életet, adómentességet a 
belépöknek. “... a pénzbeszedők igen kevés eredményt tudtak felmu
tatni, mert a köztudatban az forgott fenn, hogyha kollektív tagok lesz
nek nem kell adót fizetni”

A helyi hatóságok nem riadtak vissza az erőszaktól vagy az erő
szakkal való fenyegetőzésektől sem. Élénken élt még a köztudatban a 
Szibériába, a Duna-csatornához hurcolások emléke, így elképzelhető 
a riadalom és döbbenet, mikor az aláírást megtagadókat vagonokba 
zárták és “... szürkületbe a kicsi vonattal felvitték a Visszafolyóig ... 
amikor visszahozták a néptanácsnál felöltözve nagykabátba a kályha 
mellé állították.” Az állami alkalmazottakat az elbocsátással fenyeget
ték. Majoros István nem írta alá a belépési nyilatkozatot, sőt hívásra 
meg sem jelent. Ezért a szekuritátésok betörték ajtaját és elhurcolták 
a szekuritáté székhazába. A verések alatt kitépték a fél bajuszát is. Egy 
hét múlva Bereczki F. Antal közbejárására kiengedték. Ezután ő is 
“önként és senkitől se kényszerítve” aláírta a belépési nyilatkozatot. 
András Józsefet egy parajdi aktivista verte meg. A szekuritáté által 
meghurcoltak között volt Oltyán János, Salat Béla, Györffi Gyula és 
ifj. Bereczki Márton gazdálkodok is. Elsősorban a falu nagygazdáit, 
hangadóit igyekeztek megfélemlíteni. Egyetlen “népellenes” kifaka- 
dásért többhónapos börtön járt. Hajdú Dénest Benedek elvtárs, rajo- 
ni aktivista vette kezelésbe és pár óra alatt sikerült is “meggyőznie”. 
Az elgyötört Hajdú “... ha már beleestünk mint a nyű a tormába, hát 
aláírom” kifakadásáért rendszergyalázás címen három havi börtönre 
ítélték. 30 Jeremiás András (1921), Fülöp Imre (1912), Lőrinczi And
rás adatközlők. *

“Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági dolgozók megismer
kedjenek a kollektív gazdaság felsőbbrendűségével mintegy 30 becsü
letes dolgozó részt vett 1961. november 5-én megszervezett eszmecse
rén a szentmártoni és vadasdi kollektív gazdaságban. Ez alkalommal 
sokat láttak és tanultak, amelynek nyomán 3 becsületes dolgozó kérte 
felvételét az újonnan megalakuló kollektív gazdaságba. Ezek után 
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minden remény megvan arra, hogy a többi földműves dolgozó is tagja 
lesz a kollektív gazdaságnak. Jelenben a kollektív gazdaságba 19 csa
lád lépett be 39 ha területtel.” 31 PHLt. Tájékoztató jelentés. 1961. no
vember 8. *

A közös gazdaságba való beadás helyett sok szovátai gazda leszer
ződte vagy eladta nagymarháit. Így egyetlen év alatt a szarvasmarha ál
lomány 838-ról 791-re, ebből a tehenek száma 476-ról 437-re csökkent. 
Ugyanakkor megnőtt a beadásra nem kötelezett sertések száma 518- 
ról 722-re, a kocák száma 31-ről 67-re nőtt. Ebben az évben fejezik be 
a modern fedeztető állomás és az állatorvosi rendelő építését.

Hivatalosan 1962. február 8-án alakítják meg a kollektív gazdasá
got. Ünnepi alakuló gyűlésre 18 nap múlva került sor. “1962. február 
25-én felavattuk városunkban a Március 6 elnevezésű kollektív gazda
ságot. A felavatás alkalmával a tagok létszáma 488 család volt 1.057 ha 
területtel, azonban a további politikai és szervező munka nyomán 
újabb tagok léptek be és jelenleg a kollektív gazdaság a következő lét
számú családdal földdel és leltári tárgyakkal rendelkezik: 1.605 ha 
összterület, melyből szántó 847 ha, kaszáló 645 ha, legelő 21 ha, ter
méketlen terület 45 ha. A kollektív gazdaság a következő állatállo
mánnyal rendelkezik: 380 juh, 307 ló, 2 koca. Ugyanakkor át lett adva 
a néptanács tulajdonában lévő apaállatok és a velük járó földterület is
tállóval együtt. A 307 lóhoz szükséges felszerelések, szekér, eke, boro
na, hámok valamint más felszerelések, ezen kívül 2 cséplőgép traktor
ral és kerepfejtő géppel együtt, 2 favágógép, 2 kovácsműhely és kere
kes műhely” - képezik a gazdaság közös vagyonát.

Hat mezei és egy állattenyésztési brigádot alakítottak, a brigádo
kat csoportokra osztják. Önálló csoportba szervezték a felsőszakadáti 
tanyák földműveseit. Kinevezik a könyvelőket, raktárosokat. Az első 
év vetőmagkészletének összegyűjtésekor kötelezik a tagságot, hogy 
tartalék gabonáját adja be, akinek gabonája nem volt az pénzzel járult 
hozzá, a bevitt földterületek arányában. A gazdák igyekeztek megtar
tani jobb felszerelésüket háztáji gazdaságaik számára: “A leltározások 
alkalmával egyes tagok ... igyekeztek eldugni a jó ekéjüket vagy szeke
rüket” * uo. * A “közös” gazdálkodás a munkaerkölcsök végzetes 
meglazulásához vezetett. A gazdák nehezen kapcsolódtak be az új gaz
dálkodásba. 1962 telén a tervezett 2.000 t trágya helyett csak 50 t. trá
gyát hordtak ki, trágyáját mindenki a saját háztáji gazdasága számára 
tartalékolta. A több mint 150 pár lóból csak 81 vett részt a tavaszi ta
laj-előkészítési munkákban, sokan a rájuk bízott lovakkal bérfuvaro
zást végeztek az IREM- és az IF-nek.

Nemcsak a kulákokat sújtották a nagy adók, beszolgáltatások, a 
szabad foglalkozásúak, kisiparosok is hasonló megkülönböztetett fi
gyelemben részesültek az államhatalom részéről. Így hozhatták létre a 
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kisipari szövetkezeteket, amely az egyetlen járható út maradt a kisipa
rosok számára. Szövetkezeti tagok lettek: Bálint András. Deák Sán
dor, Kelemen Árpád, Szenkovits Dezső, Szenkovits József kereske
dők; Ágoston János, Katona Ferenc, Nagy János, Kiss György fodrá
szok; Bokor Márton, Szígyártó János mészárosok; Gábor Vince, Kele
men Menyhárt, Kléh György, Nagy M. István, Nagy János, Hajdú An
tal, Gábor András, Bakos István, Tofán János, Magyari Lajos, 
Moldován György, Hajdú János és Muszka Lajos cipészek; Suciu 
György könyvelő; Gönczi Albert építesz; Jalea Mihály pék; Duka La
jos ács. 32 PHLt. Gazdasági nyilvántartó. Szövetkezetbe tömörült mes
terek. 10/1956. február 2. *

Bocskai Ferenc, Fülop Mihály, Fülöp L. József kőművesek; 
Majkó István szakács; Blénessy Balázs, Csortán Balázs asztalosok; Ba
rabás János, Ilyés Albert, Piri Lőrinc és György, Ötvös Lajos kovácsok; 
Dobos Sándor ács; Ilyés Béla, Mátyás István szabók; Nagy Sándor mé
száros; Oláh Lajos pék; Ötvös Zsuzsa kereskedő; Lőrincz László ci
pész; és id. Suciu Simion villanyszerelő megmaradtak magán iparosok
nak vállalva a nagy adókat. 33 PHLt. Gazdasági nyilvántartó. Szövet
kezetbe nem tömörült mesterek és más foglalkozásúak. 7/1956. febru
ár 3. *

1956. január 15-én megalakult az első Hitelszövetkezet Oltyán Ist
ván, Szőcs János és Béres Domokos kezdeményezésére. Györffy Do
mokos néptanácselnök és Nagy Margit, a mezőgazdasági bank megbí
zottja segítségével március 24-ig 153 tagot szerveznek be Szovátáról, 
így március 27-én megtarthatják az alakuló közgyűlést. A vezetőségbe 
beválasztják Oltyán István elnöknek, Szőcs Jánost alelnöknek, László 
Jánost, Ágoston Károlyt, Lukács Györgyöt és Kovács Mártont bizott
sági tagoknak. Ellenőrző bizottsági tag Albert Dénes és Fülöp F. Fe
renc lesz. Tevékenységi területüket kiterjesztik Atyhára (39 tag), Alsó- 
és Felsősófalvára (24) és Parajdra (19). Tagjainak létszáma június 14- 
ig 249-re emelkedik. A jó ügyvitel érdekében 244 lej 50 banis fizetés
sel egy könyvelőt és 100 lejes fizetéssel egy pénztárnokot alkalmaznak.

Még Szováta városban is 1956-ig dobszóval teszik közhírré a köz
érdekű bejelentéseket, határozatokat. Az utolsó hírdobos Lázár Kár
oly volt.

AZ EGYHÁZAK, AZ ISKOLÁK ÁLLAMOSÍTÁSA
A nagy államosítások évében már egyértelművé vált, hogy az új 

hatalom és “vezető ereje”, a kommunista párt az egyházak teljes fel
számolására törekszik. Ezt az erőfeszítést tetten érhetjük úgy az orszá
gos eseményekben mint a helyi történésekben. Mikor 1948. március 
19-én Márton Áron hét püspöktársával levélben fordul a kormányhoz 
számon kérve az ellentmondást az alkotmány elvei és a gyakorlat kö
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zött, kérve a vallásoktatás biztosítását minden iskolában, a lelkigondo
zás lehetőségét a hadseregben, az árvaházakban és a korházakban vá
laszt sem kaptak. Ugyanekkor, március 26-án a református iskolában 
felvett jegyzőkönyv szerint megszüntetik az iskolaszékeket, a felekeze
ti iskolák önkormányzati intézményeit. Helyettük időközi bizottságok 
veszik át az iskola vezetését. Ennek megfelelően a presbitérium, mint 
iskolaszék gyűlésén Szőcs Irén igazgató, Szabó Matild, valamint a szü
lök részéről Zsigmond Ferenc részvételével megalakították az időközi 
bizottságot. Ennek mondhatni egyetlen feladata az iskola leltárának 
összeállítása volt, a felsőbb rendelet alapján.

“Iskola célját szolgáló földek nincsenek. Épület: egy tanterem elő
szobával. Tanterem felszerelése: Bútorzat: 1. Iskolai asztal fiókos 1 db. 
2. Iskolai szék 2 db. 3. Iskolai tábla 2 db. 4. Iskolai szekrény 2 db. 5. 
Pódium 1 db. 6. Tanítói fogas 1 db 7. Előszobai fogas 1 db. 8. Iskolai 
pad 28 db. 9. Fásláda 1 db. 10. Melegítő kályha 1 db. 11. Krétatartó 1 
db. 12. Seprű 1 db. Valamennyi jó állapotban van. Tanfelszerelés: 1. 
Románia térképe 1 db. 2. Mértani test 8 db. (3 db. kocka, 1 henger, 1 
téglalapú hasáb, 1 prizma, 1 kúp, 1 gúla) 3. Anyakönyv 30 db. 1904- 
1905,1906-1908,1910-1911,1916-1921,1923-1937,1938-1948-as évek
ről.” 1 Református Presbiteri Jegyzőkönyvek. 1948. március 26. 36-37. 
* Az ideiglenes bizottság átveszi az iskola szegényes leltárát.

Hasonló képen készítik elő a katolikus iskola államosítását is: 
“1948. július 26-án, 4.412 szám alatt a Főhatóság leküldte az iskolák és 
gimnáziumok leltározására vonatkozó rendelkezését.” 2 Domus Histó
ria. 1948. *

Ezek a számbavételek tulajdonképpen az iskola államosítását ké
szítette elő, mert a 1948. augusztus 3-án megjelenik a 175. sz. törvény, 
a tanügyi reformról, amelynek alapján államosították az egyházi isko
lákat. A felekezeti iskolák Magyar Tannyelvű Állami Népiskolák né
ven működtek tovább. A volt katolikus iskola igazgatója Búzás Endre, 
a volt református iskola igazgatója Szőcs Irén lett. Az államosítás űzte 
el végleg Szovátáról a Kalocsai Iskolanővéreket: “Szomorú hír: a kalo
csai iskolanővérek augusztus 7-én bejelentették hivatalosan a Püspök 
úrnak, hogy mennek haza Magyarországra. Augusztus 26-án a Főha
tóság engedélyezte a nővérek hazamenetelét.” 3 * Domus História. 
1948. *

A törvény szerint már első osztálytól bevezették a román nyelv 
oktatását. A kötelező elemi iskola négyosztályos, a gimnázium V - VII 
osztály, a középiskola a VIII - X. osztály a szovjet minta szerint. A te
mesvári, szatmár-váradi, gyulafehérvári római katolikus egyházme
gyékben összesen 468, a kolozsvári és nagyváradi református egyház
megyékben 531, az unitárius egyháznál 34 oktatási egységet államosí
tottak. Másnap, augusztus 4-én jelenik meg a vallási kultusz rendelet, 
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amely csak a gyulafehérvári katolikus egyházmegyét ismeri el, amelyet 
szeptember 18-án egészítenek ki a 243. sz. rendelettel az elismert fele
kezetek püspökségeinek számáról és a főpapok kinevezéséről. Ennek 
nyomán a hat római katolikus püspökség kettőre csökkent, a reformá
tus egyház számára csak a kolozsvári püspökség maradt meg. Ezt gyor
san követi október 6-án a görög katolikus egyház beolvasztása az orto
dox egyházba. Márton Áron püspök, aki az iskolák államosítása ellen 
is tiltakozott, körlevélben állapítja meg: “Azok a megdöbbentő esemé
nyek, amelyek görög katolikus testvéreinkkel történtek, semmi kétsé
get nem hagynak afelől, hogy számunkra is elkövetkeznek a hitvallói 
helytállásnak és a vértanúságot is vállaló kitartásnak a napjai.” 
Szovátán szeptember 26-án iktatták be (kinevezésének kelte augusztus 
31) ünnepélyesen Iuliu Moidovan ortodox papot. A parókia már má
justól üresen állt, a leltárt is Roșca Mihail adta át. Egy november 14-i 
iraton lévő pecséten a feliraton még a “görög katolikus templomi bi
zottság” szerepel, de december 19-én már megjelenik az “ortodox” 
felirat.

A katolikus parókián Török Mihály plébános által vezetett 
Domus História is rögzíti az eseményeket: az “17.302/1948-as számú 
Monitorul Oficial hivatalos lap közli, hogy az egyházi vagyon az állam 
tulajdona, a plébános adminisztrálja ...”, majd a “Kultúrbizottság át
írt július 17-én, hogy a kultúrház nagy- és színtermét átveszik”. Ezzel 
az “átirattal” kezdetét veszi a kultúra, a művelődés államosítása is.

Az iskolák, a kultúrház után államosították a Rákóczi mozit is, 
október 2-a után Dózsa György néven szerepelt az 1970-es évek elejé
ig, mikor megszüntették.

Politikai, koncepciós perek kezdődnek - mint minden ez is szovjet 
mintára - Romániában is, az egyházban ennek első áldozatai az egyhá
zi uniót el nem ismerő görög katolikus papok és a katolikus egyház 
képviselői, köztük a legnagyobb püspökkel Márton Áronnal. “Utolsó 
csíksomlyói búcsú Főpásztorunk részvételével. Utána nemsokára Püs
pök Atyánk elfogatása [1949. június 21] és börtönbe hurcolása. ... 
Megkezdődik a hatóságok részéről az osztályharc bevezetése a papság 
körébe is.” - jegyzi be a Domus Históriába Török Mihály plébános. 
Ekkor már nemcsak törvények alapján vesznek állami tulajdonba ma
gánjavakat. A lakásállomány államosításakor ezt kiterjesztik a vidéki 
egyházi épületekre is. Egy szeptember 24-i panasz szerint lefoglalják a 
paplakokat és az egyház építőanyagait, a papok számára egy-egy szo
bát hagynak meg. Majd a templomon kívül az egyházak minden épü
letét államosítják.

A Domus Historia 1950-es bejegyzése szerint: “Püspök Atyánk 
után egymás után tűnnek el Gyulafehérvárról a főpapok. Békegyűlés 
leple alatt megszervezik a marosvásárhelyi gyűlést [1950. április 27-én, 
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120 “békepap” vesz részt]. Engem is elvittek a marosvásárhelyi gyűlés
re. Utána a gyergyószentmiklósi gyűlés[ 1950. szeptember 5]. Oda is el
vittek. Mivel Szentmiklóson nem lelkesedtem eléggé, utána nemsoká
ra, szeptember 26-án elvittek Kolozsvárra a börtönbe. Ott voltam de
cember 26-ig. Helyettem Veress Ernő kamarás úr volt 3 hónapig. A 
görög katolikus hívek erőszakos áttérítésével vádoltak. Az ügyet ki
vizsgálták és utána megszüntették.”

Az egyházi földek sem kerülhették el sorsukat. “Gondnok előter
jeszti, hogy a néptanács felszólította az egyházi földek felajánlására ... 
a gyűlés ragaszkodik a földekhez, mint egyetlen jövedelmi forrásunk
hoz, ezért kikerülhetetlen esetre a lehetséges minimumot hajlandó át
adni.” 4 Református presbiteri jegyzőkönyvek. 1951. március 4. * “El
nök előterjeszti, hogy a tűzifaellátás biztosítása végett benyújtott kéré
sünkre az Ocol Silvic [Erdészeti Hivatal] elutasította, illetve mindösz- 
sze szárazág gyűjtését engedélyezte. Ugyancsak a főhatósági rendele
tek során olvastatik, hogy az egyházi földek fclajánlandók a községi 
apaállatok ellátása céljára. Presbitérium a megmaradt kevés földhöz 
még ez idő szerint ragaszkodik.” A református lelkészi hivatalt is le
foglalják. “Gyűlés egybe leszögezi, hogy a lelkészi irodahelység folyó 
év március havában a néptanács rendeletére elvétetett és magánlakás 
céljára fordíttatott.” 5 Református presbiteri jegyzőkönyvek. 1953. de
cember 6. *

Iskoláinknak és a tantestületnek nagy szerepet szántak a társadal
mi változások keresztülvitelében. Pozitív szerepet játszottak az analfa
betizmus felszámolásában. A megye lapja, az Előre jelenti, hogy a fa
ipari üzemben felszámolták az analfabetizmust, de azt is, hogy mind
járt tovább képezték magukat, beiratkoztak [a kötelező] orosz nyelv
tanfolyamra. 6 Előre. 1952. január 26. * A munkaversenyek korában a 
tantestület “pártunk” előtt megfogadja, hogy felszámolják a bukást az 
V-VII. osztályokban, 40 jelszavas táblát festenek az osztályellenség ke
rítésére és megírnak 10 faliújságújság cikket.7 Előre. 1952. március 29. 
* Továbbra is kitűnik a pártmunkások között Kopacz Antal, akit a Szé
kelyföld 60 legaktívabb kommunistái közé soroltak. 8 Csatári Dániel: 
Forgószélben. Magyar-román viszony 1940-1945. Bp. 1969. 166. * Ek
kor már a régi illegalista az IPEIL-nél a Sztálin elvtárs életrajzát tanul
mányozó körnek volt propagandistája. 9 Előre. 1952. június 29. * Fel
számolják a régi könyvtárakat, ami azt jelenti, hogy máglyába rakva el
égetnek mindent, ami nem szolgálja a kommunista eszméket.10 PHLt. 
Iktatókönyv. 5.113/1951. * Az irodalmat és kultúrát faliújságokkal, 
“vörös sarkokkal” pótolják, amelyek kellő megvilágításáról külön ki
utalással gondoskodnak.

Hatalmas fejlődést jelentett, hogy megvalósult a község teljes vil
lamosítása, de 1951-ben elkobozzák a rádiókészülékeket, majd a fel
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háborodás nyomán ezt az eljárást beszüntetik magánszemélyek eseté
ben. Ezzel a külföldi rádióadók hallgatását akarták megakadályozni. 
Ennek ellensúlyozására és a propaganda munka javítására hangszóró
kat szereltek a főbb útvonalakra, majd a helyi rádiósítási központ és a 
bukaresti rádió műsora kábeleken eljut nagyon sok lakásba, intéz
ménybe, a telepi villákba ahova kis hangszórókat, “difuzorokat” sze
reltek.

Felszínen a teljes jogegyenlőséget hirdettek, de az iskoláztatás a 
társadalmi eredetet igazoló okmányokhoz kötötték. Az általános isko
la utáni továbbtanulást lehetetlenné tették a volt “kizsákmányoló”, ku- 
lák családok gyerekei számára.

Az analfabetizáló tanfolyamok révén, az 1957-ben nyilvántartott 
600 analfabétából 53 sikeresen vizsgázott. A tanfolyamok és a külterü
leteken beindított iskolák (Kopac tanya 1954-57) révén sikerült is fel
számolni az írástudatlanságot.

A középiskolai oktatás 1956-ban indult újra. A nyáron megtartott 
felvételi vizsgára 44 tanuló jelentkezett, de csak 34-nek sikerült a fel
vételije. Az új, Ady Endre középiskolában egy osztály indult. A közép
iskolával beindították a bentlakást (internátust) is 21 ággyal. Első igaz
gatója Elekes Béla volt, akit Czellecz István, majd Mester Mihály kö
vetett. Az első végzős osztály tanárai voltak: Mester Mihály igazgató, 
Fekete Ödön és Lukács Albert aligazgatók, Kusztos Piroska osztályfő
nök, Klózer Ilona, Klózer Attila, Fekete Erzsébet, Izsák István, Nagy 
Dénes, Werner Hugó, Werner Ildikó, Kovács Erzsébet, Kovács Mózes 
mérnök, Czellecz István, Török Klára, Török Mihály, Gálfalvi Pál, 
Elekes Béla, Drăgoiu Ana, Csegzi Kálmán tanárok, valamint Mátyás 
Árpád és Kelemen Teréz nevelők.

A megszaporodott osztályok teremhiányt okoztak az iskolában, 
ezért egy hátsó szárnnyal bővítették. A tartományi tanügyi osztály
1957-ben  27 t cementet, a rajon 60.000 téglát utalt ki. Az IFET és az 
Egészségügyi Igazgatóság is támogatták az építkezést. Az építkezés
1958-ban  indult. Tervek szerint 12 új tanterem, kísérleti terem és taná
ri szoba épülne. Munkadíjra a tartomány 220.000 lejt utal ki, amelyet 
600.000 lejre emelnek, a lakosság ehhez még 42.752 lejjel járul hozzá.

Az alap kiásását, a betonöntést, az anyag- és malterhordást az is
kola növendékei és tanárai végezték. Az új épületet 1960. november 7- 
én vehette birtokába az iskola.

1957/58-as tanévben beindult az esti líceum V. osztálya is, a kö
zépiskolai tagozata az 1962/63. tanévben végzett. Tanárai: Hadnagy 
Ferenc, Kovács Erzsébet, Török Klára, Werner Hugó, Fekete Árpád, 
Czellecz István, Klózer Attila tanárok és Klózer Ilona osztályfőnök 
voltak. 1958-ban nyílt meg a Parajdi úti óvoda is, a város harmadik is
kola előtti oktatással foglalkozó intézménye.
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A telepi villák államosítása után, az állami intézmények alkalma
zottaiként sok szovátai család kapott itt lakást. Mivel tömegközlekedés 
nem létezett a gyerekeknek nehéz volt lejárni a faluba. Szükségessé 
vált egy négyosztályos iskola, az un. “telepi iskola” megnyitása. Erre a 
telepi kis katolikus templom melletti Sándor János villát szemelték ki. 
Az élelmiszer üzlet raktáraként működő, jobb sorsra érdemes épület
ben egy tantermet, 1957-től két termet, 1959-től három tantermet ad
nak át az iskola céljaira. Nemes Sándor tanító, iskolaigazgató kemé
nyen megharcolt minden egyes új teremért. “Iskolánk az emeleten 
működik két terembe, ebből is csak egyik, azaz az útfelőli a miénk, a 
másik az alimentáráé (élelmiszer üzlet), tekintettel arra, hogy az utób
bi időben két család kiköltözött a földszintről, az emeleten lévőt kér
jük az iskola részére, a szemléltető eszközök és az iroda részére”. Ké
résüket nem teljesítették azzal az indokkal, hogy a kevés szemléltető 
eszköz egy szekrényben, az osztályban is lehet tárolni.

Tovább bővül az iskolahálózat, 1959-ben 27 felsőszakadáti család 
elhatározza egy iskola megépítését. Javaslatukat el is fogadja a rajoni 
tanügyi osztály: “A felsőszakadáti iskolával kapcsolatosan meglátásuk
kal egyetértünk s azzal is, hogy ott új iskolát kell építeni. Ez a kérdés 
az új iskolai évben még élesebben tevődik mert be kell indítani a ro
mán tagozatot is. Tehát feltétlenül szükséges két tantermes iskola épí
tése. Az iskola építését 1961-ben fejezték be.

Ezekben az években gyorsan nőtt a város lakossága az új munka
helyek létesítése nyomán, de azért is mert sok családot városra űzött 
az erőszakolt kollektivizálás. Ez tükröződött a tanulólétszám növeke
désében is. Az 1960/61-es tanévre a felmérések szerint 798 tanulóra 
számítottak, de szeptember 15-én már 829 tanuló iratkozott be. A köz
ponti iskola tehermentesítésére Alsószakadáton beindították az V. 
osztályt, amelynek vonzáskörébe Alsó- és Felsőszakadát valamint 
Kopac tanya tartozott. Javasolják az V. osztály beindítását a fürdőte
lepi iskolánál is, erre viszont csak az 1961/62-es tanévben került sor. 
Eddig a peremterületi gyerekek általában csak négy osztályt végeztek.

Az 1960/61-es tanévben kezdték meg az ingyenes tankönyvek osz
tását, Szováta területén működő 35 osztályban oktató 45 tanerő 22.587 
lej 55 bani értékben osztott ki tankönyveket.

Ötvenes évek bevégződtek, ennek ellenére tovább tombol az ate
ista nevelés. “E cél érdekében indítottuk be Máté kontra Lukács elő
adássorozatot minden osztályban, valamint vitákat szerveztünk 
Jarovszlavszkij: Biblia hívőknek és hitetleneknek c. könyve alapján. 
Ugyanezt a célt követték a tanulók részére megszervezett szabadidő
beli [vagyis templomozás alatti] foglalkozások.” A bentlakást a “Ba
golyvár” területén lévő épületekben helyezték el, kezdetleges körül
mények között. A vizet szekerekkel hordták fel a 90 bentlakó számá
ra.
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Esti líceum V - X. osztályába 164 felnőtt járt. Ebből 109 volt ipa
ri-, 19 mezőgazdasági-, és 36 más kategóriájú dolgozó. A VIII. osztály 
fölött csak munkások látogatták az iskolát. A középiskola 16 tanter
mébe 34 osztály járt, így kénytelenek voltak három váltásban tanítani. 
1963-ban kezdik meg az új líceum építését és 1964. szeptember 15-én 
adták át. Építése egymillió lejbe került, a laboratóriumok felszerelésé
re 160 ezer lejt költöttek. 1965-ben felújítják és újabb termekkel bőví
tik a volt katolikus iskolát, itt rendezve be a középiskola tornatermét. 
Ugyanebben az évben felújítják a Parajdi ti iskolát is. Ennek épülete a 
közbirtokossági erdők adminisztrálására épült, a havasiroda volt itt el
helyezve. Most három tanteremmel, szertárral, irodával, előszobával 
bővült.

A régi állami iskola, a mai 2. sz. általános iskola mögött földcse
rével nyert területen, főleg a tanárok és diákok munkájával, Derzsi Fe
renc tornatanár és Kósa István oktatómester irányításával sportpályát 
építettek, amely 1971-72-ben készült el.

A községi könyvtár 1952-ben létesült, ez képezi a városi könyvtár 
alapját. 1956-ban 505 olvasója volt. Bitai Károly 1956. májusában ve
szi át a vezetését. “Első dolgom volt, hogy a könyvtárat a kultúrotthon 
bevételéből ellássam tűzifával. Ezt az összeget, amit a könyvtár részé
re petróleum és tűzifára adtam imputálták [visszafizettették]. ... Sze
rencsére ez [a következő év] április végén történt és azután már lehe
tett tűzifa nélkül. 1956. évre a könyvtár részére költségvetés tűzifára 
300 lej van. Ez 1 és fél méter fa, amely még két hétre sem elég. ...A 
könyvtár évi terve 1.000 olvasó.” 1962-ben a városi könyvtárat egyesí
tik a szakszervezeti könyvtárral, így a könyvállománya 12.000 kötetre 
gyarapodott. A rajoni kultúrversenyen résztvesz a szólóének és tánc
csoport, szólótánc és két agitációs brigád. Az egyik agitációs brigád 
analfabétákból alakították. Nem sikerült kórust létrehozni, mert a tan
testületi tagokon kívül senki sem járt próbákra.11 PHLt. Beszámoló az 
általános kultúrproblémákról. 1956. május 30. *

A szakadáti kultúrotthon 1959-ben került fedél alá, teljesen a la
kosság pénzén és munkájával készült, 84 család által adott 39.000 lej
jel kezdődött el az építkezés. Kezdeményezője Illyés József tanító volt. 
A telket még 1955-ben Vass Sándor adományozta a községnek. Az ön
kéntes hozzájárulás 1959-ig 41.379 lejre emelkedett. Ugyanebben az 
évben épült fel a kultúrteremként is használt kopaci iskola és az ilyés
mezei kultúrotthon.

Szovátán több színjátszó csoport működött, a legtevékenyebb a 
tanügyi csoport volt. A könyvtár mellett hat olvasókör működött, a 
rádiósítási központban hetente három ismeretterjesztő előadást tar
tottak.
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Kusztos Piroska zenetanárnő által vezetett kórus volt a város 
büszkesége, amely többször ért el helyezést a tartományi versenyeken.

A kulturális életre azonban rányomta bélyegét az erőltetett ateis
ta nevelés és a párt propaganda. Ennek ellenére nagyon sok tudomá
nyosan megalapozott előadás hangzott el a kultúrotthonban és a 
rádiósítási központban. Legnagyobb sikere a színelőadásoknak volt, 
mint a Kérők és a Sári bíró című daraboknak, de a propaganda rá
nyomta bélyegét erre a műfajra is. A Nagy idő készül című színdarab 
a mezőgazdaság szocialista átalakítását szorgalmazta. A fűrészpor ízű 
pártpropaganda mindent elöntött. Ugyanezzel találja szembe magát 
az olvasó, ha belépett a könyvtárba a “Mit olvassunk?” vagy “A szoci
alista mezőgazdaságért” című vitrinekbe botlott. A polcokon tartott 
könyvek is nagyobbrészt propaganda célokat szolgáltak. Nemcsak a 
párt- és állami vagy kulturális intézményekben folyt a “propaganda 
munka”, agresszíven elöntötte az utcát is: “Karöltve a néptanáccsal új 
jelmondatos táblákat készítettünk, melyek méltatják az RMP-t, éltetik 
hazánkat az RNK-t, a román-szovjet barátságot, a román nép és az 
együttélő nemzetiségek testvéri együttműködését, serkentik a földmű
veseket a mezőgazdaság szocialista egységeibe való belépésre, stb.”

Cséplési időszakban, a legnagyobb munkaidőben szerveztek 1959- 
ben is “kultúrdekádot”. A lelkesítő propaganda szöveget a rádiósítási 
központ hangszórói bömbölték az utcákon vagy behatolva a családi 
otthonokban is folytak az un. difuzorokból is, amelyeken más állomást 
nem lehetett hallgatni, legjobb esetben csak kikapcsolni lehetett őket.

“Tüske brigád” volt a kultúrotthon előtérben mozgó csoportja az 
agitációs brigádokkal. Ezek két év alatt 160 előadást tartottak, ebből 
34 szolgálta a “tudományos világnézet kialakítását”, 28 a “ dolgozók 
hazafias szellembe való nevelését”, 17 a “babona elleni harcot”, míg a 
legtöbb, 56 a “mezőgazdaság szocialista átalakításáért” harcolt. “Si
kerkönyv” volt Gurajev Istenhitről írt brosúrája, amelyet 17-szer olvas
tak fel a zömében katolikus szovátaiaknak.

Sikere elsősorban csak az műkedvelő színészeknek, a népi zene
karoknak és néptánccsoportoknak volt. 1959-ben mutatták be a Csip- 
kevölgy és Ellopott boldogság című darabokat. A nagyobb intézmé
nyeknek, vállalatoknak is voltak kultúrcsoportjaik. Színjátszó csopor
tot szervezett az ILEFOR, az IFET, a Tanügy, a Szakszervezet, az 
Egészségügy. Sikeres előadásaik voltak az 50-es évek végén a Fehér 
Anna, Buborékok, Két nemzedék, Vitézek és hősök, Az elveszett le
vél. Öt nagyobb tánccsoport alakult, az öt nagyobb vállalatnál. Ezzel 
szemben az egyházi kórusok elhallgattatása után énekkara csak az is
kolának volt.

Kusztos Endre festőművész 1959 telén rendezte első kiállítását a 
fürdőtelepen a Bírák villájába, később újrarendezik a Kultúrház nagy
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termében. A közönség ekkor ismerkedett a képzőművészeti rendezvé
nyekkel, tárlatokkal. Így eshetett meg az, hogy a vadásztársaság gyűlé
sekor a "vadász elvtársak” kabátjaikat a képeket tartó szegekre akasz
tották.

Az egyházak a társadalmi élet peremére szorultak. A vallástaní
tást kitiltották az iskolából, csak a templomban volt rá lehetőség. En
nek ellenére a legtöbb gyerek volt elsőáldozó, vagy konfirmált.

1956-ban az agyagos vizes telekre épült katolikus templom javítás
ra szorult. Akkor keletkezett falképeit Hargitai László festőművész 
festette. Belsejének felújításakor a művészi munkákat a tehetséges 
Káli Dénes református lelkész irányította Bajkó László szentháromsá- 
gi plébános segítségével. A munkákat Páli János szövetkezet igazgató 
és Dobai Dénes munkavezető irányította, Kiss Ernő, Radi Ferenc, Ko
vács Béla és Dániel Ambrus munkások végezték. A felújított katolikus 
templomot 1956. július 30-án szenteli fel Sas Antal székelyudvarhelyi 
főesperes. Jelen volt Káli Dénes református lelkész, Bajkó László, 
Antoni László, Csendőr Jenő, Kovács Jakab, Török Mihály plébáno
sok, Lukács István, Kelemen Károly, Piroska Zakariás és Páll László 
egyház tanácsosok. Ugyanekkor építik fel a szakadáti római katolikus 
imaházat is. A következő évben felújítják a Szentkereszt kápolna fede
lét, újrazsindelyezik a Pataki Aranka nővér által őrzött épületet. Elei
be 1958-ban állítanak új kereszteket, egy-egy kereszt elkészítését a ta
nácsosok és tehetősebb hívek vállalják. Ősszel kicserélik a katolikus 
templom oltárát. “A nyár folyamán eladásra került a nagyszebeni fe- 
rencrendi nővérek zárdájából kikerült oltár és szentségtartó, amelyet 
Szovátára szállítottunk és a régi oltár helyére helyeztünk a nagytemp
lomba. Az oltár benedicálására felkértük Sass Antal székelyudvarhelyi 
főesperes urat, aki 1958. szeptember 28-án el is végezte.” 12 Domus 
História. 1958. * A főoltárt 1962. január 18-án a püspökség kiváltságos 
oltárnak nyilvánította, az “ALTARE PRIVILEGIATUM" feliratot 
Csortán Imre műasztalos készítette el. 13 Domus História. 1962. * A 
fürdőtelepi kápolnán 1963-ban végeztek javításokat.

A földjeiktől megfosztott, leszegényedett egyháznak nem jutott 
pénze a temetőkert javítására, ezért a temetőben a sírok között a te
henek legelnek.

Az ilyésmezei 71 katolikus család 1960-ban vásárol telket egy ima
ház építésére. Imaházalapító gondnok Szekeres József, akit Szekeres 
Lázár és Küsmödi Bálint segítettek.

Káli Dénes református lelkész 1961 végén vonult nyugdíjba, he
lyébe Szabó Dénes hármasfalusi lelkipásztort választották meg no
vember 26-án. Beiktatására 1962. január 21-én került sor Barabás Be
nedek esperes jelenlétében. 14 Református presbiteri jegyzőkönyvek. 
9/48. 57-60. *
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A kollektivizálással járó földrablások az egyházi földeket sem kí
mélték. “A presbitérium magáévá teszi a lelkész - elnök előterjeszté
sét s egyhangú döntéssel úgy határoz, hogy a mintegy 3 ha-nyi külterü
letből álló egyházi birtokot felajánlja (!) a szovátai kollektív gazdaság
nak". Tehát a helyi néptanács sürgetésére önként kellett felajánlani az 
egyházi földeket!

A megszorító intézkedések ellenére, az állandó egyházellenes 
“kampányok” mellett is volt erejük a szovátai egyházaknak, hogy 
templomaikat megtartsák, elvégezzék a javításokat, sőt még arra is, 
hogy szépítsék őket. A református templom nagyharangját is ebben az 
időszakban öntik. “Réman Jenő kolozsvári lakos, Máramaros utca 223 
harangöntő. Dósa Gábor szovátai lakos 1965. április 1-ig egy 190 kg. 
súlyú D zenei hangú harang öntésére kötnek szerződést, a legfino
mabb harangércből legyen (10.000 lej), ebben benne van a korona, a 
tengelyszerkezet, ütő, szállítás és felszerelés. A harang átmérője 72 
cm. 15 évig teljes felelőséget vállal.” RELt. Szerződés a harangöntés- 
hez. 1965. * Felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE A SZOVÁTAI REF./ 
HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL SZABÓ BÉLA/ LELKÉSZ DÓSA GÁ
BOR GONDNOK IDEJÉBEN 1965.

Ilyésmezőben is létezett egy kis református közösség, amely 
Parajdhoz tartozott, de 1969. január 1-től átvette a szovátai egyház 
ahova a falu közigazgatási szempontból is tartozott.

1971-ben utoljára látogat bérmáló körútja során Márton Áron 
püspök. “ Ez volt Erdély mindmáig legnagyobb katolikus püspökének 
utolsó szovátai tartózkodása. A püspök úr meglátogatta az árvízkor 
megcsúszott templom helyreállítási munkálatait. Az aláásási és építé
si komoly munkálatokat Márton Áron Kegyelmes Püspök Atyánk és 
Dr. Jakab Antal Segédpüspök úr is megnézték.”
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Az 1956-os magyar forradalom eseményeiről a Kossuth és a Sza
bad Európa rádión keresztül értesült Szováta lakossága. Behúzott füg
gönyök, bezárt ajtók mögött hallgatták a recsegő rádiókat. A kommu
nista párt, a kormány megpróbálta eltitkolni a forradalom hírét, majd 
mikor ez nem sikerült kísérletet tett a félretájékoztatásra.

Nyolc tagú fegyveres ellenálló csoport alakult az októberi forrada
lom hatására. Tagjai a szovátai Kelemen László, Kelemen Imre, Fülöp 
Sándor, Dósa Imre, Páll (Antikó) István és a szászrégeni Tofán Sán
dor és Tofán Mihály voltak. A csoport nyolcadik, ugyancsak szászré
geni tagjának csak a keresztnevét ismerjük, Ferencnek hívták. “Szer
vezkedtünk, hogy segítsünk a magyar forradalomnak. Három piszto
lyunk volt és átakartunk menni Magyarországra. Egy Szováta mellőli 
K. nevezetű elárult minket s október 26-án négyünket letartóztattak, 
majd 27-29-e között a többit. Dósa Imre megadta magát. Azt ígérték, 
ha ő megadja magát a többit elengedik. Jakab - kicsi, alacsony ember 
volt - és Cristian az erdőszentgyörgyi szekuritáté parancsnoka tartóz
tatta le. Napokig vertek, talpas, tenyeres, nyakcsigolya, boka. A maros
vásárhelyi szekuritátén egy hónapig ültünk vizsgálati fogságban, ismét
lődő vallatások közölt. December 14-én volt a tárgyalás és ítélethirde
tés.” A szabadságharcosok négy évtől hét évig terjedő börtönbüntetést 
kaptak, amit Marosvásárhelyen. Jilaván, Szamosújváron és Periprava 
szigetén töltöttek le. Kelemen László Sloboziából szabadult, ottani 
személyazonosságival. “F. szovátai rendőrnél kellett jelentkezni, mint 
minden más politikai fogolynak. A rendőrség üldözött, hét hónapig 
nem kaptam munkát. Ha ma ígértek valahol, másnap már azt mond
ták ‘sajnos nem alkalmazhatjuk, rendőrségi utasítás'. N. J. akkori alel- 
nök közbelépésére vettek fel dolgozni mint szakképzetlen munkást. 
‘89 után meghívtak a magyarok világtalálkozójára és az 56-osok talál
kozójára is. A magyar állam kárpótlási kérésünket válaszra sem mél
tatta.”

Erdély visszaszerzésére irányuló, irredenta mozgalomnak állítot
ták be a szovátai megmozdulást is a hatóságok. “A magyarországi el
lenforradalmi összeesküvés szétzúzása a szocializmus és béke erőinek 
nagy győzelmét jelentette. ... Nem véletlen, hogy a magyarországi el
lenforradalom idején, s azt követő időszakban egyes nyugati körökben 
és nyugati sajtószervekben ismét felvetették Erdély kérdését és csak
ugyan véletlenül kapcsolatba hoztak különböző föderáció formákat.” 
1 PHLt. Jelentés 1957. április 28., lásd még: *

A magyar forradalom hatására a hatóságok kénytelenek voltak 
engedményeket tenni. “Mint ismeretes az R.M.P. K.B. decemberi
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[1956] plenáris ülése elhatározta, hogy megszünteti a kötelező kvóta 
beszolgáltatást a gabonafélékből, burgonyából, szénából, tejből és rá
térnek a város és falu közti kapcsolat bővített kereskedelmi alapokon 
való megszervezésére.” Azonban ez sem volt teljes, megmaradt a hús 
és a gyapjú beszolgáltatás. A kötelező beszolgáltatás helyére a kény
szerrel történő felvásárlás lépett: “A kötelező kvóta rendszer helyette
sítése a központosított alap szerződés és felvásárlás útján történő 
rendszerének létrehozása pozitív hatással lesz népgazdaságunk egé
szére.” „Papíron” eltörlik a kötelező beszolgáltatásokat, de azok gya
korlatilag tovább élnek egészen az 1989-es eseményekig a földműves 
lakosságra kényszerített “szerződés” kötésekben. Romániában az 
1956-os forradalom után a helyi eseményekhez viszonyítva aránytalan 
nagy volt a retorzió, ez a párt és állam kommunista vezetőinek bizony
talanságát is jelezte. Itt is megkezdődik az addigi “proletár” diktatúra 
rendszerének enyhülése. Ez azonban rövid ideig tartott és csak részle
ges volt mert a Ceaușescu-féle személyi diktatúrába torkollott.

A KOLLEKTÍV GAZDASÁG

A kollektivizálást nemcsak a gazdák érezték meg, hanem állataik, 
az elhajtott lovak is. A téli időszakban elhajtott lovak számára nem 
volt takarmány. Egykori gazdáik kénytelenek voltak továbbra is táplál
ni őket. Sok állat csak úgy jutott élelemhez, hogy egykori gazdáik kö
telességüknek érezték takarmányozásukat. Legtöbbjük lesoványodva, 
bőrré aszalódva halétekként végezték a vármezői pisztrángtelepen. 1 
PHLt. Jelentés. 1962. augusztus 3. *

Gazdáik közül is aki tehette menekült a földtől, városon kerestek 
megélhetést az erőltetett iparosítás nyomán épülő gyárakban. Ebből a 
szempontból előnyős helyzetben voltak a szovátaiak, lakóhely változ
tatás nélkül jutottak munkahelyekhez a fakitermelő és feldolgozó vál
lalatoknál. A földek azonban megműveletlenül maradtak, "... a gyen
ge minőségű talajművelési munkálatok miatt a vetésterületek elgyo
mosodtak, ... a kollektivisták egy része nem kapcsolódott be a növény
ápolási munkálatokba ... annak ellenére, hogy a városi néptanács V. 
B. mozgósító csoportokat szervezett, mely csoportok naponta házról- 
házra járva mozgósították a kollektívistákat.” Csak az idősebbek, akik 
már nem tudtak, vagy nem akartak munkahelyet változtatni maradtak 
meg a föld mellett. “A kollektív gazdaság alig rendelkezik 25-30 olyan 
munkaerővel akik használni tudnak ... igyekeztünk bevonni olyan 
kollektívistákat akik üzemben dolgoznak.” Kezdetben előnyős kölcsö
nökkel segítették a gazdaságokat, így azok idegen, drágább munkaerőt 
alkalmaztak. Így műveltettek meg 1962-ben 40 ha területet, hektáron
ként 5.000 lejért. A szomszédos parcellán dolgozó tagság munkaegysé
genként 10 kg gabonát és 2 lejt kapott. Már ekkor is felhasználták az 
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iskolás gyerekek ingyen munkaerejét is a betakarításban. A pillanatnyi 
pénzbőség meggondolatlan vásárlásokra ösztönözte a kollektívet, 
1962-ben 50 tehenet, 200 növendékmarhát, 20 anyakocát és 400 juhot 
vásároltak. A tőke és kamatok törlesztése elvonta a készpénzt, érték
telenné tette a munkanapegységet, nincstelenné a tagságot, ha nem 
volt más jövedelme. Az idősek számára kiutalt nyugdíj az éhenhalás el
len sem volt elég. Megfelelő takarmányozás hiányában a lovak száma 
250-re csökkent. Ezek annyira legyengültek, hogy elhatározták 110 ló 
eladását.

Őszi vetéshez a vetőmagot még mindig a tagságon hajtották be a 
beadott területek arányában.

A kollektív munka első évében a terméshozam az 1961. évi 1.495 
kg/ha-ról visszaesett 810 kg/ha-ra. Az államnak leszerződött 31 t. bú
zából így csak 20,5 t került beadásra. A tagságnak munkanapegységre 
ígért 10 kg-ból a felét sem adták ki. Végelszámoláskor még kaptak 1 
kg zabot, 0,25 kg árpát és 3 kg krumplit egységekként. Az járt jól aki 
felvette a nyári 2 lej előleget munkanapegységére.

Kivezényelik a gyári munkásokat is a betakarításhoz: “... az 585 
ha takarmány lekaszálására és begyűjtésére ... megszerveztük az üze
mektől és intézményektől a segítséget... mindennek dacára még nem 
sikerült teljes egészében elvégezni, ... 41.000 lejt adott ki kaszálásra 
idegen munkaerőnek.” * uo. ‘ Míg tavasszal az átlagos tehenenkénti 
tejhozam 10 l volt, ez őszre 7 l-re csökkent a gyenge takarmányozás 
következtében. A kölcsönpénzen vett malacok fele éhen pusztult, az 
iskolásokat bükkmakk gyűjtésére viszik ki a környező erdőkbe, de ez 
sem segített. Az őszi vetés befejezéséig a mezőgazdasági népesség 
nem kap tűzifa kiutalást, így decemberig fagyoskodhattak.

Nagyon lecsökkent a marhaállomány és ekkor a hatalom termé
szete szerint megszorító intézkedésekhez folyamodtak: “minden 
egyes szarvasmarha kegyen nyilvántartva, mozgását ellenőrizzék, az 
újszülött borjukat sem szabad levágni”. 2 PHLt. Jelentés. 1963. már
cius 11. *

1963 tavaszán “... elég sok nehézség volt, mert a kollektívisták 
nagy része saját termésének kapálásához fogott hozzá, s miután elvé
gezte azokat, csak azután ment a kollektív gazdaságba dolgozni. Ez 
oda vezetett, hogy egyes területek elég jól elgyomosodtak ... A pártbi
zottság irányításával össze voltak hívva az üzemek, intézmények veze
tői és feladatokat kaptak, hogy az ottan dolgozó kollektívisták család
tagjai kötelezve legyenek, hogy rendszeresen járjanak dolgozni a kol
lektív gazdasághoz. Ugyanakkor kértük az illető vállalatok és intézmé
nyek vezetőit, hogy hassanak oda, hogy a dolgozók is szabadidejükben 
adjanak segítséget a kapálási munkálatokban.” 3 PHLt. Jelentés. 1963. 
július 2. *

Késtek a kaszálással is: "... annak oka az volt, hogy a kollek
tívisták között különböző rémhíreket terjesztettek, hogy sok az állat (!) 
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s nem tudnak takarmányt adni s ezért nem is kaszálnak.... pár kaszást 
a kollektív gazdaság pénzzel fogadott fel." A kapálás és kaszálás ké
sett, a lekaszált füvet sem hordták be idejében, így 15 vagonnyi széna 
pusztult a mezőn. Ebben az évben jeleni meg az első kombájn (arató
cséplőgép) a határban, 400 ha gabonavetésből 58-at aratott le. Ennek 
ellenére búza hozama alig érte cl a 800 kg-os hektáronkénti hozamot. 
4 PULt. Jelentés. 1963 szeptember 5. * A takarmány hiány miatt csök
ken a szarvasmarha és juh állomány úgy a kollektívben, mit a gazdák
nál, viszont ennek arányában nőtt a sertések, baromfiak és nyitlak szá
ma a háztáji gazdaságokban.

27 gazda vészelte át a kollektivizálást, sorsuk talán még a kollek
tivistákénál is kegyetlenebb volt. A határ legtávolabbi, leggyengébb te
rületein mértek számukra földeket és részükre továbbra is kötelező 
volt a beszolgáltatás. Így 1965-ben 2.390 kg húst kellett leadjanak az 
államnak. 4 PHLt. Jelentés 1965. október 8. *

FÖLDTERÜLET HASZNOSÍTÁSA 1984-1985-BEN:6

Szántó Szőlő Gyümölcsös Legelő Kaszáló Össz mező
gazdasági 

terület

759 (1985) - - 696 845 2300

757(1984) - - 696 845 2298

ÁLLATÁLLOMÁNY

Szarvasmarhák összesen Ebből anyaállat
Terv 
1983

Megvalós 
ítva - 
1983

% Terv 
1984

Terv
1983

Megvalós 
ítva - 
1983

% Terv
1984

1.110 813 73 1110 680 365 54 450

Juh állomány Sertés állomány
Terv 
1983

Megvalós 
ítva - 
1983

% Terv 
1984

Terv
1983

Megvalós 
ítva - 
1983

% Terv
1984

1200 1158 99 700 - - - 20

Fogatok száma 1982-1985 között:

Juh állomány legelőn Bárányok
Terv
1983

Megvalós 
ítva- 
1983

% Terv
1984

Terv
1983

Megvalós 
ítva - 
1983

% Terv
1984

750 800 106 400 881 828 90,8 752

(Az előírt növekedés helyett, 1984. év első napjaira 1/3-ra csökkent a fogatok száma!)

Létező 1982.
jan. 1-én

Program az ötéves terv időszakára Létező 1984.
jan. 10-én

1982 1983 1984 1985
12 15 19 26 34 4
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FŐBB TERMELÉSI ADATOK 1981-1985 KÖZÖTT

Mutatók mérték

egység

1981 1982 1983 1984

T. m. +- T. m. +- T. m. +- T. m. +-
Össztermelés ezer lej 9983 9753 -230 1411 

8
1230 
8 -1810

1636 
7

1260 
7 -3760

1580 
0

1199 
5 -3805

Összköltségek ezer lej 5736 5466 -270 6327 7736 -140 
9

8805 8754 -51 7735 6800 -935

Árutermelés ezer lej 7387 7060 -327 1069 
8

8713
-1985

1300 
9

8339
4670

1161 7953
3661

Nyeresség, 

vesztesség

ezer lej 478
-1856

2334 33
-2529

2562 171
-2324

2513 297
-2210 -2507

Munkanap norma 
szám

60 80 +20 110 100 -10 100 110 +10 120 100 -20

Átlag bér egy 

munkanapra

lej 46 54,35 +8,3 
5

57,10 59,80 +2,7 
0

60,55 55,55 -5 56,50 50,10 -6,40

Átlag termés, 

búza + rozs
kg/ha 2300 956

-1344
1900 2325 +425 3000 1930

-1070
2643 1878 -765

Szemes 

kukorica
kg/ha 1800 1417 -283 - - - 2000 1096 -904 2500 346

-2154

Árpa, sör

árpa
kg/ha 2300 500

-1800
2500 2200 -300 2800 1000

-1800
2400 1650 -750

Cukorrépa kg/ha - - - - - - - - - - - -

Burgonya kg/ha 1230 
7

3434
-8873

1800 
0

1060 
0 -7400

1764 
0

5181
-1245 
9

1870 
0

4286
-1441 
4

Len kg/ha 3850 320
-3530

4100 1686
-2414

4400 1140
-3260

4500- 2080
-2420

Állami alapba 

búza
t 313 20 -293 132 74 -58 197 77 -120 170 105 -65

Állami alapba 

kukorica
t 23 22 -1 - - - 36 49 +13 145 35 -110

Állami alapba 

tej

hl 3459 3165 -294 3550 1780
-1770

4380 3099
-1281

4059 3143 -916

Állami alapba 

hús
t 38 28,1 -9,9 26 -12,4 -13,6 24,6 24,6 - 30,2 27.2 -3

Állami alapba 

gyapjú
t 3,4 2,2 -1,2 2,5 2,5 - 3,6 1,8 1,8 3,1 1,6 -1,5

Szarvasmarha 

összesen

fo 540 641 +101 1100 661 -439 1100 813 -287 1100 1035 -65

Anya tehén fo 350 350 - 648 365 -283 680 365 -315 450 365 -85
Juh fo 1900 1459 -441 1200 1318 -118 1200 1198 -2 700 950 -250

Születési 

arány: 

szarvasmarha

% 80 80 - 85 60 -25 85 85 - 85 89 +4

Születési 

arány: juh
% 90 90 - 92 92 - 92 89 -3 92 81 -11

Vesztesség: 

szarvasmarha

fo 22 16 -6 22 18 -4 19 9 -10 32 32 -

Vesztesség: 
juh

fo 101 220 +119 130 161 +31 42 108 +66 90 188 -98
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ÁTLAG TERMÉSEREDMÉNYEK A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN 

1978-1988 KÖZÖTT (KG/HA)

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Búza 1316 1223 1464 760 1527 1445 1471 878 1942 2141 1650

Kukori 

ca

1995 1337 733 1442 1937 1767 991 937 1073 1003 2314

Cukor

répa

17800 23000 24000 19000 26028 19107 15348 15600 26300 23766 21030

Burgo

nya

5941 8766 3046 3468 8467 5100 4494 7000 12000 10591 1500

ÁTLAG TERMÉSEREDMÉNYEK A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN ÉS AZ 
ÖSSZTERMELÉS 1985-1987 KÖZÖTT

(összt/t = össztermelés tonnában)

BUZA ES ROZS

1985 1986 1987

ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t

110 640 70,4 120 2000 240 58 3052 177

ŐSZI ÁRPA

1985 1986 1987

ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t

10 400 4 - - - - - -

ZAB

1985 1986 1987
ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t
49 1286 63 231 485 112 60 2317 139

SZEMES KUKORICA

1985 1986 1987
ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t
75 213 16 95 737 70 50 2060 103

LEN

1985 1986 1987
ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t
50 240 14 50 600 30 - - -

BURGONYA

1985 1986 1987
ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t
10 5500 55 29 11655 338 15 13400 201
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ZÖLDSÉGEK

1985 1986 1987

ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t

35 2000 70 35 4285 150 - - -

SZEMES BORSÓ

1985 1986 1987

ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t

50 540 27 50 800 40 - - -

CIKÓRIA

1985 1986 1987

ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t
- - - 10 3000 30 5 3000 15

ÖSSZEHASONLÍTÓ TERMELÉSI EDMÉNYEK

LEN

1985 1986 1987

ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t ha kg/ha összt/t
- - - - - - - - -

1984 1985 1986 1987 1988.IX.

Szarvas
marha, 

összesen

1020 1090 1114 1226 1237

Anyaállat 366 345 477 510 564

Született 

borjú
321 304 259 375 369

Születési arány 
(%)

87 83 75 78 85

Juh, összesen 956 684 660 797 787

Anyajuh 500 482 374 450 385

Született bárány 642 507 386 430 454

Születési arány 

(%
86 101 80 114 100

Elhullott 
sz. marha (fo/%)

17/1,5 31/2,3 26/1,9 48/33 50/3,1

Elhullott juh 

(fo/%)
184/10 147/10 57/53 48/4,4 87/6,9

Takarmányozott 
tehén

294 296 295 385 450

Tej termelés (hl) 4621 3099 4810 6958 6513
Átlag 

termelés/takarmá 

nyozott tehén (1)

1572 1348 1630 1807 1447

Áru tej 

(hl)
3102 2275 2921 4407 4126
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Szovátán a többnapos esőzés 1970. május 12-én érte el maximu
mát, ezt örökítette meg a Domus Hitória is:

„ ...Május 9-én agyvérzésben elhunyt Rónai Alajos segédlelkész 
12-én temették 31 pap részvételével és nagyszámú halotti gyülekezet 
részvételével. A vihar és a nagy eső csak temetése alatt szűnt meg rö
vid időre, de aztán újból esni kezdett olyan tartósan, hogy ha a késő 
délutáni alkalmatossággal nem utaztak volna el a más vidékről jött pa
pok és hozzátartozók, este már nem mehettek volna el, mivel a zuho
gó eső a vasúti hidak megrongálásával, a vasúti közlekedést egy hó
napra, az országúton valót pedig napokra megszüntette ... . Templo
munk iskola felőli oldala megcsúszott és a fal kívül – belül megrepede
zett és sürgős közbelépésre volt szükség, hogy a szép templomot meg
mentsük. 1 Domus História, 1970*

A Szováta-vize május 12-ről 13-ra virradókig lépett ki medréből. 
A veszélyeztetett házakból május 12-én este kezdték kiköltöztetni az 
embereket. 272 családot helyeztek biztonságba más szovátai házaknál, 
egy család kapott ideiglenes elhelyezést az alsószakadáti iskolában. 
Teljesen tönkre ment 19 épület, 28 pedig 50 – 90%-os károsodást szen
vedett. Ebből 14 Szovátán, egy Ilyésmezőben, a többi károsult a 
sóváradi volt. **PHLt. Szováta, 695-ös iratcsomó, Tájékoztató jelentés 
az árvíz okozta károkról. *

Teljesen megsemmisült a következő lakósok családi házai:

Sor

szám

Név Lakcím Épület Megmentett

1. Megyes Mihály Vadász u. 3 szoba konyhás 1 fa

2, Csapó Antal József Attila
25 m2-s lakás

semmi

3. Majla Dénes Akác u. új befejezetlen

téglaház

tető, 10% tégla

4. László Endre Mester u. 23 téglaház semmi
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Részben összeomlott épületek:

Sor

szám

Név Lakás Épület Megmentett

épületanyag

1 2 3 4 5

1. Györfi József Vadász u. 1 új pirosba lévő

konyha

40% tégla

2. Fülöp Béla Akác u. 48 faház épületfa

3. Szász István Akác u. 44 elő szoba és fürdő 1000 tégla és alap

4. Kénesi Lajos Akác u. 42 konyha téglából csak az alap

5. Fülöp József Akác u. 29 téglaház 800 téglát vitt el a víz

6. Csíki Gyula Akác u.31 befejezetlen téglaház az épület

homlokzatát alappal

együtt vitte el a víz

7. Lukács Márton Akác u. 33 új téglaház 800 téglát és 3/3m-es 

alapot vitt el a víz

8. Bereczki Endre Tavasz u. 32 befejezetlen emeletes

ház

15.000 tégla s fél

háztető

9. Salat Sándor Tavasz u. 34 vályogház teljes felújítást

igényel

10. Hajdú Sándor Tavasz u.61 régi lakóépület 25%-os kár

11. Pap András Tavasz u. 63 lakóház 20%-os kár
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12. Lukács József Tavasz u. 30 tégla és faház 20%-os kár

13. Bokor Mihály Tavasz u. 81 faház csak egy szoba

maradt meg

14. Szabó János Malom u. 1 faház 25%-os kár

15. Pap József llyésmező faház 50%-os kár

3PHLt. Szováta 695-ös iratcsomó, Kimutatás azon lakosokról kik
nek a házát tönkretette az árvíz *“

A fenti károsultakon kívül a néptanács 44 szovátai megrongáló
dott épületben állapított meg l000-től 7000 lejig terjedő kárt. 
Ilyésmezóben 3 épületben, 1000-től 5000 lejig, a háztartási javakban 
pedig 59 lakásban 500-tól 6000 lejig terjedő kárt.

Az árhullám levonulása után 225 család költözött vissza otthoná
ba, az iszap kihordása és a lakások fertőtlenítése után. A lakások hely
reállításában 22 csapatban szerveződött 186 tagú munkacsoport segí
tett a károsultaknak. Két teljes károsult családot tömbházlakásba köl
töztettek, 3 család új árvíztől védett építkezési területet kapott.

Az anyagi kárl8.246 lej értékű:

IF. Szováta 14.602.000 lej

Erdészeti hivatal 152.000 lej

Fogyasztási Szövetkezet 80.000 lej

Munkaszövetkezet 76.000 lej

Fürdővállalat és kezelési Központ 375.000 lej

IMTF. 47.000 lej

Közüzemek 17.000 lej

Villamosmüvek 11.000 lej

Építkezési tröszt 140.000 lej

Városi Néptanács 947.000 lej

ICEF. 1.800.000 lej

Összesen 18.246.000 lei
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Az üzemek ideiglenes leállása 3.000.000 lej kárt okozott. A mező
gazdaságot is komoly károk érték. Elpusztult 19 szarvasmarha, 75 juh, 
5 istálló teljesen tönkrement, 13 pedig megrongálódott, 199 ha termő
területet borított el a víz, itt 126 h területen teljesen tönkrement a ter
mőréteg.

Komolyabb károk a következő dűlőkben voltak: Abodi, 
Égettvész, Juhod köze, Észok, Ilyésmezei dűlő, Juhod mellett, Mező
derék, Földvármege, Szováta vize mellett, Iszujka berke, Ördöggát, 
Kopaci dűlő.

Még e hónapban megindult a gyűjtés az árvízkárosultak javára. A 
város lakói 191.000 lej készpénzt gyűjtöttek össze. A fizetéses alkalma
zottak 1970-ben havonta egy napi fizetésüket “ajánlották fel” az árvíz
károsultaknak, amiből városi szinten összesen 1.653.000 lej gyűlt ösz- 
sze. Ebből a hatalmas összegből sajnos még 100.000 lejt sem kaptak a 
rászorultak. Ezt a következő kimutatás igazolja:

Sor

szám Név Cím

Kapott összeg

lakás 

újjáépítésre

melléképüle

tek újjá

építésre

lakás 

berendezés

1. Bereczki Endre Tavasz u. 32 17.000 1.500 2.000

2. Csapó Antal József Antal 6.000

-

1.500

3. Megyes Mihály Vadász u. 3 7.000

-

1.000

4. Majla Dénes Akác u. 31/A 16.000

-

1.000

5. László Endre Mester u. 23 6.000 3.000 2.000

6. Lukács József Tavasz u. 30 8.000

-

1.000

ÖSSZESEN: 60.000 4.500 8.500
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Szováta áldozatkész lakosaitól, kárt szenvedett polgártársaik 
megsegítésére begyűjtött összegből 1.000.000 lejt az utak és hidak 
rendbetételére fordítottak. Ebből az összegből megjavították a Rózsák 
útján a híd betonfalát. Ugyan ilyen védőfalakat építenek az alsósza- 
kadáti iskola valamint a heti piac mellett is. 50 tonna aszfalt felhaszná
lásával újjáépítik az Akác utca útját 300 m hosszúságban. Lengő hidat 
építettek az Eminescu lakónegyed és a Patak utca között. 160 m 
hosszúságban kő és betonágyat készítettek a Sóspataknak (Sósárok
nak).

A begyűjtött pénzösszegből 600.000 lejnek a sorsáról kimutatás 
nem tájékoztat.

Az árvízkárosultak megsegítésére jelentős külföldi segély érke
zett. Ezek jó része sajnos különböző állami intézményekhez jutott. 
Szentszúrásból az árvízkárosultaknak is adtak valamit. Így például 23 
család között 40 kg citromot osztottak ki. 4 PHLt. Szováta 667-es irat
csomó. 1-es számú nyilvántartó. * Az árvízkárosultak számára ruhane
műt is gyűjtöttek.

Az árvízkárosultak elsőbbséget élveztek az épületanyag ellátásá
ban., számukra kiutaltak 52 t cementet, 180.000 téglát, 36.000 csere
pet, 100 m3 fenyőanyagot és 15 m3 cserelát.

Az árvíz teljesen tönkretette Szováta legrégibb fürdőjét, a még 
Veress József által alapított Gérát. Az épületek jó része tönkrement, 
a megmaradt berendezések pedig mind máig tisztázatlan körülmények 
között rendre nyomtalanul eltűntek.

Az árvíz következtében leálltak a városban folyó nagyobb építke
zések is mivel az építőanyag készleteket az árvízkárosultaknak utaltak 
ki. Több hónapos késéssel adják át a Fekete – Medve szállót is.

A LAKOSSÁG ELLÁTÁSA
Az ötvenes évek mélypontja után a lakosság ellátása lassan javult 

a '60-70-es években, de ez csak átmenetinek bizonyult. A Ceaușescu- 
rendszer grandomániás céljai megvalósítása érdekében a lakosság ki- 
éheztetését sem tartotta túl nagy árnak.

A város kereskedelmi hálózatát 1960-ban szervezték újjá. Az álla
mi kereskedelem üzleteit kivonták vagy átadták a fogyasztási szövetke
zetnek. A fogyasztási szövetkezetnek három termelő és 26 üzlet egysé
ge volt, ebben 92 alkalmazottnak biztosított munkahelyet. Ez a kővet
kező évben már 35-re gyarapodott. Egyes ipari termékek eladását me
zőgazdasági termékek felvásárlásához kötötték. Így zöldséget, gyü
mölcsöt, tojást, mézet, takarmányt, gyógynövényt, sajtot és szárnyaso
kat vesznek át. Megkezdte egy központi, korszerű üzlet építését, ezt 
1961-ben adták át. Most már másodszor kísérleteznek a tejeladás be
vezetésével a városban, de két hónap alatt alig 315 l tejet és 27 l tejfölt 
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adnak el, így kénytelenek beszüntetni a kellő piac hiányában. Ugyan
akkor a fürdőtelepen minden üzlet állami fennhatóság alá került. A te
lepi cukrászdában újra megjelent a háború kitörése óta csak hírből is
mert babkávé, ezt jó minőségben készítik mert “... megfelelő fekete 
kávé főző készülékkel rendelkezik”. 1 PHLt. Jelentés. 1961. augusztus 
12. *

Enyhültek az ellátási gondok. Marhahúst szinte állandóan lehe
tett vásárolni, sőt az üzletekben is megjelent a szemes kávé és sosem 
látott a banán. Azonban továbbra is hiányoztak alapvető élelmiszer
cikkek, mint a kukoricaliszt. “A fürdőtelepen a kukoricaliszt osztása 
nagyon rossz benyomást gyakorolt, főleg a fürdővendégekre, tekintet
tel, hogy hosszú sorok vannak és sok verekedés van.” 2 PHLt. Jelentés. 
1963. november 4. * A megoldás egyszerű volt a helyi hatalom részé
ről, többet nem utaltak ki lisztet, hanem csak a lenti üzletekben lehe
tett sorba állni. Az üzletekben megjelennek a friss zöldségek is, amit a 
sóváradi és más kollektív gazdaságokból szállítottak. A fogyasztási 
szövetkezet 1965-ben hat termelőegységet működtetett: malom, szó
davíz töltőde, cipészműhely, szűcsműhely, festőde és varroda. A Feke
te Medve szálloda felépítése előtt helyén a Competrol egysége műkö
dött, itt 1964-ben 220.000 l benzint és más terméket forgalmaztak. 
Ugyanitt 22 féle autóalkatrészt is árusítottak. Megszűntek a petróleum 
“osztáskor” jellemző állandó sorban állások. Mikor 1970-ben átadják 
a szállodát már készen volt és működött az éjjel-nappal nyitvatartó 
PECO benzintöltő állomás.

Az alsószakadáti lakosok 1965-ben önkéntes hozzájárulással, sa
ját erejükből építik fel az üzlethelyiséget. A munkákat Ilyés József és 
Ilyés Teréz tanítók szervezték, akárcsak a kultúrotthon és az iskola bő
vítése esetében. A Parajdi úton 1968-ban felépült a vegyes üzlet, vele 
egyszerre egy zöldségüzlet is nyílt, később ezeket az önellátási prog
ram meghirdetésekor bezárták.

A Főút és az Eminescu utca sarkán, az új tömbháznegyed mellett 
1973-ban épült fel az élelmiszer üzletet is magábafoglaló tömbház, 
amelyet az egykori Petőfi szálló helyére építettek, ennek táncterme a 
szovátai ifjúság kedvenc bálozó helye volt a két világháború között. A 
szálloda megszűnése után Majoros-háznak ismerték és kocsma (un. 
Junger-kocsma) működött benne.

A villamos áramellátási nehézségek már a ‘70-es évek második fe
lében megkezdődtek a villanyspórlási intézkedésekkel, amelyek előre
vetítették a későbbi gondokat, a rendszer teljes gazdasági csődjét. A 
lakosságot első intézkedésként a közvilágításra fordított energiának 
6.000 kWh-val való csökkentése érintette. A közvilágítást csak este 9 
óra után kapcsolták be. Harmadára csökkentik az égők számát az in
tézményekben. A néptanács felrója, hogy a szállodák előtt még világí
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tanak az égők, a gazdák az állatok esti ellátásakor felgyújtják az udva
ri égőket, a fűtetlen irodákban villanymelegítőket használnak még. 
Tekintettel a fürdővendégekre a fürdőn még meghagynak néhány vi
lágítótestet. 3 PHLt. Jelentés. 1977. október 28. * Később újabb meg
szorító intézkedéseket hoznak az elektromos energia és a földgáz 
használatában: a vendéglőket este 10 órakor zárják, a külföldieket is 
ellátó egységeket kivéve, ezek éjfélig tarthatnak nyitva. 4 Maros me
gyei néptanács 157/1980. április 1 sz. határozata. * Az üzletek nyit- 
vatartását a napfelkelte függvényében határozzák meg. 5 Maros me
gyei néptanács 221/1980. május 8 sz. határozata. *

Az ‘80-as évek Romániájára jellemző élelmiszer hiány jelei már 
1978-ban jelentkeztek mikor napokra-hetekre eltűnik az üzletekből az 
olaj és a cukor. Egyre gyakrabban akadozik az ellátás. Ez a lakosságot 
felhalmozásra készteti, ami még súlyosabbá teszi az ellátás hiányait. 
Az üzletek kiürültek, a polcokon, a hűtőszekrényekben jobbára csak 
savanyúságot vagy olcsó műanyag díszeket lehetett találni. Egyes élel
miszereket csak a szállítás utáni órákban lehetett vásárolni több órás 
sorban állás után. Legsúlyosabban a kenyér ellátás érintette a városi 
lakosságot. A gyenge minőségű, barna kenyérért naponta hatalmas so
rokat kellett végigállni, a nehézségeket az is tetézte, hogy az állattartó 
gazdák takarmány hiányában többszöri sorban állással vagy “feketén” 
kenyeret vásároltak fel állataik számára. A krónikussá vált kenyérhi
ány miatt 1981-ben elrendelik, hogy minden család naponta csak egy 
kenyeret vásárolhat. Ugyanabban az évben a néptanács nyolc ha földet 
utal ki és 1-4 áros parcellákban oszt ki a tömbházlakóknak 
Jánosmezőben abban a reményben, hogy így enyhíteni tud az ellátási 
nehézségeken. A korszak nagyobb ünnepein – a Ceaușescu pár januá
ri születésnapja, Május 1, Augusztus 23, December 30 – a néptanács, a 
helyi vállalatok kétségbeesett erőfeszítéseket tesznek az ellátás pilla
natnyi javítására, hústermékek juttatására az üzletekbe. Ezekre a na
pokra kérik a leszerződött disznók leadását, így két-három alkalom
mal sikerül minden családnak fél kiló húst juttatni, de ezért is hosszú 
sorokat kellett kiállni. Szabályozzák a cukor elátást is, névsorok alap
ján “osztják az adagot”. Minden személynek másfél kilogramm cukrot 
és fél liter olajat “osztottak” például 1981 szeptemberében.

Végül is a lakosságot magára hagyták, megszületett a döntés lás
sák el magukat. Ennek nyomán születtek meg az un. önellátási tervek. 
Minden vállalat termelje meg étkezdéi számára a szükséges húst. 
Szováta kilenc intézménye 36,6 t húst kellet előállítson. Egyes vállala
tok sertésállománya meghaladta a kollektív gazdaság állományát. Míg 
a két gazdaság 50-50 disznót tartott, a fürdővállalat tervében 100, a fo
gyasztási szövetkezet tervében 60, a középiskola tervében 40 állat kö
telező tartása szerepelt. Az Államtanács 313/1981 sz. rendeletében 
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“tudományosan” meghatározza a racionális táplálkozás normáit, de 
ezeket az élelmiszereket is “helyi erőforrásokból” kellett előállítani. A 
városi néptanács 1982. január 16-i ülésszakán kiderül, hogy “a szová
tai termelésből még az MTSZ tagok fejadagja sem jön ki”. 6 A város 
ellátási terve. PHLt. 1216/1982. 62, 82. * A “racionális” (!) ellátásból 
50,5 t hús is hiányzott. Így megengedték, hogy a tömbház negyedekben 
is építsenek pajtákat, tartsanak disznót, megjelentek a “disznóne
gyedek”.

Üzemanyag takarékossági intézkedéseket is bevezetnek. Megje
lennek a gázzal üzemeltetett autóbuszok, tetejükön hatalmas tartá
lyokkal. Megritkulnak a távolsági járatok is. A magánkocsik közleke
dését csak minden második vasárnap engedélyezik az 5 – 20 l benzin
adaggal. Vasárnaponként felfüggesztik a helyi és a távolsági járatokat. 
Ez az intézkedés 1983. szeptember 3-án a tejfeldolgozó üzem munká
sainak megmozdulásához vezetett. A folyamatosan dolgozó üzem 
munkásai nem tudtak eljutni munkahelyeikre. 7 PHLt. Jelentés. 1983. 
szeptember 3. * A közszállítás hétköznapokon sem volt zökkenőmen
tes. Takarékossági okokból “leépítik” a jegyeladói állásokat. Az auto
mata jegykezelő-rendszerrel működő autóbuszokhoz vonaljegyet csak 
a telepi pénztárnál lehetett vásárolni, így pl. a vasútállomáson buszra 
ülő vendég biztos áldozatává vált a fizetését részesedésben kapó ellen
őrnek.

Az elektromos energia is hiánycikké vált, 1983-ban 60.000 kWh-t 
utalnak ki a néptanácsnak és az alárendelt intézményeknek, szigorúan 
megtiltva a kiutalt mennyiség túllépését. Ez a mennyiség is évnegye
denként csökkenő tendenciát mutat: 17.000, 16.000, 14.000 és 13.000 
kWh.8 PHLt. Maros megyei VB 12.959/1982. november 23 sz. átirata. 
1267/1984 iratcsomó. * Az önellátási program magába foglalja az 
energia önellátást is. Ezért nagy munkaráfordítással kis erőműveket 
építenek, kettőt a Szováta-patakára Szakadáton és kettőt a Juhodra 
Ilyésmezőben. Ezek működtetése soha nem volt kifizetődő. Nemcsak 
a közvilágítás lett egyre szegényesebb, a lakásokban is egyre hosszabb 
áramszünetek voltak. Egyre többen leszoktak a televízió nézésről 
azért is mert a rövid műsoridőben csak párt propagandát közvetítettek 
és az utált vezető házaspárt nézhették csak. Áramkieséskor elromlot
tak a készülékek, a hűtők ahol a keservesen, sokszor “feketén” “szer
zett” élelmiszerek megromlottak. Újra használják világításra a gyer
tyákat, a petróleum lámpákat.

A főbb élelmiszereket 1985-től újra névsorok, élelmiszerjegyek 
alapján “osztják”. Az év első felében mindössze háromszor adnak ku
koricalisztet, csak a nehéz testi munkát végző erdei munkások kapják 
meg a fejadagot. Ugyanakkor a város 26 t-val kevesebb húst kapott. Az 
élelmiszerhiány egyik kiváltó oka az exportra termelés volt, 1989-ben 
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a tejfeldolgozó üzem 650 t sajtot állított elő, ebből 380-at szállítottak 
külföldre és a megmaradt sem került a szovátai üzletekbe.

Ekkor már a keresettebb ipari cikkeket – mint a színes televízió, 
hűtőszekrény, fagyasztóláda, gázkályha, aragáztartály – is csak kiuta
lásra lehetett kapni. Júliusban az egész város 1 hűtőládát, két színes te
levíziót és tíz aragázkályhát kapott. Míg kályhát a nyugdíjasok is kap
hattak, máshoz csak a vállalatok jegyzékeiben szereplő alkalmazottak 
juthattak hozzá. Az üzletek üresen tátonganak, szinte semmit sem le
hetett vásárolni, hetente csak egyszer kaphattak friss árut. Ebből csak 
a csirkecsont és a szójás felvágott került a sorbanállók kosarába. A fel
dühödött tömeg sokszor egymást taposva birkózott a csirke csonto
kért. Még a néptanács pánkósütőjét is leállították cukor, liszt és olaj
hiány miatt.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A városi lakosság egészségügyi ellátásának színvonalát más, ha

sonló nagyságú városokhoz képest is jelentősen megkönnyítette, hogy 
az egészségügyi kör mellett fektető és szülőotthon működött, ezt egé
szítették ki a telepen működő rendelők. A szovátaiak viszonylag köny- 
nyen érhették el a marosvásárhelyi egyetemi klinikákat is, ahol ebben 
az időszakban még túlsúlyban voltak a magyar orvosok.

1960-ban a felnőtt fektetőben még csak 12 ágy volt, amelyben 251 
beteget kezeltek, a gyerek fektetőben 5 ágy volt. A városban legtöbben 
kutakból vagy a Szováta-vizéből kivezetett Malom-árokból nyerték a 
háztartásban felhasznált és az ivóvizet. A jódszegény víz következté
ben állandóak volt a golyvás megbetegedések, ebben az évben is 190 
golyvás beteget vettek nyilvántartásba. Mivel a Szováta-vízébe folyt a 
telepi kanális (a Malom-árok vízének kivétele alatt) és végig folyt a 
keskeny völgyön, állandó járványveszélyt jelentett. Évente jegyeztek 
fel tífuszos megbetegedéseket is. A szovátai kis fektető évről-évre gya
rapodott, bővült. A fektetőben 1964-ben már 20 felnőtt és 5 gyerekágy 
volt, amelyek mellett még 3 ágy állt az anyák részére. Nyolc ágy állott 
a szülő nők rendelkezésére. Évi átlagban 1963-ban a fektetőben 14, a 
szülőotthonban 4 ágy volt foglalt. 1 PHLt. Jelentés. 1964. január 20. * 
A fektetőt 1967. februárjában korházi rangra emelték. A szovátai kör
zet 3 rendelőjében 3 orvos, 12 középkáder és 15 kisegítő személy tel
jesített szolgálatot. A telepi poliklinikán 3 szakrendelő állt a lakosság 
rendelkezésére: fogászat, röntgen és nőgyógyászat, ez az intézmény 
biztosította a mentőszolgálatot. Más szakrendelésre az erdőszentgyör- 
gyi poliklinikára küldik a betegeket. 1967-ben 250 születést vezettek le 
a szülészeten, ez a szám 1968-ra 319-re nőtt. Szováta városok kívül ide 
tartoztak a környező falvak, Nyárádremete és a Hargita megyei Parajd 
is. Gyakran hoztak be szülő nőket Nyárádmagyarósról Alsó- és 
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Felsősófalváról, sőt még Siklódról is. Ezekben az években a szülések 
számát pozitiven befolyásolta a születés megszakítások számát korlá
tozó rendelkezés.

A szülészetre 1971-ben 154 beutalás és 131 szülés történt. 169 ter
hes nőt vettek nyilvántartásba. A fektetőbe 617 beteget utaltak be, a 
krónikus betegségek közül magas vérnyomást 148, szívbetegséget 85, 
gyomorfekélyt 69 esetben állapítottak meg. Krónikus gyermekbeteg
ségek közül a leggyakoribb az alultápláltság (!) volt, 27 nyilvántartott 
esetben. 2 PHLt. Jelentés. 1972. november 17. *

1972. december 15-ig a szovátai egészségügyi körhöz egy felnőtt 
rendelő, egy gyermekrendelő, két fogászati rendelő és Sóváradon egy 
középkáderrel betöltött rendelő tartozott, de már augusztusban az 
egészségügyi minisztérium decemberi határidővel kettőre emeli a kö
rök számát. Felemelik az orvosok számát is, 1974 februárjától már 
nyolc orvos, két gyerekorvos és két fogorvos tevékenykedik a város
ban. Ez lehetővé teszi, hogy a 20 ágyas fektető és a 10 ágyas szülőott
hon mellett újraindítsák a két évig bezárt gyerek fektetőt. 3 PHLt. VB 
gyűlések. 1974. március 8. * Ezek a változások azt eredményezték, 
hogy országos viszonylatban is egészségügyi szempontból Szováta az 
egyik legjobban ellátott városka volt. Ehhez hozzájárult az is, hogy a 
fektetőt átveszi a megyei korház és ezután mit annak kihelyezett rész
lege működik. A pohklinikán is 1978-ban már öt rendelő működött: 
belgyógyászat, gyerekgyógyászat, nőgyógyászat röntgen és laboratóri
um. A betegek ellátását 10 orvos és 27 középkáder végzi. 4 PHLt. Je
lentés. 1978. november 17, december 19. * A korház felnőtt részlegén 
45-re nőtt az ágyak száma, de a szülő nőket Erdőszentgyörgyre irányít
ják, csak egy szülőszobát tartanak fent sürgősségi esetek számára. A 
korház mellett mentőállomás is működött négy mentőautóval és öt 
gépkocsivezetővel.
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URBANIZÁCIÓ SZOVÁTÁN
Az 1952-ben, városnak nyilvánításának évében Szováta egy jelleg

zetes székely nagyközség életét élte, amelynek életében a legmélyebb 
változást a fürdőtelepe hozta, a maga előnyeivel és árnyoldalaival egy
aránt. Tulajdonképpen egy nagyközségből és egy fürdőhelyből tevő
dött össze a (fürdő)város. Vízvezeték-, csatorna hálózat, területének 
egészét átfogó villanyhálózat nem létezett. Lakói elsősorban mezőgaz
dasággal és fakitermeléssel foglalkoztak.

Városiasodásra utaló jelek a fürdőtelepen jelentkeztek a század
fordulón, mikor bevezették a villanyvilágítást, felépült a szűrőház és a 
vízvezeték, de ez csak felületesen érintette a község életét. Áldásait el
sősorban a fürdővendégek élvezték. Ez a helyzet lényegében csak a 
hatvanas évek kezdetén változott.

1961-ben területén már 18,5 km utcát világítottak meg 204 égővel. 
A közvilágítás ha lassan is, de gyarapodott: “Átlag 297 db. égővel és 
napi 11 órai áramszolgáltatással biztosítottuk a város közvilágítását” - 
állapítja meg a Néptanács 1965. augusztus 11-én előterjesztett jelenté
se. Azonban ugyanekkor Szakadáton és llyésmezőben még petróleum
lámpákkal világítottak. Szakadát villamosítását csak 1966-ban kezdték 
meg, azonban a teljes befejezésre még a 80-as évekig kellett várni. Te
kintettel a fürdőre a Néptanács megszervezte a szemét elszállítását, az 
utcák tisztántartását, amelyeket naponta sepertek és locsoltak, parkjai 
a nyári szezon ideje alatt mindvégig virágdíszbe voltak. Ezért a Minisz
tertanács városok közötti versenyén három gépkocsit kapott, de ezek 
sokáig nem működhettek mert a tartományi pénzügyi osztály nem 
hagyta jóvá a gépkocsivezetői állásokat.

Tovább korszerűsödtek utcái a csatornázás kiterjesztésével. Ben- 
nebb tették a kerítéseket és járdát építettek a Petőfi Sándor, Kossuth 
Lajos, Ady Endre, Marx Károly és Május 1 utcákban. Ez egyelőre csak 
a főutakra terjedt ki. A mellékutak továbbra is nagyon rossz állapot
ban voltak, karbantartásuk a lakosság vállára nehezedett. Ez jellemez
te az Ilyésmezőbe vagy a tanyákra vezető utakat is. 1 PHLt. Jelentés. 
1965. november 3. * A főút aszfaltozása elérte a Tűzoltóság épületét, 
sőt fél kilométerrel meg is haladta azt. Javul a közlekedés a telep irá
nyába is, 1969-70-ben építik fel a Szováta-vizén az Eminescu utcában 
átvezető új betonhidat.

A vízvezeték bővítése a város irányába, az új lakótelep felépítése 
szükségessé tette egy új, nagyobb kapacitású víztelep építését, amelyet 
1969-ben adtak át. Kapacitása lehetővé tette a vízvezeték további ki
építését. 2 Vörös Zászló. 1971. március 4. * Addig a frissvizet szállító 
vezetékek csak a főutakat követték, ezután mellékutcákat is ellátnak a 
jó minőségű ivóvízzel. A Templom, Akác és Vörös Csillag utcákban 
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épített 1.500 m hosszú vezeték mellett bevezetik a vizet az iskolába is. 
* PHLt. Jelentés. 1972. január 24. *

LAKÁS ÉPÍTKEZÉSEK

Az erőltetett szocialista iparosításhoz kapcsolódott egy nagymé
retű lakásépítési program is, ez kétségkívül megoldotta a városokban 
a lakáskérdést. Faluról városba vándorló, az egyre kilátástalanabb fa
lusi gondok elől városra menekülő, egyik napról a másikra életformát 
váltó tömegeket tömbházlakások (blokklakások) várták. Ezzel egy 
mesterségesen felfokozott szükségletet elégítettek ki. így történt ez 
Szovátán is, a bővülő erdőkitermelő és fafeldolgozó vállalatokban, a 
telepi szolgáltatásokban dolgozók kapnak új lakásokat az épülő új 
“blokknegyedekben”.

A kisállomás mellett 1957-58-ban felépült hat lakrészes tömbház 
volt az első ilyen jellegű épület Szovátán. Ezt még fa fűtésre tervezték 
tágas szoba-konyhával, fürdőszobával, kamrával és előszobával, csak 
hidegvíz-vezetékkel szerelték fel.

Magánépítkezések is mindig voltak, 1961-ben 114 lakásépítési ké
rést jegyeztek be, ebből 112-t hagytak jóvá. Ebben az évben 31 házat 
építettek fel, így összesen 1.343-re emelkedett a számuk Szováta terü
letén. A magánépítkezéseket hátráltatja a mész, cserép, nád és kályha
csempe krónikus hiánya. A városban nem volt építőipari anyagokat 
előállító gyár. Kezdetben csak un. “cigánytéglát" égettek kis vállalko
zók.

Szováta első 12 lakrészes tömbházának alapját 1962 telén ássák ki 
a Majoros Istvántól kisajátított telken, ez a mai Eminescu-negyed 
út menti, cseréppel fedett háza. Ez azonban még nem enyhítette a 
lakáshiányt egy olyan városban, ahol az egyfőre eső lakfelület 4,5 
m2 alatt volt. A néptanács kezelésében lévő 92 épület 375 család
nak adott otthont, ezekben az államosított házakban egy lakóra 1 
m2 körüli felület jutott. 1 PHLt.. Jelentés. 1964. március 2. * Ma
gánépítkezőknek 1963-ban 32 építési terv készült, nagyrészüket 
Teil András és Klosz Bálint építészek készítették."PHLt.. 
XIII/1963. 15. o. *

Ezekben az években Szovátának még nem volt városrendezési 
terve, ez rányomja bélyegét a város fejlődésére is. Nem alakult ki egy 
központi tere, amelynek természetes helye a városháza és a mellette 
lévő útelágazás körül lenne. Ez azt is eredményezte, hogy a lakáshiány 
ellenére sem adnak ki építkezési engedélyeket a város területén. 18 
visszautasított kérelmezőt büntetnek meg és több engedély nélkül fel
épült magánházat ítélnek 1965-ben lebontásra a hatóságok. Gyökeres 
változás csak 1966-ban következett be a magánlakás építkezésben. Ez
után újra engedélyezték az építkezéseket. Az építkezési anyagok ek
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kor még viszonylag olcsók voltak, a saját kerttel, állatokkal rendelke
ző munkások és tisztviselők fizetésük nagy részét építkezésekbe fek
tethették. Olcsó hitelekkel is segítették a lakásépítkezést, 20 éves ha
táridőre adtak kölcsönöket. A RKP KB-nak 26/1966 sz. rendelete sze
rint csak emeletes házak építését engedélyezik. Ezekben az években 
jelennek meg a szépen berendezett emeletes házak, amelyeknek mé
retei meghaladták a család szükségleteit, illetve lakói szükségleteit, 
akik sokszor csak a konyhát, nyári konyhát esetleg egy szobát laknak. 
A telekkérések részleges megoldása érdekében ekkor parcelláznak ki 
23 házhelyet a Teszlován villa (egykori tulajdonosa Tesloveanu 
Octavian volt) telkén. 3 PHLt.. Folyamodványok. 1968. 43. *

Már ekkor egyes állami tulajdonban lévő lakást eladnak a lakók
nak, 1968-ban 41 lakást adnak el. Állami tulajdonban 98 épület ma
radt 267 lakrésszel. 4 PHLt.. Jelentés. 1968. november 10. *

Az Eminescu lakótelep kiépítése az egykori Majoros kertben 
1969-ben kezdődött meg. Ebben az évben egy 16 lakrészes cseréppel 
fedett és egy 40 lakrészes lapos fedelű tömbház épült fel, 5 PHLt.. Je
lentés. 1969. július 16. * majd 1970 első hat hónapjában 80 lakrészt fe
jeznek be. 1972-ben már eladásra is építenek két tömbházat, mellettük 
egy jóval szerényebb kivitelezésű 30 lakrészes is épül. Elkészítik az el
ső hóközpontot is, ezután eltűnnek a fásszínek. 1972-ben 30 családi 
ház épült, ebből csak 19-nek volt engedélye. Az építkezők számára tel
keket mérnek ki a Parajdi úton, parcellázzák a Tölgyfa és a Csendes 
utcát.

Ceaușescu hírhedt falurombolási terve már ekkor elkezdődik, 
kezdetben 25 éves terv készül Szovátán is, 2000-ig a Szovátához tato- 
zó három kisebb település el kellett volna tűnjön. Az 562 telkes 
Szakadát 120 családját az Állomás utcába és a Parajdi útra kellett vol
na költöztetni. Ilyésmező felszámolása hét szakaszban, 1976-1981 kö
zött és 2000 fejeződött volna be. A települést a Május 1, November 7, 
Sebes és Vörös Hadsereg utcákba kellett volna áttelepíteni. 
Kopactanya 61 gazdaságában élő 276 személyt a Hosszú utcába tervez
ték átköltöztetni. 6 PHLt.. VB hosszúlejárati terve a lakosság fokoza
tos átköltöztetéséről. 1975. október 1. * A helyi néptanács vezetői fel
ismerték a tervek kivitelezésének lehetetlenségét, a benne rejlő nagy 
társadalmi feszültségeket és az első évekre a peremtelepülések lakos
ságának természetes fogyásával megegyező számokat tervszerűsítet- 
tek. A tulajdonképpeni falurombolást, a maradék lakosság erőszakos 
átköltöztetését csak a távoli ezredfordulóra tervezték. A kis falvak, ta
nyák lakosságát azok az intézkedések érintették a legjobban, amelyek 
megtiltották az építkezést, a házak, utak javítását, megszüntették a 
szolgáltatásokat.
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A ‘70-es években is tovább folyt a tömbházak építése. 1975-77 kö
zött 180 lakrész épült a városban, ezek mellett 66 magánház is elké
szült. Ezekbe összesen 250 család költözhetett be. A magánházak ki
zárólagos fűtőanyaga a fa volt, 1976-tól a tüzelőanyag lerakatnál köte
lező módon kőszenet is utaltak ki a vásárlóknak. Mivel azok nem ren
delkeztek olyan kályhákkal, amelyekben ezt el is lehetett volna égetni, 
a szenet így rendszerint kifizették, de nem szállították cl. 7 PHLt.. Je
lentés. 1976. december 7. *

Újabb rendelkezések szerint 1978-tól a szovátai magánházak leg
kevesebb kétemeletesek (három színtesek) kellett legyenek. Az épít
kezők ingyenes típusterveket kapnak, de az építkezési kedv már meg
csappant, csak 8-an folyamodnak engedélyért, 55 lakós kért javítási en
gedélyt. Vass Józsefet 10.000 lejre büntették mert nem épített emele
tet. Nagy János 5.000 lejes büntetést kapott mert házának vályogfalát 
téglára cserélte ki, de egy engedély nélküli kempingház építésért csak 
1.000 lej büntetés járt. Ebben az évben 20 lakrész épült állami alapból, 
48 lakrészt eladásra építettek az Eminescu negyedben. A negyed mel
lett szabályozzák Szováta-patak medrét, 600 m hosszú vasbeton védő
falat építenek. 8 PHLt.. Jelentés. 1978. szeptember 22. * A következő 
évben 68 tömbházlakást építenek, ebből 20-at állami alapból, ugyan
akkor befejeznek 12 magánházat is.

Szováta második nagy lakónegyedének építése 1979-ben kezdő
dik meg, Grivicának nevezik el, mai neve Petőfi Sándor. Ezután az 
előre gyártott elemek alkalmazása gyorsabbá tette az építkezést, azon
ban az új lakások minősége egyre gyengébbé vált. 1980-ban 215 lak
részt építettek. A viszonylag sok építkezés lakásbőséget teremtett, így 
az E tömbház 3- és 4-es lépcsőházában a földszinti erkély nélküli lak
részekre nem került vevő. Közel egy éven át lakatlanul álltak, míg a 
megyei néptanács külön rendeletével sokgyermekes családoknak utal
ják ki állami lakásként. 9 Maros megyei Néptanács 476/1980. október 
22-i Határozata. *

A Grivica lakónegyed bővítésével 1980 őszén és telén lebontásra 
kerülnek a városházával szembeni magánházak. 10 PHLt.. Jelentés 
1980. december 19. * Ebben az évben lebontanak két épületet olyan 
területen, amely nem tartozott a belterülethez. Szovátán 8 építkezési 
engedélyt és Ilyésmezőben egyet adnak ki.

1981-ben már csak alig ötvenöt építenek, amelyből 20 került el
adásra, 92 építési engedélyt adnak ki két és háromszintes házak építé
sére.

A krónikus energiahiány, az erőltetett energiasporlás következté
ben újratervezik a tömbházakat. Az 1983-tól épülőket már nem kap
csolják rá a központi fűtésre, a lakásokat fafűtésre tervezik. Ennek el
lenére igen keresettek voltak a külsőre tetszetős, kényelmes, lépcsőhá
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zanként csak hat lakrészes kis tömbházak. Ezekből épült fel a Grivița 
– mai Petőfi Sándor – negyed egyrésze és a Virág negyed. Tervbe vet
ték 1985-ben egy új kultúrközpont építését is, amelyre egy külön szám
lán már 736.224 lejt össze is gyűjtöttek, de a munkákhoz hozzá sem 
fogtak. 1986 januárjáig 1.290 lakrészt építettek fel a városban, ebből 
583 volt az Eminescu és 521 a Grivița negyedben. Állami tulajdonban 
726 lakrész volt, ebből 182 volt egyszobás és 72 fafűtéses.

Szováta harmadik lakónegyedének, a Virágnegyed építéséhez 
1986-ban fognak hozzá, az első 24 lakrészes tömbháznak első lépcső
házát május 1-én adják át. Ugyanekkor 6 magánház építését fejezik be, 
kettőt Szovátán, hármat Ilyésmezőben (!), egyet pedig Sóváradon. A 
tömbházlakások száma ekkor már megközelíti a magánlakások szá
mát, a 2.760 lakásból már 1986 volt tömbházban. Előirányozzák a ma
gánházak számának lecsökkentését 605-re, a lakosság 7/8-át blokkba 
akarják kényszeríteni. 11 PHLt.. Jelentés. 1987. május 29. *

1988-89-ben építik fel Szováta negyedik, utolsó tömbháznegyedét, 
a Függetlenség negyedet, ennek érdekében nyolc magánházat sajátíta
nak ki.12 PHLt.. 1.327/1988. VB gyűlések jegyzőkönyvei. 8. * Végül is 
Szováta hajdani faluközpontjában összesen 13 magánházat bontanak 
le, lakóikat (Ágoston Jusztina, Ágoston Zoltán, Gagyi Endre, 
Blénessy Berta, Domokos József, Bíró Gábor, Deák Irma, Lőrinczi 
András, Fülöp Mária, Jakab János, ifj. Jakab János, Csortán János, 
Treznai Alexandru) blokklakásba kényszerítve.

Az 1975-ben kidolgozott falurombolási tervből Szovátán gyakor
latilag nem sok valósult meg. A lebontott házak aránya elenyésző volt, 
igaz ez lakóikat nagyon súlyosan érintette. Új házak építésére is adnak 
engedélyt a megsemmisítésre ítélt településeken. Azonban 1988-ban 
“aktualizálják” a tervet. Országos szinten felére akarják csökkenteni a 
falvak számát, 12.890 falut akarnak felszámolni. Szováta városban is 
45%-al kívánják csökkenteni a beépített területet. Tervbe veszik 
Ilyésmező azonnali lebontását és lakóinak beköltöztetését. 13 PHLt.. 
Jelentés a városrendezési tevékenységről. 1.328/1988. 2. *

ISKOLÁK
Az 1963/64-es tanévtől létrejött az addigi négy osztályos román ta

gozat V. osztálya. Addig a negyedik osztály végzettjei 
Erdőszentgyörgyön folytatták tanulmányaikat. Az első V. osztály 22 
tanulóval indult, ezeknek több mint fele a jobb érvényesülés reményé
ben román tagozatra íratott magyar anyanyelvű gyerek volt. Osztály
főnöke Maria Danciu román tanár volt. Beíratott tanulók nevei: 
Ádám Angéla, Bírta Károly, Cîmpeanu Ioan Vasile, Cociș Mariana, 
Gáll Georgeta, Kedves András, Kinda Péter, Kovács Erzsébet, Köllő 
Béla, Matei Vasile, Matei Viorica, Megyes Sándor, Mureșan 
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Laurențiu, Nagy Julianna, Nikulics Eszter, Polgár Sándor József, Pop 
Maria, Treznai Daciana-Livia, Tóth Berta, Vadász Károly. Vass Haj
nal. 1 Ady Endre Középiskola. 1963/64. tanév. Osztálynapló V. A. osz
tály. * A középiskola és a felsőszakadáti iskola román tagozatára 1966- 
ban már 124 tanuló iratkozott be.

A szovátai iskolák mindvégig tanterem hiánnyal küzdöttek. 1967 
őszén a tanteremhiány enyhítésére a telepi iskola épületében, a Sán
dor János villában egy nyitott terasz beépítésével egy újabb tantermet 
hozott létre Fekete Árpád igazgató, amely a szülők, a tanerők és a ta
nulók közös munkájával készült el. Szeptember 15-én adták át a kö
zépiskola étkezdéjét és konyháját.

Az épülő blokknegyedek mellett, a Főút és az Eminescu utca ke
reszteződése mellett készült el 1971-ben a nyolctantermes, kétszintes 
új általános iskola. Építését szükségessé tette az új negyed nagy gye
reklétszáma, amit az is súlyosabbá tett, hogy a telepről leköltöztették 
a lakókat. A telepi iskola 174 tanulója és tantestülete költözött le a vá
ros első önálló általános iskolájába. Már a leköltözés évében szűknek 
bizonyult az új épület is, ezért tanteremmé alakították át a tanárinak, 
az orvosi rendelőnek és a könyvtárnak szánt helységeket. Az új iskola 
első igazgatója aki az áttelepülés és a berendezkedés munkájának rá- 
nyitója Fekete Árpád történelemtanár volt. A következő évtől a IX. 
osztály indításával már többmint 500 tanuló volt beiskolázva. Minden 
iskolába bevezették a műhelygyakorlatot, a 8 iskolaműhelyben 805 ta
nuló nyert kiképzést 1977-ben. A középiskolának bútorasztalos, laka
tos, könyvkötészeti és szabászat-háztartási műhelye volt. A városban 4 
iskolai laboratórium működött, 3 a reáliskolában – fizika, kémia és bi
ológia, fizika-kémia laboratórium az 1-es számú általános iskolában.

1972-ben 12 szovátai érettségizett jelentkezett egyetemi felvételi
re, sikeresen felvételizett 6. A VIII osztályt végzettek közül középisko
lába felvételizett 30, szakközépiskolába 2, szakiskolába 39 tanuló, 34- 
en szakképesítésbe részesültek.

Pionírházat is létesítettek 1973-ban, ebben 10 technikai kör mű
ködött 22 csoporttal, 336 tanulóval. A tehetségesebb, technikai érdek
lődésű gyerekek rádió, elektromosságtan, repülő- és hajómodellező, 
karting, fafaragászat, fotó és könyvkötészeti körre járhattak. Goldstein 
Heinrich 120 mm-es Newton rendszerű távcsövet adományoz a Pionír
háznak. Csortán János karbantartó szakmunkás irányításával a tanu
lók és az esti tagozat diákjai kis kupolát építenek számára, a csillag
vizsgálót 1979. november 27-én avatták fel. 2 Demeter József: Csillag
vizsgáló Szovátán. Vörös Zászló. 1979. november 29. * A csillagászati 
kör 11 évig működött Józsa András fizika-kémia szakos tanár vezeté
sével.
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Évről-évre megismétlődtek a hulladékgyűjtési “akciók”. 1976-ban 
az I – VIII. osztályos tanulók számára 200 kg rongy, 680 kg papír és 
5.000 kg ócskavas mellett 800 literes üveg gyűjtése volt a “terv”.

Folyamatosan sűlyedt az oktatás minősége, amelyhez elsősorban 
a tanításban is alkalmazott “tervszerűsítés” járult hozzá. Szigorúan 
számon kérik, gyűléseken nyilvánosan megszégyenítik a “buktató” ta
nárokat, arra hivatkozva, hogy csakis ők lehetnek hibásak ha a tanulók 
nem sajátítják el a tananyagot. A felhíguló, “tömegtermelésre” beren
dezkedő iskolákban háttérbe szorul a minőségi oktató-nevelő munka. 
Az 1977-es tanévben az átmenő tanulók részaránya eléri a 91%-ot, 
ugyanez az I – IV osztályban 99,45%. Így ekkor már olyan tanulók is 
bekerültek a középiskolába, sőt érettségi vizsgát is tettek, akiknek 
alapvető hiányosságaik voltak az írás-, olvasás-, számolásban.

A középiskolát és általános iskolai osztályokat 1978-ban szétvá
lasztják. A középiskola a Faipari és Környezetvédelmi minisztérium 
hatáskörébe került, az alsóbb osztályaiból létrejön a 2-es sz. általános 
iskola a régi katolikus iskola épületében.

Szováta alapításának 400. évfordulóját3 az akkori városvezetőség 
nem ünnepelte meg, ennek ellenére Fekete Árpád tanár osztályun- 
nepséget rendezett. A korabeli sajtóban jelentek meg kisebb megem
lékezések. Tófalvi Zoltán újságíró, aki Szovátán végezte középiskolai 
tanulmányait felméri egykori iskolája eredményeit. Ezek szerint 1950- 
1980 között "... Szovátáról 71 tanár, 6 újságíró, 27 orvos és gyógysze
rész, 94 mérnök és almérnök, 15 más főiskolát végzett került ki.” 4 Tó
falvi Zoltán: Szováta 400 éves. Utunk. 1980. szeptember 26. *

Az első bekecsi csillagtúrát, a Bekecs kórüli települések iskolái
nak találkozóját a szabad természetben 1975-ben szervezik meg első 
ízben. Kezdeményezői Madarász Antal székelyvajai, Török Mihály és 
Csortán Márton szovátai tanárok voltak. A Bekecs tetőn közel 2.000 
gyerek gyűlt össze és ismerkedtek egymással, a helytörténet, népha
gyományok és a helyi művelődéstörténet nagyjaival, eseményeivel, 
olyan ismereteket szerezhettek, amelyeket régen száműzött a hivata
los tananyag. Népdalok tanulásával, játékokkal lett teljessé a nap. 
Meglátogatták a világháborús emlékművet. A találkozókat nem tiltot
ták be, de a megyei Pionírtanács a ‘80-as évek végefelé bevette a prog
ramjába és ezzel elvesztette eleven, spontán jellegét.

Szovátán nagy népszerűségnek örvendtek az un. pionír expedíci
ók. A tanulók megismerkedhettek a Székelyföld és a szórványvidékek 
magyarságának életével, történetével és néprajzával. Ez is pótolta a 
tananyagból száműzött nemzetiségtörténetet, Erdély történetét. Elju
tottak Torockóra, az Aranyos- és a Jád-völgyébe, a Bánságba és a 
Parciumba, Kalotaszegre, Máramarosba, a Barcaságba, A 
Homoródok vidékére. Sőt még a csángó-földre is eljutottak.
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Ekkorra a középiskolában már csak mutatóban maradt egy-egy 
magyar osztály. A zömében magyar nemzetiségű tanulók csak román 
osztályokba járhattak. Magyarul nem tudó román nemzetiségű tanáro
kat neveznek ki, akik csak románul tanítanak, annak ellenére, hogy 
nem tudnak kommunikálni tanítványaikkal.

EGYHÁZAK SORSA A DIKTATÚRA ÉVEIBEN

Két évi munka után, 1973. szeptemberében fejezik be a római ka
tolikus templomon az árvíz után kezdett javítási munkákat. “A temp
lom újjászentelése szeptember 30-án volt, melyre felkérték Gurzó P. 
Anaklét atyát, a gyulafehérvári Papnevelde spirituálisát.” 1 Domus 
História. 1973. *

Egyházi vagyon mentése még ezekben az években is folyt. A ka
tolikus egyház 1974-ben, 95.000 lejért visszavásárolja az államosított 
kántori lakást, amit per útján már visszanyertek, de újra államosítot
ták. A lakást Lukács András kántor nevében vásárolják vissza, mert 
csak a lakó mint személy vásárolhatta meg lakását. A hivatalos átírás
kor a városi néptanács feltételül szabja a fürdőtelepi alsó parkoló te
rületének átadását.

Szovátáról is kerültek ki teológiát végző ifjak, “Lukács János új- 
misés, Lukács András kántornak fia, folyó év június 30-án délelőtt 11 
órai kezdettel mutatta be első szentmiséjét a szovátai templomban.” * 
Domus História. 1974. *

Törők Mihály esperes plébános, aki a szovátai egyházközség tör
ténetének talán legnehezebb éveiben szolgált, 1978. március 25-én vo
nult nyugdíjba 42 évi szolgálat után. Két év múlva 1980. június 12-én 
halt meg.

Helyére 1978. március 28-án nevezik ki a Oláh Domokos 
Kézdiszetivány-laborfalvi plébánost. Nevéhez fűződik a környékbeli 
kis falvak katolikus templomainak felépítése.

“Emlékszem 1980-81-ben Ilyésmezőn a saját szakállunkra építet
tünk fel egy új templomot. Az akkori néptanács büntetése nem is ké
sett. Sőt kétszer büntettek. Egyszer a terület tulajdonosát és azután az 
egyházat. De a templom maradt és ez volt a lényeg. 1982-83-ban a sza- 
kadáti kistemplomot bővítettük. Akkor sem maradt télien az államha
talom. A következő évben 1984-ben a tyúkászhegyi Szent Kereszt ká
polna renoválásáért folyósítottuk a pénzt büntetésképpen. Akkoriban, 
sehogy sem akarták jóváhagyni, hogy itt Szovátán, a fürdőtelepen a 
Kápolna gondozójának lakást építsünk. Felépítettük, meg is büntették 
az egyházat és építőmestert egyaránt.” – emlékezik vissza Oláh Domo
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kos plébános. 3 Megújulóban a szovátai katolikus templom. Népújság. 
1994. október 26. *

A katolikus templommal szembe új plébánia épült. “Az új plébá
niát 1986-1988 között építettük. 1979-ben kértük az akkori minisztéri
umi engedélyt. A felekezeti osztály azonban csak 1985-ben adta meg 
azt. Ennek ellenére mindenképpen elismerés jár az akkori néptanács 
elnökének, mert már 1979-ben elvi beleegyezését adta. Az egyházköz
ség szívügyének tartotta a plébánia felépítését. Szerencsére akadt egy 
szív-lélek ember is, Gálfalvi Csaba személyében, aki az építkezés mű
szaki kivitelezését vezette. Valóban önzetlenül dolgozott.” 4 uo. *

A marosvásárhelyi Kiss Elek 1983-ban önti a fürdőtelepi kápolna 
131 kg-os harangját. Felirata: KISS ELEK 1983.

Teljesen újjáépítik az ilyésmezei Szent Péter és Pál apostoloknak 
szentelt görög katolikus, majd 1948-tól ortodox templomot. Az építke
zést Hojda Mircea pap szervezte meg, a kiadásokhoz hozzájárult a fa
lu minden lakosa, felekezeti különbség nélkül. 5 Hojda Mircea szóbe
li közlése. *

1989. ÉVI ESEMÉNYEK
A változásokat hozó decemberi eseményekről Szovátán is csak 

suttogva lehetett beszélni, aki csak tehette a külföldi rádióadókat hall
gatta. “A temesvári tömegmészárlásokról, a Tőkés László elhurcolásá
ról a Kossuth – rádióból értesültem, mint más, rendszeresen. Ebben az 
időben a szovátai néptáncosokat irányítottam. Egy soron következő 
próbáról azzal küldtem haza a tánckart, hogy akkor Temesváron gyil
kolják az embereket, mi nem táncolhatunk.

Egy Temesváron tanuló egyetemista lánnyal (szovátai) utaztam 
valamikor 17 és 22-e között Vásárhelyről, aki elmondta, hogy mindaz 
amit a rádió és mások mondanak igaz, mert ő átélte. Azt is elmondta, 
hogy egy adott pillanatban az egyetemi bentlakásokat is lőtték. A be
járatoknál vagy az ablakoknál ha mozgást véltek, gépfegyverrel lőttek. 
Szemtanúja volt társai halálának.1 (Tóth Ferenc 1953, írásos vissza
emlékezései).

December "... 18-án 10 órakor felhívtam Temesváron lakó nővé
remet .... Mondta, hogy forradalom van.” (Kristóf Ildikó, 1952, szóbe
li közlése).

Városunk pártbizottsága, mintha mi sem történt volna, végezte 
tevékenységét. A néptanács VB-jének december 17-i gyűlésére a kö
vetkező napirendi pontokat jelölték ki:

1. Jelentés az állategészségügyi kör tevékenységéről.
2. Jelentés a néptanács határozatainak végrehajtásáról.
3. Tájékoztató jelentés a helyi költségvetés negyedik negyedévi 

végrehajtásáról.” 3(PHLt. Szováta, VB, 1989 december 19-i üléséről, 1 
oldal.)
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A temesvári eseményeket sokáig nem lehetett titokban tartani 
Ceaușescu megszakítja iráni látogatását 20-án rádió és TV nyilatkoza
tot tesz elítélve a temesvári “terrorista vandál cselekedeteket. A követ
kező nap az ország nagy városaiban, így megyeközpontokban is tömeg
megmozdulásokra kerül sor. A hatalom a tömegbe lövet. “Ma már 
mindenki tudja a december 21-én este 22-23 óra közötti tömegtünte
tés áldozatainak számát: 6 halott, 132 sebesült” 4(Király Károly, Nyilt 
kártyákkal, Nap kiadó, 1995, 140. oldal).

Ezekben a napokban a kommunista diktatúra is megpróbál ellen
gyűléseket szervezni. Az erővel összeterelt emberek előtt gyakran be
csületes embereket is hűségnyilatkozat tételre kényszerit.

December 22-én reggel már többen is tudomást szereztek a ma
rosvásárhelyi eseményekről. Aki csak tehette a bekapcsolt rádiókészü
lékek köré telepedett.

“22-e délelőtti rádióhírekből tudtam a gyülekezési tilalomról, a 
Milea tábornok «öngyilkosságáról»” 1

Délben a bukaresti forradalmárok elfoglalják a televízió épületét 
és működésbe hozzák az adót. Ezt a rádió is közli. Szovátán is több 
száz készüléket kapcsoltak be. Az emberek sírva ölelkeznek össze ba
rátaikkal, szomszédaikkal és közlik a nagy irt: Ceaușescu elmenekülé
sét, a kommunista diktatúra végét. Egy páran sápadt arccal fogadják a 
hírt. “Délelőtt Șuteu Traian, Neag Rodica, Eugenia Popovici nézték 
az adást a párttitkári irodában. Mi is néztük a szolgálatos irodában a 
fekete-fehért. Mikor megfutamodott Ceaușescu, a folyóson szembeta
lálkoztam a párttitkárnővel, aki csalódottan, megijedtnek látszott. 
Mindjárt el is hagyta a néptanács épületét. ” 2

A rádió és TV többször is felszólítja a népet, hogy szerte az or
szágban gyülekezzenek a néptanácsok előtt.

“Miután a Kossuth rádióból és a román TV-ből értesültem az ese
ményekről, lementem a néptanácshoz.”

“Fél egykor mindenki a TV előtt volt. A pincérek kiáltozták: «el
ment az öreg, megszökött az öreg”.

A néptanács előtt gyülekező párszáz ember eufórikus hangulat
ban volt. Boldogan kacagtak, nevettek. „Szabadok vagyunk!” kiáltoz
ták. Ismeretlenek csókolták meg egymást. A párttitkárnőn kívül a vá
ros vezetői még az épületben voltak. Valószínű, hogy még nem fogták 
fel az események súlyát. Arra számítottak, hogy Ceaușescu távozása 
után, minden marad a régiben és ők is beosztásaikban. Ezzel magya
rázható, hogy mikor kinyílt a könyvelőségi iroda ablaka, az első aki a 
néphez szólt, Șuteu Traian párttitkár volt.

“Mikor odaérkeztem, akkor már beszélt Suteu az ablaknál. Kö
rülbelül ezeket mondta: Ceaușescu elfutott, összeülünk mindnyájan és 
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új vezetőséget választunk. Ne essen pánikba senki, ne törjünk, ne zúz
zunk.

A boldog tömeg a volt elnök megjelenését döbbent csenddel és 
dühös közbekiáltásokkal fogadta. Az emberek megrohanták az épüle
tet.” Ezután jöttek be az emberek B. Magdi akinek a házát lebontot
ták kiabált és Șuteut fejbe akarta ütni. Ekkor mondtam a város volt ve
zetőinek, hogy itt nincs mit üljenek, mert veszélyben vannak. Egyre 
több ember özönlött az épületbe, Șuteu és társai a hátsó kapun elmen
tek. Egyedül maradtam a néptanács alkalmazottai közül.” 2

A betóduló tömeg egy része a pártdokumentumokat, Ceaușescu 
képeket keresett és dobálta ki az ablakon az utcán gyújtott máglyákra. 
Többen kiknek házuk az új városrendezési terv értelmében az elkövet
kezendő években lebontásra került volna, az építkezésre vonatkozó 
dokumentumokat akarta elégetni. “Az emberek miközben a 
Ceaușescu képeket, könyveket hordták ki az utcán égő máglyákra, a 
folyosó ablakait kitörték.” „A rongálások a folyosó elején kezdődtek 
és így haladt irodáról-irodára.” „Főleg a pártdokumentumokat keres
ték. A Függetlenség negyed városrendezési tervét kutatták, akiknek 
házát lebontották, vagy lebontásra kiszemelték. A dokumentációs ter
met dúlták fel. Suteu irodájában a telefont és a televízió készüléket 
törték össze. Beverték a szekrények üvegjeit, kidobálva a Ceaușescu 
könyveket.” Hasonló pusztítást végeztek a párttitkár helyettesnő iro
dájában is, összetörve az itt lévő Unitra és Kashtan magnetofonokat.

Az épületbe bejutó józanabb emberek igyekeztek meggátolni az 
esztelen pusztítást, “Fekete Árpáddal mentünk végig a folyóson. Fi
gyelmeztettük a népet, hogy hivatalos iratokat ne égessenek, mert ab
ból meg kell írni a történelmet.” 3 „Igyekeztem azokat az irodákat vé
deni, ahol voltak az anyakönyvi papírok, munkakonyvek, fizetési papí
rok. A polgárvédelmi irodában a szekrények le voltak pecsételve. Eze
ket feltörve a tömeg “secret” (titkos) jelzésű iratokat kapott. Minden 
iratot elégettek.” 2

Az általános káosznak ebben a perceiben a város szekuparancs- 
noka, akinek addig sikerült észrevétlennek maradni a tömegben, kiállt 
a néptanács lépcsőjére beszélni, azonban még az első szavakig sem ju
tott el “mikor Lupșa beszélni kezdett egy férfi hátulról, egy összetört 
képráma darabba, fejbe ütötte.” 2 Ahogy Lupșa felállt rögtön kapott 
egy ütést. Két férfi megfogta és az égő tűzön keresztül az autójához 
menekítette. A néptanács előtti parkolóban állt a kocsija. Beüléskor 
egy férfi egy rúddal fejbe akarta ütni. Én eléje álltam és így nem sike
rült megütnie. Hátramenetbe kapcsolva autóját a tömbházak szűk ut
cáiban egérutat nyert.” 2 Egy magyar családhoz menekült, és még az
nap éjszaka a Nyárádmente felé Marosvásárhelyre viszik és átadják a 
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hatóságoknak. Megszabadulva a közvetlen életveszélytől” ... sírt mint 
a záporeső «senki sem segített rajtam, magyarok kellett segítsenek.»”

A szekuritáté parancsnok menekülése után “a tömeg végül azt 
döntötte, hogy rendet csinál” (T.F.) “... elindult az Eminescu lakóne
gyed irányába. Az esemény mind nagyobb méreteket öltött .... Szét
zúzták a Lupsa, Rusu, Fiscuteanu, Șuteu és Popovici lakásokat.” 
(B.V.) A Șuteu házánál (Erdős Béla lakása) kezdték ... . A Popovici 
porta következett, majd a Lupsaé és utoljára a Rusu rendőré. (Közben 
Fiscuteanu rendőr tömbházlakását dúlták fel.)

Később a román sajtó a szovátai eseményeket román ellenes pog
romként próbálta beállítani, mivel a feldúlt házak lakói mind román 
nemzetiségűek voltak. A valóság az, hogy a tömeg nem nemzetiség 
szerint kereste a vétkeseket, hanem a Ceaușescu rendszer exponáltabb 
képviselőivel próbált leszámolni. Az “aranykorszak” káderpolitikájá
nak megfelelően a 90%-ban magyar lakta Szovátán a vezető politikai 
beosztásokat szinte mind román nemzetiségűek töltötték be. A fő bi
zonyíték arra, hogy ez a több, szempontból is elitélendő cselekedet 
nem volt románellenes az, hogy Șuteu Traian városi párttitkár házá
nak feldúlásakor semmi bántódásuk nem esett a közvetlen szomszéd
ságban lakó négy román családnak.

Nemcsak az azonnali bosszú hívei gyülekeztek a néptanácsnál, ha
nem a város jovőéért aggódó, a “tömeg” előtt tekintéllyel bíró, a dúlá- 
sokat megakadályozni tudó ideiglenes városvezetőség megválasztásá
ban.” A néptanács épületéből az ablakon át próbáltak a tömeghez be
szélni: Elekes Béla, Fekete Ödön. Végül egy alezredes szólt, akit Vá
sárhelyről küldtek ki néhány sorkatonával. Rá hallgatott a tömeg. Ké
sőbb a három felekezet papjai beszéltek a tömeghez, ami közös imá
val fejeződött be.”

A város tekintélyesebb polgárai a néptanács épületében megpró
báltak egy ideiglenes vezetőséget választani. Erre vonatkozólag egyez
tető előbeszélgetések folytak a technikai osztály és a párttitkár irodá
jában. Az első vezetőválasztási próbálkozásra, amit másnap több ha
sonló követett, a néptanács nagytermében került sor. Vorovenciu al
ezredes vezetésével. “Estére szintén összegyűlt a tömeg a tanács előtt 
és a munkásőr tiszt kezdeményezésére a gyűlésterembe mentünk meg
szervezni a város új vezetését. Eleinte egyedül elnökölt (Vorovenciu) 
és felszólított, hogy aki úgy érzi vállaljon szerepel és menjen ki az asz
talhoz. Elsőként mentem buzdítva az ismerőseimet is.”

“Amikor már sötétedni kezdett őrjáratokat szerveztünk, hogy a 
város kényesebb pontjait meg lehessen védeni.... Az elnöki szobában 
megpróbáltunk egy ideiglenes tanácsot létrehozni....

Megszervezik a vállalatok, intézmények őrségét. “Bokor Jenő, 
Márton Levente és Fazakas Gábor a szekuritáté épületében teljesítet
tek szolgálatot. Egész éjszaka járőröztünk.”
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“Másnap 23-án reggel, miután a szolgálatunk lejárt, rövid pihenés 
után visszamentünk a tanácshoz, hogy ami este elmaradt, vagyis a ve
zetőválasztás megtörténjen.”

Az események első ránkmaradt dokumentuma 1989 december 
23-án készült. Az ekkor felvett jegyzőkönyv szerint elsőnek Bokor Je
nő kért szót, aki tájékoztatta az egybegyűlteket az éjszaka során tör
téntekről. Ezután Engi Albert megteszi az első javaslatot a Nemzeti 
Megmentési Front városi bizottságába. Az első listára 17 személy ne
ve kerül fel, amiből 11-et meg is választanak, majd a lista legalább há
romszor változik személycserékkel vagy új nevek megjelenésével.

23-án történt meg a városi rendőrség fegyvereinek hivatalos át
adása a megyei Megmentési Front parancsnokságának telefonutasítá
sa alapján. (Jegyzőkönyv, 1989 december 23). Még a hivatalos átadás 
előtt a helyi megmentési front két képviselője járt a Milícia épületé
ben. “Először Mátyás Endre és Bokor Jenő szekrényébe tetette és le
zárta a milicisták fegyvereit. Utána felmentünk az ezredessel és lepe
csételtük a szekrényeket.”

A hivatalos jegyzőkönyv szerint Vorovenciu Ioan alezredes, a volt 
hazafias gárdából létesített gárda parancsnokával, Csortán Imrével ve
szik át a milícia épületében talált fegyvereket és lőszert.6

1989 december 24-én megjelenik a városi hirdető tábláján az új 
vezetőség első felszólítása Szováta város lakosságához. A tízpontos 
falragasz megjelenése, ami egyben az új rend «megszilárdítását» je
lentette Szovátán, első pontja így hangzott: “Megalakult a Nemzeti 
Megmentési Front Városi Bizottsága, amelynek 21 tagja van, elnöke 
Gál Ferenc, alelnök Engi Albert. Az új tanács a «szabadválasztások» 
megszervezéséig marad funkciójában.”
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Szováta fürdő, amely hírnevet és új jövedelmi forrást biztosított a 
helységnek, a Kiscseresznyés-hegy lejtőin alakult ki, az Aranybánya
patak völgyében, amelynek egykori medrét a mai főutca foglalja el. Ez 
a terület biztosította a szükséges feltételeket, gyógytényezőket: a sóh
egyek melletti heliotermikus sóstavakat és környezetükben a gazdag 
erdőket, a tiszta, sós levegőt.

Annak ellenére, hogy a sósvizeket fürdőzésre használták már év
századokkal korábban is, 1 Hunfalvy János: A magyar birodalom ter
mészeti viszonyainak leírása. Pest. 1864. II. 128-129. * a szovátai 
gyógyvizeket első ízben csak 1769-ben említik. Halmágyi István napló
jából tudunk a marosszéki Szováta "... híres vizeiről és forrásairól, hol 
hűléses lábait kúrálgatta”. 2 Bányai János: A Székelyföld természeti 
kincsei és csodás ritkaságai. Megjelent a Székelység mellékleteként. 
Odorhei. I. 1938. 102. * A vizek csodás tulajdonságai másoknak is fel
tűnnek, 1780-ban Johann Fichtel említi, hogy a szovátai tavak”... nem 
fagynak be és nyáron a meleg és a napfény mellett olyan melegek, 
mint egy közepes forró kénes fürdő”. Felismeri, hogy a tavak nem ál
landóak, mint írja nem messze Parajdtól egy sós tó gátja elszakadt s 
belefolyt a Küküllőbe, minek következtében a halak kihaltak.

A fürdő a XIX. század elején már helyi jelentőségűvé válik, főleg 
a marosszékiek, a környező falvak lakosai keresik fel. Orbán Balázs 
szívesen emlékezik vissza a szovátai sóhegyekkel, tavakkal kapcsolatos 
gyerekkori élményeire, melyeket könyve megírásakor újabb ismere
tekkel egészített ki: "... de ki visszariad a fáradságos havasi úttól, az 
Szováta közvetlen közelében is találhat oly nevezetes természeti tüne
ményekre, minőknek Európában nincsen párja, ezek pedig a falutól 
rövid negyedórára eső Sóhegyek. A világközlekedéstől számitásszerü- 
leg elzárt Királyhágón inneni része hazánknak a természet soknemű 
áldásai mellett oly sódús, hogy annak e földön hason párját nem tud
juk feltalálni, párhuzamosan futó, északról délnek irányuló két rop
pant sótelep futja át ez országrészt... A Szováta vize jobb oldalán egy 
annak színvonala fölé 208 lábnyira emelkedő 940 öl hosszú, 314 öl szé
les (295.160 négyszögöl területű) hegy emelkedik ki, hegy, mely egé
szen tömör kősóból áll, itt van e roppant sótömegnek göbe, honnan 
különböző irányban a sóképletek ágazatai kiindulnak, itt van felhal
mozva az emberi, úgymint állati és növényi életre egyaránt nélkülöz
hetetlen adománya a természetnek, oly nagy mennyiségben, oly rop
pant halmazban, hogy fél Európát lehetne vele ellátni, de azon sze
rencsétlen politikai balfogás által, mely szabadságra vágyó népünket 
tervszerű kiszegényítéssel akarta a szolgaság jármába hajtani, bérces
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kis hazánk el lévén zárva a világkereskedelmi egybeköttetéstől, ott he
ver e roppant kincsforrás, s Erdély az anyatermészetnek annyi felhal
mozott áldása mellett alig termel annyi sót, mennyi a belfogyasztásra 
elégséges. Csak négy sóakna van jelenleg kismérvű művelet alatt, a 
többi s azzal a szovátai sóbércek is ott hevernek használatlanul, ... 
Ezen sóhegy pedig mozgó, naponta átidomuló sajátságos talaj, mely 
átalakulást leginkább némely csermely eszközli, mert ezeknek vize be
tűnik (beszivárog) a sóhegy keleti részén, s azon átszűrődve, déli alján 
szökell ki a földből. Miként a vizek aláássák, kinyalják a hegy keblét, 
akként omladozik, süllyedez annak felülete, a tetőkön lévő földréteg
be fák kapaszkodnak, az oldalakon törökbúzát mivel a szorgalmas szé
kely, de ím egy napon hiába keresi földjét, mely táplálta, hiába az er
dőt, melynek árnyékában munka után fáradtan annyiszor megpihent, 
eltűnt az, elnyelte a föld, helyén pedig roppant örvény vagy szép tó tá
madott, vagy varázsszerűleg előállott sósziklák meredeznek fel. Hol 
van az a két roppant tó, mely bár egymás közelében volt, egyiknek vi
ze jéghideg, míg a másiknak vize (csak 1 1/2 lábnyira is a vízfelület 
alatt) égető meleg volt, s melyben annyit fürödtem én is gyermekko
romban? Elfakadtak azok 1850-ben, helyükön pedig azon roppant ör
vények keletkeztek, melyeket csudás idomú sósziklák vesznek körül, 
mint a Jeges-tengernek úszó jégtömegei, amott szép lombos erdő kö
zül más sószálak emelkednek fel,...” 3 Orbán Balázs: Székelyföld. IV. 
16. *

Idős emberek visszaemlékezéseire hivatkozva írja le a régi fürdé
si szokásokat a Maros-Vidék 1883-ban: “A szomszédos falvak, megyék 
népei azonban emberemlékezet óta figyelmükre méltatva a sós, vasas 
és kénes tartalmú tavakat, gyógyulást kerestek hullámai közt. Deszka
sátorokat, levelesszineket építettek a tavak és források partjaira s ta
risznyájukból élve töltöttek el néhány napot vagy hetet.” 4 Maros- 
Vidék. 1883. május 14. *

A Sóárok egyik tavának partjára – talán, amelyben Orbán Balázs 
is fürdött – építtették fel az első két “fürdőházat” 1844-ben báró Simén 
Györgyné és Tolnai János.5 Kővári: Erdély statisztikája. 1847. ?* Len
gyel Béla kémikus, budapesti egyetemi tanár azt írja, hogy 1850 előtt 
hat sós tó volt, köztük olyan meleg is, melyben nem lehetett fürödni.6 
Bányai: im. 14. * 1851-ben Kővári László újból leírja a tavakat: 
“Parajdtól északra havas nyúlik el. Vásárhelyről menve e havassal 
szemben, a Kisküküllő partjáról a legfestőibb svájci képet adja. Itt va
gyon hazánk legnagyobb só-spuriája.... Miből e hegy áll, mi ellőnkbe 
fejérlik, mi tiszta időben mint ezüst lemez ragyog: az sóhegy, sótömeg. 
Az erdélyi ember, ki annyi sót tapod, ki sok helyt sóba vágja pincéjét, 
figyelem nélkül halad el mellette. De eljő a külföldi, ki tengervizéből 
készíté savát: az bámulattal áll meg a természet ily pazarlása felett, s 
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miként Gerando, költői képeket keres leírására, jáspishoz, malachit- 
hoz hasonlítván. A hegy 1 1/4 óra kerületű. Gyönyörű vidéket képez: 
kereken sóstavak veszik körül, s egy festői édes tó délről, mely szépsé
gével még mindenkit meglepe. A hegyet kereken ismét hét katonai őr
ház keríti, mi a szálos erdőség zöldéből az ormokon igen szépen fehér
ük. A sóhegyet amphiteatrum alakban kerítik a szomszédos havasok. 
A rajtok fakadó apró források, s az esővizek a sódomb mellé húzód
nak. azok képezik a tavat, most itt majd amott, s ismét eltűnnek, ma
gokat a só keblébe fúrván betűnnek s dörgéssel rettegtetik a felette 
járdalókat. Régen itt sóbányászat folyt, bányák nyomain alakultak ide 
a legelső sóstavak, melyek helyüket most annyit cserélgetik. Hol az 
idén kaszáló van, jövendőben tán sóstó leend, s pár év múlva berágja 
magát a sóhegy gyomrába, lecsapolódik, lefoly a völgy patakába, s is
mét kaszálót hagy maga után. 1851-ben hat tava volt. Felszínük átmé
rője 10-15 öl, mélységük 5 ölig. Többnyire langy melegek, azonban vol
tak közöttük, melyekben melységük miatt feredni nem lehete, míg 
szomszéduk valóságos hideg. Már tavaly e tavak nagyobb része nem lé
tezett. Nem volt meg a tó a hegy keleti végénél, mely 1851-ben estik 
annyi hideg rétéggel bírt, mennyin a lest óvakodva lebeghetett, úgy. 
hogy a forróságtól kezeinket sem tudtuk lebocsátani. igen sós vala, s 
alján pamutlágy iszap. E fürdő előnyei közé tartozik, hogy főfájást 
nem idéz elő, s bogarak e tavakban nem élnek. A vidékiek régóta 
használák. Nyaranként uraságok is látogaták, kik a faluban vettek ki 
szállást maguknak. 1844-ben kezdőnek némely vidéki bebirtokosok a 
sóhegy alti fürdőlakokat építeni." * Kővári László: Erdély földe ritka
ságai. Kv. 1853. 216-217. 7

Sóhegyek a Vörös-tónál 1913-ban.
Kiadó: Zsula Sándor. Szováta fürdő – Torda
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1850-ben valószínűleg egy nagyobb esőzés következtében átsza
kadt a Fehér-tó gátja és vize lezúdult a Sóárokba. A kialakult nyomás
különbség következtében vele pusztult a szomszédos hidegvizű tó is. 
Ezt követően a Medve-tó kialakulásáig nem volt heliotermikus tava 
Szovátának, így az érdeklődés is megcsappant iránta. * A 
Verzeischnisse der Mineralböder 1865-ös kiadása, amely tartalmazza 
Erdély fürdőhelyeit, nem említi. Sőt még Jókai Mór sem említi, erdé
lyi utazásai során kísérői nem tartották érdemesnek meglátogatni az 
elnéptelenedett Szováta-fürdőt. Kisbacon i Bcnkő Károly Marosszék 
leírásában említi, hogy 1851-ben hat tava volt, melyek “langy mele
gek”, “azonban voltak közöltek, melyekben a melegség miatt feredni 
nem lehete, míg szomszédok valósággal hideg.” ... “Van egy 1800 ve- 
deres kádja, mely 3/4 öl mély, a földbe van béásva, hová csatornán bo
csátják be s ki a sósvizet, mely egy sószikla alól kerül, buzog mint egy 
patak, abból viszik a csatornákra, egy láb vastagságban foly s tiszta; tűz 
állal forralva meleg fürdőnek is alkalmazzák. Van most két kis szobá
ból álló feredőház is.”

Viszont ekkor “fedezték” fel a tudomány számára Szováta egyedül
álló természeti adottságait. Az 1860-as évek elején a természettudo
mányokkal előszeretettel foglalkozó Houchárd József részletesen tanul
mányozta Szovátát és tapasztalatait a Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók 1865. évi Évkönyvében ismertette. Gyújtó Lajos, a parajdi bá
nya mázsamestere érdeklődését is felkeltették Szováta geológiai jelen
ségei. a mostani fürdő területét, a Sóközét írja le.

Ekkor támad a szovátai Veress Józsefnek az a zseniális ötlete, 
hogy mesterséges tavat hozzon létre. 1860-ban colöpgátat épít a 
Sóárokban, hol a feltételek kedvezőek voltak egy heliotermikus tó ki
alakulására. A gát maradványai ma is jól láthatóak a Sóárok fölötti

A Géra-fürdő látképe az első világháború után.
Képeslap. Fotó: Ferenczi. Kiadó: Borbély Gyula Szováta fürdő.
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mezőn Ágoston Sándor házával egyvonalban. Később, 1872-ben új vál
lalkozásba kezd és felépíti a Géra-fürdőt.

Szováta-fürdő kezdeteit a szemtanú hitelességével írja la dr. 
Agyagási Károly Maros-Torda vármegye egykori tiszti főorvosa: “Ren
des fürdőzésről azonban csak a múlt század ötvenes éveitől kezdve le
het szó. Ezen időben, mint öregemberektől megtudtam a mostani 
(1908) alsó fürdőtelep északi részén két sós patak volt (egyik a föld 
alól bukkant fel). Ezen patakok vizét megdugták és az így keletkezett 
sós tócsák partjára ideiglenes sátrakat állítottak és így feredtek már 
messzebb vidékről oda utazottak is, például néhai Vályi Pál esperes 
nyárádszentbenedeki lakos, néhány év múlva az akkor Makkfalván la
kó Dósa Dániel és a Torboszlóban lakó Bcreczki Sándor nyaranként 
fel-felrándultak Szovátára fürödni, s mint nagyobb látókörű emberek 
hamar rájöttek azon ideára, hogy itt fürdőtelepet kell létesíteni.... Ve
ress József szovátai jómódú birtokosnak több fekvősége volt a sóspa
takok táján. Dósa Dániel őt szólította fel egy kis telep létesítésére. 
Hogy kellő tájékozottságot szerezzen Veress, Dósa Dániel elvitte ma
gával a közel fekvő Korond fürdőre, hogy az ottani építkezéseket meg
tekintve annak mintájára építkezzék. Így létesítette Veress a most 
meglévő alsó fürdőjét 10 lakószobával (1872). A lakószobákon hátul 
eső térségekre a vendégek számára konyhákat is építettek. A sóhe
gyekről leáramló sóspatakok vizét egy helyre össze gyűjtötte és a most 
is fennálló, úgynevezett “Ketrec”-be a napon felmelegedő sós vizet 
csatornákon eresztették be, hol kereken más alkalmas vetkőző fülké
ket építettek, s más elég nagyszámú közönség használta ezen fürdőt, 
melynek vizét dús sótartalmánál fogva Gérának 8 Géra – sós talajú/só- 
virágos terület. Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. IV. 573. * hívtak. A 
Géra nevű tükörfürdő szomszédságában épült ugyanakkor a hat szo
bából álló kádfürdő, hol az édes vizet nagy üstben melegítve keverték 
a sósvízzel és így létesült a meleg fürdő. A Gérában és a Fekete-tón 8 
kr., a kádfürdőben 25 kr. volt egy fürdés ára. Ezen időben építette Ve
ress a Fekete-tó észak-nyugati részén az “urak számára” a most is 
meglévő vetkőző fülkéket. A most fennálló Magyarósi-tótól lefelé a 
völgyben egy sósziklák között lévő tó volt, mit Jordán-tónak hívtak. 
[Valószínűleg a Veress József által az elpusztult Fehér-tó helyére ki
alakított mesterséges tóról van szó. A későbbi leírások hibásan hol a 
Fekete-, hol az egykori Fehér-tónak tulajdonítják a Jordán elneve- 
tést.] Ebben a tóban is sokan feredtek. Eleinte csak a szabad ég alatt 
vetkeztek le. Az úri nőknek védfalul a cselédjeik egy-egy lepedőt tar
tottak oda, hogy a tóban úszkáló urak ne lássák őket. A sósziklákon sé
tálók tekintete ellen azonban a védfal nem sokat használt. A 70-es 
években a felső telepre vezető gyalogjárónál levő kis tavat is használ
ták fürdésre, Bereczki-tavának hívták. 9 Agyagási Károly: Szováta für-
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A későbbi fürdőkalauzokban szereplő Géra-fürdő 4 részből állt: a 
női és férfi uszodából, a népfürdőből és a hatkabinos meleg kádfürdő
ből. A “népfürdőkről” fogalmat alkothatunk Gvadányi József: 
Püstyényi törődés c. Tréfás verséből: “Két köz fürdők vannak az előtt 
munkába/ Áll az kerületük deszkából tsinálva./ Ezekbe bé ülhet min
den szegény s árva/ Heverhet fenekén a fekete sárba.” A csaknem száz 
évvel korábbi leírás találóan jellemzi az első szovátai fürdőket is.

Ebből a korból való az első céltudatos kezelés említése is: "... az 
úri uszodában egy szolga megkeni a betegeket.” 10 Béldi Ákos: Erdély 
nevesebb fürdői 1902-ben. Bp. 1903. 24-25. *

1876-ban Veress József megszerzi a kincstár engedélyét is a sósvi
zek fürdésre való felhasználására. “A magyar királyi pénzügyminiszté
rium azon kikötéssel engedte ál fürdőzési célokra a sósvizek használa
ti jogát, hogy a vízért semmiféle díjat nem szedhet, csak a fürdőkabi
nok használatáért mérsékelt díjat.”11 Silex: Hazai fürdőink. 
Székelykeresztúr. 1910. július 23. * Sajnos a mesterséges helioter- 
mikus tavat, a Jordán-tavat, egy felhőszakadás szétrombolta. Veress 
ekkor a természetes keletkezésű Fekete-tó partjára épít fürdőkabino
kat, amely Szováta legrégebbi tava volt. 12 Hefty Gyula Andor: 
Szovátafürdő és környéke. Mv. 1941. *

Ekkor azonban Szováta még egyike a kis, helyi jelentőségű sósfür
dőknek, amilyenből még több is található az erdélyi sósforrások mel
lett. Szentiványi Kálmán, Maros-Torda vármegye alispánja 1877. évi 
jelentésében még így jellemzi: “Szovátán (Küküllőmenti járás) egy az 
előbbihez /Sóakna a Görgényi járásból/ hasonló sós feredő, szabad ég
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alatt, néhány vendégházzal, közös vendégfogadóval, orvos nélkül. A 
múlt évben a lapokban hirdetve volt minden hatósági engedély nélkül. 
Az előbbinél még primitívebb állapotban van.” 13 Egyesült Maros- 
Torda vármegye 1877-diki állapotáról s tett közigazgatási intézkedé
sekről évi jelentése a vármegye alispánja Szentiványi Kálmánnak. Mv. 
1878. 19.*

A kezdetleges viszonyok ellenére a fürdő vendégek elégedettek 
lehettek, mert egy öntöttvas feliratot állítanak a fürdóalapító emléké
re:

SZOVÁTAI 
VERESS JÓZSEFNEK

E FÜRDŐ ALAPÍTÓJÁNAK 
A SZENVEDŐ EMBERISÉG 

ÉRDEKÉBEN TETT ÁLDOZAT 
KÉSZSÉGÉÉRT ÁLLÍTTATOTT 
EZ ÉRCZLAP AZ 1878-IK ÉVI 
FÜRDŐVENDÉGEK ÁLTAL 

1878 AUGUSZTUS 20-ÁN

Az emléktábla (méretei 762 x 680 mm, széle képráma szerű, a be
tűk magassága 22 mm, a név, kiemelve 30 mm nagyságú betűkkel) ere
detileg a Géra-fürdő előtti kis parkban állott. Az avató ünnepség, aho
gyan illik is, nagy táncmulatságra adott alkalmat, hol az ünnepelt Ve
ress József együtt aprózta a csárdást fizetővendégeivel. Ezt az ártal
matlan feliratot is utolérték az ötvenes évek “tisztogatásai”, leszerel
ték, de a megsemmisítéstől megmentették, és a fürdővállalat anyag
raktárában rejtegették. A 60-as évek elején Bíró István, a Fürdőválla
lat igazgatója és dr. Bíróné Pápay Teréz a fürdő főorvosa egy termés
kő talapzatra visszaállíttatta a még működő Géra-fürdő mellett. A 
munkákat három helyi mester végezte, közülük Imreh Antal kőműves
nek és Török Mihály ácsnak ismerjük a nevét. Az 1970-es árvíz után a 
táblát újra leszerelik, de a Medve-tó kezelőrészlegének műhelyébe rej
tik. Később már itt sem volt biztonságban, ezért Szász István (Géra 
Pista) a saját lakására vitte. Innen került 1990-ben a jórészt Veress ha
gyatékból épült református templom női bejáró ajtaja mellett, jobb ol
dalon a torony alatti végleges helyére.

A Géra-fürdő körül csakhamar kialakul az Alsótelep. A mai Köz
üzemek épületében volt a telep igazgatósága. A fürdő körül több villa 
épült, amelyeknek legtöbbje ma is megvan. Jellegzetes stílusukkal, 
nagy tornácaikkal kitűnnek a később épült lakóházak közül. Az Alsó
telepnek volt gyógyszertára, a Főút mellett állt a Tolnay-lak, a Petőfi- 
szálló, a Csongvai-villa, a Gáspár- és a Rabsóné-ház. A Petőfi-szálló- 
val szemben volt a Rákóczi-szálló és vendéglő, előtte az omnibusz 
megálló, honnan 4 fogat járt a sóváradi vasútállomásra a vendégek 
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után. A szállodának tekepályája is volt. 1873-ban épült az első üzlet 
(vegyeskereskedés), tulajdonosa a makfalvi Plutz József volt. A Zol- 
tán-tető nyugati lejtőjét, a Szováta-vize partjait gyönyörű villasor éke
sítette. Itt állt a Jákó-villa, a Péterfi-ház, a Jancsó-villa, a Gyarmati
ház, a Hecser- és Veress-villák. A Géra-fürdővel szembeni utcában a 
Pogány- és Signer-villa. Ezek fölött állt az egykori osztrák kaszárnya a 
sóhegyet őrző katonák számára, amelyet később fináncháznak is hasz
náltak. A Sós-patak szomszédságában állt a Vilma-lak.

A Felsőtelepen, a Fekete-tó keleti partján állt a kabinsor, körülöt
te a Janka-, Gizella-, Solymossy-, Garlathy-, Micza- és Varga-villákkal. 
A Kiscseresznyés hegyen két gyalogösvénnyel összekötött kilátó épült, 
egyik a mai fürdőtelepi kertészet feletti 548 m-es magaslaton, másik az 
560 m magas Zoltán tetőn, innen egy másik ösvényen lehetett lemen
ni nyugatra az Édes-tóhoz.

A két telepet macskakövekkel kirakott gyalogút kötötte össze, 
egyes részei ma is láthatók a Nóra-villa fölötti erdőcskében és az alsó 
parkolóhely közti villák között. A Nóra-villa melletti Bivalyos- vagy 
későbbi nevén Buglya-tó helyén lehetett a fürdésre is használt 
Bereczki-tó, amelyet a torboszlói Bereczki Sándorról neveztek cl.

Géra-fürdő a századfordulóig virágzott, ebben a korszakban 
Szováta már kiemelkedett a kis, helyi jellegű fürdők sorából. Ekkor 
keletkezett a Medve-tó, amely körül új telep alakult ki, amely a leghí
resebb fürdők sorába emelte Szovátát.

A MEDVE-TÓ KIALAKULÁSA
Annak ellenére, hogy még másfél évszázad sem lelt el az esemény 

óta, mindmáig a szakirodalom sem ismerte pontosan a Medve-tó ki
alakulásának idejét és körülményeit. Miután a tudományos világ is fel
figyelt az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező természeti jelen
ségre, megpróbálták kideríteni keletkezésének idejét. A helyi lakosok
tól felvett tanúvallomások látszólagos ellentmondásai még zavarosab
bá tették a helyzetet. 1901-ben Kalecsinszky Sándor a hőmérsékleté
ből próbálta kiszámítani a tó életkorát. Számításai szerint az 1879 – 
1890 évek közti években alakulhatott ki.

Az 1870-es években Szovátán nem szokatlan jelenség zajlott le a 
Pálné gödre nevű helyen. Ez egy mélyedésben feküdt a Cseresznyés 
hegy lábánál, a Zoltán tető és a Kiscseresznyés között. Itt feltehetően 
már több ízben is kialakulhattak sóstavak. Az egykori Horka-tóba öm
löttek a Köröstoplica- és Aranybánya patakok, a víz fölösleg egy föld
alatti búvópatakon folyt le. Mikor a patak eldugult a mélyedés feltöl
tődött vízzel, de ha új lefolyást talált az állandóan oldódó sótömbben 
a terület újra szárazra kerülhetett. Ebben az állapotban volt a múlt 
század hetvenes éveiben is, mikor egy részén kaszáló is kialakult.
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A Medve-tó kialakulása a földalatti patak 1873 vagy 1879. évi el
dugulásával és a kaszáló terület beomlásával kezdődött. Ez addig sem 
volt szokatlan jelenség, ebben az estben a jelenség nagysága nyűgözte 
le a tanukat. Dr. Lengyel Béla a Budapesti Földtani Társulat 1898. 
március 2-án tartott gyűlésében ismertette az eseményekről felvett 
jegyzőkönyvet: 15 Lengyel Béla: A szovátai Illyés-(Medve)-tó. A Mi 
Fürdőink. Az Erdély fürdőügyi melléklete. 1899. I. 10-12.

“Jegyzőkönyv,
felvétetett 1897. október 30-án a szovátai körjegyzői hivatalnál, a 

Szováta község határában a Cseresznyés-hegy aljában fekvő Illyés-tó 
(Medve-tó) keletkezése tárgyában.

Megjelenik szovátai Szőts Antal sóőr és az Illyés-tó keletkezése 
felöl következő nyilatkozatot teszi:

“1878-ban lettem sóőr, s így határozottan állíthatom, hogy a kö
vetkező évben, tehát 1879-ben történt április vége felé vagy május hó 
elején, midőn hajnalban néhai Lőrinczi István társammal a sóhegyek 
őrzésé végett korjáratra indultunk. A Pálné gödrét megkerülve virra
datkor utunkat megint az őrház felé vettük, s midőn a nevezett gödör 
keleti oldalán a szélétől 50-60 lépésnyire haladtunk el, megrázkódott 
lábunk alatt a föld s mi egyensúlyt vesztve elestünk; az ezzel ugyanegy 
pillanatban történt irtózatos mennydörgésszerű robajra a Pálné gödré
nek feneke, mely a környék legszebb buja tenyészető és sósziklák kö
zött fekvő kaszálója volt, teljesen eltűnt és helyébe mintegy 49-50 mé
ter átmérőjű, tömör sóból álló, falmeredek szélű, tátongó sötét szaka
dék képződött, melynek fenekére a még derengő félhomály miatt le
látni sem bírtunk. Megemlíteni szükségesnek tartom, hogy ezen föld
süppedés azon meredek partok által szegélyezett jelenlegi sóhelyen
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történt, ahol sófalvi Illyés Lajos úr első fürdőházát emelte. A tónak a 
Cseresznyés-hegy felé eső része még ezután circa másfél évig kaszáló
nak szolgált s csak jelenlétünkben történt hegyszakadék megtelte után 
öntötte el a rétet is a víz és süppedt le a víz alá került alsó sóréteg. 
Megemlítésre méltó, hogy az azelőtt a réteken átfolyó posványos pa
tak vize körülbelül egy év lefolyása alatt töltötte és iszapolta be a fene
ketlennek látszó földnyílást. Hogy a meggyülemlő víz azonnal a jelen 
hőmérsékletét kapta volna nem mondhatom, mivel a meredek partok 
miatt megközelíthetetlen volt s így senki a víz hőmérsékletéről meg 
nem győződhettem.

Hogy ezen általam elbeszélt eset így történt, s az elbeszélést a leg
jobb emlékezetem szerint tettem, aláírásommal megerősítem.

Szőts Antal, s. k.
Megjelenik szovátai Kiss Sándor nyugalmazott sóőr és az Illyés- 

féle tó keletkezésének történetéhez következő elbeszéléssel járul hoz
zá:

Szőts Antal elbeszélését végig hallgattam, de én is mint szemtanú 
jelentkezem, hogy a tó keletkezésére vonatkozó élményemet elbeszél
jem. A helyszínelés itt Szovátán 1873-1874-ben folyt le s ezután egy év
vel, tehát 1875 nyarán – jól emlékszem, éppen Úrnapjának délelőttje 
volt – néhai Simsze András sóőr társammal a mostan az Illyés-tó fene
kén levő réten szénát gyűjtöttünk. Délelőtt 11 órakor e hirtelen gyü- 
lemlett felhőkből borzalmas égi háború mellett nagy záporeső keletke
zett; a Cseresznyés-hegy felöl jövő két patak rohamosan felnőtt s ma
gával sodorta az általunk boglyába gyűjtött szénát s levitte az úgyneve
zett Zoltán-hegy alá, mely alatt a patak vize ömlött, a sóüregekbe le
folyást nyert. A hatalmas felhőszakadás után tapasztaltuk, hogy a víz a 
Zoltán ... nem folyik le, hanem terjedelmes tóvá gyűlt össze. Merem 
állítani, hogy a víz azután többé sohasem folyt le, hanem terjedve, sza
porodva mostani tömegét nyerte. A Szőcs Antal említette földszaka
dás valószínűleg azután történt.

Az elmondottak valóságáért bármikor helyt állok, s igaz aláírá
sommal bizonyítom, illetve kézjegyemet alkalmazom.

Keresztvonás, Kiss Sándor,
magyar név írója: Illyés Kálmán, s. k.

Folytattatott 1897. November 9-én.
Megjelenik László János szovátai lakos és a tó keletkezése tárgyá

ban a következő elbeszélést véteti jegyzőkönyvbe:
Tizennyolc éve múlt el, tehát 1879-ben egy ősznap délutánján le

hetett, midőn mint vármegye erdőőr, havasi ölfavágóktól tértem haza, 
s elhaladva azon a helyen, hol most a ferencrendi szerzet kápolnája áll; 
minden előzetes ok nélkül hatalmas dörgés keletkezett, mely a földet 
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a lábam alatt megingatta. Körül tekintve borzadva látom, hogy a 
sószikla, mely a Pálné gödre fölött magasan állott, a rajta lévő sóőr ka
libával együtt hirtelen alázuhant és a mélyben szemem előtt eltűnt, 
utána pedig hatalmas füst – illetőleg lehetséges, hogy por szállott fel. 
Hogy a földomlás helyére mi keletkezett, azt nem láttam, mert a ré
mülettől nem bírtam oda közeledni, de haza sietve Dékáni főerdész- 
nek a látottakról rögtön jelentést tettem.

Felolvastatott és aláíratott,
k.[elt] m.[int] f.[ent]
Illyés Kálmán s. k. körjegyző, László János s. k.”
A terep átalakulása tovább folyt, a tó vize feloldotta a környező 

sóhegyeket, koztuk azt is, amelyik elválasztotta a Köröstoplica- és 
Aranybánya-patakok medrét. Ennek nyomán mindkét édesvizű patak 
a keletkezett tóba ömlött, táplálva azt és szállítva a heliotermikus je
lenség kialakulásához szükséges friss édes vizet. Ennek nyomán került 
szárazra a Felsőtelep mai főutcája is.

A László János vallomása azt a pillanatot rögzíti mikor egy alámo
sott sóhegy leomlása következtében az Aranybánya pataka megváltoz
tatva folyását már nem régi völgyében folyt le hová később a fürdőte
lep épült, hanem vize a keletkezett tóba ömlött. Az Aranybánya patak 
kiszáradt medre ma is jól megfigyelhető, kivéve a park, az élelmiszer
üzlet és az autóbusz-állomással szembe lévő piac területét, ahol feltöl
tötték. A patakok vize felduzzasztotta az egyre inkább kiterített med
vebőrre hasonlító tavat, amely mai méretét 1881-re érte el. A kifolyó 
sós víz elöntötte a az alatta elterülő egykori sóbányát, létrehozva a 
Magyarosi-tavat. Ugyanekkorra lehelő a Veres- és a Zöld-tavak meg
jelenése is.

A felső fürdő az első világháború végéig
A Veres-féle fürdő ügyeit patriarchális módon maga a tulajdonos 

vezette. 1884-ben újabb építkezésekkel bővíti fürdőjét. Ennek hiteles 
leírását találhatjuk a Maros-Vidék című Marosvásárhelyen megjelenő 
lapban:

“Szováta – vidéki fürdőhely. Rendes látogatói a közbirtokos ne
messég, a városi tehetősebb és jobb módú művelt kereskedők, iparo
sok, ... papok, tanítók, hivatalnokok és néhány távolabbi vendég. En
nek a közönségnek nincs módja olyan fürdőt fenntartani, mint a kars- 
badi, nizzai vagy san-remói. Ennél fogva Szovátáról csak annyit köve
telünk, hogy legyen tiszta, a gyógyulást, fürdőt tegye kényelmessé. 
Mert hát miből is állt a sósfürdő? Két szoba egy-egy pici káddal a me
leg vizet óhajtók számára. Aztán egy medence, mely 6-7 négyzetöl, 
mélysége 4 láb, s ebben a sósvíz felfogva, s a két-három csatornán öm
lő deszkafallal elválasztva. Egyik részében a férfiak, a másik részében 
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a nők, tíz-tíz öltöző fülkével.... A sós fürdőn felül, a halmok közt fek
szik a Fekete-tó. E tó, a szovátai fürdő egyik specialitása. Hossza 42 öl, 
szélessége 25. ... A tó nyugati végén van 8 vetkőző fülke, 4 férfiak, 4 
nők számára deszka fallal elrekesztve. ... Kis rekesz áll az úszni nem 
tudók számára, melyekbe, ha egyszerre 3 személy bemegy már alig ké
pes mozogni."

Veress József Bögözben született 1817-ben. Református vallását 
azután is megtartotta miután egy szovátai katolikus lányt vett el és ide 
is költözött. A fürdő fellendülésével Szováta leggazdagabb, legtekinté
lyesebb polgára lett. 1870-ben a reformátusok megyebíróvá választot
ták. A fürdővállalat nyereségéből a mai Ilyésmezei utcában földterüle
tet, vásárolt. Mikor ezek belterületté váltak megsokszorozták amúgy is 
jelentékeny vagyonát. 1889-ben, nem sokkal halála előtt meghasonlott 
családjával, teljes vagyonát a fürdőteleppel és a családi házzal a szová
tai református egyházra hagyományozza. Testamentuma előzményeit 
nem ismerjük, csak Tóth Márton sóváradi lelkésznek az esperesi hiva
talhoz írott levele tudósít róla:

“Ma 9-ik napja, hogy minden napon fel kellett mennem t. Veress 
úrhoz, részint, hogy írjak a doctoroknak, részint, hogy gyógyszereket 
illetőleg utasítást adjak a mikénti használatról, de legfőképpen azért, 
mivel általam akarta végrendeletét megíratni, de ezt mint érdekelt fél 
magam nem tehetvén: megírattam tegnap – és ma. Kitűnő nagyszerű 
adományban részeltette a szovátai egyházunkat, nagyobb mintha ti
zenkét ezer forint készpénzt adott volna. Erről rövid időn beterjesz
tem a végrendelet másolatát, melynek eredetije nálam van. Sóvárad, 
1889. Márc. 5. Alázatos tisztelettel Tóth Márton lelkész. Veress úrnak 
már csak órái vannak.”

Veress József 1889. március 8-án hunyt el. Hagyatéka jóval na
gyobb volt mint amit Tóth tiszteletes úr előzetesen jelentett. A szová
tai református egyházra hagyományozta fürdőtelepét 28 szobával, egy 
szép házat és gazdag épületekkel ellátott belsőséget összesen 210.000 
korona értékben. 16 Chyzer Kornél: Magyarország gyógyhelyei és ás
ványvizei. Sátoraljaújhely. 1885. 108-109. *

A fürdőalapító Veress József sírja egykori kertjében volt, amelyet 
szintén a református egyház örökölt, a hajdani “Veress kertben”. Má
ra, vásárlás útján, ez az ortodox egyház tulajdonába került.

Veress családja nem nyugodott bele a kisemmizésbe, perbe fogták 
a végrendeletet. A per folyamára a fürdő Szoboszlai György zárgond
noksága alá került. Hossza pereskedés után 1896. július 7-én elrende
lik a fürdő átadását a református egyháznak. Az átadás a következő év 
április 23-ig elhúzódott és végül is a hosszan tartó gazdátlan állapot 
után egy leromlott állapotú hagyatékot vehetett át az egyház.

Mindezek ellenére a fürdő tovább működött, sőt még nőtt is a 
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vendégek száma. 1890-ben még nem volt külön fürdőorvosa, így dr. 
Nyárádi Gyula kibédi járási tisztiorvos látogatott el időnként a fürdő
re. Ekkor még a nehéz közlekedési viszonyok is nehezítették a megkö
zelítését. A távolabbról érkező vendégek a marosvásárhelyi vasútállo
mástól három órás kocsikázással közelíthették meg, ami jelentősen 
megnövelte a nyaralás költségeit. A fő vonzóerőt továbbra is a Feke
te-tó jelentette a két tükörfürdővel 17 Cerloezy Zsigmond – Hankó Vil
mos: Melyik fürdőre menjünk. Milyen vízzel éljünk? 1893. 191. *

A sokkal nagyobb, kedvezőbb fekvésű, jelentősebb Medve-tó ki
használatlanul várt befektetőre. Első ízben Sófalvi Illyés Lajos figyelt 
fel csodás tulajdonságaira. Szovátai tartózkodásáról első ízben egy, a 
község által kiadott és Marosszék közbirtokosság inspektorához inté
zett levélből tudunk. Ebben Lukáts József bíró fölpanaszolja, hogy Ily- 
lyés József a bányászai végett kutatásokat tészen és megtagadja a 
bányászati engedély felmutatását.” * ÁLtMv. Composesoratul vechi a 
scaunului Mureș Iratcsomó 1162. 18 Felfedező útjai során eljut a Med
ve-tó partjára is felismeri lehetőségeit. Első lépésként 1894-ben saját 
villát épít a tó déli partjára és megszerzi a kizárólagos használati jogot 
maga és családja szamára, majd a minisztériumhoz fordul fürdő enge
délyért. 19 Löv Sámuel: Balneológiái egyesület 1896 és 1897-i évköny
ve. Bp. 1897. *

Vele egyidőben ismeri fel a tóban rejlő lehetőségeket László 
Polikárp, a mikházi kolostor házfőnöke, aki a nép részére búcsujá- 
ró helyé tette a Medve-tavat az által, hogy Isten dicsőségére kápolnát 
és barátházat építtet a tó közelébe (1896)”, ennek építésénél maguk a 
szerzetesek végeztek minden ács és asztalos munkát. 20 Szováta fürdő 
rövid történeti ismertetése. A medvetavi fürdő fennállásának 10-ik évi 
emlékére. Dicsőszentmárton. *

A felső telep főutcája. 1908-ban postázott képeslap
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“Nem késett azután a harmadik, negyedik építő bolond, özvegy 
Szentiványi – Braunné, báró Solymossy László személyében.” 22 uo. 
17. *

Az új fürdőhely lassan alakult ki, az 1896-os fürdőkalauz meg sem 
említi Illyés Lajos tavát. A tulajdonos építkezéseit csak azután kezdte 
meg. hogy elemeztette dr. Lengyel Bélával a gyógyvizeket. 1898-ban 
megfelelő mennyiségű vizet küldött Budapestre analizálásra: “A 
quantitatív (mennyiségi) elemzés eredménye meglepő sótartalmat 
árult el úgy, hogy a tó vizét Isch és Gmunden ... erős sósvizeihez ha
sonlította a Földtani Társulat 1898. Március 2-iki gyűlésén megtartott 
felolvasásában, sőt többre becsülte azoknál.” 22 uo. 19. * A fürdőala
pítás lehetőségének tanulmányozását Telegdi Róth Lajos főgeológus
ra bízták. A víz felmelegedésének okát dr. Lengyel Béla nem tudta 
megfejteni, meleg forrásokról beszélt, ezt a kérdést Róth Lajos sem 
tudta megmagyarázni, de meglátta a gyógyvízben rejlő lehetőségeket.

A református egyház miután átvette az Alsó- és Felső egykori Ve
res-féle fürdőt új vezetőséget nevez ki 1897. augusztus 29-én. Ennek 
tagjai: Bíró Géza sóváradi lelkész, Csanádi Attila főerdész, Jakab Pé
ter gondnok és Fábián Gedeon jegyző. A hosszas, hét éves per alatt 
tönkrement Géra-fürdő rendbetételére a következőket javasolják:

1. A nagyon szűk és zajos vendégtelepről a szekér utak kizárása, 
ezeknek sétaterasszá átalakítása, s e célból a szekér utaknak a vendég 
lakóházon kívüli helyezése. A kuglinak a háttérbe lévő kert mentén 
berendezése [a mai Közüzemek udvarán] és a vendéglőből [a mai ál
talános iskola helyén] a kugliig a szekérszín és istállók udvarának a te
leptől egy tisztességes vaskorláttal való elkülönítése. Szükséges összeg 
80 forint.

2. A telep országút melletti mentén a telep egész hosszúságában a 
már teljesen rommá váll, tisztességes ízlést bántó, rongyos deszkakerí
tés helyett egy léces korlát emelése, a szekérút és gyalog bejáróra ve
zető két nagy és egy kiskapuval. 220 forint.

3. A sétaterasz rendezése és szépítése fával, virággruppokkal, pa
dokkal, zenepavilonnal és 10 darab lámpával. 500 forint.

4. A telepen egy ötszobás lakház teljes felszerelésekkel, ágyakkal, 
ágyneművel, asztalokkal, stb. 200 forint.

5. Egy ötszobás régi vendégháznak zsendellyel újra fedése, ajtói, 
ablakai festése, javítása s felszerelése. 334 forint.

6. Négy űrszék (árnyékszék) kőfal medencével, öt-öt osztállyal, 
gyalult deszka oldallal, fedéllel, mert a régiek tűrhetetlen állapotban 
vannak, rondák, sőt be vannak tiltva. 180 forint.

7. A sósfürdő bejáratánál egy nagy és egy kis kapu tölgyfa lécből. 
20 forint.
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8. A roskadozó, s már veszélyessé vált gyalog és szekérhídnak ja
vítása régi alapra, új híddeszkákkal és karfákkal, négy és fél méter szé
lesre. 200 forint.

9. A használhatatlanná vált és nélkülözhetetlen szivattyú helyett 
egy új szivattyú, a sósfürdő tiszta víz suhantába új lábfákkal. 100 forint.

10. A sósfürdő előtti sivár tér körül egy léckorlát emelése, a híd
tól jobbra és balra, egy-egy kapuval és a bekerítendő, most puszta tér
nek a sósfürdő vonzóbbá tétele céljából befásítása, sétányokká alakí
tása. 200 forint.

11. A nagyon szűknek és árnyékosnak bizonyult sósfürdő meden
céjének (tükreinek) megbővítése a meleg fürdőig terjedő régi elha
gyott meleg fürdő helyén, amely e célra teljesen alkalmas. 200 forint.

12. A meleg fürdőhöz a régi rossz csövek helyett új csövek. 30 fo
rint.

13. A Fekete-tóhoz vezető ösvények járhatóbbá tétele, pihenő he
lyekkel, padokkal berendezése, ellátása. 50 forint.

14. A Fekete-tó szélének körös-körül kitakarítása, két fasorral és 
séta ösvényekkel ellátása. 50 forint.

15. A felette kevésnek bizonyult vetkőző és öltöző összeolvasztá
sa kizárólag férfi öltözőnek és balfelől 20 női kabin és előttük tűkór 
fürdő berendezése. 300 forint.

16. A telep mellett 2 darab földnek, a telep kibővítésére való meg
vásárlása. 536 forint.

Ezen javítások, rendezések költségeinek összege 5 000 forint.” 23 
A Ref. Egyház Jegyzőkönyvei. 1894 – 1903. A szovátai ref. egyház tu
lajdonában. *

Ez a hatalmas összeg sohasem állt a református egyház rendelke
zésére, így ez a terv csak részben valósulhatott meg. A régi telep von
zerejének csökkenése az új, Medve-tó melletti fürdő felemelkedésé
nek kedvezett.

Az 1897. július 13-i presbiteri gyűlésen az “elnök azt tapasztalván, 
hogy a fürdővendég telepén éjjel rosszindulatú emberek által rend- és 
csendzavarások történnek. Vendégek iránti tekintettből felhívja a 
Presbitériumot éjjeli őrködésről gondoskodni ... A zenészek és cselé
dek fürdési időpontjául megállapíttatik minden nap délután 1-2 óráig, 
cselédeknek II. osztályú helyen, zenészeknek II oszt. helyen és ingye
nes állandó jeggyel, zárt kabinban. A Fekete-tóban és a meleg fürdő
ben ingyen nem fürödhetnek, zárt kabinban és meleg fürdőben ingyen 
a szovátaiak sem fürödhetnek.” A személyzet is elégtelennek bizo
nyult mert még az április 24-i presbitériumi gyűlésen elhatározzák, 
hogy “a fürdőtelepen a felügyelő és jegyszedő szolga mellé egy külön 
tisztító és felügyelő szolgát alkalmaznak.” A fürdőorvos feladatát dr. 
Szebcsényi Zsigmond látta el, kinek a telepen két szobát utalnak ki, 

239

[Erdélyi Magyar Adatbank]



“fürdési jogára nézve pedig kimondatik, hogy maga, neje, esetleg gyer
meke és családja díjmentesen fürödhetik, de más közelebb vagy távo
labbi rokonai nem”. A Géra-fürdő tükorfürdőit (medenceit) a szová- 
laiak ingyen használhatták. Határozat mondta ki, hogy a Fekete-tó 
zárt kabinjaiban a szovátaiak nem fürödhetnek ingyen. A nagyon sze
gény és nyomorék betegek a Fekete-tavon és a sósfürdőben ... 4 közös 
jegy .... mellett fürödhetnek kétszer. Rhonfeld János, új birtokos s ál
talában minden birtokos, de nem állandó lakos csak rendes jegy mel
lett fürödhet. A helybeliek ingyenes fürdését később is említik, ez a 
szokás hallgatólagosan és részben a mai napig fennmaradt. 1898. júli
us 4-én a szovátai ferencrendi szerzetesek részére főtisztelendő Lász
ló Polikárp kéri az ingyen fürdés jogát a Fekete-tóban.

Az 1899. évi fürdőidényre a vendegek szórakoztatására a maros
vásárhelyi Bámbó Ferenc nyolctagú zenekarát szerződtetik, rajtuk kí
vül a szerződésre a dicsőszentmártoni Lovász Berci zenekara is pályá
zott.

Illyés Lajos 1900-ban alapítja meg hivatalosan is Felső-Szovátát. 
A tulajdonosról kezdetben a tavat is Illyés-tónak, vagy Illyés féle Med
ve-tónak nevezik és csak 1910-tól említik egyértelműen Medve-tónak. 
A telepen kezdetben csak egy 14 szobás szálloda és a tavon berende
zett nyílt vízi fürdővel indul. A fürdőt “... a régi Szováta (fürdő) közön
sége oly tömegben kereste fel, hogy annak 15 fürdőfülkéje már az el
ső évben kevésnek bizonyult. Újabb építkezésre volt tehát szükség s az 
1901 évre meglevő 15 tülke újabb 15 fülkével szaporított, valamint a 
Medve-tó melegvizére, abból szivattyúzás útján kiemelt víz felhaszná
lásával meleg kádfürdők is létesültek.” Az Erdély nevezetesebb fürdői 
c. kötetben, 1901-ben, a Dunky fivérek 6 fényképe szerepel. Még 
ugyanabban az évben a telep megkapja a gyógyfürdői minősítést is. A

Sándor János villája. Képeslap. Kiadó: Hönig Bernát, Szováta
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látogatók növekvő száma arra késztette a tulajdonost, hogy új építke
zésekbe kezdjem, így épült fel 1902-ben a 18 szobás Bercsényi szálló, 
ugyanakkor a kádfürdőt is kibővítették.

Kalecsinszky Sándor fővegyész “a tó melegének vitás keletkezése 
kipuhatolására” 1901 nyarán újra Szovátára érkezett, miután már 
1898-ban járt Szovátán. A tó eredete után kutatva megállapította, 
hogy az 1873-74. évi telekkönyvben még nem szerepelt. “Kalecsinszky 
egész nyáron szorgalmasan tanulmányozta a tó fizikai és vegyi tulaj
donságait és búvárkodása eredményeit egy feltűnést keltő felolvasás
ban (Naptól fölmelegedő sóstavak.) a Magyar Tudományos Akadémia 
1901. Október 21-én tartott ülésén a tudományos világ bírálata alá bo
csátotta. Búvárkodása eredményeképpen hármas conklúzióra jutott: 
tudniillik, hogy a meleg sós víz nem thermális eredetű, hogy annak me
legét nem vegyi bomlás idézi elő, s végül, hogy az más nem lehet mint 
a nap hősugarai által, az édes víznek a felszínen való egyenletes elter
jedése következtében történő felmelegedése, mely mindig az édes víz 
és a sósvíz fajsúly különbségétől és az édesvíz rétegének a sós víz réteg 
feletti vastagságától függ. ... Kalecsinszky számítása szerint a tó 1879- 
ben keletkezett. Legnagyobb mélysége 34 m volt. 1902-ben a tó kifo
lyásánál egy zsilip kapu épült. A fürdő a tudományos búvárkodása tar
talma alatt, még nagyobb lendületet vett. Lényeges befolyással volt ar
ra Sándor János, akkor Kis Küküllőmegyei főispán által vezetett, több 
száz tagból álló kiránduló társaság is, mely a fejlődő fürdő jó hírnevét 
szétvitte.” A Medve-tó csodálatos tulajdonságai, sókoncentrációja, de 
különösen hőmérsékleti viszonyai nagy feltűnést keltettek a korabeli 
tudományos életben. Több tanulmány foglalkozik a kérdés magyará
zatával a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyarhoni Földraj
zi Társaság kiadványaiban is. 24

Barabás Endre: Szováta. Erdély. 1905. 7-8. 100-106.; Derzsi K. 
Ferenc: A szovátai (Illyés) Medve tóról. A Mi Fürdőink. Az Erdély 
fürdőügyi melléklete. 1900. 5-6.; Gyárfás L. Elemér: Szováta és a Me
zőhavas. Erdély. 1904. 3-4. 49-50.; Hankó Vilmos: A szovátai "Fekete
tó” hideg sós-forrás vegyi elemzése. Értekezések a Természettudo
mányok Köréből. 1880. 14. 9-14.; Hankó Vilmos: Szováta. Erdély. 
1898. 1-3. 5-7.; Hankó Vilmos: A szovátai Medve-tó. Természettudo
mányi Közlöny. XXXIII. 1901. szeptember. 385. füzet. 572-573.; 
Hankó Vilmos: Erdély fürdői és természeti-ritkaságai. A Magyar Or
vosok és Természetvizsgálók 1903 szeptember 6-9-ig Kolozsvárott tar
tott XXXII. Vándorgyűlésének Történeti Vázlata és Munkálatai. Bp. 
1905. 279-280.; Hankó Vilmos: Szováta. A Mi Fürdőink. Az Erdély 
fürdőügyi melléklete. 1902. 1.; Hankó Vilmos; A szovátai melegvizű 
sóstavak hőmérsékletének ingadozása. Természettudományi Közlöny. 
XLII. 1910. március 15. 502. füzet. 290-294.; Hermann Antal dr.: 
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Szováta-fürdő. Erdély. 1909. 5-6. 87-89.; Illyés Kálmán: Pesti Hírlap. 
1901. november 13.; Illyés S. Tibor: A szovátai melegvizű sóstavak hő
mérsékletének ingadozása. Természettudományi Közlöny. XLII. 
1910. június 1. 507. füzet. 467-470.; Kalecsinszky Sándor: I. A szovátai 
meleg és forró konyhasóstavakról, mint természetes hőaccumulá- 
torokról. II. Meleg sóstavak és hőaccumulatorok előállításáról. (Elő
adás a Magyarhoni Földtani Társulat 1901. november 6-i szakülésén 
és a MTA 1901. október 21-i ülésén.) Földtani Közlöny. XXXI. 1901. 
10.12. 329-353.; Kalecsinszky Sándor: A szovátai meleg és forró kony
hasóstavak mint természetes hőaccumulatorok. Mathematikai és Ter
mészettudományi Értesítő. 1901. 450-467; Kalecsinszky Sándor: Nap
tól fölmelegedő sóstavak. Pótfüzetek a Természettudományi Közlöny
höz. XXXVI. 1904. 2-3. LXXIV-LXXV. 4-76.; Kalecsinszky Sándor: 
A nap melegének accumulatiója különféle folyadékokban. (MTA - 
Székfoglaló értekezés.) Mathematikai és Természet tudományi Értesí
tő. 1904. 29-53.; Lengyel Béla : A szovátai Illyés-( Medve)-tó. (A Föld
tani Társulat 1898. évi március hó 2-án tartott szakülésén elhangzott 
előadás.) Erdély melléklete: A Mi Fürdőink. 1899. 1. 10-12.; Lengyel 
Béla: Az Illyés-tó (Maros-Torda megye) és vizének chemiai elemzése. 
(A Magyarhoni Földtani Társulat 1898. februárius 9-én tartott köz
gyűlésén elhangzott előadás ismertetése.) Természettudományi Köz
löny. XXX. 1898. 213.; Róth T. Lajos: A szovátai Illés-tó és környéke 
geológiai viszonyairól. (A Magyarhoni Földtani Társulat 1899. január 
4-i ülésén elhangzott előadás ismertetése.) Természettudományi Köz
löny. XXXI. 1899. április. 356. füzet. 208.; Rózsa Mihály: A szovátai 
sóstavak hőjelenségei és ezeknek dinamikai tényezői. (Előadás ismer
tető.) Természettudományi Közlöny. XLIII. 1911. január 1. 521. füzet. 
59-60.; Schafarzik Ferenc: A naptól fölmelegedő szovátai konyhasós 
tavaknak, főleg a forró Medvetónak geológiai, hidrografiai és egyné
mely fizikai viszonyairól. Földtani Közlöny. XXXVIII. 1908. 5. 306- 
322.; Szádeczky Lajos: Szováta és vidéke. Erdély. 1906. 5-6. 81-88. Szí
nes műmelléklet: Szováta, Ürmössy Sándor festménye.

Illyés Lajos tovább építette, szépítette a Medve-tóra támaszkodó 
“Felső Szováta-fürdőt”, a régebbi Géra-tavat és a Fekete-tavat is ma
gába foglaló “Alsó Szováta-fürdő” vetélytársát. A Medve-tó csodás 
gyógytényezői, nagyszerű fürdési lehetőségei, környezete, kiépülő 
szállás helyei, vendéglői lassan elvonták a “vendégeket”. Mivel a refor
mátus egyház tőke hiány miatt nem tudta fejleszteni az Alsó fürdőt az 
alispán a hiányosságok kijavításáig betiltotta nyilvános forgalmát. In
tézkedése indoklására megemlíti a szobák dohos levegőjét, a fürdőka
binok elégtelenségét, a köznép számára hiányzó kabinokat és a kutak 
gyenge karbantartását. 25 A Református Egyház Jegyzőkönyvei. 1894- 
1903. 1898. június 19-i bejegyzés. * A hibákat lassan javították ki és 
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csak 3 szezon kiesése után 1901-ben nyílt meg újra az Alsó fürdő. Ez 
azonban végzetes hiányt jelentett a telep számára. A presbitérium 
1901. július 8-i ülésének jegyzőkönyve szerint “... nagyságos Illyés La
jos szovátai birtokos és székesi lakos által Csontos Olivér ügyvéd útján 
Egyházközségünk elöljáróságához közelebb intézett értesítését, mely
ben kijelenti ...» hogy kész megvenni az egyház tulajdonát képező sós 
fürdőt... a közgyűlés a vételárat 40.000 koronában állapítja meg.” 26 
1902. március 5-én meg is kötik az üzletet. Illyés Lajos végül is 36.000 
koronáért veszi meg az alsófürdőt, azzal a kötelezettséggel, hogy az 
azonnal kifizetett 3.000 koronán túl 5 év alatt fizeti ki a teljes vételárat 
6%-os kamattal. 1902-ben Illyés Lajos már nem engedélyezi a szová
taiak ingyen fürdését csak az Alsótelepen.

A szovátai fürdők egy kézbe kerülésével új lehetőségek nyíltak a 
fejlődésben. Ezután az alsó részt Gérának, a felső részt Fürdőtelepnek 
hivatalosan Szovátafürdőnek, Fürdőtelepnek vagy Telepnek hívták. 
Ekkor érte el a terjeszkedő Szováta falu házaival a Géra-fürdőt.

Illyés Lajos szerencsés vállalkozását jó időben kezdte. “Mióta az 
angol orvosok divatba hozták a sósfürdőket, azóta a tavasszal mozdul
ni kezdő emberáradatnak egy jelentékeny sodra a sósfürdők – termé
szetesen a külföldiek – felé veszi útját.... Szerencsés lesz az a fürdőtu
lajdonos, ki abban az időben, midőn minden orvos sósfürdőt rendel, 
minden ember csak sósfürdőt keres, a közönséget nemcsak elfogad
hatja de ki is elégítheti.... Szováta Marosvásárhelytől, mint utolsó vas
úti állomástól 35 km távolságra eső falu [ez a távolság “légvonalban” 
értendő] 436 m magasságban.... A sósfürdő talaja rendesen sóval van 
átitatva, sót izzad ki ott a föld.” Ezzel szemben: “A szovátai sósfürdő 
egy gyönyörű tölgyerdő lábánál, részben magában az erdőben terül el. 
... A fürdőnek egyik nevezetességét, ékességét alkotják a szovátai 
sósziklák. Európában csak itt, Parajdon és Spanyolországban lehet 
ilyen magasan kiemelkedő sósziklára találni..., a sósziklák néhol kibúj
nak a földből s merészen kiemelkedő oszlopokat alkotnak, oszlopokat, 
melyeknek hirtelen leereszkedő oldalai fehérek mint a hó, s fénylők 
mint a gonddal csiszolt kararai márvány.... A mai napig nem volt mó
domban Szovátáról fényképet szerezni... jó, hogy a fürdő tulajdonjo
gát valahára tisztázták ...” 27 Hankó Vilmos: Szováta. Erdély. 1898. 5- 
6.*

Szováta-fürdő fejlődését kedvezően befolyásolta a kiépülő 
Kisküküllő menti Balázsfalva – Parajd vasút. 1898-ban épült fel a 
sóváradi állomás, de csak 1906-ban készült el Parajdig teljes hosszában 
a vasútvonal. Szovátát 1905-ben éri el a vasútvonal, amely ezután már 
közvetlen összeköttetést biztosított a távolról jövők számára is. 28 
Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Buk. 1981. 158 – 160. * Az 1902- 
es fürdőkalauz szerint a Szovátára látogatók Sóváradig vasúton utaz
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hatlak, innen a gazdagabbak, míg a többiek a Sóváradi “indóház” és az 
alsótelepi igazgatósági épület között menetrendszerűen közlekedő 
omnibuszon utazhattak. Az emeletes omnibuszt 4 ló húzta és egyszer
re 10 - 15 utast szállíthatott csomagjaikkal együtt. Az utastérben a ven
dégek részére körben padok voltak elhelyezve. Az omnibusz első tu
lajdonosai Kiss Péter és Sántha Imre voltak. 28 Ugyanazon év június 
20-án Szováta község képviselő testületé “elhatározza, hogy a heti vá
sárt f(olyó) év július elsejétől felhelyezi a fürdőtelep közelébe 
/fürdőidényben/, s mivel Gub János felajánlja a telep melletti kaszáló
ját, azt a hetivásár céljára elfoglalja.” 29 László Polikárp, a ferencrendi 
tartomány főnöke, azon összeg egy részéből amit a vajdahunyadi vas
gyártól a rend birtokának kisajátításáért kapott 1903-ra felépíttette a 
40 szobás Hunyadi Mátyás szállodát.

Ekkor már 100 szoba állt a vendégek rendelkezésére. Első helyen 
továbbra is a Fekete-tavat említik az útikönyvek, de már kiemelik az 
Illyés-tó Európában páratlan heliotermikus hatását.

Az 1902-es fürdőkalauz az “Illyés-féle Medve-tavat” már úgy em
líti mint a fürdő legfőbb ékességét. Vize kék volt és átlátszó. A vize 
annyira forró volt, hogy benne úszni nem lehetett. Partjára fürdőháza
kat építettek, ezek kádjait a tóból felszivattyúzott vízzel töltötték fel. 
A tó partjára “fürdőszobákat” építettek. 30 Hankó Vilmos: Székely
föld fürdői és ásványvizei. Bp. 1902. 120 – 126. * A kezelések szaksze
rűségét három fürdőorvos biztosítja, egy gyógyszertár szolgálja ki a 
felirt gyógyszereket.

“Egyik társunk próbált a tóba háton úszva bejutni, de olyan mele
ge lett, hogy csakhamar kifelé igyekezett” 31 Béldi Ákos: im. 24 – 26. * 
– írja le 1902-ben Béldi Ákos a medvetavi fürdőzést, ahol 40 cm mély 
“kosarakat” építettek, hogy a fürdőzőket megvédjék a 80 C°-ra is fel
melegedő víztől. Később már a parti fürdőzők által felkavart Medve
tó sem érte el ezt a magas hőmérsékletet, így nyíltvizű fürdésre is al
kalmassá vált. A Magyorósi-tó kellemesen langyos vízével és “uszoda
szerű berendezésével” tűnt ki, a Fekete-tó népfürdőként szolgált, hol 
“félig öltözötten láttuk az embereket sárral bekenve a napon sütkérez
ni”. Itt hat kosár és két kabin állt a fürdőzők rendelkezésére.

Az új fürdő fejlődését a megközelítési utak kiépítése is elősegítet
te, 1904-ben megépült a falut a felsőteleppel összekötő megyei út, az 
összekötő ösvényt is újrakövezik. A telepen is új utak épülnek, ame
lyek könnyebben elérhetővé teszik a fürdőépületeket. A fürdő-telepet 
a Fekete-tó érintésével szeli át (a mai Fenyő-, vagy a helybeliek meg
nevezése szerint a Felsőút). Ugyanebben az évben a fürdőtulajdonos 
cukrászdát és a kádfürdő mellé társalgót építtet. A Medve-tó keletke
zése után kiszáradt patakvölgyben 1906-ban épült meg a telep főutcá
ja (Rózsák utcája) és rögtön utána 6 villa épült itt még ugyanabban az 
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évben, mint a Dessewffy, Zhuber, Benedek, Csergőffy villák. 1910-re 
a sétányok hossza meghaladja a 7 km-t. A század első éveiben gomba
mód szaporodnak a magánvillák. Sándor János belügyi államtitkár 
építteti fel a róla elnevezett villát, amely államosítása után a telepi 
négyosztályos iskolának adott otthont 1971-ig, jelenleg az Agrobank 
székhaza. Sándor János tulajdonában volt a villa körüli hatalmas telek.

Később ebből adományozott területet a katolikus templom építésére. 
Ezzel egyidőben épült Zeyk Dániel villája, a későbbi Tivoli felé veze
tő út jobb oldalán (1990 koratavaszán leégett). Báró Solymossy Lász
ló a Fekete-tó melletti magaslaton, a Felsőút mellé épített villát. 
Tauszik Hugó a Patakmajor felé vezető üt mellett (a későbbi Bernády- 
villa alatt) építtet villát.

A következő évben, 1905-ben is tovább folyt az építkezés. Hajdú 
Gyuláné, Kőszeghy Sándor, Huzella Gyula nagyváradi kereskedő, dr. 
Agyagási Károly megyei főorvos, gróf Béldi Ferencné, Ágoston Ágos
ton, Szentiványi főmérnök, Csató Gábor alispán, Garda János főer
dész, Visói Gusztávné, Varga Leopold, báró Inczédi Ádám, Polifka 
Gyula szereznek telket és építtetnek villákat, amelyeket csak a nyári 
fürdőidényben használnak. A Tanítók Egyesülete felépítteti a Tanítók 
Házát. 1910-ben a Felsőtelepen már 48 kisebb-nagyobb villa állt. Az 
Alsótelepen is új lendületet kapott az építkezés. Itt épült fel Pogány 
Kornél, Agyagási Vidorné, Gagyi Sámuel etédi tanár nyaralója. 
Maros-Torda megye villát és székely menházat építtet. A két fürdőte
lep egyesítése után, 1910-ig csak az Alsótelepen 28 új villa épült. A vi
lágháború előtti években nyaranta már öt vendéglő és egy cukrászda 
várta a vendégeket.
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Az ivóvízellátás ügyét Jászai Mari színésznő vetette fel aki az 1905 
– 1907 években itt töltötte a fürdőszezont és az őszi hónapokat. Buda
pesti művészek és műkedvelők segítségével rendezett művészi estélyek 
és bálok jövedelméből 2.400 koronát gyűjtött össze, amelyből díszes 
kutat akart építtetni mivel a vendégek patakvizet használtak. “Kútépí
tő bizottságot” kért fel szovátaiakból. Ennek tagjai voltak S. Illyés Kál
mán főjegyző, Garda János m. kir. Főerdőmérnök, Törpényi János ke
reskedő, Gergely János görög katolikus lelkész és Gazda Dénes ales- 
peres. Közben a birtokossági szövetkezet 1908-ban hozzáfog a vízveze
ték építéséhez. Ennek költségeihez Illyés Lajos 2.000 koronával járul 
hozzá. A szükséges tiszta vizet a szomszédos völgyben folyó Scbes- 
patakából nyerik. A víztároló 578 m magasságban fekszik, fölötte 601 
m magasan van elhelyezve a szűrőkészülék “... árnyas erdők között 
honnan 750 m hosszú vascsövön éri el a víz a víztartót.” Az építkezés
re 120.000 korona kölcsönt vesznek fel a Magyar Kereskedelem Bank 
R.T.-től, az építkezés kivitelezője a Tors és Csornai cég.

A Jászai Mari gyűjtését egy gyerekjátszótér kialakítására akarják 
felhasználni megbízottai. A színésznő ebbe nem egyezik bele. így ír 
Budakesziről 1908. július 17-én kelt levelében Gazda Józsefhez: “Pa
nasszal járulok eléje. Íme egészen egy esztendeig hiába vártam az ígért 
kedves hírt, hogy a kút építését a legegyszerűbb alapon, mint megbe
széltük megkezdik, de nemhogy azt megkezdenék, hanem most sze
met vetettek arra a sok-sok szívdobogásom árán összegyűjtött kis 
pénzre és holmi gyermekjátszó helyre kérik azt. Összeszorul a szívem 
ennyi nemtörődömségen ...” Végül 1908-ban Radó Sándor marosvá
sárhelyi főmérnök tervei alapján Reiman Károly kőfaragómester építi 
fel a “Mária forrás”-t, amely 1910-re lett kész. A rajta elhelyezett már
ványtábla rövid ideig örökíthette meg csak készíttetője emlékét mert 
barbár kezek az első világháború alatt összetörték. A tábla felirata: 
“MÁRIA FORRÁS/ JÁSZAI MARI/ LELKES KÖZREMŰKÖDÉ
SÉVEL EMELTE/ A FÜRDŐ KÖZÖNSÉG 1910/ Tervezte Radó S. 
Főmérnök/ volt. A forrást a 60-as években újjáépítik.

A vízvezeték építésével egyidőben határozták el a fürdőtelep utcá
inak éjszakai világítást, az akkor még korszerűnek látszó Lux-féle petró
leum izzógáz mellett döntöttek. A berendezést 1908-ban adták át.

A fürdő fellendülése a századforduló után, a nagyszámú látogató 
újabb bővítést, építkezéseket igényelt. 1908. szeptemberében megkez
dik a kádfürdő 25 fürdőfülkére való kibővítését, ugyanakkor egy na
gyobb zárt várótermet is építenek, a következő évben a női osztályt bő
vítik 25 fürdőfülkével. Újjáépítik a Szent István szállodát is, szobáit 16- 
tal növelik. Ugyanekkor a telepi régi fürdőt lebontják és megnagyob
bítva építik újjá, kiépítve vízvezeték hálózatát is.
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Szováta fürdő védetté nyilvánítását Illyés Lajos már 1902-ben kez
deményezi. Sándor János székelyföldi kormánybiztos támogatásával a 
földművelésügyi minisztériumhoz kérést adott be: "... hogy a fürdő 
védterülete megállapítása előmunkálatait, állami közegek segítségével 
eszközölhesse." A minisztérium. 1903-ban Garda János főerdészt és 
Schafarzik Ferenc főgeológust (későbbi műegyetemi tanárt, aki a 
szovátai Medve-tóról írja meg akadémiai székfoglalóját) küldi ki az 
előmunkálatok elvégzésére és a javaslatok elkészítése végeit. A terep
munkák elvégzése után a földművelődésügyi miniszter a zalatnai bá
nyakapitányságot utasítja a helyszíni tárgyalás megtartására. Végül 
1906. szeptemberében nyilvánítják védett területté a Medve-tavat és 
környékét.

A század első éveiben tölthette nyarait Szovátán S. Csenger Ilona. 
Az ember visszanéz című visszaemlékezéseiben eleveníti fel emlékeit: 
"... a megrendítően nagy, feneketlenül mély Medve-tó. Tutajokon ba
rangoltunk rajta, s ebbe kapaszkodtak az úszni nem tudó fürdővendé- 
gek is. Cigányzene mellett próbálgattuk ennek a csodatónak rejtelme
it. A fürdőzok olyanféleképpen közlekednek benne mintha biciklin ül
nének. Így evickélhetsz a csatornáig, ahol a Magyarossy-tóba omlik a 
vize. Sokszor végig csúsztunk ezen a hosszú úton, csak azért, hogy a 
másik lóban ingyen fürödhessünk.

Regényesen gyönyörű vidék ez is – a tó felett, nem messze a Ba
rátok villájában (Papok háza) laktunk, hálószobáink mellett mindjárt 
a kápolna következett, vasárnaponként itt szorongott az egész fürdő
telep. Szovátát olyan vendégek látogatták mint Endrődi Sándor és 
Jászai Mari. Szenvedélyesen szerette Szovátát: sokszor láttuk a tavon 
tutajozni, hosszú kékfálylas kalapjában. Ha valaki a közelében dohá
nyozni mert, irgalmatlanul kiütötte a kezéből a legdrágább szivart is!

Medve-tavi fürdőzők. 1913-ban postázott képeslap.
Fotó: Adler Viktor szegedi „műintézetének" Szováta-fürdői fiók műterme.
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– Ne rontsa ezt a remek levegőt! – mondogatta ...
Esténként a kúrszalonban gyűltünk össze, ahol pár, ott nyaraló 

művésznövendék a kedvünkért majd minden este házihangversenyt 
adott. Hajnalig tartó cigányzenés táncestéket is rendezett a jókedvű fi
atalság, felverve a pihenni akaró nyaralókat, a kúrszalonnak csakha
mar “Ribillió” lett a neve. Az egyik, azóta híressé vált művésznek a 
nyár vegén babérkoszorút adott a társaság. A felírás rajta Endrődi 
Sándortól származott:

“Szerezz bár babért milliót,
Ne felejtsd a Ribilliót.”

Endrődi – itt kezdte el a lapszerkesztést – “SZOVÁTKA ÉS VI
DÉKE” volt a lap címe és kardélre került benne minden ott időző hí
resség, elmés és vicces strófák keretében. Mikor a szerkesztőség tagjai 
háziestélyt rendeztek, melynek keretében Jászai tutajozását is meg
énekelték, rajzban és versben előadva, a művésznőt csak nehezen tud
ták kibékíteni.

Szováta fürdőnek van alsó telepe is, kisméretű de annál sósabb tó
val, melynek a hatásáról csodákat meséltek. Egy nyáron idelent lak
tunk (Gagyi-lak) és a házunk megetti édesvizű patakban (Szováta 
pataka) mostuk le magunkról a meglehetősen sós lerakodást. Előzé
keny házigazdánk, az öreg Gagyi tanár naponta saját kezűleg hordta a 
köveket a patakból, hogy nekünk megfelelő fürdőt készíthessen.... Ké
sőbb a ... patak ... magával sodorta a házat is. (Gagyi-lak. 1913.)

Mikor Jászai elutazott Szovátáról megállította a kocsiját a házunk 
előtt s bejött utolsó látogatásra hozzánk. Most is látom, amint átvágott 
a réten, a hosszú kék fátylát meglobogtatta a szél, ... meg-megállva, 
mélyet szippantott a friss levegőből és gyönyörködve nézi a tarka rét 
virágait.”

A Szovátka és Vidéke című írott és rajzolt alkalmi lap Endrődi 
Sándor mellett főleg Szabolcska Mihály írásait közölte. Tréfás hangvé
telére jellemző az alábbi versecske is:
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Medve-tó románca

Szovátán hej van három sóstó 
És mindenikben víz elég
A tóban úszkál sok bájos nőcske
S a férfi szíve majd elég
Gömbölyű vállak, formás lábak 
Keltenek forró, édes vágyat... 
Hát még amit elrejt a tó, 
A bűvös-bájos Medve-tó.

(A Bob herceg dallamára)
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Szováta világháború előtti fénykorában több költőnek volt ked
venc nyaralóhelye. A fürdőhely szépségeit, élményeiket versben is 
megénekelték.

Endrődi Sándor:
Szováta

Nem foglalom nagy hangzatos szavakba, 
Mert amit érzek, tiszta mély imádat, 
Meghatva nézem Isten szép munkáját: 
A tavakat, a hegyeket, a fákat, 
És lelkem megtelik, boldog gyönyörrel, 
Szívem fölujjong, hálásan dobog, 
S megáldok minden embert, aki itt 
- Habár egy téglányit – alkotni fog.

Szováta, 1905. Július 27
Komjáthy Béla: * *

Medvetó

Egybeforrni veled mohó vágy hajt engem, 
Sós nedvű öblödnek kéjét úgy esengem, 
Mélyedbe hatolva, vérem felforr, éget, 
Minden tagom érzi a gyönyörűséget, 
Bár lankadok benned, mégis beléd vágyom, 
Nincs a Medvetónak párja a világon!

Az 1903-as fürdőidényben Szovátán nyaralt Horger Antal nyel
vészprofesszor, ez alatt a vidék nyelvjárásával is foglalkozott. Kutatá
sairól a Magyar Nyelvőrben számolt be.

Hosszú, termékeny nyarakat töltött el Szovátán 1895-1905 között 
Vikár Béla, többször Yrjö Wichtmann finn nyelvész társaságában aki 
csángó-magyar szótárát szerkesztette itt. Vikár Béla Kalevala fordítá
sán dolgozott és innen indult gyűjtőútjaira a Fő utca 92 sz. alatti szál
lásáról. 32 Csortán Márton: Emléktábla helyett. Hazanéző. 1991. 2. 17. 
* Ízelítőnek közlünk – dr. Csortán Márton után egy dalszöveget Vikár 
Béla szovátai gyűjtéséből: 34

Hess páva

Hess páva, hess páva, 
Császárné pávája!
Ha én páva volnék 
Jobb reggel felkelnék.
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Maros-Torda vármegye egyik lapja, a Székely Napló 1915. Július 
27-i száma kiemelt tudósításban számolt be Ady Endre látogatásáról. 
“Illusztris vendége van a székely fővárosnak, a legnagyobb magyar lí
rikus érkezett tegnap városunkba, Ady feleségével, Boncza Bertával, 
Bertukával, feleségével, Márkus Ottiliával, Itókával érkezik a vásárhe
lyi nagyállomásra.” Marosvásárhelyi tartózkodása közben a költőnek 
kedve támadt meglátogatni a legendás Szováta-fürdőt. Utazásának két 
napjáról Bölöni tudósít. Bernády György (1864 – 1938) Marosvásár
hely polgármestere a város fogatát bocsátja rendelkezésükre. Hintő
szerű, kényelmes kocsi ez, “ a körülményekhez képest /a háború má
sodik évében/ elég jól trappoló lovakkal és ügyes kocsissal. Így tettük 
meg, kis pihenőkkel Szovátára öt-hat óra alatt az utat. Változatos volt 
a vidék, úgyhogy a természet iránt nem fogékony Adyt is fölrázta. 
Szováta kihalt volt, a háborús idők megfosztották szokott nyaralóitól. 
A fürdőbiztos fogadja őket és szállásolja el kényelmesen. “Tavát és 
környékét mindnyájan tüneményes helynek találtuk, Bandi gyerekes 
jókedvvel fürdött, lábon járt a Medve-tó sós vizében és készült is oda 
vissza egészségesedni.”

Ady később levélben számol be öccsének utazásáról: “Tegnap
előtt érkeztünk kifáradtan haza erdélyi utunkról, tele rajongó csodá
lattal. Brassó, Vásárhely, Szováta voltak stációink. Sokszor keltünk 4- 
kor reggel és megnéztünk minden látni valón szépet, rohanva füröd
tünk Szovátán, és Vásárhelyen főispáni bankett, stb. Volt rendezve ér
tünk ...”

Kacsó Sándor író visszaemlékezései szerint – Virág alatt, iszap fö
lött – Ady Endre szovátai útja a felsőnyárádmenti “Szentföldet” is 
érintette. Nyárádköszvényesen megcsodálta a faragott székely kapu
kat.

Íróink közül Petelei István töltött hosszabb időt Szovátán. Alig 
negyven éves, mikor betegsége visszavonulásra kényszeríti. 1890 után 
vásárol Szovátán telket és házat hová nyaranta kijár Marosvásárhely-
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Jobb reggel felkelnék, 
Folyóvízre mennék, 
Szárnyam csattogtatnám 
Szép tollam hullatnám.

Szárnyam csattogtatnám, 
Szép tollam hullatnám. 
Szép leány felszedné 
Az ő édesinek 
A kalapja mellé, 
Bokrétába kötné.
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ről. A háza előtti szépen faragott galambbúgos székely kapu állt az “Is
ten segedelmével emelte e kis kaput Petelei István párjával Korbuly 
Zsuzsikával 1895” felirattal. A kiskapu fölé “Vándor e kis kapu nem 
akar kizárni csak azt mutatja hogy merre kell bejárni” felirat volt vésve. 
Halálakor, 1910-ben háza az írószövetség tulajdonába került, majd 
1935-ben Bocskai Vince ácsmester, Bocskai Vince szobrászművész 
édesapja, vásárolta meg a lebontásra ítélt romos házat a hozzátartozó 
telekkel együtt. A régi épületet 1936-ban bontja le. A székely kapu 1962- 
ig állott itt, ekkor a megyei múzeum tulajdonába került. Konzervált ál
lapotban raktáron tárolják. A telken /Főút 172 sz./ jelenleg Bocskai Vin
ce 1978-1984 között épült háza és műterme áll.

Az írónak több elbeszélése született Szovátán, közülük kettő – 
Őszi éjszaka és A gyáva – helyi tárgyúak. 34 Petelei István: A kakukkos 
óra. Buk. 1969 344-348, 396-403. *

Forrásainkban első ízben 1902-ben említik a fürdőn folyó gyógy
kezelést. “A fürdőorvos, Dr. Ötvös Gerő tapasztalata szerint Szováta 
fürdő: köszvény, csúz, reuma, ischias, izületi bajok, női betegségek, 
sáppadság, vérszegényleti bajok, vérszegénység, izzadmányok, bőrki
ütések, altesti bajok, sat.” kezelésére használható 35 Hankó Vilmos: 
122, 124-125. Székelyföld fürdői és ásványvizei. 1902. * A fürdőorvosi 
tisztség állandósult, 1908-ban dr. Reichardsperg Lajos töltötte be ezt 
a fontos állást. A fürdőorvos rendszerint vagy a megyei vagy a járási 
tisztiorvos volt. Később az orvosok száma háromra gyarapodott. Itt 
rendelt dr. Weisz Henrik és dr. Bexhaft Henrik makfalvi körorvos is. 
36 Vámossy Zoltán: Fürdők és források képes ismertetése. 1913. 153. 
*

A gyógydíj 4 korona, gyerekeknek 2 korona, zenedíj 4 korona. 
Szobaár (ágynemű nélkül) 1-3 korona, egy ágynemű 70 fillérért volt 
bérelhető. A tükörfürdőbe való belépés 20 fillér, míg egy zárt fülke 30 
fillérbe kerül. Az új fürdőn, vagyis az Illyés-tavon a fürdési díjak már 
magasabbak. Egy Medve-tavi fürdés 40 fillérbe, míg a kádfürdő 80 fil
lérbe került. Hankó Vilmos külön kiemeli a Felső-fürdő kiváló ven
déglőjét, hol az ebéd és vacsora egy hónapra 60 koronába került. En
nél olcsóbban lehetett étkezni az alsó vendéglőben.

Ugyanabban az évben az Új Idők folyóirat kicsinynek de kényel
mesnek írja le a fürdőt: “Egy napra elég 4-5 korona, de kevesebből is ki 
lehet jönni ... A Medve-tóban azonban fürödni nem lehet, csak csol- 
nakázni, mert olyan forró, hogy megföl benne a tojás. De igen nagy 
gyógyereje lévén, lehűtve mégis használják mint kádfürdőt.” 37

Szováta-fürdő gyógytényezőinek leghitelesebb leírását, a helybeli 
villatulajdonos, dr. Agyagási Károly, vármegyei tisztifőorvos hagyta 
ránk:
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“Az alsó telepen levő tükörfürdő női és férfi osztályra van osztva, 
alkalmas és kellő számú vetkőzővel.

A népfürdő ugyanezen helységben, de elkülönítve, a hátsó részen 
eléggé primitív állapotban. A tükörfürdő mellett külön épületben van
nak a meleg kádfürdők; 12 kis külön szobában, egy-egy kád elhelyez
ve. A tükörfürdőben egy fürdés ára 30 fillér, egy meleg kádfürdő ára 
egy korona, a népfürdőben 15 fillér, igazolt vagyontalanoknak ingyen.

A tükörfürdő is vízi zuhannyal van ellátva, hova az édes víz a kö
zel levő Szováta patakból van önműködő készülék (székely furfang) ál
tal felhajtva.

A Fekete-tavon, mely tégla alakú, egy és fél holdnyi területű, a két 
hosszabbik végén vannak a vetkőzök elhelyezve, nyugat felöl nép ré
szére fenntartott régi fülkék, a keleti részén újonnan épült csinos vet
kőzök. Itt van zárt fülkéjű külön fürdő is férfiak és nők részére külön- 
külön. Az úszni nem tudók részére elkülönített rácsos ketrecek van
nak. Fürdőjegyek a helyszínen kaphatók. Egy jegy ára itt 40 fillér, a 
népfürdőnél 20 fillér. A tó északi részén van a kitűnően tapadó fekete 
iszap. Aki használni óhajtja a parton lévő üde pázsitra kifeküdve ösz- 
szekötheti a lég-, illetve napfürdővel.

A Medve-tóban bevezető meredek oldalon kényelmes szerpentin 
alakú gyalogjárók vezetnek karfákkal ellátva. Bemenetnél van a férfi 
és női ruhatár. Balra a női vetkőzök számszerint 32, jobbra a férfiak 
részére 45 vetkőző helyiség. A női vetkőzők mellett négy női zárt für
dőhelyiség, honnan azonban a fürdőző a tóra és az ott fürdő közönség
re kiláthat.

Kellő mennyiségű fürdőruha minden tónál kapható. A fürdés dí
ja a Medve- és Magyarósi-tavakon 60 fillér, állami és vármegyei tiszt
viselőknek 30 fillér. Fürdőruha 20 fillér, csak lepedő 10 fillér. A Med
ve-tón a nők részére van egy hordozható closett [illemhely], a férfiak 
a kádfürdőknél lévő szükségszéket kénytelenek használni, mi a távol
ság miatt eléggé kényelmetlen. A tavaknál mindenki által látható órák 
vannak kitéve.

A Medve-tón van népfürdő, 3 férfi és 5 női vetkőzővel. Itt a für
dés 20 fillér, ruha 10 fillér, hontalanoknak ingyen. A Medve-tónál egy 
női és egy férfi masszáló is van alkalmazva, ki egyszersmind tyúkszem
vágó is. Van egy külön kis helyiségük, ez azonban a kívánalmaknak 
nem megfelelő. Mindkét nemű vetkőzök mellett édesvízi zuhanyok 
vannak bevezetve....

A Medve-tó északi partja mellett fekete iszap van, itt a víz alig pár 
arasznyi mély. Egy felállított kis pad van ott, melyre a szerecsenné vál
ni óhajtók magukat bekenik és kiülnek saját maguk és mások mulatta- 
tására.
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A Medve-tó déli oldalán vannak elhelyezve a kádfürdők verandá
val ellátott elég csinos épületben. A veranda váróhelyiségül is szolgál. 
Tizenegy fürdőszoba van, melyek közül négyben két-két, hétben egy- 
cgy fürdőkád van elhelyezve. Ezen kádfürdőkben a sós vizet petróle- 
ummotor segélyével a Medve-tó mélyebb rétegeiből szivattyúzzák fel 
egy tartályba. Egy másik külön tartályba édes víz van lehűtésre. A kád
fürdő ára 1 korona 20 fillér. Ezen épület értesülésem szerint rövid idő 
alatt ki lesz bővítve és üveges folyosóval ellátva. Erre a helyre való te
kintettel nagy szükség is van.

A járásra képtelen betegeknek a kádfürdőkbe való szállítása 
hordágyon vagy széken történik.

A Magyarosi-tóhoz az alsótelepről alkalmas gyalogút vezet, a fel- 
sőtelepen lakók a Medve-tó nyugati partján végig sétálva találják meg. 
Itt kellő számú női és férfi vetkőző helyiség van; pénztár és ruhatár a 
felügyelőnél. Édesvízi zuhany nincsen, mert az édes víz igen távol van 
oda. Ezen a hiányon a közelebbről létesítendő vízvezeték lesz hivatva 
segíteni.

Itt van 6 fülke a nép részére is építve, azonban a köznép inkább a 
Medve-tót használja.

A tókról a szükséges utasítások, szabályok kivannak függesztve, a 
szolgaszemélyzet magaviselete újabban kifogás alá nem eshetik. Für
désre mindenki saját fürdőruháját is használhatja, mit tisztogatás és 
megőrzés végett az alkalmazottaknál hagyhat, ezért megfelelő díjazás 
jár.

Itt megemlítem, hogy a Medve-tó mellett van fodrászterem. Kép
zett fodrásznő a lakásokba megy fésülni. A Fekete-tónál kialkudott dí
jért úszómester tanít úszni.

A főutak is irányokat jelző táblákkal el vannak látva, bár ezen te
kintetben van még kívánni való.

Lakásviszonyok és árak Az alsótelepen öt épület van kiadó szo
bákkal. Ezen szobák egyszerű berendezésűek, napi áruk egy korona 20 
fillér. Ágynemű nincsen. Az alsófürdőn van a Petőfi szálloda kényel
mes étteremben és lakószobával. Ezen szobák tiszták és kényelmesek. 
Havi áruk 90-120 korona közt, két ággyal. Van 25 magán villa 120 szo
bával, melynek nagyobb részében vendégek is kaphatnak olcsón elég
gé kényelmes szobákat. A kisgazdák rendesen a községben keresnek 
és találnak székely családoknál olcsón lakást.

A felsőtelepen az István-, Bercsényi-, és Mátyásszállodában szá
mos villa, melyekben kényelmes kiadó szobák állanak a vendégek ren
delkezésére.

A ma létező villák tulajdonosai a következők: Lukács István, 
Csató Gábor, Cseghezi Tamás, Rediger Pál, Köncsi Kálmán, Sófalvi 
Illyés Lajos, Szentiványi Zsigmond (2), dr. Agyagási Károly (2), 
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Dessewffy Arisztid, Csergőfy István, Benedek Kálmán, Komjáthy Bé
la, dr. Kárly Ödönné, Zauber Sándor (4), Viczián Elek, Visolyai Ákos- 
né, Sándor János, Zeyk Dániel, Tauszik B. Hugó, Hajdú Gyuláné, An
dor Gyula, báró Solymosi Janka, Grey Kornélia, Demeter Gáspár, 
Garlathy Oszkár, Huxella N., a tanítók háza.

Ezen tulajdonosok közül néhány egy villánál többet is bír. A ma
gán villákban levő szobák száma cirka [hozzávetőleg) kétszáz – két
százharmincra tehető. A legtöbb szoba két személyre van berendezve, 
de van egyes személyű berendezésű is.

Az István szállodában a földszinti szobák ára 4-4,70 korona na
ponként, padlásszoba 2,80 korona. Bercsényi szállodában úgy az eme
leten mint földszinten napi szoba árak 3 korona egy ággyal, a második 
ágyért naponta 90 fillér. A Hunyadi Mátyás szállodában két ággyal ha
vi 90-120 korona között. A kiszolgálás külön díjazandó mindenütt.

A magánvillákban a szobaár havonta 80-180 korona között inga
dozik. A fő évad július – augusztus, de ha valaki júl. 15-től augusztus 
15-ig nyaral mindkét hónapot teljesnek, egésznek veszik a fizetéskor. 
Fizetési szempontból javallott, hogy aki csak egy hónapot akar nyaral
ni az 1-tól menjen.

Júniusban és szeptemberben is szép az idő. Ekkor is vannak für
dővendégek. Ilyenkor a szobaárak 30-40 %-al olcsóbbak. Ha másfél 
hónapot akar valaki nyaralni június 15-től augusztus 1-ig, vagy augusz
tus 1-től szeptember 15-ig ajánlott. A lakásról jó előre gondoskodni. 
A fürdőigazgatóság szívesen közvetíti a megrendelést, lakásokra néz
ve előfordult, hogy a vendég a zsúfoltság miatt nem kapott szállást.

Szórakozás, kirándulás A Medve-tó mellett van olvasóterem 
több napilappal és folyóiratokkal ellátva. Itt van elhelyezve egy zongo
ra, melyet díjtalanul használnak (talán nem is sokat). A Medve-tón tu
tajok, társas csolnakok és sandolinok (szandolin olasz eredetű szó, je
lentése: egyszemélyes, lapos fenekű, keskeny csónak) használata főleg 
estefelé igen kellemes szórakozást nyújt. Már nem egy jeles énekmű
vésznő hangját hallották a tó körül sétálók csengeni a tóról. A Medve
tón az igazgatóság koronként igen jól sikerült tűzijátékot szokott ren
dezni, ami eddigelé általános tetszést nyert. Az ilyenkor kivilágított tó 
tündéries látványt nyújt.

A Medve-tónál szokták megtartani a gyakori tombolajátékot. 
Évenként van rendezve a nők, férfiak és gyermekek részére úszóver
seny. A múlt évben az igazgatóság a Szakadát felé vezető völgyben né
pes lóversenyt rendezett, melyre csaknem az egész fürdő közönség 
megjelent és jól mulatott. Ezt állandósítani kellene. A Sebes-, Szováta- 
és Juhod patakban pisztrangászat jegyváltás mellett meg van engedve.

Minthogy a fürdővendégek között sok színművész és zenét kulti- 
váló egyén van: gyakoriak a mindég jótékony célra rendezett koncer- 
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tck, melyek eddig még mind magas művészi színvonalon állottak. Az 
ilyen koncertek után rendesen bál következik. Külön is vannak bálok 
rendezve. Évadonként kétszer gyermek bál is van. Ily koncertek útján 
gyűlt be a pénz a most épülő Mária-kútra.

A gyerekek részére van egy tér kijelölve, hol egész nap hintázhat
nak és alkalmas torna eszközön tornázhatnak, nem egyszer szurtos fa
lusi gyerekek társaságában.

Mindkét telepen naponta egyszer térzene van, rendesen reggel 8- 
10-ig, illetőleg délután 5-7 óra között.

A cukrászdában van egy biliárd asztal. Itt fagylalt és más hűsítők 
kaphatók.

Az egész környék minden irányban szép, sok liget, árnyas erdei 
utak...

A Sebes patak völgyébe, a Sándor János villája előtt vezető úton 
juthatnak cl, emelkedett oldalon ... [a mai Patakmajor felé vezető 
úton] a Sebes patak mellett épült egy kis vendéglőfele helyiség, igen 
szép, gyepes térségben ... Akik nagyobb sétát akarnak tenni a Sebes 
patak völgyén felfelé még órákig lehet menni szép bükkös és gyertyá
nos erdők mellett. Ezen irányba van a régi Marosszék havasa, honnan 
sok fenyőfát szállítanak le.

Igen kellemes kirándulóhely a Cseresznyés oldal és tető, a Kápol
na, Bucsin, parajdi sóbánya, Korond fürdő. Makfalván lakik Molnár 
Dani székely szobrász, kit néhai Fadrusz oly nagy elismerésben része
sített művészi kivitelű állatszobraiért.

Gyógy- és zenedíjak és más kiadások A gyógy- és zenedíjak fize
tésére minden fürdővendég kötelezve van ki három napnál tovább tar
tózkodik a fürdőn. Kivétetnek a szovátai lakósok vagy a faluban lakó 
idegenek, a cselédek, az igazolt vagyontalanok. A gyógydíj alól a 10 
éven, a zenedíj alól az 5 éven alóli gyermekek.

A zenedíj személyenként egész évadra 4 korona.
A gyógydíjak három osztályra oszlanak.
Első osztályba tartoznak a nagybirtokosok, a nagykereskedők és 

azok, kiknek évi jövedelme vagy fizetése tízezer koronát meghalad. A 
férj és neje fizet személyenként 8-8 koronát, 10 éven felüli családtag
ok 4-4 koronát.

Második osztályra tartoznak a hivatalnokok, tisztviselők, birtoko
sok, magánosok, egyszóval a honoratir osztálybeliek. A férj és neje fi
zet 4-4 koronát, a 10 éven felüli családtagok után 2-2 koronát fizetnek.

A harmadik osztályba tartoznak a tanítók, a kis gazdák, kisebb ál
lású hivatalnokok, kik és nejeik 2-2 koronát, családtagjaik 1-1 koronát 
fizetnek.

Ezen díjtételek évenként hatóságilag állapíttatnak meg ...
A vendéglő árak élég mérsékeltek. Leves 20 fillér, főzelék 60-70 
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fillér, sültek egy korona 60 fillér körül, pisztráng nagyság szerint, gyü
mölcs 40-80 fillér; a cukrászdában kapható tészták darabja 16-20 fillér, 
fagylalt 40-60 fillér. Mindenik vendéglőben kihordva is adnak kosztol.

A fürdővendégek részére 15 bérkocsi és több egyszerű falusi sze
kér áll rendelkezésre. Kirándulásokra alku szerint vállalkoznak, átlag 
egész napra 10-12 korona fizetendő. A felső telepre a vasúttól vagy vis
sza 3 korona, az alsó telepre 2 korona 40 fillér....

Ki elég kényelmesen, de nem fényűzőleg akar Szovátán fürdőzni, 
minden kiadást felszámítva naponta 20-22 koronából a felső telepen 
jól kijöhet.

Budapestről “Korond – Szováta fürdő” jelzőtáblával ellátott kocsi 
közlekedik....

A fürdőn személy- és vagyonbiztonság érdekében és a közcsend 
biztosítása végett fürdőbiztos van alkalmazva, rendesen a járási főszol
gabíró vagy helyettese....

A fürdővendégek nyugalmát zavaró minden cselekmény tilos. A 
mulatóhelyiségek és vendéglők a vigadó kivételével este 10 órától reg
gel 5 óráig zárva tartandók.

A kiabálás, lövöldözés, kutya- vagy macska tartása tilos. A sebes 
hajtás mindenik telepen tilos. Közmulatságokon a szolgaszemélyzet és 
kéjnők meg nem jelenhetnek. A vendéglői ételárakat a fürdőbiztos ál
lapítja meg, melynél magasabb árakat nem szabad szedni.

Az olvasóteremben dohányozni tilos.
Fürödni csak a jegy felmutatása mellett és a szemérmet nem sér

tő fürdőruhában van megengedve. Kádfürdők készítésénél joga van a 
vendégnek jelen lenni.

A tavakban ruhát vagy állatot mosni nem szabad. Undorító beteg
séggel, kiütésekkel a fürdőt nem szabad használni.

A fürdőtulajdonos vagy bérlő köteles a fertőző betegek elkülöní
tés céljából 2 szobát fenntartani és az ápoló lakásáról gondoskodni. 
Ugyancsak köteles kellő mennyiségű jégkészletről gondoskodni. ... A 
szabályrendelet ellen vétők 100 koronáig terjedő pénzbüntetést szen
vedhetnek. 38 Agyagási Károly: im. II. Rész. 36-51. *

A fürdőtelepi kertészetet Illyés Lajos és Gáspár Lajos nyitotta 
meg 1910-ben. Az egykori kertészet (a mai Rózsák utcájában), az un. 
Junger-kanyarban, Bokor András és Sütő Árpád telkén volt.

1911-ben az alapító Illyés Lajos már jelentős vagyonnal rendelke
zett: tulajdonában volt a Medve-, Magyarósi- és Fekete-tó, a hat épü
letből álló gyógyfürdőtelep, az István szálló, két villa, a vendéglő, a 
cukrászda és a posta épülete. A tulajdonos több mint egymillió koro
nát fektetett a fürdővállalatba. Az István szállóra emeletet építettek, 
16 szobával bővítve befogadó képességét.
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Szováta az ország élvonalbeli fürdőjévé vált, ez látogatottságában 
is megnyilvánult, 1905-1909 között a vendégek száma megháromszo
rozódott. 1913-ban már naponta indultak külön vagonok Budapestről 
az aradi vonalon.

Az országos hírű fürdő létrejöttével sem szűnt meg a sólelőhelyek 
őrzése. A korabeli felvételeken is láthatóak az őrházak. 1904-ben is 
még 25 sóőr állt állandó szolgálatban. Az örök lakásául hat ház szol
gált a mai Tölgy utcában.

A vízkivétel, a fürdőzés, a tutajozás mind hozzájárult a vízrétegek 
összekeveredéséhez, a heliotermikus hatás lerontásához és így a Med
ve-tó hőmérsékletének fokozatos csökkenéséhez. Kalecsinszky Sándor 
javasolja a csónakázás betiltását és a tó egy részének lezárását. A 
szovátai tavak egyedülálló természeti viszonyaira külföldi kémikusok 
is felfigyeltek ... A legfontosabb tó hőmérsékletét 1905-től már mete
orológiai állomásról jegyezték. A fürdési idényt 1907-ben június 1 – ok
tóber 1 közti időszakra korlátozzák és megtiltják a tavaszi fürdőzést. 39

Természettudományi Közlöny. 1910. 467. *
A fürdő látványos fejlődését, térhódítását megtörte az első világ

háború. A front közeledtével 1916. szeptember 1-én kezdődött a me
nekülés úgy a faluból mint a fürdőhelyről. A telepet bosnyák, magyar 
majd miután a front áthaladt román katonaság szállta meg. A beszál
lások katonák nem kímélték a berendezést, az épületeket, eltüzelték a 
bútorzatot, sőt helyenként az ajtókat és ablakokat is. Ekkor égett le a 
gr. Béldy villa (a mai sörkert fölött, a tó közelében), a szomszédos 
“Fővárosi” étterem és kávéház. 40 Márton Béla: im. * A pezsgőéletű 
fürdő évekre megszűnt létezni!

Medve-tavi látkép a régi kabinokkal és fürdő házzal. 
Kiadó: Ilustratia Gherla, 1932.
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SZOVÁTA-FÜRDÖ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Az első világháború nemcsak gazdaságilag züllesztette le a fürdő

telepet, az 1916. évi háborús események a telep villáiban, építményei
ben okoztak nagyobb károkat. A Medve-tó partján leég az Illyés-féle 
kezelő, együtt a tóparti szállodával. Ezek a károk helyrehozhatatlan 
csapást mértek a fürdővállalatra. A beszállások katonák felégették a 
berendezést, a bútorokat, ajtókat, ablakokat. A tulajdonosok egy része 
1918 után repatriált, elhagyva ingatlanait is, így 1918 – 1920 között 
szinte teljesen megszűnt az egykor pezsgő fürdőélet.

A tavak, a gyógytényezők, a táj szépsége azonban csakhamar újjá
élesztette a fürdőt. Megnőtt az érdeklődés a szovátai telkek és villák 
iránt. Ez legjobban a földtörvény alkalmazása során nyilvánult meg. 41 
telepi építkezésre alkalmas telket sajátítottak ki magyar és zsidó tulaj
donosaiktól és juttatták új, román tulajdonosok kezére. Így például 
Kincses József telkét, amelyet 1926. február 11-én sajátítottak ki, 
Codarcea főszolgabíró kapta.

A tönkrement Illyés-féle fürdővállalatot (alapítója 1926-ban halt 
meg) 1925-ben a Nemzeti Parasztpárt vásárolta meg és a kolozsvári 
Agrárbank R.T. felügyelete alatt a fürdő kezelésére megalapítják a 
Szovátai Fürdővállalat R.T.-t. Ennek egészségügyi főfelügylője dr. 
Marius Sturza, adminisztratív vezetője Teodor Pascu igazgató lett. A 
vállalatot az 1925. május 16-án kibocsátott 20.000 db. részvénnyel in
dították el. Egyik fő részvényes a telep vezető orvosa, dr. Marius 
Sturza lett, mellette találjuk a Nemzeti Parasztpárt vezetőinek a neve
it. Részvényes lett a nagyreményű vállalkozásban Alexandru Vaida 
Voievod és családjának öt tagja. A balázsfalvi görög katolikus püspök
ség 200, a bukaresti Banca Urbană 600 részvényt jegyzett. Kisebb rész
vénycsomagokat birtokoltak a kor neves, bukaresti, kolozsvári orvosai, 
ügyvédjei, állami hivatalnokok.

Dr. Marius Sturza főorvos, a híres bécsi balneológus vezetésével a 
fürdőtelep második virágzó korszakát éri meg. Új villák egész sora 
épül, köztük a legmonumentálisabb faépítmény, dr. Papp János javas
latára, az erdélyi ügyvédi kamara által emelt un. Bírák-villája (ma a 8 
számú). Itt a földszinten rendezi be a főorvos "... a legmodernebb és 
leghigiénikusabb berendezésű víz- és villany gyógyintézetét”. A fél-, 
hullám-, ülő-, gyógy-, fenyő-, kamilla-, szénsav, forró lég-, gőz fürdők, 
pakolások, ledörzsölések, beöntések, a skótzuhany, villanyfürdők, 
Sellux, Quarc, és Diatermia kezelés orvosi felügyelet alatt okleveles 
fürdőmesterek és ápolónők segítségével történik. Vegyészeti laborató
rium segíti a munkát. 41 Szováta fürdő. Cluj 1928. * A fürdőidény má
jus 15-től szeptember 30-ig tartott és “idült izzadmányok, a méh és 
függelékeinek megbetegedései, kismedence izzadmányai, hólyaghu- 
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rut, heveny és idült izületi bajok, csúz, köszvény, izületi lobok, csont
törések, idült neurológia (ischias), hűdések, renyhe görvélykor, idült 
bőrbajok kezelésére javallottak a fürdő gyógytényezőit.

A strandfürdő érdekessége, hogy a református hívek kedvezmé
nyes áron használhatták. A Veres-féle fürdő eladásakor a feltételek 
között volt ez a kedvezmény. “Az egyházi közterhek viselésében részt 
nem vett új egyháztagok, valamint egyházi adójukkal – ha csak egy év
re is – hátralékban lévő egyháztagok, illetve családtagjaik kedvezmé
nyes fürdőjegy igazolványt nem kaphatnak.” – mondja ki a presbitéri
um 1934. május 4-i határozata.

Újra működött a vízvezeték és 1926-tól egy kis Dízel motorral haj
tott erőmű (Mária forrás mellett, a mai vendéglő épületében) szolgál
tatott 110 voltos áramol a villák és az utcai világítás számára. 1934-ben 
kibővítik a vízműveket, amely ezután naponta 600 m3 jó mínőségű vi
zel szolgáltatott a telep számára.

A Bírák villája. Fotó: Fotófilm, Kolozsvár.

Cigány és katonazenekar szórakoztatta a vendégeket. A 
Balázsfalva, vagy Marosvásárhely felöl vonattal érkező vendégeket a 
vasútállomáson bérkocsi (fiáker), taxi és autóbusz várta. Bérkocsival 
az utazás a fürdőtelepre bérkocsival 100 lejbe, taxival 200 lejbe is be
lekerült.

Szállást a nagyobb szállodákon kívül 110 magán villában és ház
ban találhattak. Legnagyobb, a Bírák villája 30 berendezett szobával, 
konyhával, étteremmel, olvasó- és társalkodó teremmel, rádióval, te
kepályával, verandákkal, teraszokkal, szökőkúttal, saját villanyvilágí
tással, vízvezetékkel állt a szállóvendégek rendelkezésére. Első osztá
lyú villa 21, másodosztályú 27, a többi harmadosztályú volt. Kóser éte
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leket is felszolgáltak a Separata vendéglőben. 42 Erdélyi fürdőkalauz. 
Dr. Marius Sturza előszavával. Hn. 1928. *

Szováta-fürdő számára a legnagyobb reklámot a román királyi 
család nyaralásai jelentették. Mária királyné az 1923-as idényben jött 
le első ízben, mikor a Sándor János villában szállt meg. 43 Szász István: 
Bika a toronytetőn. Kv. 1983. 57. * Később a Patak utcában (a mai 
Eminescu lakónegyed helyén) az egykori “Lăsați-mă în pace” (Hagy
jatok békén) nevű villában szállt meg. Itt meglátogatták az angol és gö
rög királyi család tagjai is más illusztris vendégei mellett. Szálláshelyén 
a Hunyadi szállóban halt meg 1937 augusztusában Irán főkonzulja, 
Farrokh Khan Brughen Kuchun. 44 Halotti Könyvek. 1937. * Mária ki
rályné 1928 nyarán Marosvásárhelyig vonaton utazott, innen kíséreté
vel személygépkocsi hozta a fürdőre, ahova egy 12 m-es trikolorral 
ékesített kapun át jutott. Érkezése tiszteletére adott vacsorához a falu 
7 kg pisztránggal járult hozzá. Csomagjainak szállítására két teherau
tót bérelt Szováta község, majd bútorait, szőnyegeit szekerek vitték 
szálláshelyére. A királyné érkezése 23.376 lejébe került a községnek. 
Ekkorra már felépült a tavon a királyné “fürdőkabinja”, egy nagy, 
négy kabinos, napozóterasszal ellátott, zsindellyel fedett faépület. 46 
Márton Béla: Szováta belső helynevei 1900 – 1980 között. Hazanéző. 
1993. I. * A tó keleti partján cölöpökön álló épületet két évtized múl
va áthozták a nyugati partra, ahol a hatvanas évek elején, egy szilvesz
ter éjjelen leégett.

Szováta népszerűségére jellemző, hogy 1930-ban itt tartották a 
Miss. Románia szépségverseny országos döntőjét. A Híradó 1934. jú
lius 11-i számában írja a következőket: "... kitűnő szakértelemmel szé
pítették és építették ezt a világhírű fürdőt, melyet alig lehet felismerni

A Medve-tó keleti része az épülő Tivolival és Mária királyné kabanájával. 
Fotó: Fotófilm Kolozsvár, 1931.
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... hatalmas épületek emelkedtek, a parkírozás [parkosítás] kedves, 
szemnek tetszetős, a Medve-tó bejárata bámulatos. Minden – minden 
szép., ami még világhírűbbé teszi ezt a legszebb és gyógyhatásáról hí
res fürdőjét Romániának, ahová Vitális és Simon kényelmes autóbu
szai szállítják a közönséget. Menetdíj lej 80. Tour retour 150.”

A 30-as években, a gazdasági válság után újra éledt a vállalkozási 
kedv és az anyagi feltételek is kedvezőek voltak, így több villa is épü
let a telepen. A híres szászrégeni orvos, dr. Nicora villájában előkerült 
egy durva csomagolópapírra ácsceruzával írt felirat: “Ezt a villát/ épí
tette ifjú Menyei János/ építész./ Ez az egyetlen ilyen jellegű előkerült 
felirat, amely az építő mester nevét örökíti meg.

Illyés Tibor, a fürdőalapító fia, 1926. júniusában megszervezi a vil
latulajdonosok szövetségét, amely 1.500 lej névértékű részvényeket 
bocsát ki. Első elnökének Ilyé Tibort választották. Szováta községe tíz 
részvényt vásárol Jakab Domokos polgármester, Gub Antal titkár. De
ák Gergely jegyző és Iuliu Codarcea szolgabíró révén. A részvényeket 
tízesével adták el. Ennél többel rendelkezett Benedekné Ádám Mária 
(46), Berkovits Sára (22), Bírák-háza (167), Borbély Gyula (50), 
Flackenmacher Károly (20), Gyógyfürdő R.T. (417), dr. Gidáli József 
(24), Gottschling Hermann (24), görögkeleti püspökség (37), 
Hatfaludy István – Marosvásárhely (24), Hirschel Sándorné (20), Illyés 
Tiborné (19), dr. Jianu Sever (22), Kádár József (20), dr. Klein Albert 
(19), Kolozsvár város tisztviselői (21), dr. Mátyás Ákos – Kolozsvár 
(28), Marosvásárhelyi Takarékalap (21), dr. Nicora Maria – 
Szászrégen (20), Pál Vencel (22), dr. Papp loan (28), Sándor Anna 
(21) , Schnitzer Artúrné (25), Schnitzer Elvira (25), Schuszter Márton 
(22) , dr. Marius Sturza (91), Szent József Intézet – Balázsfalva (79), 
Szlamál Lászlóné – Temesvár (30), Szőke Gézáné (35), Tőkés 
Endréné (26), Bernády György – Marosvásárhely (13).4 Egyesített tag- 
és üzletrész nyilvántartási törzskönyv. 1941. november 29. *

Szovátai Villatulajdonosok Egyesületét 1927. szeptember 9-én az 
István-szálló kistermében újraalakították, feltehetőleg nem töltötte be 
a neki szánt szerepet. Az alapító tagok, számszerint 20-an – Badiu 
Simion, Balló Lajos, Bergleiter József, Borbély Gyula, Demilescu 
Grigore, özv. Huzella Gyuláné, Ilyé Klarissza, Ilyé Tibor, dr. Klein Al
bert, Kővári Jakab, dr. Lévay Lajos, dr. Papp Ioan, Fleps Francisc, 
özv. Sándor Anna, Szlamál Lajos, Szabó Lajos, Székely Anna, 
Szentiványi Júlia, Szőke Géza és özv. Zápádeanu Dumitruné – 100-100 
lejt fizettek be az egyesületi alapba. Majd 1930. augusztus 31-én 
megint csak újraalapítják, ezúttal a Klein villában. Az alapítók névso
rában, az eddigiekhez képest 29 új nevet találunk: Ambrus József, 
Benedekné Ádám Mária, Berger Lilly, Bergleiter Józsefné, dr. 

261

[Erdélyi Magyar Adatbank]



Bernády György, Bürger Albert, Culich József. Domilescu Eugenia, 
Domokos I. Károly, Dexter Béla, dr. Flechtenmacher Károly, dr. 
Frank Richard, Gottschling Hermann, Halmágyi Gáborné, dr. 
Hirschler József, Holbach Ede, Kádár József, Kilyén Gyuláné, Kővári 
Jakab, dr. Kun Zsigmondné, Ligner Minna, Polifka Gyula, dr. Sándor 
Balázsné, Schuster Márton, Segal Carol, özv. Síró Zsigmondné, Stefan 
Maria, Steinfeléd Maria, Steinfeld Gézáné, Székely Edomér, dr. 
Szoboszlay László, dr. Ursace G., Vándory Elise, Veress Olga. A tag
ság feltétele a román állampolgárság volt. Elnöknek dr. Bernády 
Györgyöt választották, titkár dr. Klein Albert, pénztáros Bergleiter Jó
zsef. tiszteletbeli titkár dr. Lévay Lajos lett Dr. Papp Ioan, özv. 
Huzella Gyulámé, Ilyé Tibor, dr. Szoboszlay László választmányi tagok 
lettek, felügyelő-bizottsági tagoknak Szabó Lajost és Veress Olgát vá
lasztották. 47 ÁLtMv. 75. sz. iratcsomó, Bernády György személyes ira
tai. 1930. *

A Villatulajdonosok Egyesülete – Asociațiunca Proprietarilor de 
Vile din Sovata-Băi – küldötteket választ a fürdőbizottságba, amely 
egyezteti a magán villatulajdonosok és a Szováta Fürdő R.T. érdeke
it és a fürdőrendészeti kérdéseket. A fürdőbizottság elnöke dr. Marius 
Sturza volt.

A fürdőtelep képének kialakításához tartozik a templomok építé
se is. A László Polikárp mikházi házfőnök és az ottani barátok által 
épített katolikus kápolna lebontása után a Darvas villában, majd en
nek eladása után a Pax villa egy kis szobájában miséztek. Így kézenfek
vő gondolat volt egy új templom felépítése. A szükséges telket a Sán
dor család adományozta, amely viszonylag nagy területtel rendelkezett
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Fotó: Fotófilm Kolozsvár.

[Erdélyi Magyar Adatbank]



a Medve-tó szomszédságában. 1936. augusztus 16-án tartották: “Jézus 
Szíve kápolna alapkő letételének ünnepségét. Dr. Boga Alajos főtan
felügyelő úr és dr. Szoboszlay László ig.[azgató] tanácsos urak részvé
telével. 1937. májusában megkezdtük a kápolna építését és azt július 
1-re fedél alá építettük. A szezon alatt abban miséztünk. Közben a ha
tóságok megtagadták az építési engedély írásbeli kiadását valamelyes 
ismeretlen ok miatt és megtiltották az építkezés folytatását szeptem
ber hónapban. A következő évben, 1938-ban a hatóság utólag megad
ja a telepi kápolna építési engedélyét 50.000 lej ‘úthely költségire’ cí
men való befizetés ellenében. “ 48 Domus História *

Végül a kápolnát – a hivatali packázások miatt – 1939. július else
jén fejezik be. Az asztalos munkát saját költségén Dobos Sándor asz
talos mester végezte. Dr. Marius Sturza, Illyés Tibor, Benedekné 
Ádám Mária, Ruhig Zoltán adományozta a színes üvegablakok elké
szítésének költségét. Szendi Károly, Budapest polgármestere adomá
nyából 1944-ben Knopp Ferenc korondi aragonit feldolgozó gyárában 
készült el az oltár, amelynek szobrát Jálics Ernő budapesti szobrász
művész készítette haraszti kőből.

Ha a katolikus templom építését akadályozták a hatóságok az or
todox templom építése kiemelt jelentőségű volt számukra és a fürdő
tulajdonosok számára. Így 1929-ben épült fel Szováta első ortodox 
temploma. Tervezője a templom nyugati oldalán lévő felirat szerint A. 
Szallebek, építkezés vállalkozói Vadász és társa Klinger voltak. 49 A 
szentképfalat Gheorghe Novac készítette, a festését Septimiu Marian 
végezte. Mindketten balázsfalvi mesterek voltak. * Mircea Hojda or
todox pap szóbeli közlése. * A templom mellett van eltemetve Pascu 
Teodor fürdőigazgató, a Gomba villa egykori tulajdonosa.

A telepi volt görög katolikus templomot 1931 – 1933 között építet
te Klinger építész vállalkozó.

FÜRDŐ A BÉCSI DÖNTÉS UTÁN

A II. bécsi döntés után Szovátát 1940. szeptember 10-én érték el 
a bevonuló magyar csapatok. A főhatalom változása nem érintette 
alapvetően a tulajdonviszonyokat. Továbbra is a román Nemzeti Pa
rasztpárt által létrehozott részvénytársaság maradt a legnagyobb birto
kos. Tulajdonában maradt a három korszerűsített szálloda: a Fürdő
szálló 40, a Hunyadi-szálló 50 1974 – 1975-ben lebontották, hogy helyet 
adjon az új szállodasornak. * 35 és a teljesen átalakított, kerthelyiség
gel bővített István szálló 35 szobával. Mai formáját a Fürdő szálló, 
amelyhez a Gomba vendéglő is tartozik, az Ágoston és a Vera villák 
összeépítésével nyerte el, amelyet Pascu fürdőigazgató rendelt cl. Eze
ken kívül a részvénytársaságnak öt kisebb szállodája és több kis villája
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A Szilágyi cukrászda.

volt, jelentősebbek a Szováta, Pacsirta, Fülemüle és Garda villák. 
Ezenkívül négy étterem is volt a részvénytársaság tulajdonában, amely 
a kezelő és fürdő helyek monopóliumát is uralta.

A villatulajdonosok szövetségébe tömörült kisvállalkozók, tulaj
donosok 140 villával, ezekben 2.000 szobával és 3.000 fekvőhellyel áll
tak a vendégek rendelkezésére.

A fürdőidényben – június 20-tól augusztus 31-ig, valamint pün
kösd, karácsony és újév ünnepeken – egy egyágyas szoba 3-6, egy két
ágyas szoba 5-12 pengőbe került. Télen a fűtési díj 20%-al emelte a 
szobaárakat. Ugyanannyi különdíjat fizettek a három napnál rövidebb

Az új strand. Fotó: Fotófilm Kolozsvár.
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ideig tartózkodók. Előzetes szobafoglaláskor 20 pengőt fizettek a ven
dégek és a csak ennek értékében tartották fent a szobát.

Nyíltvízi fürdésre a Medve- és Mogyorósi-tavat valamint a Géra 
fürdőt használták. A leglátogatottabb Medve-tavi strandon egy belé
pőjegy ruhaőrző szekrénnyel 1 P. 20 fillérbe került, a kabinjegy meg
kettőzte a jegy árát. A Magyarosi tavon a kabinos fürdőjegy ennek fe
lébe került, míg a Géra-fürdőben csak 50 fillérbe, itt kád- és ülőfürdőt 
is lehetett venni. A Fekete-tavon főleg iszappakolást végeztek, iszap
kádfürdő, teljes iszappakolás, iszapborogatás állott a gyógyulni vágyók 
rendelkezésére, a kezelés ára 5 P. 30 fillér is lehetett.

A Medve-tavat ma is uraló régi fürdőépületet és kezelő közpon
tot dr. Sturza Marius főorvos tervezte és építtette fel, 1940-re készült 
el. Földszintjén, a tóparton, 200 öltözőkabin és 3.000 vendég számára 
tervezett közös (szekrényes) öltözőt helyeztek el. Felsőrészén 34 kabi
nos kádfürdő volt ülőfürdőkkel, öblítő helységekkel, inhalatóriummal, 
víz gyógyintézettel, pihenőkkel étteremmel és napozóval.51 Bányai Já
nos: Székelyföldi ásványvizek eredete, in: Országos Balneológiai 
Egyesület 1941. Évi Évkönyve. 190. * Az épület jobbszárnyában terve
zett fedett sósmcdcnce technikai hibák miatt használhatatlan volt.

A Fekete-tó keleti partján 1941-ben még állt az egykori Veress- 
féle fürdő 35 kabinja, a nyugati parton a fürdő főorvosa 4 kabinos 
iszapfürdőt építtetett 1933-ban, ahova a kiemelt iszapot síneken tolták 
be. A fürdőépületben iszappakoló helység, inhalatórium, váró- és pi
henő terem volt. Az iszapfürdőket a tó vasas és konyhasós iszapjával, 
a pakolásokat az agyagbányából kitermelt szürke iszappal végezték.

A Bírák villájában tovább működött a kezelőközpont hidró- és 
elektróterápiás készülékekkel és a kor színvonalán álló laboratórium
mal.

Ekkorra már kiépült az egész fürdőtelep világítását ellátó villany
hálózat, ennek energiaforrása még mindig az 1926-ban beállított dízel
motorral hajtott generátor volt. Elkészült a fürdőtelep teljes csatorna
rendszere is, viszont az így összegyűjtött szennyvíz minden szűrés nél
kül a Szováta-vizébe folyt, amely állandó fertőzési góccá vált.

1943-ban a Marosvásárhely – Parajd keskenyvágányú vasúton, 
amely a Nyárád-mentén közlekedett, öt óra alatt lehetett a Szovátai 
kisállomásra eljutni. A MÁVAUT autóbuszok Marosvásárhelyről 
Balavásárig szállították az utasokat, ahonnan a Balázsfalva – Parajd 
szárnyvonalon, (amelyet elvágott a határ) három óra utazás után jutot
tak a nagyállomásra. Magánvállalkozók működtettek autóbuszokat 
Marosvásárhely – Szováta útvonalon, amelyek a köves utakon alig két 
óra alatt jutottak célba.

A helységben a szezonban 8 taxi is működött, ebből keltő Lengyel 
Dénes tulajdonában, egy pedig a községé volt. Öt kocsi pedig
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Nyárádszeredából jött át. Huszár Lajos és Kacsó István tulajdonában 
két-két kocsi volt, az ötödik pedig Nyárádszereda elöljáróságáé. A vi
teldíj 67 – 100 fillérbe került kilométerenként. A fürdőbiztos szigorú
an megszabta a viteldíjakat. Egy kocsiba csak három személyt lehetett 
szállítani. Este 21 órától reggel 6 óráig éjszakai díjszabás volt érvény
ben. A legolcsóbb viteldíj egy pengő, a fürdőközponttól az István szál
lóig. a legnagyobb a fürdőközponttól a nagyállomásig 7,5 pengő volt. 
Egy patakmajori kirándulás 3 pengőbe került, míg a Tivoli mulatójá
ból egy elfáradt vendégnek az éjszakai hazaszállítás 2.30 pengőjébe ke
rült. * Szováta gyógyfürdő főszolgabíró – fürdőbiztosának 7/1942. sz. 
rendelete. * A háborús viszonyok közt a viteldíjak egy év alatt meg
duplázódlak.

A három legnagyobb székelyföldi fürdő látogatottsági statisztiká
ja csak az 1942. évről áll rendelkezésünkre:

A három legnagyobb székely földi fürdő látogatottsági statisztikája csak az 1942. évről áll 
rendelkezésünkre:

Állandó vendég Ideiglenes vendég
belföldi külföldi belföldi külföldi

Szováta 4.910 33 860 -
Borszék 4.069 9 135 3
Tusnád 1290 82 ? -

A Fürdő II. világháború utáni története
A háború nem kímélte meg a fürdőt sem, a beszállásolt katonák 

nemhogy a bútorzatot, de az ajtókat, ablakokat sem kímélték ha tüzel 
kellett rakni. 1945-ben 129 épületet vettek jegyzékbe, ezek nagy része 
villa volt. Ezek közül 25-nek Szováta Rt. volt a tulajdonosa, köztük
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volt a Bercsényi, Szent István és Hunyadi szállók, a fürdőépület, a ka
szinó, a villanytelep, a kertészet, a Patakmajor és a jéggyár. Szováta 
fürdő villa tulajdonosainak szövetsége 121 épületet tartott számon és 
144 tagja volt, összesen 2.418 üzletrésszel. A legtöbb üzletrésszel ren
delkezett a Szováta Fürdő R.T. (417), Bírák Háza (167), dr. Sturza 
Marius (91), Szent József Intézet (85) és Borbély Gyula (50). 5 Kimu
tatás az 1946. évi üzletrész tagokról és az 1947. évi üzletrész felértéke
léséről. Magángyűjtemény. *

A fürdőt 1948. április 12-ig a Szováta Fürdő R.T. működtette, ek
kor vette át a tulajdonjogot a Belügyminisztérium, majd május 10-én 
az épületek és más javak egy része az Egészségügyi minisztérium ke
zelésébe ment át. Ez a fürdő államosítását jelentette. Tényleges átvé
telre 1948. július 23-án került sor. Az Egészségügyi Minisztérium ré
széről Simion A. Ioan felügyelő vett részt a Román Munkáspárt és a 
vegyes szakszervezet képviselőinek jelenlétében, a Poliklinikát dr. 
Gidáli József képviselte. A fürdő új vezetése a “Szováta Fürdő Igazga
tásága” lett. Ugyanazon évben az július 2-i 18.5767 sz. Belügyminiszte
ri rendelet Szovátát első kategóriájú üdülő hellyé nyilvánította. Az ál
lamosítás tovább folytatódott a következő évben is, 1949. december 
24-én (!) a vízművet és a kis villanytelepet Szováta ideiglenes tanácsa 
hatáskörébe helyezték.

A magánvillák államosítását 1947. szeptemberétől 1948. májusáig 
hajtották végre, közben részletes leltárok készültek. 1947. szeptembe
rében a villa tulajdonosokat egy részletes leltár elkészítésére kötelez
ték, majd 1948. április 19 – 23-a közölt kinevezett leltározó bizottságok 
végzik el a nagyon részletes, hivatalos leltározást. Három leltározó bi
zottság szerepel forrásainkban: I. Csíki A., Hegyi F., Boros S., II. 
Petreanu I., Nagy A., Gălătean Gh., III. Albu L., Emil E., Kerekes S., 
Beraru I. 53 PMHLt. Szováta, Államosítási Iratcsomó. * 1948. május 
21-én Petreanu Ion és Ady Ernő, a marosvásárhelyi prefektúra képvi
selői, Szász Béla községi jegyző és Benea Traian, a Pénzügyminisztéri
um képviselője átveszik a felleltározott épületeket a Belügyminisztéri
um 750 B/1948. május 18-i rendeletc alapján. Az államosítási könyör
telenül végrehajtották a szovátai tudós remete, dr. Radványi Antal egy 
lakhatatlan helyiségből álló házikója, egy leromlott nyárikertből és egy 
nyári konyhából álló ingatlanán is.

Nyomban megindult a villák kiosztása, Sándor Anna, Schuster 
Martin, dr. Ghilezan Liviu, dr. Ioan Cosma Ștefan Pop, Porubschi 
Francisc és Hajdú Géza egykori villáit átadták Szováta községnek. Lé
vai Lajos villáját a rendőrség kapta, a Melczer villát a békeszerződést 
alkalmazó miniszteri bizottságnak utalták ki. A Pacsirta villát a Bel
ügyminisztérium elcseréli az Egészségügyi minisztérium Pax nevű vil- 
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lájával, ahova a görögországi menekültek gyerekeinek kórházat ren
deznek be.

Bernády György villáját, a telep egyik legszebb nyaralóját még az 
államosítás előtt Roza Solomon bukaresti lakos vásárolta meg özve
gyétől. most a Zeneszerzők Szövetségének utaljak ki együtt a Rica vil
lával, amely egykor br. Solymossy Lászlóé volt, majd 1941-ben leánya 
számára megvásárolta dr. Marius Sturza.

A Belügyminisztérium 900/ 1948. május 19-i rendeleté értelmé
ben a volt villatulajdonosok visszakaphatták azokat a berendezési tár
gyakat, amelyek nem voltak szükségesek a vendégek elszállásolásához, 
mint az étkészleteket, evőeszközöket vagy konyhai edényeket. A túl
buzgó államosítok a Géra-fürdő körüli lakóházakból is köztulajdonba 
vettek néhányat, ezeket a Belügyminisztérium 3.650 13/ 1948. augusz
tus 27-i rendeletével adják vissza tulajdonosaiknak.

A fürdőtelep magánvilláinak kártérítés nélküli állami tulajdonba 
vételét csak 1950. április 20-án közlik hivatalosan is. A jegyzékben 111 
név szerepelt. 54 Hivatalos Közlöny, II. évfolyam. 36. sz. 1950. április 
20. * Hivatalosan ekkor szűnt meg a Szovátai Fürdőtulajdonosok Szö
vetsége.

1951-ben 134 villát leltározott fel a tartományi néptanács titkársá
ga, 32 az Egészségügyi minisztérium. 71 a Szakszervezetek, 5 a Belügy
minisztérium, 6 az államvasutak, 17 a községi néptanács, 2 a RKP tu
lajdonában volt és egyben (Lefkovici villa) a telepi rendőrséget helyez
ték el.

A néptanácsnak komoly gondot okozott a tulajdonába adott villák 
karbantartása, gondozása, ezért a 861/1959. sz. rendelettel átadnak az
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Szováta fürdőn 1951-ben 134 villát leltározott fel a tartományi néptanács titkársága.

Egészségügyi Minisztérium használatában 32 villa volt:

Sor sz. Villa neve Volt tulajdonos
1. Patakmajor Fürdő RT. Szováta
2. Napház "

3. Ilona I "
4. Ilona II "
5. Park Szálló "

6. Fürdőszálló "
7. Kaszinó "
8. Park villa "

9. Astra "

10. Szováta "

11. Doina "
12. Pacsirta "
13. Egészségügy villája "
14. István Szálló "

15. Csendes Villa "
16. Patria "
17. Diana "
18. Venetu "

19. Kokh Kokh Richard
20. Poruțiu dr. Poruțiu Petre
21. Knopp Knopp Ferenc
22. Pekry dr Székely Levente
23. Caritas Gyergyószentmiklósi Árvaház

24. Pax "
25. Gherac Gherac Ioan
26. Apostolescu Apostolescu Gheorghe
27. Komjáti dr. Soós Aladár
28. Nefelejcs dr Pop Ioan
29. Teslovan Teslovan Octavian
30. Posta Kalmár László
31. Szőke Szőke Géza Özvegye
32. Muskátli Zăpodeanu Lujza

A szakszervezetek használatában 71 villa volt:
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33. CEC Villa Takarékpénztár
34. Ruhig Ruhig Zoltán
35. Terézia dr. Kóbori János
36. Lujza dr. Sever Ioan
37. Glória Páll Vencel
38. Mignon dr. Pop Ioana
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39. Belvedere dr. Pop Ioan
40. Mariczi Vlad Mariți Moldovan

41. Doinița Szovátai Néptanács

42. Splendid dr. Spitzer Iosif

43. Tulipán Zailig Ioan

44. Olga Balog László özvegye

45. Ilona dr. Aurel Lencuțiu

46. Excelsior Illyés Tiborné

47. Mici Boila Mici

48. Aurora Landis Aurora

49. Marika Deák Károly

50. Csipkés Csipkés Ilona

51. Szent Terézia Kolozsvári Mária Egyesület
52. „Fehér Apácák" "
53. Siesta Mátyás Adrian
54. Gidáli dr. Gidáli József

55. Mariska Hegyi Rezső

56. Barátság dr. Iuliu Moldovan

57. Júlia Fosztó Júlia

58. Recreația Oprean Vidor
59. Hermina Sándor Viktor
60. Kővári Kővári Sándor
61. Badiu Badiu Simion
62. Dóra Katona György
63. Intim Teinfeld Géza
64. Reichardspesrg dr. Reichardsperg Lajos
65. Pop Ambrozie Pop Ambrosie
66. Fodor Fodor Sámuel
67. Bécsy Bécsy István
68. Baby dr. Păscuței Laurențiu
69. Olteanu Olteanu Gheorghe
70. Segal Segal Carol
71. Éva Lövi Sarolta
72. Batuca Batuca Ioan özvegye
73. Magdolna Milancovici Magdolna
74. Reménység Ügyvédek Egyesülete – Kolozsvár

75. Bírák Villája "

76. Alice Hirsch Sándor
77. Maria Ortodox Püspökség
78. Mărioara Ștefan Gheorghe
79. Klein Klein Dezső
80. Szent József Kolozsvári Mária Egylet
81. Püspök Villa Ortodox Püspökség – Kolozsvár
82. Transilvania Freidman Dezső – Schuszter A.
83. Universul Ügyvédek Egyesülete – Kolozsvár
84. Sturza dr. Sturza Marius
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85. Félhold Ügyvédek Egyesülete - Kolozsvár

86. Krisztina Gyergyószentmiklósi Árvaház

87. Silentia Lázár Margit
88. Floașiu Floașiu Ioan
89. Huzela Huzela Erzsébet
90. Bernády Sole Solomon
91. Miculescu Miculescu Zeno
92. Gaby Tőkés Ernőné
93. Scumpă dr. Ciordaș Ioan
94. Felső Mică Ioan C. Nicolae
95. Felső Rodica Țîrlea
96. Tivoli Szakszervezetek Központi Tanácsa
97. Imy dr. Lázár László
98. Luska Dobosán Mária
99 Napoca Hivatalnokok Szakszervezete – Kolozsvár
100. Tuta dr. Dan Sever
101. Gólya dr. Ioan Goia
102. Rică dr. Marius Sturza
103. Manci Hajdú Margit
104. Elly Rosenfeld Eugen

A Belügyminisztérium 5 villát használt:

105. Edit özv. Slamál Lászlóné
106. Lukács Lukács István
107. Fecske dr. Moaie Ghcorghe
108. Iby Tőkés Andrásné
109. Békés megyei Hivatalnokok Szövetsége

A Román Állami Vasutak 6 villát használtak:

110. Matild özv. Jeremiás Béláné
Hl. Klára dr. Klein Dezső.
112. Anna Trózner Anna
113. Stefánia Ștefănică Gheorghe
114. Szabó Grünberg Dezső
115.

A szovátai néptanács használatában 17 villa volt:

116. Sándor Sándor Anna
117. Egyesülés Hatfaludi István
118. Berci Hajdú Géza
119. Klein II. Klein Albertné
120. Lingner Lingner Albert
121. Vándori özv. Vándori Sándorné
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122. Bursch Buresch József
123. Puia Puia Vaier
124. Edgard
125. Metzer Metzer Lajos
126. Várlak Porubschi Ferenc
127. Napsugár Aradi Orvosok Egyesülete
128. Tanítók Háza (használhatatlan) Tanítók Egyesülete
129. Nóra Katzán Károly
130. San Martino Gemeinhardt Marton
131. Vendéglő Simon György
132.

A Román Munkáspárt használatába 2 villa volt;

133. Nicoari dr. Eugen Nicoari
134. Pax Kreps Zseni

A néptanácsnak komoly gondot okozott a tulajdonába adott villák 
karbantartása, gondozása, ezért a 861/1959. sz. rendelettel átadnak az 
Egészségügyi minisztériumnak 17 villát, fürdő és kezelési épületeket.

Nem sokat épült a fürdő az ötvenes évek kezdetén, az új tulajdo
nos megelégedett a karbantartással, csak a központi parkban (a 
Bălcescu szobor helyén) állították fel a moszkvai Kreml giccses, kicsi
nyített mását.

Ingyenes üdülésre elsősorban a páraktivistákat, sztahanovistákat, 
a munkaversenyek élenjáróit küldték szakszervezeti beutalóval, de 
egyszerű munkások zömmel érkeztek. Ez rendszerint ingyenes volt, 
vagy csekély összegbe került, a legtöbb vendég szakszervezeti beutaló
val érkezett. A családtagok is 25-75%-os kedvezménnyel nyaralhattak. 
Ezzel párhuzamosan folyt a pionírok üdültetése is, akik főleg a téli tá
borokba érkeztek, egyidőben a kollektivizálás élenjáróival vagy egy
szerű földművesekkel (akiket a telepen kissé gúnyosan csak “fabőrön- 
dösöknek” neveztek). 1953-ban a fürdőn 110 villát használtak, amely
ben egyszerre 2.700 vendéget tudtak elszállásolni, a Medve-tavi keze
lő részleg 30 kádfürdőből, ülőfürdőből és beöntéses kezelési részleg
ből állt, 1953-ban és már három éve újra folyt a gyógytorna is. A Géra- 
fürdőben 12 fakádban végeztek gyógyfürdőket, a nyíltvízi medencéket 
öltöző kabinok vették körül. Iszapfürdőket a Fekete-tavi kezelőben 5 
kádban végeztek.

A régi kaszinóban 20.000 kötetes könyvtár volt berendezve, a 200 
férőhelyes, páholyokkal is berendezett előadótermében filmvetítése
ket tartottak. * Stațiuni balneo-climatcrice din R.P.R. Buc. 1955. 273. 
* A telepi kulturális tevékenység vezetője a kultúrigazgató volt akinek 
két könyvtáros, egy klubfelelős, egy zenész és a rádiósítási központ 
volt alárendelve. Minden fenntartó működtetett 1960-ig egy külön 
könyvtárat is. Ilyen volt a Helyi Fürdővállalat, az Egészségügyi minisz
térium, a Belügyminisztérium, a RMP “Május 1”, az Államvasutak 
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(CFR), a Helyi Élelmezési Központ (TAPL), a Kaszinó és a Szakszer
vezetek Központi Bizottságának könyvtára.

Új moziterem építését 1957-ben kezdik meg egymillió lejes költ
ségvetéssel. Vetítéseket kedvező időben a nyárikertben tartanak, 
amely a szakszervezetek központi bizottsága építtetett szintén 1957- 
ben. Itt színházi előadások, vidám műsorok bemutatására is sor került.

Modernizálják a fürdőtelep útjait is, az addigi köves utakat kocka
kövekkel rakják ki, amelyre később aszfalt burkolat került. 1959-ben 
kövezik ki a N. Bălccscu (ma Fenyő u.) utat. Ugyanebben az évben 
nyeri el mai formáját a Felső- vagy Fenyő utca. A fürdőtelepre vezető 
legrégebbi út a Szováta-vize hídjától egyenesen emelkedett a Fekete
tóig a Géra-fürdőt tápláló sósforrás és a Buglya-tó mellett. Ebből in
dult a századelején megépített kocsiút is, a két út találkozásánál kelet
kezett nagy kanyart kiegyenesítették ebben az évben Kercsák és Sza
bó János telkeinek kisajátításával.

A közétkeztetést a TAPL egységei biztosították: Gomba étterem, 
Medvetó büfé, Bukarest cukrászda. Patakmajor vendéglő, az autóbusz 
megálló melletti 1. sz. Kioszk, a Bírák villájával szemben a 2. sz. Kioszk 
és a Strand Kioszk. Ezek ellátását a cukrászműhely (laboratórium), a 
hideg ételek konyhája és a központi raktár biztosította. A vállalat 
idényben 110 pincért, szakácsot, cukrászt, üzletfelelőst foglalkoztatott, 
akiket Marosvásárhelyről vagy még távolabbi vidékekről toboroztak. 
Ez a létszám télire 20 főre csökkent mivel csak a Gomba vendéglő, az 
Ardealul büfé és a raktár volt nyitva. A beutaltak nem a vendéglőkben, 
hanem a telep hét étkezdéjének valamelyikében étkezett. A szakszer
vezet három kantint működtetett 557 férőhellyel, az egészségügyhöz 
két kantin tartozott 304 férőhellyel, a belügyminisztérium kantinjában 
60 helyvolt és az államvasutak étkezdéjében 280-an ülhettek egyszerre 
asztalhoz. így váltásonként összesen 1.201 nyaraló étkezhetett egy
szerre. A Szakszervezetek Központi Tanácsa 1959-ben egy új, modern 
gépekkel felszerelt konyhát indított be.

Kezelő részleghez, – amely egész évben működött – a Poliklinika, 
a Gyógyszertár és az elektroterápiai kezelő (ultrarövid hullámú-, hő-, 
nagyfrekvenciájú váltóáram-, fényfürdő-, ibolyántúli sugárkezelés, io- 
nizálás) tartozott. Működött a kádfürdő is, amelyhez a vizet a Medve
tóból szivattyúzták majd melegítették. Az iszapkezelést a Fekete-tó 
partján épült központifűtéses épületben végezték.55 Dr. Gidáli József: 
Szováta. Fürdőkalauz, h. n. 1957. * Működik a Medve-tavi nyíltvizi 
strand, 1959-ben újjáépítik a Magyarósi-tavi strandot.

A telepet tisztán tartották, a parkok gondozásáról a kertészet 
gondoskodott, 1957-ben megtiltják a szárnyasok és sertések, a kutyák 
tartását. Ennek az intézkedésnek a rendőrség bevonásával szereznek 
érvényt, de később nem ellenőrzik, így azok csakhamar újra megjelen- 
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nek. A fiákereseket a „Hipo” szállítási vállalatba tömörítettek, amely 
a tartományi néptanácshoz tartozott. A ló vontatta fiákerek mellett az 
érkező vendégeket az állomásokról autóbuszok szállították a telepre.

A tartományi Közüzemek Szovátai egysége négy részleggel műkö
dött: villany, víz- és kanális, köztisztaság és közszállítás. Az utóbbit 
1960. április 1-én állították fel. Eddig a közszállítást kölcsönzött bu
szokkal végezték nyári időszakban.

1960-ban újjászervezik a fürdőtelepi intézményeket. A Miniszter
tanács 641/1960 sz. határozatával egyesítik az üdültető vállalatokat. 
Legjelentősebb vállalat a Szakszervezetek Központi Tanácsának 
(C.C.S.) üdülővállalata volt 1960-ban 193.410 vendégnappal. Ezt kö
vette az O.N.T. 32.363, a Belügyminisztérium üdülői 16.750, a Had
ügyminisztérium 8.188, a Romániai Művészek Szövetsége 2.030, 
Egészségügyi minisztérium 1.625 vendégnappal. Ezenkívül üdülő vál
lalata volt az Államvasutaknak, Május 1 néven az RKP-nak (ez 1959 - 
1970 között működött). Ezeken kívül összevonták a szovátai fakiter
melő vállalat (I.F.), a marosvásárhelyi cukorgyár, a parajdi sóbánya, a 
megyei kereskedelmi vállalat és az Akadémia villáit. Az egyesített vál
lalatnak két részlege volt: az întreprinderea Locală Balneară (I.L.B.), 
a fürdővállalat és a Serviciul Medical Balnear (S.M.B.) a fürdőgyógy
ászat.

A fürdővállalat legnagyobb épületei az István villa (25 szobával, 
84 ággyal), a Bírák villája (34/101), a volt Szent József villa (20/78), a 
Transilvania villa (19/48), Park szálló, a volt Hunyadi (28/86), a Kicsi 
Bírák (23/56). Az átvevő bizottság öt villát talált nagyon jó, 25-öt jó, 
26-ot gyenge állapotban és 11-et használhatatlannak talált. Az új vál
lalat összesen 834 szobát vett át, melyből 180 volt összkomfortos, 219 
jó és 435 gyenge állapotban volt. Étkezdék is az új vállalat kezelésébe 
kerültek, ahol egyszerre 1.201 személyt tudtak leültetni. A fürdőtelep 
befogadóképessége 2.249 személy volt. A fürdővállalat igazgatója Bí
ró István volt, aki nagyon sokat tett a fürdőtelep felvirágoztatásáért, az 
elszállásolási igazgató Duka István, a beszerzési osztály főnöke Pozso
nyi István volt.

Később, még ugyanabban az évben “karcsúsítják” a fürdővállala
tot, a megyei Végrehajtó Bizottság végzése alapján a városi néptanács 
átveszi a kultúrközpontot, a napközi otthont, a kertészetet (44.000 m2 
zöldövezetet gondozott) és 50 más épületet.

1961. október 21-én új, pontosabb leltár készül a fürdő helyzeté
ről. A leltározó bizottság tagjai: Nilca Ioan, Csáki Viorica, Aba Győző 
a fürdővállalat kereskedelmi igazgatója, Fekete Árpád a Turisztikai 
Hivatal szovátai fiókjának vezetője, dr. Salló György az Egészségügyi 
vállalat orvosa, Duka István a fürdővállalat megbízottja. A villákban 
összesen 2.391 férőhelyet számoltak össze, az étkezdékben (kantin) 
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napi átlagban 3.100 adag ebédet főztek, ez csúcsidényben 3.450-re 
emelkedhetett. Egy váltásban 1.110-en étkezhettek, csúcsidényben 3-4 
váltásban szolgálták fel a reggelit, ebédet és a vacsorát. A bizottság ki
emelte az utak rossz állapotát, a szűrőház (viztisztító állomás) kis ka
pacitását, a vízmennyiség elégtelenségét az iszapkezelőben, azt, hogy a 
szennyvíz az autóbusz-állomáson alul nyílt árokban folyik le (most is 
így van), annak ellenére, hogy a szemetet naponta elszállítják hulla
dékszag érződik, mellékutcákban és parkokban gyenge a világítás, ke
vés az autóbusz, nincs megoldva az éjszakai személyszállítás.

A következő évben 15.200 vendég érkezett gyógykezelésre, beuta
lási napjaik száma 305.724 volt. Pihenő jegyet 8.177-en kaptak, 97.287 
beutalási nappal. Az ötvenes – hatvanas években a beutaltak mellett 
nagyszámú vasárnapi kiránduló is érkezett a telepre. Ötven 
kilóméteres körzetből autóbuszokkal, teherautókkal érkeztek a válla
latok dolgozói. A parkoló autók nyári napos időben a telepre vezető 
utat is elfoglalták. Motorbiciklik számára külön parkolóhelyet létesí
tettek a lebontott Kaszinó helyén (ma Sörkert). A megnövekedett for
galom miatt 1962-től sorompóval zárják le a telep főutcáját. Ilyenkor 
a strandot kapacitása felett használták.

A fürdőgyógyászat befogadó képessége 500 kezelt volt “szérián
ként” a Medve-tavi, 600 a Fekete-tavi kezelőben. Ezt egészítette ki a 
Géra-fürdő 12 fakádja és három nyíltvizi medencéje. 1961-ben végzett 
felmérés szerint október 15 – május 15 között 870 nagyobb és 910 ki
sebb kezelést végeztek, ezt a főszezonban 1.130 és 1.244-re emelték a 
munkaidő 12-14 órára való emelésével.

A vállalatok összevonása jelentős megtakarítást jelentett és racio
nalizálta a fürdő kihasználását, de a fő cél nem ez volt. Ekkor jelentő
sen megemelkedtek az üdülőjegyek árai, habár még most is elérhető 
összegbe került egy szovátai nyaralás. Jelentős változás volt az is, hogy 
ezután már nem a Szakszervezetek tulajdonában volt a telep legna
gyobb része, hanem két állami vállalat rendelkezett fölötte, annak el
lenére, hogy továbbra is fennmaradt a szakszervezeti beutalások rend
szere.

1960. február 1-én egy rendelettel megalapozták a telepi “kultúr- 
bázist” is, amelyet februárban meg is szerveznek. Miután 1959-ben le
bontották a Kaszinó épületét – mert vészesen megcsúszott a Medve-tó 
felé – a művelődési, szórakoztatási központot a Bírák villájába helyez
ték. A könyvtárakat április 6-ig összevonva, egy 24.000 kötetes könyv
tárba helyezték el. Könyvtárosai Fekete Árpád és Ilieș Gheorghe vol
tak. Nyári szezonban színházi előadásokat is tartottak, 1960-ban idelá
togatott a tordai, az erdőszentgyörgyi, a marosvásárhelyi Bernáth An
dor cukorgyár, a jobbágytelki, a lövétei kultúrcsoport, a marosvásárhe
lyi Népi Együttes. “A műsort minden esetben a főpróbán ellenőrizte 
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Puskás elvtárs, (Puskás György, a városi pártbizottság első titkára) és 
közölte megjegyzéseit.” – állapítja meg a városi Végrehajtó Bizottság 
jelentése 1960. november 28-án. A Bírák villájában berendezett klub
bot Vasile Maria, majd Csegzi Kálmán irányították. Felszereléséhez 
tartozott 10 sakk, 30 romi, nyolc táblé, öt dominó, egy asztalikugli, 
nyolc subah, három asztalitenisz felszerelés, sífelszerelések, szánkók. 
A vendégek szórakoztatását szolgálta a klubon kívül a filmszínház, a 
könyvtár, két röplabdapálya és egy tekepálya. A filmszínházon kívül a 
többi szórakozóhely mind eléggé rossz állapotban volt. A táncestéket 
a mai Posta mögötti faépületben tartották a nyári szezonra szerződte
tett könnyűzenekarokkal.

Kusztos Endre festőművész, aki 1960-1970 között a Bereczki F. 
Antal Által épített villában lakott, szemben a Mária-forrással, 1960. 
áprilisában állított ki a telepi klubban.

Ekkor, a Magyar Autonóm Tartományban, majd a Maros Magyar 
Autonóm Tartományban is még jelentős szerepet kaptak a magyar 
együttesek, a magyar kultúra, később ez gyökeresen megváltozott.

Az 1960-as években tovább folyik a telep csinosítása, mai arcula
tának kialakítása. Nagy élelmiszerüzlet épül 1963-ban, vele egyidőben 
a Bukarest cukrászda és cukrászműhely. A Bernády villa fölötti ka
nyarban lévő fabódékat, tüzifaraktárt megszüntetik, helyére kis park 
kerül. Ez a parkosítás kezdetét jelentette annak az átfogó munkának, 
melynek során lebontották a villák melléképületeit, elkorhadt faker
ítéseit és helyükbe zöldövezeteket létesítettek. Évente 200.000 virágtö
vet ültettek ki 37 virágfajtából: mások mellett 60.000 tő szőnyegvirág, 
8.000 szálvia, 4.000 kolbus, 3.000 kannavirág és 6.000 árvácska került 
a parkokba. 1965-ben kezdik el és töltik fel a Mária forrás előtt az egy
kori Aranybánya patak medrét, amely fölött betonhíd vezetett át de az 
újabb töltések betemették. A munka megfelelő szállító eszközök hiá
nyában több évig tartanak. Ez a munka tette lehetővé a telepi piac ki
alakítását, ez 1967-ben lépcsők és támfalak építésével nyeri el végleges 
képét, ahol 1970-72 között 48 fedett asztalt állítanak fel. Az addig la
kásoknak használt, részben kihasználatlan Tivoli villát 1964-ben átala
kítják és vendéglőnek rendezik be. így hangulatos új szórakozóhely 
jön létre ahol szezonban színvonalas könnyűzenekar, könnyűzene éne
kesek – mint Fogarasi György – szórakoztatják a közönséget.

A nagy tó védelmére a befolyó két édesvizű patak számára kő 
medret építenek és gátakat, hogy hordalékukat ezek mögött rakják le. 
Később ezeket elhanyagolják, nem takarítják. A Medve-, Magyarósi- 
és Vörös tavakat 1969-ben ugyancsak megvédésük céljából kerítéssel 
veszik körül. Szigorúan tilos volt az autók, motorbiciklik behatolása a 
telep főútjára, a tavak körüli sétányokra, a szemetelés és a vadkempin
gezés. Ezek az intézkedések megóvták a tavakat és környezetüket, 
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megőrizték természetes szépségüket. Ennek ellenére 1970-ben enge
délyezték a Kaszinó vendéglő felépítését csaknem a tó partján a Kis- 
cseresznyés hegyre.

Nagy napozóterasz épül 1971-ben a Medve-tó nyugati partjára, ez 
jelentős mértékben növelte befogadó képességét és csökkentve stran
don a zsúfoltságot. Ugyanekkor felújítják a Magyarósi-tó strandját is.

A fürdőtelep látogatottsága évről évre nő, ezzel párhuzamosan 
egyre több pénzt kap beruházásokra, a villák komfortjának növelésé
re. Rendbe hozzák, újra bútorozzák a lakáshivataltól átvett villákat. 
Az újbútorok mellé perzsaszőnyegeket vásárolnak. 1969-ben 800 szo
bában volt központi fűtés, ezek működtek télen is. A “Bungalow” 28 
házacskával rendelkező kemping 1971 nyarára készült el. Házaiban 
villanyvilágítás, állandó hideg-melegvíz szolgáltatás volt.

A Patakmajor vendégő mellett kis halastavat ásnak, a pisztrángo
kat a vármezei nagy halastavakból hozzák. A turisták könnyűszerrel, 
olcsón halat foghatnak, amelyet a közeli vendéglőben meg is sütöttek 
számukra. A kirándulást kedvelők hosszabb, rövidebb gyalogtúrákra 
indulhattak a Nagycseresznyéshegy, a Mezőhavas (1.777 m) vagy a Be
kecs jelzett túristaösvényein. Az útvonalak kijelölésében jelentős sze
repe volt Török Mihály földrajztanárnak és tanítványainak. Az ösvé
nyek mentén az Erdészeti Hivatal 44 asztalt és 88 padot helyeztek el. 
Rendszeres autóbusz kirándulásokat szerveztek a parajdi sóbányába, 
Marosvásárhelyre.

Egyre több külföldi turista is érkezik Szovátára, a pincérek számá
ra a román mellett francia majd német nyelvtanfolyamot is beindíta
nak.

A Minisztertanács 1.763/1967 sz. rendeletével nemcsak engedé
lyezik hanem támogatják is a magán tulajdonú pihenő és üdülőházak 
építését, elsősorban az üdülő és kiránduló helyeken. Üdülőházak épí
tésére 160-300 m2-es parcellákat utalnak ki egylakrészes villák építé
sére. Ha négy lakrészes villát építenek a kiutalt terület 500 m2 is lehet. 
Azonban ez a rendelet nem növelte jelentős mértékben a telepi épü
letek számát, mert csak kevés kiutalást adtak, azt is elsősorban a kora
beli elit (nomenklatúra) számára. A rendszer viszonylagos “liberalizá
lása”, a kissé jobb kereseti lehetőségek, ugyanakkor az egyéni külföldi 
utazások további korlátozása hirtelen felduzzasztotta a turisták, 
(ahogy Szovátán nevezték: a vendégek) számát. A turisztikai hivatal 
megszervezi az elhelyezést a magánházakban is, szerződéseket kötnek 
a belföldi turisták elszállásolására a nyári szezonban. 1968-ban 181 he
lyet szerződnek le magánházaknál, később ez a szám nőtt. Növelik a 
menetrend szerinti járatok számát Marosvásárhely, Segesvár, 
Szászrégen irányába. Ezeket később a nagybányai, kolozsvári, bákói, 
karácsonykői (Piatra Neamț)
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A kezelőkben nyaranta 20 orvos és 23 asszisztens biztosította az 
egészségügyi ellátást. Nyaranta nagyszámú idénymunkást alkalmaznak 
Szovátáról és a környező falvakból, ami viszonylag jó kereseti lehető
séget biztosított.

Nyári idényben “szériánként” 215 gyereket nyaraltatnak, jórészt 
ingyenesen a pionírtáborokban. A régi líceum épületében 15, az inter
nátusban 50, a telepi villákban 150 helyeztek el.

A Szováta fürdőt uraló négy nagy, modern szálloda az 1970-es 
években épült az utolsó nagy beruházások idején.

1972-73-ban bontják le az első, a Szováta szálló helyén álló 25, 26 
és 47-es villákat összesen 151 ágyhellyel. A szálloda 1974-re készült el, 
alatta vendéglő és konyha, cukrászda fölötte bár, reprezentatív foga
dóterem kapott helyet. Már az átadás évében 3.000 vendéget fogadott, 
ebből 200 amerikai, ausztriai, finn és izraeli volt. A szálloda 324 férő
helyes egy és kétágyas szobákban, amelyek telefonnal, külön erkéllyel 
és fürdőszobával rendelkeznek. Minden két emeletnek külön szakor
vosi rendelője volt. A szállodát fedett folyosó köti össze az új kezelő 
részleggel, ahol vízgyógyászat (hidroterápia), villanykezelés (elektro
terápia), fénygyógyászat (fototerápia), hangterápia (sonoterápia), 
mozgásterápia (kinetoterápia) kezeléseket is végeztek. “Egy emelettel 
lennebb kapott helyet az iszaprészleg különféle kezelőhelyiségekkel, 
majd a hidroterápiás részleg a legkülönbözőbb fürdőkkel: fürdőme
dence, kádfürdők, pezsgő és szénsavas fürdők, gyógynövényfürdők, 
gőzfürdő, szauna, ionizációs fürdő, stb. És mindehhez öltözők, tuso
lók, pihentetők. A fürdőhelyiség padlója csúszásgátló anyagból ké
szült, alulról melegített, tehát fürdés után szárazlábbal lehet végig 
menni a folyosókon.” 56 Új Élet. 1975. 3. 12-13. * A kezelőrészleg na
pi 6 órás rendelési idő alatt 800 beteget tudott ellátni.

A Mogyorósi szálló 1975 nyarára készült el 276 férőhellyel, majd 
1977 nyarán adják át a 274 férőhelyes Bükk szállót. Mindkettő külön 
vendéglővel, konyhával és bárral van felszerelve.

Negyediknek és egyben utolsónak 1980-83 között épült fel a Fe
nyő szálloda, amelyben 178 ágyhely, 212 férőhelyes vendéglő és 260 
m2-es uszoda van. A Fenyő szálló felépítésével egyidőben fedett folyo
sókkal kötik össze a szállodákat és az új kezelőt. Így a betegek rossz
időben vagy hidegben is kényelmesen érhetik el a kezelőt vagy meleg
ben térhetnek vissza szállásukra.

Az új szállodák kapacitása és komfortja tovább növelte a külföldi 
vendégek számát, akiknek legtöbbje a Matkarengas, Neckermann és a 
Tui utazási irodákkal érkezik. Legnagyobb számban a Matkarengas 
iroda finn vendégei érkeznek, csoportonként 98 gyógykezelésre vágyó 
vendéggel, akik március és október között kéthetente váltják egymást. 
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Az őket szállító repülőgép 1980-ig Bakóban szállt le majd a marosvá
sárhelyi repülőtéren, onnan autóbuszon utaztak Szovátáig.

A Körös-Toplica patak medrében 1975-76-ban alakítják ki a mes
terséges Ifjúság-tavat, a turisztikai (csónakázó tó) jelentőségén túl cél
ja volt a Medve-tó védelme volt a befolyó vízmennyiség szabályozásá
val és az iszap leülepítésével. Hasznosságát az újabb geológiai felmé
rések megkérdőjelezik, sőt veszélyesnek mondják, ezért nemrég le is 
csapolták.

1978-ban kezdik építeni a Felső úton a Kisipari Termelő Szövet
kezetek (CASCOM) üdülőházát, mellé 39 garzonlakásból álló tömb
házat építenek az egyedülálló dolgozók számára. A Patakmajorban a 
szűrőházon alul még emeletes épületet építenek pinírtábornak. 
Ugyanakkor leaszfaltozzák a főutakat. Felépítik az új automata tele
fonközpontot, ami lehetővé teszi az előfizetők többszörösére növelé
sét.

Fürdővárosunkba 1980-ban még 84.374 bel- és külföldi vendég ér
kezett, 20.000-rel több mint 1978-ban. Szállodákon kívül a vendégeket 
a még működő 78 villában szállásolták el. Ezenkívül még 250-300 fé
rőhely jut a szerződött magánlakásokban.

A telepi könyvtárban megnyílt a Törpe-mozi, mely nagy népszerű
ségnek örvendett az üdülő gyerekek körében. A könyvtár nagytermé
ben az előadásokat ismeretterjesztő filmek vetítése követte, amelyeket 
Szőke András könyvtáros vetített. A filmvetítéseket 1984-ben betiltják 
egy a budapesti Kossuth rádióban elhangzott interjú nyomán.

De ez már egy újabb korszak kezdetét jelzi a fürdő történetében. 
Befejeződnek a beruházások. Az egyre szűkülő pénzalapok a telep 
visszafejlődését eredményezik, amely egyre kopottabb, sötétebb lesz a 
80-as években.

Medve-tavi furdőzők – 1920.
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um. 1990.611.

11. Józsa András: im. 1997. 13.
12. Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes család

jai. Székelyudvarhely 1900. 136.
13. Történelmi Tár. 1910. 263-265.
14. Orbán. 14-15.
15. Innen az Erdélyi Múzeum Egylet gyűjteményébe ke

rült.
16. Századok. 1869. 194.; Az oklevél kiadásai: Történel

mi Tár. 1910. 259-263 és Báthori István erdélyi fejedelem és 
lengyel király levelezése. Szerk.: Veress Endre. II. Kolozsvár. 
1944. 173-176.

17. Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király.
18. Báthori Zsigmond.
19. 1581. június 13.
20. Homoródszentpáli.
21. Állami Levéltár Marosvásárhely.[Továbbiakban: 

ALtMv] 115. Marosszék havasára vonatkozó jegyzőkönyvek. 
5. Szovátai Gergely Kovácsi ház helyének kijelölését tanúsító 
okmány. 1601. augusztus 3.

22. Orbán. 14-15.
23. Suciu, Coriolan: im. II. 142.; Ferenczi Géza: Lapok 

a Sóvidék (kora) középkori történelméből. Hazanéző. 1991. 2. 
29-30.

24. Kiss Lajos: im. II. 594.; Szováth ágról lásd: Lázár 
György: A Marosszékben 1491-1515 közt hadnagyságot és bí
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róságot nemek és ágak rendje szerint viseltek lajstroma. Szá
zadok. 1868. 10. 673-692.; SzO. II. 139-143.

25. Székely Néplap. 1866. augusztus 4. 35-36.
26. Székely Néplap. 1866. július 28. 30.
27. ÁLtMv. Ősmarosszék Közbirtokosságának Iratai. 5. sz.
28. ÁLtMv. Ősmarosszék Közbirtokosságának Iratai. 1. sz.
29. Józsa András: im. 1997.

Az erdélyi fejedelemség kora

1. SzO. ÚjS. I. 202.
2. SzO. ÚjS. 1. 23
3. Demény Lajos: Székely felkelések a XVI. sz. második 

felében. Buk. 1976. 93.
4. ÁLtMv. Marosszék havasára vonatkozó jegyzőköny

vek. 115. l. Szovátai Gergely Kovácsi házhelyének kijelölését 
tanúsító okmány. 1601. augusztus 3.

5. uo.
6. uo.
7. uo.
8. uo.
9. Bocskai István: Testámentomi rendelése. Bp. [1986]. 24.
10. SzO. ÚjS. 630, 679.
11. SzO. IV. 247, 270.
12. Connert: im. 129-130.
13. Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. 

Buk. 1977. 237.
14. Orbán. 15.
15. Szádeczky: im. 173.
16. Az 1614. évi lustra másolata a székelyudvarhelyi 

Haáz Rezső Múzeum tulajdonában.
17. Orbán. 15.
18. Veress Endre: Basta György hadvezér levelezése és 

iratai. (1597 – 1607). Bp. 1903. II. 203.
19. Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történelmi, 

földrajzi és nyelvészeti tekintetben. Bp. 1888.; Erdélyi Múze
um. 1900. 59.

20. Kelemen Lajos: im. I. 46-48.
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21. Kelemen Lajos: im. 237.
22. SzO. VI. 28.
23. uo.
24. Orbán. I. Pest 1868. 44.
25. EOE. V1.229.
26. Királyi Könyvek. IV. 19.
27. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1635-béli Gene

rális Lustrája. ÁLtMv. 33.
28. SzO. IV. 234.
29. ÁLtMv. Ősmarosszék közbirtokossága. 11.
30. uo. 19, 32, 85, 91.
31. Királyi Könyvek. Erdélyi Múzeum. 1900. 119, 430, 

540, 550, 602.
32. Kováts Antal: Jegyzetek a pestisről. Mv. 1829. 4.
33. Schematismus venerabilis cleri diocesis Tran- 

silvaniensis. 1840. 191.
34. Domus Historia a szovátai római katolikus plébánia 

tulajdonában. [Továbbiakban DH.] 5.
35. Orbán. 81.
36. uo.
37. Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467 – 1706. II. 

Bp. 1989. 784.
38. Orbán. 90.
39. Orbán. II. 17.
40. uo.
41. Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467 – 1706. II. 

Bp. 1989. 511, 784.
42. uo.
43. Bokor Mihály: Az erdélyi katolikus autonómia. Kv. 

1911.; Boros Fortunát: Erdélyi katolikus magyarok. Kv. 1941.
44. SzO. IV. 338.

A Habsburg uralom éveiben

1. SzO. VII. 297.
2. Magyari András: II. Rákóczi Ferenc hadserege. Buk. 

1994. 104.
3. Szádeczky Lajos: II. Rákóczi Ferenc Erdélyben. Kv. 

1903. 309.
4. Pál-Antal Alexandru – Cherteș Aurel: Populația 

scaunului Mureș la începutul secolului al XVIII-lea. Extras 
din Studii și Materiale. (Tîrgu Mureș) 1972.
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5. Benkő Károly: Marosszék ismertetése. Kv. 1868 - 
1969. 55.

6. Gub Jenó: A Sóvidék kincse, névadója. Hazanéző. 
1993. 1. 13-14.

7. Ferenczi Géza: im. 1991.
8. Csortán Márton: A régi szovátaiak segítőkészségéről. 

Hazanéző. 1993. 2. 13.
9. Zsigmond József: Ős-Marosszéki Havasok közbirto

kossága. A Kriza János Társaság Évkönyve. 1990. 37-44.
10. Imreh István: A törvényhozó székely falu. Buk. 

1983. 254.
11. Haáz Ferenc: Udvarhelyszéki famesterségek. Kv. 

1942. 59.
12. Imreh István: Erdélyi hétköznapok. 1750 – 1850. 

Buk. 1979. 191.
13. Zsigmond József: im.; Márton Béla: Szováta belső 

helynevei 1900 – 1980. Hazanéző. 1993. 1. 19.
14. ÁLtMv. Ősmarosszék Közbirtokossága. 187. 31.
15. Madar P. Ilona: im.
16. Madar P. Ilona: Adalékok a parajdi sóbányászathoz. 

Ethnographia. 1988. 2. 231-232.
17. Orbán. 14.
18. ÁLtMv. 106: Közbirtokosság, a szovátai contribuens 

communitas  kérése.; Ősmarosszék Közbirtokossága.; 
165: Nemes Maros Széknek a gegesi lakosokkal folytatott ha
vasi perről, 1804. február 10.; 175: Parajd község elleni expozi
cio, 1805. július 5.; 281: A parajdi lakosoknak a nemes szék 
havasán tett foglalásokról, 1828. június 27.; 302: Az ilyés- 
mezeieknek a töllök elfoglalt helyek vissza nyomozásáról, 
1834. április 2.

1791.es

19. Madar P. Ilona, im. 1988. 215.
20. Eredeti oklevél Szabó Béla volt szovátai református 

lelkész özvegyének tulajdonában.
21. ÁLtMv. Conscriptio 1809.
22. Pál-Antal Sándor – Szabó Miklós: A marosszéki sza

bad székelyek mozgalma 1809-ben. A Maros megyei magyar
ság történetéből. Marosvásárhely 1997. 77-98.; Pál-Antal 
Sándor: Egy forró nyár Udvarhelyszéken (Az udvarhelyszéki 
szabad székely és kisnemesek 1809. évi engedetlenségi moz
galma). Múzeumi Füzetek 12. Haáz Rezső Kulturális Egyesü
let. Székelyudvarhely 1995.

23. Józsa András: Sólopások Szovátán. Árgus. 1994. 10.
24. Ranca Ioan: Frămîntări sociale în împrejurimile 
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Sovatci și a Praidului la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. Kéz
irat a szerző tulajdonában.

25. DH. 21.
26. Fekete Árpád – Sigmirean Cornel: Scurtă prezentare 

istorică a orașului-stațiune Sovata. Kézirat. 1987.
27. Józsa András: im. 1994.
28. Ranca Ioan: im.
29. uo.
30. Benkő Károly: im. 247.
31. uo.
32. A Marosi Egyházmegye története. Melléklet az 

1905-évi Névtárhoz. Kv. 1905. LXIV.
33. uo.
34. ÁLtMv. Parochia greco-catolică Sovata. 2.

A forradalom és szabadságharc, az abszolutizmus éveiben

1. Erdély története. III. Bp. 1986. 1400-1404.
2. Mikó Imre: Petőfi Erdélyben. Buk. 1972. 223.
3. uo. 225.
4. ÁLtMv. 23:146.
5. Erdélyi ezredek a világháborúban.
[Továbbiakban: Erdélyi ezredek.]
Szerk.: Deseó Lajos. Bp. [1941.] 1-124.
6. Székely Néplap. 1866. augusztus 4.
7. Országgyűlési tudósítás. Kolozsvári Közlöny. 1848. 

június 16.
8. Orbán. I. 134.
9. uo. 135.
10.  Az 1850. évi erdélyi népszámlálás. Bp. 1994.130-131.
11. Benkő Károly: im. 245.
12. Orbán. 12, 15.
13. Schematismulu Veneratului Cleru Catholicu de Ritu 

Orientale. Blaj. 1865. 129.
14. Orbán. 19.
15. Benkő Károly: im. 245.

A kiegyezéstől az első világháborúig

1. Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a 
jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdély
ben 1848 – 1914. Buk. 1981.

2. Szádeczky Kardos Lajos: im. 373.
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3. Pál-Antal Al.[exandru]: Scaunul Mureș. Istoricul 
instituțiilor scaunale (secolul XIV-1848). Revista Arhiveleor. 
1967. 2. 129-146.; uő: Scaunul Mureș între anii 1861-1876. 
Revista Arhivelor. 1971. 1. 27-46.

4. 1876:23. tc.
5. Bónis István: A községek rendezéséről szóló 1871. évi 

XVIII. és V. törvényczikkek. Kv. 1877.
6. Kozma Ferenc: A Székelyföld közgazdasági és 

közmívelődési állapota. Bp. 1879. 357.
7. A volt marosszéki nemes székely-birtokosság havasa

inak ügye a magyar kir.[ályi] belügyminisztérium előtt, hn. 
[1888.]; Szentiványi Kálmán képviselő interpellációja. Pesti 
Napló. 1888. február 1, 2, 32, 33. sz.

8. Kozma Ferenc: im.; Zsigmond József: im.
9. Kozma Ferenc: im. 261.
10. uo. 262.
11. Barabás Endre: Maros-Torda vármegye és Maros- 

Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott és szabad királyi 
város közigazgatási leírása. Bp. 1907.

12. Kozma Ferenc: im. 267.
13. ÁLtMv. 143. Községi jegyzőkönyvek. 1898. október 25.
14. Orbán Balázs: Eszmetöredékek nemzetgazdászati 

hivatásunkról. Udvarhelyi Híradó. 1877. 37-38. sz.
15. ÁLtMv. 143. Községi jegyzőkönyvet 1902. január 20.
16. Születési Anyakönyv. 89.
17. Maros-Torda vármegye adóközségeinek területe és 

kataszteri tiszta jövedelme mívelési áganként és osztályonként 
az 1909. évi V. t. czikk alapján végrehajtott kataszteri kiigazí
tás után. Bp. 1914. 30.

18. Barabás Endre: im.
19. Maros-Torda vármegye állatlétszáma 1911. évi feb

ruár hó 28-án. Bp. 1912. 10.

Egyházak és iskolák

1. Pallós Albert: Marostorda vármegye népoktatási in
tézeteinek története. Marosvásárhely 1896. 371.; Lásd még: 
Fekete Árpád – Szőke András: Adatok Szováta 1948 előtti 
közoktatásáról. A Maros megyei magyarság történetéből. Ma
rosvásárhely 1997. 161-180.

2. Pallós Albert: im. 372.
3. Református presbiteri jegyzőkönyvek 1894-1905.
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4. Biró Géza lelkész levele. ÁLtMv. 63/1895.
5. ÁLtMv. Parohia ortodoxă română. Sovata. 1.
6. ÁLtMv. Parohia greco-catolică Sovata. 2.

Az első világháború éveiben

1. DH. 1914.
2. Halotti Könyv. 195.'
3. DH. 1916.
4. Erdélyi ezredek. 190-210.; Halotti Anyakönyvek.
5. uo. 107-123. Halotti Anyakönyvek.
6. uo. 262.
7. uo. 279.
8. Az első és második világháború áldozatainak jegyzé

két Szóke András állította össze. Forrásai: A szovátai Polgár
mesteri Hivatal levéltára; Halotti Könyvek; DH.; ÁLtMv. 
1067/1287, 210 doszié 381/1948: Situația nominală a vădu
velor, urmașilor din campania 1941, care primesc pensie, pre
cum a părinților de eroi și copii orfani de ambe părinți.; Ref. 
Egyházközség, Presbiteri jegyzőkönyvek.; Erdélyi Mártírok és 
hősök aranykönyve. pécs 1941.; Kertész Elemér - De 
Sagardelli Caesar: A frontharcos eszme szolgálatában. Bp. 
1941.; Erdélyi.; Munkáját Jeremiás András (1921), Lőrinczi 
András (1912), Fülöp Imre (1909), Csortán Antal (1918) és 
Nagy Dénes (1912) adatközlők segítették.

9. Bárdi Nándor: Impériumváltás Székelyudvarhelyen 
1918-1920. Aetas. 1993. 3. 76 - 120.

10. Bencze János: Deményháza monográfiája. Kiadat
lan kézirat.

11. uo.
12. uo.
13. Halotti Anyakönyv. 1919.
14. Laár Ferenc: A sóvidéki székely felkelés. Erdélyi 

mártírok és hősök aranykönyve. Pécs 1941. 18.
15. Dobos Ferenc: Elfagyott remények. Székelyföld 

írásban és képben. Szerk.: Dávid József. Bp. 1941. 212-213.
16. Laár Ferenc: im. 17.
17. Emlékirat. A székelyföldi tisztviselők sérelmeiről a 

magyar miniszterelnökhöz. HRM. Pál Árpád gyűjtemény. 
7651/167. 11. 33. pont.

18. Laár Ferenc: im. 17.
19. Erdélyi mártírok és hősök aranykönyve. Pécs 1941. 221.
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20. Emlékirat. 33. pont.
21. Bencze János, im.
22. uo.
23. ÁLtMv. Primăria Sovata. 88. 191.
24. Laár Ferenc: im.
25. Emlékirat. 33. pont.
26. uo. 31, 32. pont.
27. Laár Ferenc: im.

Román állam berendezkedése, a földreform

1. Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete 
Nagyromániában. Haáz Rezső Kulturális Egyesület. 
Székelyudvarhely 1994. Reprint. 17.

2. ÁLtMv. Primăria Sovata. 88. 97-1]5.
3. uo. 84. 8-9.
4. uo. 84.31.

A két világháború között

1. Zsigmond József: im.
2. Legea pentru administrarea averii indivize a obștilor 

„Vechiul Scaun de Mureș”. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 
101 din 4 mai 1933. Regulamentul pentru administrarea averii 
indivize a obștilor „Vechiul Scaun de Mureș". Prefectura 
Județului Mureș. Tîrgu Mureș. [1933].

3. DH. 209.
4. ÁLtMv. Községi jegyzőkönyvek. 1923-1928. 9.
5. Bözödi György: Székely bánja. Marosvásárhely 1997. 

197-200.

Egyházak és iskolák a két világháború között

1. A református egyház jegyzőkönyvei. 1904-1924.
2. uo.
3. uo.
4. DH. 212.; Váradi Aurél: Tizenöt seb. Magyar Kisebb

ség. 1928. november 16.
5. Nagy József (született 1908) közlése.
6. ÁLtMv. Községi jegyzőkönyvek. 1923-1928. 3.
7. Nagy Lajos: im. 122-123.
8. Református Presbiteri Jegyzőkönyvek. [Továbbiak

ban: RPJ.] 1940-ig. 80.
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9. RPJ. 1924-1931.
10. uo.
11. uo.
12. Kelemen Jenő (73 éves) közlése.
13. RPJ. 1934. március 18. 90.
14. uo. 1936. szeptember 20.
15. uo. 1936. október 5.
16. uo. 1937. február 21.
17. uo. 1937. április 18.
18. uo. 1937. december 12.
19. uo. 1938.január 16.
20. uo. 1938. augusztus 28.
21. uo. 1939. szeptember 17.
22. ÁLtMv. Községi jegyzőkönyvek. 1939. szeptember 1.
23. 8787/1939.
24. Méltatlanul keveset írhattunk a római katolikus egy

ház és iskola két világháború közti történetéről, ezt forrásaink 
elégtelensége magyarázza.

A második világháború éveiben

1. ÁLtMv. Községi jegyzőkönyvek. Szováta. 1940. szep
tember 27.

2. RPJ. 1941. szeptember 28.
3. ÁLtMv. 1067. Primăria comunei Sovata. Statistica 

evreilor. 1944.
4. ÁLtMv. 217. 13.
5. ÁLtMv. 1067. Primăria Sovata. 194. 27.
6. Halotti Könyvek. 1941 – 1972.
7. Fülöp Imre (született 1911) adatközlő.
8. Fekete Árpád: im. Fülöp Mihály tartalékos őrnagy és 

Szász Bíró lajos adatközlők.

Az átmenet éveiben

1. Lőrinczi András (1904), Fülöp István (1914), Márton 
Dénes (1916), Jeremiás András (1921) adatközlők.

2. Halotti Könyvek. 1944 – 1952.
3. Jeremiás András (1921), Csortán Antal (1918), Fülöp 

Imre (1911) adatközlők.
4. Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történe

ti kronológiája 1944 – 1953. Bp.-Szeged. 1994. 19.
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5. Halotti Anyakönyvek. 1940 – 1972. Jeremiás András 
(1921), Csortán Antal (1918), Fülöp Imre (1911), Nagy Dénes 
(1912) adatközlők.

6. ÁLtMv. 208. 1948. 163.

Egyházak és egyházi iskolák a tanügyi reformig

1. DH. 1945.
2. DH. 1946.
3. Goldstein Henrich: Szováta ... Visszaemlékezések. 

Kézirat. 1971. 5.
4. uo. 4.
5. Kelemen Jenő (1921) adatközlő.
6. ÁLtMv. Primăria oraș Sovata. Községi jegyzőköny

vek. 1948. március 4.
7. ÁLtMv. 207. 88.

A szocialista hatalom berendezkedése

1. Jeremiás András (1921) adatközlő.
2. Polgármesteri Hivatal Levéltára [Továbbiakban: 

PHL.). Iktatókönyv. 854. 1954. május 13.
3. ÁLtMv. 217. 20.
4. ÁLtMv. Primăria Sovata. 207. 82.
5. Szíjgyártó István (1921) adatközlő.
6. PHL. Gazdasági Könyv. 29. 1951.
7. PHL. Iktatókönyv. 1951, 1952.
8. PHL. Jelentés. 1956. március 29.
9. PHL. Jelentés. 1956. augusztus 17.
10. PHL. Jelentés. 1957. szeptember 27.
11. PHL. Jegyzőkönyv. 1956. április 12.
12. PHL. Határozat. 7/1956. április 20.
13. PHL. Jegyzőkönyv. 1957. január 27.
14. DH. 1956.
15. PHL. Jelentés. 1956. november 1.
16. uo.
17. PHL. Végrehajtó Bizottság Üléseinek Jegyzőköny

vei. [VB] 1957. november 28.
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18. PHL. Jelentés. 1958. július 24.
19. PHL. Jelentés. 1958. február 20.
20. PHL. Jelentés. 1958. február 19.
21. PHL. Jelentés. 1958. április 25.
22. PHL. Különfélék. I. 1959. október.
23. Vörös Zászló. 1959. november 1.
24. PHL. VB. 1959. 19.
25. PHL. Jelentés. 1961. június 16.
26. PHL. Jelentés. 1961. október 2.
27. PHL. Jelentés. 1961. október 2.
28. PHL. Tanulmány. 1961. október 5.
29. PHL. Határozati javaslat. 1961. október 5.
30. Jeremiás András (1921), Fülöp Imre (1912), 

Lőrinczi András adatközlők.
31. PHL. Tájékoztató jelentés. 1961. november 8.
32. PHL. Gazdasági nyilvántartó. Szövetkezetbe tömö

rült mesterek. 10. 1956. február 2.
33. PHL. Gazdasági nyilvántartó. Szövetkezetbe nem 

tömörült mesterek és más foglalkozásuak. 7. 1956. február 3.

Az egyházak, az iskolák államosítása

1. RPJ. 1948. március 26. 36-37.
2. DH. 1948.
3. uo.
4. RPJ. 1951. március 4.
5. RPJ. 1953. december 6.
6. Előre. 1952. január 26.
7. Előre. 1952. március 29.
8. Csatári Dániel: Forgószélben. Magyar-román viszony 

1940 – 1945. Bp. 1969. 166.
9. Előre. 1952. június 29.
10. PHL. Iktatókönyv. 5113/1951.
11. PHL. Beszámoló az általános kultúrproblémákról. 

1956. május 30.
12. DH. 1958.
13. uo. 1962.
14. RPJ. 1962.
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A szovátai 1956-os események

1. PHL. Jelentés. 1957. április 28.

A kollektív gazdaság

1. PHL. Jelentés. 1962. augusztus 3.
2. PHL. Jelentés. 1963. március 11.
3. PHL. Jelentés. 1963. július 2.
4. PHL. Jelentés. 1963. szeptember 5.
5. PHL. Jelentés 1965. október 8.
6. Kovács Mihály nyugalmazott agrármérnök adatai 

alapján.

A nagy árvíz

1. DH. 1970.
2. PHL. Tájékoztató jelentés az árvíz okozta károkról. 

695/1970.
3. PHL. Kimutatás azon lakosokról kiknek házát tönk

retette az árvíz. 695/1970.
4. PHL. 667./1970.

A lakosság ellátása

1. PHL. Jelentés. 1961. augusztus 12.
2. PHL. Jelentés. 1963. november 4.
3. PHL. Jelentés. 1977. október 28.
4. Maros megyei Néptanács 157/1980. április 1-i Ha

tározata.
5. Maros megyei Néptanács 221/1980. május 8-i Ha

tározata.
6. PHL. A város ellátási terve. 1216/1982.
7. PHL. Jelentés. 1983. szeptember 3.
8. PHL. Maros megyei VB 12959/1982. november 23-i 

átirata.

Egészségügyi ellátás

1. PHL. Jelentés. 1964. január 20.
2. PHL. Jelentés. 1972. november 17.
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3. PHL VB gyűlések jegyzőkönyvei. 1974. március 8.
4. PHL. Jelentés. 1978. november 17, december 19.

Urbanizáció Szovátán

1. PHL Jelentés. 1965. november 3.
2. Vörös Zászló. 1971. március 4.
3. PHL Jelentés. 1972. január 24.

Lakás építkezések

1. PHL Jelentés. 1964. március 2.
2. PHL XIII/1963.
3. PHL Folyamodványok. 1968. 43.
4. PHL Jelentés. 1968. november 10.-
5. PHL Jelentés. 1969. július 16.
6. PHL. VB hosszúlejárati terve a lakosság fokozatos át

költöztetéséről.
7. PHL Jelentés. 1976. december 7.
8. PHL. Jelentés. 1978. szeptember 22.
9. Maros megyei Néptanács 476/1980. október 22-i Ha

tározata.
10. PHL Jelentés. 1980. december 19.
11. PHL Jelentés. 1987. május 29.
12. PHL 1327/1988. VB gyűlések jegyzőkönyvei. 8.
13. PHL Jelentés a városrendezési tevékenységről. 

1328/1988. 2.

Iskolák

1. Ady Endre Középiskola. 1963/64 tanév. VA Osztály
napló.

2. Demeter József: Csillagvizsgáló Szovátán. Vörös 
Zászló. 1979. november 29.

3. Általánosan elfogadott volt Szováta keletkezésének 
1580. évi időpontja. Később, várostörténetünk megírása során 
került elő a korábbi, 1578. évi oklevél.

4. Tófalvi Zoltán: Szováta 400 éves. Utunk. 1980. szep
tember 26.

296

[Erdélyi Magyar Adatbank]



Egyházak sorsa a diktatúra éveiben

1. DH. 1973.
2. DH. 1974.
3. Megújulóban a szovátai katolikus templom. Népúj

ság. 1994. október 26.
4. uo.
5. Hojda Mircea adatközlő.

1989. évi események

1. Tóth Ferenc (1953) visszaemlékezései.
2. Kristóf Ildikó (1952) adatközlő.
3. PHL. VB gyűlések jegyzőkönyvei. 1989. december 19. 1.
4. Király Károly: Nyílt kártyákkal. 1995. 140.
5. Tóth Ferenc (1953) visszaemlékezései.
6. Jegyzőkönyv. 1989. december 23.

Szováta-fürdő története

1. Hunfalvi János: A magyar birodalom természeti vi
szonyainak leírása. Pest 1864. II. 128-129.

2. Bányai János: A Székelyföld természeti kincsei és 
csodás ritkaságai. Odorhei 1938. 102.

3. Orbán. 16.
4. Maros-Vidék. 1883. május 14.
5. Kőváry László: Erdély statistikája. Kv. 1847. 56-57.
6. Bányai János: im. 14.
7. Kőváry László: Erdély földe ritkaságai. Kv. 1853. 

216-217.
8. Géra = sós talajú, sóvirágos terület. Erdélyi Magyar 

Szótörténeti Tár. IV. 573.
9. Agyagási Károly: Szováta fürdői ismertetés és gyógyí

tó javallatok. Marosvásárhely. 1908.
10. Béldi Ákos: Erdély nevesebb fürdői 1902-ben. Bp. 

1903. 24-25.
11. Silex: Hazai fürdőink. Székelykeresztúr. 1910. július 23.
12. Hefty Gyula Andor: Szovátafürdő és környéke. Ma

rosvásárhely 1941.
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13. Egyesült Maros-Torda vármegye 1877-diki állapotá
ról, s tett közigazgatási intézkedésekről évi jelentése a vármegye 
alispánja Szentiványi Kálmánnak. Marosvásárhely 1878. 19.

14. Kalecsinszky Sándor: I. A szovátai meleg és forró 
konyhasóstavakról, mint természetes hőaccumulatorokról. II. 
Meleg sóstavak és hőaccumulatorok előállításáról. Földtani 
Közlöny. 1901. október-december. 10-12. füzet. 329-353.

15. Lengyel Béla: A szovátai Illyés-(Medve)-tó. A Mi 
Fürdőink. Az Erdély fürdőügyi melléklete. 1899. 1. 10-12.

16. Chyzer Kornél: Magyarország gyógyhelyei és ás
ványvizei. Sátoraljaújhely 1885. 108-109.

17. Cerloezy Zsigmond – Hankó Vilmos: Melyik fürdő
re menjünk. Milyen vízzel éljünk? 1893.

18. ÁLtMv. Conposesoratul vechi a scaunului Mureș.
1162.

19. Magyar Balneológiai Egyesület 1896 és 1897-i Év
könyve. Bp. 1897. Szerk.: Löv Sámuel.

20. Szováta fürdő rövid ismertetése. A medvetavi fürdő 
fennállása 10-dik évi emlékére. A szovátai Fürdőigazgatóság. 
Dicsőszentmárton. én. 1 térkép, 14 fénykép.

21. uo. 17.
22. uo. 19.
23. RPJ. 1897.
24. Barabás Endre: Szováta. Erdély. 1905. 7-8. 100-106.; 

Derzsi K. Ferenc: A szovátai (Illyés) Medve tóról. A Mi Für
dőink. Az Erdély fürdőügyi melléklete. 1900. 5-6.; Gyárfás L. 
Elemér: Szováta és a Mezőhavas. Erdély. 1904. 3-4. 49-50.; 
Hankó Vilmos: A szovátai "Fekete-tó" hideg sós-forrás vegyi 
elemzése. Értekezések a Természettudományok Köréből. 
1880. 14. 9-14.; Hankó Vilmos: Szováta. Erdély. 1898. 1-3. 5- 
7.; Hankó Vilmos: A szovátai Medve-tó. Természettudományi 
Közlöny. XXXIII. 190L szeptember. 385. füzet. 572-573.; 
Hankó Vilmos: Erdély fürdői és természeti-ritkaságai. A Ma
gyar Orvosok és Természetvizsgálók 1903 szeptember 6-9-ig 
Kolozsvárott tartott XXXII. Vándorgyűlésének Történeti 
Vázlata és Munkálatai. Bp. 1905. 279-280.; Hankó Vilmos: 
Szováta. A Mi Fürdőink. Az Erdély fürdőügyi melléklete. 
1902. 1.; Hankó Vilmos: A szovátai melegvizű sóstavak hő
mérsékletének ingadozása. Természettudományi Közlöny. 
XLII. 1910. március 15. 502. füzet. 290-294.; Hermann Antal 
dr.: Szováta-fürdő. Erdély. 1909. 5-6. 87-89.; Illyés Kálmán: 
Pesti Hírlap. 1901. november 13.; Illyés S. Tibor: A szovátai 
melegvizű sóstavak hőmérsékletének ingadozása. Természet- 
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tudományi Közlöny. XLII. 1910. június 1. 507. füzet. 467-470.; 
Kalecsinszky Sándor: I. A szovátai meleg és forró konyhasós
tavakról, mint természetes hőaccumulátorokról. II. Meleg 
sóstavak és hőaccumulatorok előállításáról. (Előadás a Ma
gyarhoni Földtani Társulat 1901. november 6-i szakülésén és 
a MTA 1901. október 21-i ülésén.) Földtani Közlöny. XXXI. 
1901. 10. 12. 329-353.; Kalecsinszky Sándor: A szovátai meleg 
és forró konyhasóstavak mint természetes hőaccumulatorok. 
Mathematikai és Természettudományi Értesítő. 1901. 450- 
467; Kalecsinszky Sándor: Naptól fölmelegedő sóstavak. Pót
füzetek a Természettudományi Közlönyhöz. XXXVI. 1904. 2- 
3. LXXIV-LXXV. 4-76.; Kalecsinszky Sándor: A nap melegé
nek accumulatiója különféle folyadékokban. (MTA – Székfog
laló értekezés.) Mathematikai és Természettudományi Értesí
tő. 1904. 29-53.; Lengyel Béla: A szovátai „Fekete-tó" hideg 
sós-forrás vegyielemzése. Értekezések a Természettudomány
ok Köréből. 1880. 9-14.; Lengyel Béla : A szovátai lllyés- 
(Medve)-tó. (A Földtani Társulat 1898. évi március hó 2-án 
tartott szakülésén elhangzott előadás.) Erdély melléklete: A 
Mi Fürdőink. 1899. 1. 10-12.; Lengyel Béla: Az Illyés-tó 
(Maros-Torda megye) és vizének chemiai elemzése. (A Ma
gyarhoni Földtani Társulat 1898. februárius 9-én tartott köz
gyűlésén elhangzott előadás ismertetése.) Természettudomá
nyi Közlöny. XXX. 1898. 213.; Róth T. Lajos: A szovátai Illés
tó és környéke geológiai viszonyairól. (A Magyarhoni Földta
ni Társulat 1899. január 4-i ülésén elhangzott előadás ismer
tetése.) Természettudományi Közlöny. XXXI. 1899. április. 
356. füzet. 208.; Rózsa Mihály: A szovátai sóstavak hőjelen
ségei és ezeknek dinamikai tényezői. (Előadás ismertető.) 
Természettudományi Közlöny. XLIII. 1911. január 1. 521. fü
zet. 59-60.; Schafarzik Ferenc: A naptól fölmelegedő szovátai 
konyhasós tavaknak, főleg a forró Medvetónak geológiai, 
hidrografiai és egynémely fizikai viszonyairól. Földtani Köz
löny. XXXVIII. 1908. 5. 306-322.; Szádeczky Lajos: Szováta 
és vidéke. Erdély. 1906. 5-6. 81-88. Színes műmelléklet: 
Szováta, Ürmössy Sándor festménye.

25. RPJ. 1898.
26. uo. 1902.
27. Hankó Vilmos: Szováta. Erdély. 1898. 5-6.
28. Egyed Ákos: im. 1981. 158-160.
29. Bereczki Fülöp Antal (1899) adatközlő.
30. Hankó Vilmos: Székelyföld fürdői és ásványvizei. 

Bp. 1902. 120-126.
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31. Béldi Ákos: im. 24.
32. Csortán Márton: Emléktábla helyett. Hazanéző. 

1991. 2. 27.
33. Hess páva. Vikár Béla szovátai gyűjtéséből. 1904. 

Kodály Zoltán: A magyar népzene. Bp. 1973.
34. Petelei István: A kakukkos óra. Buk. 1969. 344-348, 

396-403.
35. Hankó Vilmos: im. 1902. 122, 124-125.
36. Vámossy Zoltán: Fürdők és források képes ismerte

tése. 1913. 153.
37. Új Idők. 1902. július 6. 36.
38. Agyagási Károly: im. 1908. 36-51.
39. Hankó Vilmos: im. 1910.; Illyés S. Tibor: im. 1910.
40. Márton Béla: im. 1993.
41. Szováta fürdő. Cluj 1928.
42. Erdélyi fürdőkalauz. Dr. Marius Sturza előszavával, 

hn. 1928.
43. Szász István: Bika a toronytetőn. Kv. 1983. 57.
44. Halotti Könyvek. 1937.
45. Márton Béla: im. 1993.
46. Egyesített tag- és üzletrész nyilvántartási törzs

könyv. 1941. november 29.
47. ÁLtMv. 75. Bernády György iratai. 1930.
48. DH. 1939.
49. Mircea Hojda adatközlő.
50. 1974-75-ben bontották le, hogy helyet adjon az új 

szállodasornak.
51. Bányai János: Székelyföldi ásványvizek eredete. Or

szágos Balneológiai Egyesület 1941. Évi Évkönyve. 190.
52. Kimutatás az 1946. évi üzletrész tagokról és az 1947. 

évi üzletrész felértékelésekről.
53. PHL. Államosítási iratcsomó.
54. Hivatalos Közlöny. II. 36. 1950. április 20.
55. Gidáli József dr.: Szováta. Fürdőkalauz, hn. 1957.
56. Új Élet. 1975. 3. 12-13.
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Naptól fölmelegedó sóstavak.

Maros-Torda vármegyében vannak a szovátai sóstavak, melyek 
környékükkel együtt az újabb időben nemcsak Erdélynek, hanem az 
egész világnak természeti nevezetessége lettek. Természeti csodának nevez
hetjük a mintegy 25 esztendős Medve-tavat, melynek a felszínén a levegőé
hez hasonló fokú a hőmérséke, de a mélységgel fokozatosan emelkedik 
és mintegy 1.32 méter mélységben a 70 C. fokot is elérheti, tehát olyan 
hőmérséket, a melyet az emberi szervezet már el nem bir és a melyben 
a tojás, ha hosszabb ideig áll benne, megfő. Télen, nagy hidegben, mikor 
a viz felső rétege megfagy, a tó mélyebb részeiben még mindig 30–32 C. 
fokot lehet kimutatni.

Kezdetben úgy tudták, úgy hitték, hogy a víz egészen a fenekéig 
forró és csak későbben derült ki, hogy hőmérséklete bizonyos mélységtől 
kezdve fokozatosan csökken és alul megint majdnem hideg.

Efféle rendellenes hőmérsékletet eddigelé semmiféle tavon nem 
ismertek, s ezért a jelenség ismerete nagyon felköltötte eleinte a közel, 
később pedig a távolabbi lakók érdeklődését is, és mai nap, mikor e párját 
ritkító természeti csodáról a külföld is nagy érdeklődéssel vett tudomást, 
Erdélynek ezen az elhagyatott vidékén a külföldi turista és a természet
tudós megjelenése sem nagy ritkaság. A tó e nevezetessége, továbbá 
gyógyító hatása, valamint a sósvidéken ritkaság számba menő szép, 
erdős-hegyes vidéke évről évre nagyobb számmal hozza ide a nyara
lókat s a fürdővendégeket. Ily körülmények közt a Sóköze területéhez 
közel már eddig is sok épület készült, hogy a régi egyszerű házak és 
kezdetleges kádfürdő helyett a vendégek kényelmére szolgáljon.

Ismerkedjünk meg részletesebben a szóvátai sóstavakkal*  és kör
nyékükkel. Ha Budapestről délben a gyorsvonattal elindulunk, másnap 
reggel a Kis-Küküllővölgyi vasút végállomására, Sóváradra érkezünk, 
a honnét Szováta községe (1. ábra) mintegy 3/4 órányira fekszik. Szováta

* Kalecsinszky S., A szovátai meleg és forró konyhasóstavak mint termé
szetes hőaccumulatorok. Math. és Term. tud. Értesítő XIX. kötet 5. füzet. Földtani Köz. 
löny XXXI. kötet.

Pótfüzetek a Temészettud. Közlönyhöz. 1004.
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KALECSINSZKY SÁNDOR

községének a végén van a. régi kezdetleges sósfürdő és ettől észak
keletre az ismert Sóhát vagy Sóköze.

A Sóköze igen érdekes terület. Kisebb patakoktól átszeldelt területe 
olyan nagy, hogy körüljárására teljes két óra szükséges. Igen sok helyen 
kisebb-nagyobb, kristálytiszta és hideg forrás bugyog ki a földből; ha 
vizét megízleljük, erősen sósnak találjuk. A sósfonások a patakba jutnak, 
és mindjobban sóssá teszik a kezdetben édesvízű kis patakot.

Az út mentében több helyütt szabadon álló sósziklákat találunk.

E kősósziklákat az eső sajátságosan mosta ki, miként a 2. ábrán is 
látni, mely egy ilyen eső mosta sószikla-kúpnak fotográfiai mása. Ere
detije a m. kir. Földtani Intézet múzeumában található. Olyan helyeken, 
a hol a só védve van eső ellen, olykor karfiolszerű képződmények 
keletkeznek.

Az eső mosta kősó hasonló alakzatokat tár elénk, a minőt a Karszt- 
hegységben a mészsziklákon gyakran találunk. A kősó szürkés, vagy 
fehér színű. Száraz, Nap sütötte időben nemcsak a kősósziklák, hanem 
a sóval átivódott földes-agyagos részek is vakító fehérséget öltenek.
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NAPTÓL FÖLMELEGEDŐ SÓSTAVAK.

A források és a patakok pedig, mikor részben leapadnak és beszáradnak, 
a képződő sókristalyoktól szinten vakítóan fehérszínűekké válnak és nyár 
közepén azt a hatást keltik a szemlélőben, mintha be volnának fagyva.

A kősósziklak különböző nagyságúak és nem ritkán a 30–50 
méter magasságot is elénk. Ilyen sósziklát látunk az I. ábrának alsó részén.

2. ábra. Eső mosta sószikla kúp. Eredetije a Földtani intézetben van.

Szabadon álló és cső mosta kősósziklák a kontinensen a ritkaságok 
közé tartoznak. A külföldön csupán Spanyolországban, Cataloniában 
Cardonában van párjok. A szovátai kősósziklák a Fekete-tóhoz vezető 
ut mellett igen érdekesek; a Medve-tó nyugati részen és a Vörös- és 
Zöld-tó környékén, valamint tőle északra és még néhány más helyen is
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KALECSINSZKY SÁNDOR

vannak. A Szováta községétől mintegy 6 km-re fekvő és jól ismert parajdi 
sóbánya területét a Korond-patak vize szelte át és itt is szépen láthatók 
a magasra kinyúló kősósziklák. Kisebb sósziklákat Erdély más helyein 
is találunk.

A kősó fölött gyakran alig méter vastagságú földréteg van, a mely 
némileg védi az idő viszontagságai ellen. Csodálatos, hogy e rétegen pom
pásan díszük, a növényzet és különösen a tölgyfa. A fagyökerek több 
helyütt a sóig nyúlnak le. E sós területen több kisebb édesvizű patak és 
ér fut alá, az esővíz és a megolvadt hólé pedig a mélyebb fekvésű 
helyeken édesvízi tavakat alkot.

A föld alá jutó víz a kősót feloldja és ezzel kisebb-nagyobb csator
nákat, üregeket váj, sőt helyenként földalatti tavakat is alkothat; ha a 
Sóoldat a napvilágra jut, a sósforrásokat adja.

Mikor a víztől kivájt üreg akkora terjedelmet ölt, hogy a fölötte 
levő agyagos föld nyomását már el nem birja, és különösen ha a talaj 
átnedvesedett, beszakad. Tavaszi hóolvadás, vagy hosszabb ideig tartó 
esőzés után nem ritkán találunk ilyen friss szakadásokat, kisebb-nagyobb 
dolinákat alkotva, melyek azután sósvízzel is megtelhetnek.

Ryen módon képződtek a Sóközön levő nagyszámú dolinák és a 
sóstavak: a régóta ismert Fekete-tó és a Magyarósi-tó. Az 1870-es év vége 
felé keletkezett a nagy Medve-tó, és oldalnyúlványai, a Vörös- meg a Zöld-tó.

A sósterületnek növény- és állatvilága igen szegény, de jellemző.
A sóspatakok és a kisebb sósvizek környékén, ha a víz igen 

tömény, általában semminemű növény nem él meg; ha ellenben a víz 
4–5%-osnál nem töményebb, vagy az erősebb sósvizektől bizonyos 
távolságnyira van, jellemző vastag, húsos, rendszerint nagyobb csoportok
ban élő- és erősen sósízű, hol vörös, hol zöldszinű növényt találunk a kör
nyéken; ez a Salicomia herbacea. Szovátán, Korondon, valamint másutt 
a sóskutak és a sósforrások közelében már jelenléte is elárulja, hogy 
sósterületen járunk. Vannak másféle sósnövények is, de az említett 
a leggyakoribb és a legjellemzőbb. A Medve-tóban, a Magyarósi- és 
a Fekete-tóban a flóra és a fauna fokozatosan növekedik: a Medve-tó 
vizének csak alegfelső rétegében, a Magyarósi-tóban, mivel felső része 
hígabb, nagyobb- mélységben, a Fekete-tóban pedig még nagyobb mély
ségig találunk állati és némi növényi életet.

Az állatok közül néhány vízi poloska és rákfaj van jelen, 
melyek különösen a Fekete-tóban elég nagy számban találhatók. A sós 
víz felszínén legyek és bizonyos poloskafajok úszkálnak, illetőleg fut
kosnak. A sós vízben, kiváltképen fadarabokon és faoszlopokon, a fürdő
ház lépcsőjén moszat tenyészik.

Ha a növényzetet, a fák tövét hosszabb ideig sós vizt áztatja, 
nemcsak a fű, hanem a nagyobb fák is néhány nap alatt kivesz- 
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nek, leveleik elszáradnak és olyan a külsejük, mintha leforráztuk 
volna őket. Ha hangya járta útat törött sóval hintünk be, a han
gyák teljesen elmaradnak róla. Békát a 2%-os sós vízben már nem 
találunk.

A sósziklákon és a környékükön a nyári időszakban igen sok a rovar: 
és talán ez az oka, hogy feltűnően sok a fecske is. Verebek is nagy 
szeretettel tartózkodnak és fészkelnek a meredek sófalak környékén; 
talán azért is van ez így, mert Szovátán az egész sóterületen éjjel s 
nappal 25 sóőr őrzi a sósziklákat és a sósvizeket, a melyekhez közel

3. ábra. A szovátai Mcdve-tó a Cseresnyés-hegygyel.

járni és még inkább belőlük vinni, szigorúan tilos: ekként a madarak 
is meg vannak védve.

A sóterületek rendszerint kopárak; Szovátán mégis mindenkinek a 
szemébe ötlik, hogy a sóterület közvetetten határa igen szép erdővel és 
különösen tölgyfávál van benőve.

Az érdekes sóstavakat először 1898-ban láttam, de csak 1901-ben 
volt alkalmam Szovátán hosszabb ideig (kb. egy hónapig) tartózkodni 
s a sósforrásokat és a sóstavakat részletesebben tanulmányozni. Ekkor 
különféle méréseket, megfigyeléseket és kísérleteket tettem, hogy esetleg 
a sóstavak nagy hőmérsékletének eredetét is megállapítsam.
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A szovátai sósterület az északi szelesség 42o 45', és n keleti hosszú
ság 46o 35' alatt fekszik. A nagy Medve-tó 520 m, a Sóköz legmagasabb 
pontja pedig 563 m-nyire fekszik a tenger szine fölött. Tanulmányaimban 
legnagyobb súlyt a három legjobban ismert tó: a Medve-, Magyarósi- és 
Fekete-tó megvizsgálására helyeztem és különösen a Medve-tavat, mely 
a legmelegebb, legnagyobb és legérdekesebb, vizsgáltam meg nagyobb 
részletességgel.

A három tó közül a legmagasabban terülő Medve-tó 39270– 
42840 m2 terjedelmű. Alakját a lakosság kiterített medve bőréhez hason
lítja, innét a neve. Újabban a tulajdonosáról Illyés-tónak is nevezik. 
Északra látható az úgynevezett »Cseresnyés-hegy«, melynek környékéről 
két kisebb édesvizű patak folyik a Medve-tó vizébe (3. ábra). A Medve-tó 
mélysége változó: az új fürdőnél a parthoz közel 3.5 m; a tó közepe 
táján mintegy 20 m; az andesitbreccia sziklafaltól 20–30 m távolságban 
34 métert mértek és úgy látszik, hogy ez a sós tónak legmélyebb pontja; 
a Veres-tó közelében is eléggé mély, több mint 15 m, valamint a kifolyása 
környékén.

A tó mélységét ez ideig részletesebben még nem állapították ugyan 
meg, de azért a Medve-tó közép- vagy átlagos mélységét 10 méternél 
többre lehet tenni.

A Medve-tó nyúlványának tekinthetjük a Vörös- és a Zöld-tavat. 
E hosszúkás területű tavakat majdnem minden oldalról szabadon álló 
sósziklák környezik. A Vörös-tó nevét ezért kapta, hogy az oldalán 
levő kősó eleinte főképen vörös színű volt. A tó északi részén a meredek
falak mellett több helyen édes víz szivárog ki. Eső, vagy tavaszi hó
olvadás után a tó vize annyira megduzzadhat, hogy fölöslege vékony ér 
alakjában a Medve-tóba folyik.

A Vörös- és Zöld-tó mélységét és hőmérsékletét pontosan 
nem ismerjük; annyit azonban tudunk, hogy a hidegebb felszínre 
forró víz következik, továbbá, hogy a víz sűrűsége a mélységgel 
nagyobbodik.

A Medve-tó vizének nyugat felé kifolyása van. A körülbelül 2% 
konyhasót tartalmazó víz a katlanszerű mélyedésben terülő Magyarósi- 
tóba folyik bele. E tó körülbelül egy holdnyi kiterjedésű és átlagos mély
sége 5–6 m.

A Magyarósi-tavat egy idő óta, különösen nagy melegben, fürdésre 
szívesen használják. A tavon áthaladó patak azután a sósárokba folyik 
s érinti azt a helyet is, a hol régebben a Fehér-tó volt, a melynek 
fürdőházából még néhány szálfát látni. A Sóköz legmagasabb pontjá
tól dél felé van a Fekete-tó, melynek terjedelme körülbelül egy hold 
és átlagos mélysége 6 m. E tó vize majdnem hideg és igen régi idő 
óta fürdésre használják. A tó környékének nagyobb részét erdő 
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borítja. A tóba állandóan víz nem ömlik, csupán az eső és a megolvadt 
hó vize táplálja.

Hogy e tavaknak, különösen pedig a Medve-tónak természeti 
viszonyait megismerjem, a tónak lehetőleg sok pontján, különböző mély
ségben megmértem a víz hőmérsékletét, fajsúlyát és konyhasó-tar
talmát. Mivel a tó vize a felszínen hideg, azután pedig fokozatosan 
melegebb és melegebb, a hőmérséklet a legnagyobb értékének elérése 
után megint csökken, ezért a felszíntől a maximum eléréséig a hőfokot 
maximum hőmérővel megmérhettem, de a fokozatosan csökkenő hőmér
séklet fokát se a maximum-, se a minimum-hőmérővel biztosan meg
határozni nem lehetett. Az összehasonlító adatok megegyezők soha sem 
voltak, egyszerűen azért, mert a hőmérőre a felső hideg és lejjebb a 
nálánál forróbb rétegű sósvíz a szerint volt hatással, a mint gyorsabb 
vagy lassubb volt a lebocsátása, illetőleg a felhúzása.

Másféle szerkezetű hőmérő hiányában a mérés úgy történt, hogy a 
közönséges laboratoriumi hőmérőt ugyanazon vastagfalú és kővel meg
nehezített üres üvegpalaczkba helyeztem, a melylyel a mélységből egy
úttal a vízmintákat vettem. A megfelelő mélységben az üres palaczk 
parafadugóját kirántottam és a folyadékkal való megtelődése után mintegy 
15 perczig vártam, hogy a hőmérsékletet jól fölvegye; ekkor a sósvizzel 
megtelt palaczkot gyorsan kiemeltem és a hőmérő fokát azonnal le
olvastam.

Mivel az üveg rossz vezető, a palaczkban levő víz pedig nagyobb 
tömegű volt, a felhúzás és a leolvasás gyorsan történt, s a hőmérő 
jelentékenyebben még másodperczek elteltével sem változott: az így 
végezett hőmérések eléggé pontosaknak vehetők.

A víz fajsúlyának meghatározása úgy történt, hogy a kellő 
mélységből vett s különböző hőmérsékletű sósvizet a lakásomra 
vitettem és még Szovátán, a midőn valamennyi üveg, a levegő 
hőmérsékletére lehűlve, a 20° C.-t fölvette, érzékeny areométerrel meg
mértem.

A mélységet úgy mértem meg, hogy a meritőpalaczk nyakához 
olyan fémdrótos és kátrányos spárgát erősítettem, a mely minden fél 
méternél göbbel volt ellátva. Az ilyen spárga azért jó, mert nem csava
rodik, továbbá nem zsugorodik össze és erős.

A következő táblázatban össze vannak állítva a szovátai Medve-, 
a Magyarósi- és a Fekete-tóra vonatkozó, 1901. julius havában mért 
átlagos adatok. A fajsúly adatai rendszerint 20o C.-ra vonatkoznak, a közölt 
fajsúly adatai tehát a melegebb zónákban a valóságban valamivel 
kisebbek.
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Méter

Medve-tó Magyarósi-tó Fekete-tó

toC.
Faj- 
súly

NaCl 
% toC.

Faj- 
súly

NaCl 
°/o toC.

Faj- 
súly

NaC
l %

0.00 21o
- -

30o 1.021 3 26o 1.018 2
0.10 - 1.038 5 - - - - - -
0.20 - 1.087 11 - - - - - -
0.30 - 1.118 15 - - - - - -
0.40 - 1.135 18 - - - - - -
0.42 39o - - - 1.044 6 - 1019 2
0.50 - 1.154 20 - - - - - -
0.52 45o - - - - - - - -
0.62 46° - - - - - - - -
0.72 50o - - - - - - - -
0.82 52o - - 31.5 – 27o - -
1.00 - 1.176 23 - 1.170 9 - 1.019 2
1.32 56° - - 36o – – 27o - -
1.50 - 1.188 24 37o 1.180 23 - 1.019 2
1.82 53° - - 38o - - 26o - -
2.00 - 1.188 24 - 1.180 23 – 1.021 3
2.32 47° – – 37° - – 25.5o - -
2.50 - 1.188 24 - 1.196 25 - 1.105 14
2.82 40° - - 33o - - 24o - -
3.00 - 1.188 24 - 1.198 26 - 1.140 19
3.32 38° - - 28o – - 21.5 - -
3.50 - 1.189 24 - - - - - -
3.82 35° - - - - - - - -
4.00 - 1.189 24 - - - - 1.167 22
4.32 32° – – – - - 17° - -
5.00 - 1.196 25 - 1.200 26 - 1.165 22
5.32 30° - - 21° - - 17° - -
6.32 - - - 21° - - - - -
7.00 - 1.197 25 - - - - - -
7.32 29° - - - - - - - -

10.00 - 1.196 25 - - - - - -
10.32 23° - - - - - - - -
12.00 – 1.194 25 - - - - - -
12.32 20° - - - - - - - -
14.50 - 1.194 25 - - - - - –
14.82 19° - - - - - - - -

Ha a szovátai tavak chemiai alkotását vizsgáljuk, észreveszszük, 
hogy a sóstavakban levő oldott alkotórészek főtömege konyhasó (NaCl), 
és csak alárendelt kis mennyiségben van benne mészszulfát (CaSO4), 
mészchlorid (CaCl2), magnéziumchlorid (MgCl2), calciumhidrokarbonát 
(CaHCO3); ezeknél még kisebb mennyiségben: káliumchlorid (KCl), 
káliumbromid (KBr), káliumjodid (KJ) és kovasav (SiO2).

A közölt adatokból kiderül, hogy a Medve-tó és a Magyarósi-tó 
vize nemcsak abban különbözik más tavakétól, hogy nagy mennyiségű só 
van benne feloldva, hanem – miként már említettem, – a hőmérséklet 
tekintetében is egészen elüt. Más tavak vizében a hőmérséklet a fel
színen a legnagyobb és azután a mélységgel fokozatosan csökken, a 
szovátai tavak vizében pedig mást találunk. A víz hőfoka a felszínen 
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majdnem megegyezik a levegő hőmérsékletével, azután a mélységgel 
hirtelen és fokozatosan emelkedik, a Medve-tóban 1.32 méteren eléri 
a maximumot (55–70o C.) és onnét kezdve fokozatosan csökken, végre 
az alsó rétege majdnem hideg.

A két hideg réteg között levő és 40o C.-nál nagyobb hőmérsékletű 
sósvizréteg két méternél vastagabb.

A víz fajsúlya a felszínen majdnem olyan, mint az édes vízé, de 
a mélységgel fokozatosan növekedik és körülbelül ottan éri el a maxi
mumát, a hol egyúttal a hőmérséklet is a legnagyobb. A nagyobb faj
súlynak természetesen nagyobb sótartalom is felel meg.

A Magyarósi-tó a felszínétől kezdve elég vastag rétegben hígított 
és kisebb fajsúlyú sóoldatból áll és csak ezután válik töménynyé. A hő
mérséklete jelentékényen kisebb, mint a Medve-tóban, és a maximuma 
sokkal alantabban fekszik.

Végül a Fekete-tóban a felső hígított sóoldat rétege még vastagabb 
és csak 3–4 méteren éri el töménységének tetőpontját. A hőmérséklet 
szökkenése a középső meleg rétegben majdnem teljesen hiányzik. E tó 
vize a Naptól körülbelül úgy melegszik fel, mint az édes vizű tavak.

*

Minthogy ily természetű tavakat eddig nem ismertünk, nagyon 
érdekes volt tudni, hogy e nagymennyiségű meleg és forró sósvíz honnét 
veszi eredetét.

Az erre vonatkozó vélemények és nézetek nagyon eltérők voltak.
A legegyszerűbb és a legáltalánosabban elterjedt nézet az volt, 

hogy a meleg sósvíz thermális eredetű; mások azonban inkább a vízben 
végbemenő chemiai folyamatokra, a bitumen és a pirit oxidácziójára 
gondoltak.

Megkísértem a lehetséges magyarázatokat összefoglalni és a nagy 
meleg valódi okát és eredetét kísérletek alapján kideríteni. Nagyszámú 
mérésemből kiderül, hogy a hőmérséklet, mind a felső, mind a középső, 
valamint az alsó rétegek egész terjedelmében ugyanazon színtájon nem 
sokban tér el egymástól, vagyis a tó bármely helyén ugyanazon a napon 
s a megfelelő mélységben mérve, a víz hőfoka, fajsúlya ugyanaz. Mérés 
közben sem én, sem mások magas hőmérsékletű hőforrásra nem akad
tunk, pedig ekkora tömegű meleg vízréteg fenntartására valóban nagy 
hőforrásra volna szükség.

A nagy melegforrás a tóban azzal is elárulta volna magát, hogy a 
tóból kifolyó víz, az elpárolgás tekintetbe vételével, nagyobb lett volna, 
mint a befolyó két kis patak vízbősége, a mi pedig nem tapasztalható; 
továbbá a csendes tó felületén sehol sem látni hullámzást vagy állandóan 
buborékfelszállást. Végül, ha a víz hőmérséklete thermális eredetű volna,
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mégis csak a legnagyobb véletlenhez tartoznék, hogy ugyanazon réteg
ben s egész terjedelmében egyenlő hőmérsékletű legyen.

Az eddig felsoroltak a valószínűség szerint azt látszanak bizonyí
tani, hogy a tó vizének melege nem thermális eredetű, de azért kétség
telenül bebizonyítva még nincs.

A leghatározottabb bizonyítékot úgy kapnók, ha a tavat lecsapolva 
tanulmányoznék; ámde ez igen költséges és fáradságos munka volna. 
Tanulmányaimat megkönnyítette az a körülmény, hogy a sós árok bal 
partján egy kis, mintegy három lépés átmérőjű és körülbelül 40 cm mély, 
alul meleg vizű sós tavat találtam, melyben a következő adatokat kaptam:

toC. fajsúly NaCl%

A felszínen 25 majdnem édes víz

valamivel lejebb - 1.110 15
a közepe táján 35 1.145 19
a fenekén 38 1.186 24

Ez a kis sós tó hasonló természetű, mint a többi meleg sós tó. 
A kis tavat lecsapotattam, de bizony melegforrást nem találtam benne 
és a talaja sem volt meleg. A kis tó felső részén kevés édes víz szivár
gott, mely hideg volt. Ez a lecsapolt s megvizsgált tó már a mellett 
bizonyít, hogy a sós tavak meleg vize nem thermális eredetű.

Határozottabban szól még e felfogás mellett, ha ugyanazon mély
ségben a hőmérsékletet nem egy napon mérjük; ekkor úgy találtam, 
hogy e hőmérséklet nagyobb ingadozásnak van kitéve, a mi, ha a forrás 
thermális volna, elő nem fordulhatna.

A Medve-tavon például a következő hőmérsékeket mértem:

Co

1901. július 22-én 1.32 méter mélységben volt 55
1901.    » 23-án 1.32 56
1901.    » 24-én 1.32 57
1901.    » 27-én 1.32 59
1901.    » 31-én 1.32 60
1901. augusztus 2-án 1.32 63
1898. szeptember 22-én (T. Roth L. mérése) mélységben volt 66.2
1898.    » 23-án 67.5
1898.    » 25-én 69.5
1900. nyáron 70-71

1900. télen a jég alatt 30

Hogy az év különböző hónapjaiban körülbelül milyen maximális 
hőmérsékletű a Medve-tó, erről csupán egy adatunk van, melyet 
Illyés Kálmán a következőkben közölt:
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Ro C.o

1898. szeptember 14-én 52 65
1898. 20-án 52 65
1898. október 4-én 51 63.75
1898. 12-én 49 61.25
1898. 30-én 46 57.5
1898. november 26-án 41.5 51.9
1898. deczember 22-én 32 40
1899. januárius 16-án 28 35
1899. februárius 7-én 25 31.25

1899.    » 20-án 24 30
1899.    » 27-én 24 30
1899. márczius 11-én 22 27.5
1899. április
1899.    »

2-án
8-áo

21
21 minimum

26.25
26.25

1899.    » 14-én 23 28.75

1899.    » 19-én 26 32.50
1899. május 1-én 32 40
1899.    » 8-án 38.5 48.13
1890.    » 10-én 44 55

Ez adatok alapján határozottan és minden kétséget kizáró módon 
állíthatom, hogy a szovátai Medve-tónak és úgyszintén a többi sós tónak 
meleg és forró vize nem thermális eredetű.

Vajjon e magas hőmérsékletet előidézhetik-e a chemiai folya
matok, a bitumenes anyagok, vagy a humusz, a növényzet, vagy végre 
a pirit oxidációja? Ha tekintetbe veszszük, hogy az óriási mennyi
ségű sósvíz 60–70° C.-ra melegszik fel és e hőmérsékletét éve
ken át megtartja, e czélra igen nagy mennyiségű éghető anyagot 
kellene feltételezni. Ámde az ekkora nagy anyagkészlet oxidácziójára, 
elégésére még nagyobb mennyiségű oxigénre, illetőleg levegőre volna 
szükség.

Föltéve, hogy a növényzet s általában a szerves anyagok gyorsabban 
vagy lassabban égnek el, a végső terméknek: a víznek és széndioxidnak 
valahol, a sós tavakban vagy más vizekben, vagy pedig gázáramlásban 
kellene jelenkeznie. A sós tó különböző helyéről és mélységéből vett próbák 
nagyobb mennyiségű széndioxidról vagy karbonátról nem tanúskodtak. 
Szabad széndioxid, vagy savanyú viz, avagy széndioxid kigőzölgése nemcsak 
a sós tavak mellett, hanem az egész környéken, sok kilométer távolságra 
sincsen; ez pedig épen nem szól a széntartalmú anyagok elégése 
mellett

Végül annak a föltevésnek eldöntésére, vajjon például az andesit- 
brecciában előforduló pirit oxidácziója okozhatná-e a nagy hőmérsékletet, a 
magammal hozott vizpróbákat a kénsav mennyiségére is megvizsgáltam 
és úgy találtam, hogy a különböző mélységekben csak igen kevés és 
majdnem ugyanazon mennyiségben fordul elő.
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Mind e vizsgálatok és megfigyelések a mellett szólnak, hogy az 
éghető anyagok oxidációja a magas hőfok előidézője nem lehet.

Mi hát a fölmelegedés valódi oka?
A sóőrök és szovátai lakosok már régebben észrevették, hogy a 

Medve-tó s a Magyarósi-tavak tavaszszal, április és május hónapban, 
továbbá őszszel melegebbek, mint a nyár elején.

Ha tudjuk, hogy e vidéken április és május havában rendszerint 
szép verőfényes időjárás van, és a nappal igen hosszú, továbbá, hogy 
junius és julius hónapban a nyári esőzés következtében az égboltozat 
nagyobbrészt felhővel van borítva: a tó melegének okait a Nap sugaraiban 
kereshetnők.

A különböző időszakban végzett hőmérésekből is úgy láttam, hogy 
valahányszor az ég tiszta és felhőtlen volt s a Nap hosszú ideig sütött 
a tóra: a sós tó vizének legnagyobb hőmérséklete naponként átlag egy 
Celsius-fokkal emelkedett, mint az 58-ik lapon közölt néhány adat is 
tanusítja. Már így is a valószínűség a mellett szól, hogy a tó vizé
nek fölmelegedése a Naptól származik. Minthogy e sós vizek 38–70°-ig 
is fölmelegednek, a közönséges tavak vize tapasztalat szerint pedig 
30o C.-nál a legnagyobb melegben sem szokott jobban fölmelegedni: 
ez a tény az említett valószínű következtetéssel ellentétben van, vagy 
pedig a kivételes magas hőmérséklet kizárólag a sós tavak jellemző 
sajátsága.

Hogy e kérdést eldöntsem, kísérlethez folyamodtam, melyet a kö
vetkezőképen rendeztem volt be. Agyagos földben mesterséges tavakat, 
körülbelül olyan nagyságban és méretben készítettem, mint a minő a 
kis lecsapolt tó volt; az egyiket megtöltöttem édes vízzel, a másikat 
tömény sós vízzel akképen, hogy az egyik sószikla alatt kifolyó 13° C. 
hőfokú sós forrást órákig vezettem át, napnyugta után pedig a befolyást 
elzártam. Midőn a vizet a reá következő napon a Nap sugara reggeltől 
estig érte, megmértem a két tó vizének a hőmérsékletét és úgy tapasz
taltam, hogy mind az édes vizű, mind sós vizű tónak felszínén, 
közepén és fenekén lényeges eltérés nem mutatkozott s a hömérsék 
mindenütt 28–29° C. volt; sőt napokon át való megfigyelés szerint 
ilyen is maradt. E kisérletből azt lehetne következtetni, hogy ily módon 
se az édes, se a sós vízben magasabb hőmérséklet nem keletkezik.

E negativ eredmény után változtattam a berendezésen. Mindkét 
mesterséges tavat tömény sós vízzel töltöttem meg; az egyiket változat
lanul hagytam, a másiknak tetejére pedig óvatosan 10 kupa édes vizet 
öntöttem, szóval utánoztam a Medve-tavat, melynek felszínén édes víz 
van. Míg a Nap nem sütött a két tóra, változást nem tapasztaltam; 
de mikor a Nap reájok tűzött, már este sajátszerű tapasztalatban 
volt részem. 7-vel jelölve azt a tavat, melynek felszínén édes víz
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Ez adatokból kitetszik, hogy a tisztó tömény sós víz, valamint a 
tiszta édes víz a Naptól csupán 30°-ot meg nem haladó hőfokra melegedett 
fel és a hőmérséklet a kis tavak minden rétegében közel ugyanaz volt; 
a sós víz azonban, ha felszínén édesvízréteg volt, a felszíne alatt már 
néhány czentiméter távolságra 8–9° C.-sal lett melegebb, épen mint például 
a Medve-tóban.

Ez a próba határozottan bizonyítja, hogy a tömény sós víz, ha 
fölötte kis fajsúlyú édesvízréteg van és a Nap hosszabb ideig reá süt, 
alsó rétegében fölmelegszik. Ebből következik, hogy a Medve-tó és a 
Magyarósi-tó középső meleg, forró rétege se nem thermális eredetű, sem 
pedig oxidácziós chemiai folyamatnak nem az eredménye, hanem meleg
ségét egyedül a Naptól kapja.

A fentebbi adatokból és más kisérletekből kitűnik, hogy, mihelyt a 
sós vizen levő édes víz lassan elpárolog, és a fajsúly különbsége ilyetén 
besűrűsödés következtében kisebbé válik, ezzel a felső és az alsó hő
mérsékleti különbség is kisebbedik, végül teljesen megszűnik. A sós 
víznek magasabb hőmérséklete csak akkor lesz, ha felszínére óvatosan 
édes vizet öntünk. A sós tavak fölmelegedésére a Nap sugarain kívül 
tehát lényeges feltétel, hogy a tömény sóoldat felszínén édes, vagy gyengén 
sós vizréteg legyen.

A tapasztalat bizonyította továbbá, hogy minél nagyobb a folya
dékok fajsúlykülönbsége, annál magasabb alant a hőmérséklet; mentői 
kisebb az, annál alacsonyabb a hőfok.

Ha a sós tavak édes vízrétegének vastagságát növeljük, a hőmér
séklet is ezzel arányosan kisebbedik alant, miként a Magyarósi-tavon 
valóban tapasztalható is; ha pedig a tömény sós víz fölött levő édes, 
vagy gyengén sós vízréteg igen vastag s a két métert meghaladja, mint 
például a Fekete-tón tapasztaljuk, a tó középső rétegének nagyobb- 
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is van, és S-el, a mely tiszta sós vizet tartalmaz, az eredmény a követ
kező volt:

Ekkor mindkét tó felszínére friss édes vizet öntöttem, minthogy 
részben már elpárolgott.

V
a felszínen alul

S
a felszinen alul

Julius 23. d. e. 10 25o C. 30o c. 25o c. 27o C.
» 23. » » 6 26 » 35 » 29 » 29 »
» 24. » » – 27 » 34 » 28.5 » 29 »
» 25. » » – 28 » 33 » 29 » 29 »

V r
Julius 28. d. e. 10 29o C. 36o C. 29o C. 36o C.

» 29. » » – 28 » 36 » 28 » 30 »
» 30. » v - 29 » 35 » 29 » 37 »
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fokú fölmelegedése majdnem teljesen elmarad, és a tó vize körülbelül úgy 
melegszik fel, mint az édes vizű tavaké.

Ez érdekes jelenség hőforrásának megmagyarázására a napsugárzás 
teljesen elegendő. A látható és a vörösen inneni napsugarakat a viz és 
a konyhasóoldat bizonyos mélységig elnyeli, különösen az utóbbiakat. Ha a 
folyadék egész tömegében egynemű volna, a meleg is a felszínén gyűlne 
össze; csakhogy a folyadék fajsúlya a mélységgel növekedik, ennélfogva, 
ha e sűrű sós viz fölmelegedik, nem szállhat fel a felszinre, hanem a 
melegséget a mélységben megtartja, a hol védi a felszínen levő édes 
vizréteg.

A vízfelület az a hely, melyet párolgás következtében nagy meleg 
veszteség ér, ezenkívül vezetés útján is sok meleget ad át a levegőnek, 
melyet a kisebb szellő tovavisz. Ez annak az oka, hogy a fölmelegedés 
a közönséges tavakon és a tengeren, a nagy melegveszteség miatt, nem 
nagyfokú s a 30° C. hőfokot csak ritkán éri el; viszont a sós tavak sós 
vize, mely a napsugárzástól fölmelegedett és a melegveszteség helyére, 
a felszínre nem juthat, csakis vezetés útján közölheti melegét a rossz 
vezető folyadékkal mind fölfelé, mind lefelé. A fölmelegedő sós víz a 
napsugárzástól másnap még jobban fölmelegedhetik s ez az oka, hogy 
a sós viz olyan magas hőmérsékletet érhet el.

A folyadék a napsugárzáson és a fölötte lévő légkör sugárzásán 
kivül még a tó fölött levő levegő közvetetlen vezetésétől is fölmelegedik, 
a mely azonban, Richter szerint, sokkal kisebb, mint a Nap köz
vetetlen hősugaraitól származó fölmelegedés.

Vegyük figyelembe a lehetséges melegveszteségeket is. A hősugár
zás kifelé a legnagyobb a tófelületen, különösen éjjel és mikor a Nap 
nem süt. Lehűlés keletkezik a hideg levegőnek közvetetlen vezetése és 
a felületen való elpárolgás útján.

A fölmelegedésre nézve nem közönyös, vajjon a tófelület csendes 
vagy hullámos, mert ekkor a Naptól reá eső sugarak egy része vissza
verődik. Mivel azonban a Medve-tó védett helyen fekszik, továbbá a kis 
fajsúlyú felső vizréteg nem vastag és alatta tömény sós víz következik, 
rajta nagy hullámzás nem lehetséges.

A számításból kitűnik, hogy e magyarázat a quantitativ próbát is 
jól kiállja. Méréseim szerint a felszínen czentiméterenként mintegy 0.4° C. 
hőmérsékletemelkedés van (0.52 méterre 21° vagy 0.4 méterre 15°). 
Mivel a víznek és igen közel a sós víznek is a melegvezető képes
sége =0.0012 kaloria, köbczentiméter és másodperczenként, a felületréteg 
minden négyzetczentiméteréről másodperczenként 0.0012 X 0.4 = 0.00048 
kaloria, vagy 0.03 kalória perczenként, vagy körülbelül 2 kaloria órán
ként száll el és nem több. Ha tehát a forró réteg például csak 1 cm 
vastag volna is, vezetéssel csakis 2°-kal hülne le óránként, ha éjjel a 
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sugárzás megszűnik. Lefelé sokkal kevesebb jut, mert ottan a hőmér
sékleteséseket cm-ként sokkal kisebbeknek találtam. A melegbehozatal 
pedig, Langley szerint, másodperczenként és cm2-ként kereken 0.04 
kalóriát tesz a napsugarak függőleges beesésénél és egészen magas 
hegyeken, az alföldön pedig körülbelül a fele, azaz 0.02 kalória. Ha a 
sugarak ferdesége miatt ez értéknek csak a felét veszszük számításba, 
0.01 kaloriát és az éjjeli időszakra való tekintettel megint csak a felét - 

0.005 kalóriát (a sziklafalak a sugarak visszaverése útján részben jóvá 
teszik, a mit az árnyékukkal elvesznek) kapunk.

Ha most összehasonlitjuk a 0.005 kaloria melegbehozatalt a 
0.00048 kaloria melegveszteséggel, úgy látjuk, hogy a melegbehozatal 
még mintegy kilenczszer akkora, mint a melegveszteség és így a sós víz 
e fölvett hővel tetemesen fölmelegedhetik.

A tömény sóoldat fajmelege sokkal kisebb, mint a higítotté, vagy 
mint a vízé; minél töményebb a sóoldat, annál kevesebb melegmennyiség 
szükséges egy fokkal való fölmelegedésére s úgy látszik, ez annak az 
oka, hogy a legnagyobb hőfok ott van, a hol a sóoldat fajsúlya és a 
só százaléktartalma a legnagyobb.

Mivel e meleg sós tavak a Nap melegét bizonyos fokig összegyűjtik 
és hosszabb időn át magukban tartják, mind ezeket a természetes, mind 
pedig a mesterségesen készített sós tavakat is hőakkumulátoroknak kell 
tekinteni.

Ezeket tudva, új jelenség, új hőforrás ismeretéhez jutottunk. Ebbeli 
ismeretünket, a Nap melegének sós vízben való felhalmozódását, már 
gyakorlati módon is lehetne értékesíteni.

Magyarországon és különösen erdélyi részében több sós tó van, 
melyeket meleg tavakká lehetne átváltoztatni, ha a felszínükön elegendő édes 
víz jelenlétéről gondoskodunk. Magától értetődik, hogy ilyen esetben mind 
a sós tavakat, mind pedig a helyi viszonyokat előzetesen és kellő szak
értelemmel tanulmányozni tanácsos. Ha pedig a sós források vizét me- 
denczékben fognók fel és gondoskodnánk, hogy a felszinökre édes víz 
jusson, ezzel mesterséges meleg tavakat készíthetnénk.

A meleg sós tavakat ez idő szerint legalább egészségi szempontból 
való fürdésre lehetne felhasználni.

Nincsen ugyan kizárva az sem, hogy a hőakkumulátorokat idővel 
más czélokra is felhasználhassuk.

*

Hogy a szovátai sós tavak hogyan keletkeztek, arról már meg
emlékeztem; hogy a nagy Medve-tó mikor keletkezett, bizonyosan nem 
tudjuk. Annyit tudunk, hogy mikor 1873–1874. években a kör
nyéken helyszínelés volt, a tó még nem volt meg, mert a telekkönyvben
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nincsen fölemlítve. A Medve-tó tehát viszonylag még igen fiatal korú. 
Egyesek nyilatkozata szerint 1875-ben, mások szerint 1879-ben keletkezett

Ha a Medve-tó hőmérsékleti állapotát más tavakéval, például a 
Wörthi- és a Traun-tóéval összehasonlítjuk, feltűnik (4. ábra), hogy a 
Medve-tónak a nagy mélységekben is sokkal nagyobb a hőmérséklete.

A Medve-tó vize 20 méter mélységben 11o C.-sal melegebb, mint 
a Wörthi-tóé.

E magas hőfok csak onnét eredhet, hogy a középső forró vizréteg 
a meleget vezetés útján évek hosszú során át nemcsak fölfelé, hanem 
lefelé is vezeti és azt ily módon fölmelegítette. Roth Lajos 1898. szep
tember havában a Medve-tó vizét 20 méter mélységben 16.87o C.-nak 
találta, én pedig 1901. julius havában 14.82 méter mélységben 19o C.-nak; 
ha ez adatomból grafikus úton 20 méterig a neki megfelelő hőfokot 
keresem, úgy találom, hogy 20 méteren 1901-ben 18.5o C.-nak kellett 
lenni, azaz 20 méteren a sósvízréteg hőmérséklete 34 hónap alatt 
1.63o C.-sal emelkedett Ugyanezen mélységben a Wörthi-tó hőmér
séklete csak 7° C.-t tesz, a különbség tehát 11.5o C. Ha ez adatokat 
megbízhatóknak tekintjük, számítással megtudhatjuk, hogy a Medve-tó 
vize mely évben kezdett fölmelegedni, vagyis hogy a tó mikor kelet
kezett. Ugyanis

1.63o : 34 – 11.5o : x-ből

x – 239.87 hónap – 19.99 év. E szerint a Medve-tó 20 évvel 
1901 előtt, vagyis 1881-ben kezdett fölmelegedni. Ha egy évet számí
tunk, hogy az ekkor keletkező nagy mélyedést a két kis hegyi patak 
a vizével megtöltse; továbbá, mivel hőcsökkenés áll be, mikor a víz 
konyhasói old fel, ha e lehűlés okozta hőmérsékletnek fölmelegedésére 
megint egy évet veszünk: e számítás szerint a beomlás, illetőleg a 
Medve-tó keletkezése 1879. évben történt. Ez adat különben össze
esik azon évvel, a mely a tanúk vallomásai szerint a legvalószínűbbnek 
tartható.

Ha a tó vize 20 m mélységben 20 év alatt 11.5o C.-sal melegebb 
lett, mint ugyanazon mélységben például a Wörthi-tó vize, következtetjük, 
hogy a Medve-tó vizének hőmérséke a nagy mélységben a jövőben is 
arányosan fog emelkedni és így téli legnagyobb hőmérséklete is, feltéve 
természetesen, hogy a tó természeti viszonyai a mostaniakhoz hasonlók 
vagy ugyanazok maradnak.

A mi a sóterület és a sós tavak jövőjét illeti, ezekre vonatkozólag a 
következő nézetem van:

A Medve-tavon és környékén a közel jövőben, néhány emberöltőn 
át, a valószínűség szerint, nagyobb változás történni nem fog; de nagyobb 
geologiai időszakban bizonyára nagyobb változások lesznek, még akkor 
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is, ha minden körülmény olyan marad, mint mai nap, s ha a bányászás 
és gyáripar a sót fel nem dolgozza, továbbá ha földrengés vagy más- 
nemű katasztrófa nem éri.

A víznek és a csapadékoknak romboló hatása egyedül is elegendő, 
hogy a kősóterületen nagy változást idézzen elő, sőt, hogy a kősó tel
jesen el is tünjék. Az emberi beavatkozás azonban esetleg gyorsíthatja 
a meleg tavakon beálló nagyobb változásokat

Igy, ha a két kis hegyi patak vizét úgy vezetnők el, hogy a sós 
tavon többé keresztül ne folyjon, tehát a tó felszínén édes, vagy higitottan

4. ábra. Hőmérsékletek összehasonlítása különböző tavakon, aa a Medve-tó vizének hőfoka 
1901. julius 25-én; a' ugyanazé 1898. szeptember 23-án; bb a Magyarósi-tó hőfoka 
1901. julius 18-án; cc a Fekete-tó hőfoka 1901. julius 25-én; dd a Wörthi-tó hőfoka 
1890. augusztus 15-én; ee a Teau-tó hőfoka 1890. julius 14-én. (Ez utóbbi keltű 

Richter mérése szerint.)

sós víz ne legyen, a Medve-tónak mostan párját ritkító nevezetessége, 
forró s meleg vize, lassanként teljesen eltűnnék és a sós tó hideg lenne; 
a Nap a tavat csak olyan mértékben melegítené fel, mint bármely 
más tavat.

Az utóbbi időben az édes víznek egy részét a fürdőházhoz vezették 
el, nem lehetetlen tehát, hogy a Medve-tónak eddigi természeti viszonyai, 
különösen pedig a hőmérséklete némileg már is megváltozott. Tanácsosabb 
volna ezért a fürdőház és az újonnan épített lakóházak szükségletére 
szolgáló édes vizet a nem nagy távolságban levő Sebes-patakból venni,

Pótfüzetek a Természettudom. Közlönyhöz. 1904. 
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a melynek erejét egyúttal elektromos világításra és munkára is fel lehetne 
használni.

A tó hőmérsékletében változást okozhat az is, ha az édesvízréteg 
vastagságát nagyobb fokban emelnők; ezért a Medve-tó kifolyásánál 
újabban épült zsilipes gát használatára nagy gondot kellene fordítani. 
Általában a tavon és a környékén állandóan szakszerű megfigyeléseket 
és méréseket kellene tétetni- és az adatokat összegyűjteni.

Tudjuk, hogy a patak vize, a mint a tavon áthalad, mintegy 
2% sót old fel, a melyet azután magával visz. Ez a sómennyiség a 
tóra nézve elveszett, és, ha a kősó oldásával teljesen nem pótoltatik, a 
mi valószínűleg nem történik, a következménye az lesz, hogy a tömény 
sóoldat a tóban lassanként kevesbedni fog, a tömény oldat rétegvonala 
alábbszáll, ennek megfelelőleg az édes-, illetőleg a hígított sós vízréteg 
vastagabbá válik és igen hosszú idő után a tó hőmérséklete is kisebb 
lehet. Ha a tó vizét mesterséges úton felzavarjuk, a felső rétegben több 
só lesz, a mely lefolyása után nagyobb mértékben apaszthatja a tó sós 
vizét és igy hőmérsékletét is. Ezért legalább a Medve tavon tanácsos volna 
az egész tóban való úszást és kiváltképen a csónakázást teljesen 
megtiltani (5. ábra).

Az utóbbi időben a Magyarósi-tavon is olyan változás történt, mely 
mint sós és meleg tóra nézve végzetessé válhatik. Ugyanis 1902-től a 
Medve-tónak zsilippel szabályozható vize csatornán át zuhanyszerűen esik 
e tó tükrére. Mivel a zuhogó víztől a tömény sós víz is felkavarodik, 
ezért az átfolyó patak sokkal több sót visz el, mint döbbeni állapotában, 
az alsó tömény sós víz rétege is mélyebb szint foglal el s ezzel 
együtt a tó melegsége is gyorsabban alábbszáll.

A Medve-tavat emberi beavatkozás nélkül is érheti veszedelem.
A Medve-tavat a nagy Sóhegy – Sóhát – zárja el. E sóhegyen 

több helyen süppedést, sőt szabadon álló sósziklákat is látunk, a 
melyek környékén a csapadék vize eltűnik; itt tehát a mélységben 
nagyobb üregeknek kell lenniök, a honnét az összegyűlendő sós víz 
alkalmas helyen forrás alakjában napfényre kerül.

Mondják, hogy mielőtt a Medve-tó keletkezett, a Sóhegy tulsó 
felén nagyobb sós forrás volt, a mely azóta eltűnt. Ez is arra a követ
keztetésre vezet, hogy a Medve-tó mögött lévő Sóhegyben kisebb- 
nagyobb üregek és csatornák vannak, melyek most a tóval nem állnak 
kapcsolatban.

A védekezést úgy gondolnám elérni, hogy a mostani kifolyás helyé
től kezdve a Sóhegy aljában, majdnem az új fürdő területéig, időnként 
agyagos földdel takarnók be a víz alatt szabadon álló sótömeget; ezzel 
a só oldását e részen megakadályoznók és így a nagy vízoszlop nyomá
sának is tartósabb ellenállás jutna. Tanácsos volna a Sóhegyen levő
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mélyedéseket is betemetni és az esővíz lefolyásának olyan irányt adni, 
hogy a Sóhegy belsejébe ne igen juthasson és újabb süppedések ne 
keletkezhessenek.

Valószínű, hogy a Nap melegének felhalmozódása – hasonló 
viszonyok között – a konyhasóoldaton kívül más oldatokban és folya
dékokban is lehetséges. 1902. év nyarán a korondi sós vízre is kiterjesz
tettem kísérleteimet.

A korondi sós források a szovátaitól teljesen elütő sajátságúak: 
vizök nem olyan tömény, konyhasótartalmuk pedig 9–19% között 
ingadozik. A korondi sós forrás a konyhasón kivül nagyobb mennyiségű szén
savas sókat, különösen pedig szénsavas meszet, nagymennyiségű szabad 
széndioxidot és kéntartalmú gázokat is tartalmaz. A szénsavas mész a 
források közeiében arragonit-halmokat alkot, nyitott csatornákban elvezetve 
a csatornát üledékkel vonja be.

E különös chemiai sajátságú sós víz bizonyára nagy gyógyító erejű 
is. Ehhez hasonló sós vizet nem ismerek.

A midőn e sós vizet földbe ásott fakádakban összegyűjtöttem és 
felszinére óvatosan édes vizet öntöttem, napsütéskor alsóbb rétegeben 
már néhány óra múlva 3–4° C.-sal jobban melegedett fel, mint a fel
szinen vagy a másik kádban lévő tiszta víz.

Hasonló kísérletet végeztem a nagyobb terjedelmű korondi hideg 
sósfürdőben is. Ha ennek a felszinére édes vizet vezettem, a felszín 
alatt levő sós rétegben ez is rövid idő alatt 2–3° C.-sal melegedett fel, 
pedig az időjárás kedvező nem volt és a Nap a környező főépülettől 
csak részben süthetett a viz tükrére. Nyilvánvaló tehát, hogy a korondi 
sósviz is úgy melegedett fel, miként a szovátai.

Hogy másféle sóoldatók is felhalmozzák-e a Nap melegét, erre 
vonatkozólag a következő összehasonlító kísérleteket végeztem.

Fahordókat mintegy 200 liter tartalommal a Földtani Intézet kertjé
ben, Nap sütötte helyen, a földbe ásattam. Az I. számúban az össze
hasonlítás kedvéért csupán tiszta vízvezetéki víz volt, a II. ban tömény 
keserűsó oldat (MgSO4), a III. számú hordóban glaubersó-oldat (Na2SO4), 
a IV.-ben szalmiák-oklat (H4NIC) és az V. számúban szóda-oldat (Na2CO3) 
volt. A II., III., IV. és V. számú hordókban a sóoldatok felszínére óva
tosan körülbelül 10 cm vastag rétegben vezetéki vizet öntöttem és az 
elpárolgó vizet időnként pótoltam. A Nap sütötte folyadék hőmérsékletét
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A keserűsó, a glaubersó, a szalmiak és a szóda töményebb oldatai 
ellenben, ha a felszínen édesvizréteg van, a Naptól olyan módon meleg
szenek fel, hogy a legmagasabb hőmérséklet nem a felszínen, hanem 
mélyebben fekszik.

E kísérletekkel egyidejűleg olyan megfigyeléseket is tettem, hogy 
sóoldatok helyett közönséges vizet vettem és erre olajt öntöttem.

A VI. számú hordóba tiszta vizet és reá körülbelül két ujjnyi 
vastag réteg petróleumot, a VII. számú hordóba vizet és reá ugyancsak 
körülbelül két ujjnyi faolajat öntöttem.

Miként a táblázat adataiból kitűnik, napsütés után a víz mindkét 
hordóban nagyobb mértékben melegedett fel, mint az előbbeni esetekben. 
A sóoldatokban, a rossz időjárás ellenére, sok esetben 5° C.-nyi volt a 
fölmelegedés a mélyebb rétegben, az olajtakaróval ellátott víz pedig 
10–20° C.-sal melegedett fel.

Az olajjal való kísérletekben a fölmelegedés közvetetten az olaj
réteg határán volt a legnagyobb, s ez azután csakhamar az olajréteget is 
fölmelegítette. E fölmelegedés volt az oka, hogy a vizen levő, eléggé 
tiszta petróleum néhány nap alatt elpárolgott. A petróleum elpárolgása 
akkor volt kisebb, ha benne paraffint oldottam fel, vagy ha nyers 
petróleumot használtam.

Hasonló kísérletet ugyanilyen eredménynyel 1902-ben Korondon is 
végeztem petróleummal.

Látjuk ezekből, hogy a Nap meleget nemcsak a szovátai, a korondi 
sós vizek és a különféle sóoldatok halmozhatják fel bizonyos föltételek 
között, hanem a közönséges víz is nagy mértékben fölmelegedhetik, ha 
olajat öntünk reá.

Ezt tudva, ha valamely kisebb édes vizű tóra olajat öntenénk, 
a Naptól ez is fölmelegednék. E hirtelen való fölmelegedésnek azonban az 
lenne a következménye, hogy a vízben élő állatok és növények lassan
ként elpusztulnának, nemcsak a nagy melegtől, hanem azért is, mert a 
levegőtől elzártuk őket; már pedig tudjuk, hogy a halak elpusztul
nak olyan vízben, melynek literében 0.5 cm3-nél kevesebb az oxigén 
mennyisége.

Említettem már, hogy ilyen különös természetű meleg tavakat 
nem ismertek, jobban mondva létezésük senkinek sem tűnt fel. Idé
zett értekezésemben is említém, hogy »ilyenféle természetű időleges 
felmelegedéseket az erdélyi hideg tavakon is bizonyára meg tehet 
figyelni«. Egy másik helyen azt mondom: »Igen nagy felületű és 
tömény sós tavakon és sós tengereken, minő például a Holt
tenger, ha beléjök édes vizű patak, vagy folyó ömlik, szintén talál
hatni a felszín alatt bizonyos mélységben melegebb réteget, de valószinű
leg nem egész terjedelmökben, mert a szelek és viharok az édes
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vizet a gyorsan elpárologtatják, a hullámzás pedig az alsó sós vízzel 
összekavarja, miáltal a fajsúlykülönbségek nagyjában eltünnek és ezzel 
a fölmelegedés lehetősége is. Midőn a Holt-tenger csendes, a Nap, 
nagyobb esőzés után, rövidebb ideig tartó fölmelegedést szintén előidézhet. 
A tenger, az óczeán, a hol a víz nem olyan sűrű, mint a mi sós 
tavaink, a folyók beömléséhez közel szintén adhat a mélyebben fekvő 
rétegben hőmérsékleti emelkedést, a mely valószinűleg nagyfokú nem 
lehet.«

És valóban, a midőn Szovátára vonatkozó dolgozatomat a külföld 
is megismerte, több tudós levélben értesített, hogy hasonló természetű 
tavak másutt is vannak:

Dr. L. Mrazec, bukaresti tanár, irja:
»Nálunk az úgynevezett sós tavakban hasonló tüneményt figyeltek 

meg, a melyek valószínűleg szintén a Naptól melegednek fel, de nem 
olyan nagy mértékben, mint az erdélyi tavak.«

Dr. A. G. Högbom Upsalából írja: »Bizonyára érdekelni fogja, 
hogy Norvégia nyugoti partjain – Bergen környékén – a tenger
parton meleg lagunatavak vannak, a melyek valószinűleg hasonló módon 
kapják hőmérsékleti anomáliájukat Ezek erősen sós tengervízből állanak, 
vékony, kevéssé sós vízréteggel befödve. Hőmérsékletük a mélységben az 
adatok szerint 30o C.-on felül emelkedik, a felszinen levő víz pedig sok
kal alacsonyabb hőfokú. Tudomásom szerint ezek még nincsenek rész
letesen tanulmányozva. E tavakat osztrigatenyésztésre használják, s mint 
hallom, jó eredménynyel.«

E lagunatavakra vonatkozó részletesebb adatok birtokába Dr. Ap- 
pelof, a bergeni múzeum konservátora útján jutottam.

A küldött ismertetésekből* megtudjuk, hogy Bergen városától mint
egy négyórai gyors hajózás után Tysnäs szigetére jutunk. Espeviknél a 
nagy sziget délkeleti részén természetes, majdnem tojásalakú medencze 
van, mely délnyugotról északkelet felé terül, 300 m hosszú, 170 m 
széles és 5 m mély; a környéke erdős hegyekkel van körülvéve.

E tavat egy társaság osztrigatenyésztésre rendezte be és 45 m 
hosszú csatornával a fjorddal és a tengerrel kötötte össze.

E kis tó sajátságos látványt nyújt, a mennyiben a felszinen 160 
darab feketére kátrányozott hordó úszik egymás mellett, megfelelő távol
ságban. E hordók tartják a partok között kifeszített czinkezett vasdrótokat, 
a melyeken nyirfa-rőzsenyalábokból álló, mintegy 3000 úgynevezett 
kollektor függ ; ezeken tenyésznek az osztrigák. A fiatal osztrigákat 1–2
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éves korukban leszedik és a Stavanger mellett fekvő osztrigaparkba 
küldik, a hol annyira megnőnek, hogy a kereskedésnek átadhatók.

A környező hegyekről az esővíz kis patakban a tóba folyik. A tenger
víz a szabályozható csatorna létesítése előtt csupán vihar alkalmával jutott 
ide és elpárolgása után a víz sótartalma nagyobbodott.

Az Espevik taván Helland tanár a következőket mérte 1888. 
junius 30-án:

r C. sótartalom

A felszínen 22.3 2.451 %
0.5 m mélységben 22.7 2.453 %
1.0  ».......» 23.0 2.515 %
1.5 ».......» 27.0 2.726 %
2.0 ».......» 27.4 2.793 %
2.5 ».......» 26.8 3.073 %
3.0 ».......» 25.3 3.081 %
3.5 ».......» 25.2 3.073 %
4.0 ».......» 23.7 3.024 %
4.5 ».......» 23.2 3.110 %
5.0 ».......» 22.6 3.199 %

Espeviktől mintegy 5 km-nyire, Selö kis szigetén is van egy hasonló 
nagyságú és hasonló hőmérsékletű osztrigás medencze. Az édes víz hozzá- 
folyása kisebb az előbbinél, de azért hőmérséklete magasabb.

A Selö taván Helland tanár szerint volt 1888. julius 1-én:

melység r C. sótartalom
0.0 m 20.5 1.81 %
0.5 » 20.0 1.91 o/o
1.0 » 26.5 2.62 %
1.5 » 27.5 2.73 %
2.0 » 29.0 2.80 %
2.5 » 27.3 2.82 %
3.0 » 26.2 2.76 %
3.5 » 25.2 2.62 %
4.0 » 24.1 2.53 %

Egersund mellett, Norvégia déli részében, van még egy harmadik 
ilyen meleg medencze, az Ostravik-tó. A tó mélysége 12 m. Felületén 
csekély a sótartalom, 1 – 1.5 m-en azonban olyan mint a tengervízé.

A tavak hőmérsékletére a meteorológiai viszonyok nagy hatással 
vannak, úgy hogy némely évben a maximum májusra, máskor pedig 
augusztusra vagy szeptemberre esik.

1885. augusztus havában történt, hogy az Ostravik-tóban a hőmér
séklet 34.5o C. volt, midőn az osztrigák kivesztek és ekkor a meleg 
tavat a tengerrel szabályozható csatornával kötötték össze.

A norvég sós tavak fölmelegedésének kimagyarázására Basch 
tanár az iszap és a szerves anyagok bomlására és erjedésére gondolt.
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Ujabb időben Van t’Hoff és Meyerhoffer nagy szabású 
tanulmányaikban kimutatták, hogy azon sóknak a legtöbbje, a melyek 
a tengervíznek egyszerű és gyorsabb elpárolgásakor nem keletkez
nek, mesterséges úton 25° C.-on előállítható, sőt a polyhalit is köny- 
nyen keletkezik. Más sók azonban csak magasabb hőfokon keletkez
nek így: a langbeinit 37° C.-on felül, a löweit 43° C.-on, a schönit 
47.5° C.-nál, a reichardtit 47° C.-on és az úgynevezett hartsalz 
72° C.-on.

Látjuk tehát, hogy a különféle sók alacsonyabb vagy magasabb 
hőmérsékleten keletkeznek; előbb pedig kimutattuk, hogy a Nap a régi 
sós tavakat is alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletre melegíthette; 
meg volt tehát minden feltétel, a mely e sók képződésére szükséges.

Ezt olyanképen is kifejezhetjük, hogy például a stassfurti sótele
pekben, a hol a legkülönfélébb sók sorakoznak egymás fölé, az egyes 
helyeken, a geologiai multban, olyan hőmérsékletnek kellett uralkodni, a 
milyen az illető só képződésének megállapított melege. Például a hol 
a löweit-et találjuk, ott a régi korban képződésekor 43° C. volt az 
uralkodó hőmérséklet, a hol pedig az úgynevezett »hartsalz« van, ottan 
70° C.-nál melegebb volt a folyadék. Azon sókat tehat, a melyek a 
sótelepekben előfordulnak és a melyek képződésére szükséges hőfokot 
ismerjük, geológiai hőmérő-nek tekinthetjük.

E szerint az ismert sónemek, melyek a geológiai korszakból reánk 
maradtak, e régi korszak hőmérsékletére nézve olyan bizonyítékot 
adnak, minőt a kőzetekben talált kövületek a geológiai kor megállapí
tására szolgáltatnak.

Tudjuk, hogy a sós tavakban a hőmérséklet időszakonként változik, 
ismerjük továbbá az egyes sóknak, vegyületeknek oldhatósági viszony
számát a különféle hőmérsékleten: ebből azt is megmondhatjuk, hogy 
minő sók mely időszakban válnak ki.

A sótelepekben, például a stassfurtiban tapasztaljuk, hogy az alsó 
régióban vékonyabb anhydrit-, a felsőbb régióban polyhalit-rétegek válta
koznak a sótömegben. Ezeknek az egymás fölött sokszor ismétlődő réte
geknek olyan a külsejök, mint a fán az évgyűrűké, és a bányászok 
csakugyan évgyűrűknek is nevezik őket.

A felsoroltak után már tisztábban láthatjuk, hogy ez évgyűrűk 
hogyan és mely időben keletkezhettek. A magyarázatot magam is ilyen
formán kerestem és adtam meg, de az alakot először van t’Hoff 
szolgáltatta 1902. május 28-án hozzám intézett levelében. Levelének ide 
vonatkozó részét, szíves beleegyezésével, ime, itt közlöm:

»Igen hajlandó vagyok azon föltevésre, hogy ez (t. i. az évgyűrűk 
képződése) a hőmérséklet hatásától függő oldhatóság emelkedésével és 
csökkenésével van kapcsolatban.«
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Vegyük például az anhydritet és a chlórnátriumot és gondoljunk 
a hőmérsékletnek váltakozó sülyedése és emelkedése alatt a besűrű- 
södésre. Az anhydrit oldhatósága az emelkedő hőmérséklettel lényegesen 
csökken, a chlórnátriumé pedig valamivel emelkedik. A hőmérséklet 
emelkedésekor, tehát nyáron, anhydrit válik ki, télen pedig megszűnik 
és csakis konyhasó válik ki. Oldhatóság tekintetében ugyan ezt az ellen
tétes viselkedést tapasztaljuk más évgyűrűképződésen is, például a lang- 
beiniton, a polyhaliton, a kieseriten: a hőmérsékletemelkedéssel az old
hatósága mindannyinak csökken.«

Közleményem rövid foglalatja a következő: a szovátai meleg 
tavak melegsége nem thermális eredetű, nem is chemiai folyamatnak a 
következménye, hanem a föl melegedésnek egyedüli forrása a Nap 
sugárzó melege.

A természetes, valamint a mesterségesen készült sós tó csak akkor 
melegedik fel, ha felszínén édes, vagy híg sós vizréteg van.

Mivel e sós tavak a Nap melegét összegyűjtik és jó ideig maguk, 
ban megtartják, hőakkumulátoroknak mondhatjuk őket.

A jelenséget gyakorlatilag is értékesíthetjük. A Nap melegének 
ilyetén felhalmozódása nemcsak a szovátai sós víznek a sajátsága, hanem 
ugyanilyen módon melegedik fel az egészen más természetű korondi sós 
víz is, valamint a keserűsónak, a glaubersónak, a szalmiáknak és a 
szódának töményebb oldata, ha felszínén vékony édesvízréteg van; sőt 
a közönséges víz is jelentékeny módon fölmelegszik, ha felszinén olaj 
úszik.

A fölmelegedés tüneménye az oldatoknak és a folyadékoknak nem 
chemiai, hanem fizikai tulajdonságaiban és elrendezésében rejlik.

Végül a Naptól fölmelegedő sós tavak nemcsak Szovátán, hanem 
több helyen is vannak, bár melegségük meg sem közelíti a Medve
tóét. Ilyenféle meleg tavak a geológiai multban is voltak.

A tavakban jelenkező s időnként változó melegmennyiség és az 
egyes sók oldhatósági viszonyai, geologiai tényezőként járultak hozzá a 
mai napig meglevő sótelepek keletkezéséhez.

Ka l e c s in s z k y  Sá n d o r .
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EXTRAS

Orașul și stațiunea balneoclimaterică Sovata se află pe 
cursul superior al Târnavei-Mici, la poalele Munților Saca 
(1777 m). Marea parte a împrejurimilor e acoperită de păduri 
de brazi și de fagi. Cea mai de preț bogăție a “Ținutului Sării” 
(Sóvidek), a cărei localități mai importante sunt Corund, Praid 
și Sovata, este precum ne arată și denumirea ei – acel uriaș 
zăcământ de sare, care în multe locuri apare și la suprafață, ori 
își face simțită prezența prin izvoarele de apă sărată. Renumele 
așezării o asigură lacurile cu apă sărată, dintre care cel mai 
vestit e Lacul Ursu, format în deceniul al șaptelea al secolului 
trecut. Frumuseți naturale de-ale locului mai sunt și acei munți 
de sare, acoperiți cu vegetație abundentă, brăzdați de torenții 
care fac să apară la suprafață părți din blocurile de sare.

Satul Sovata făcea parte din regiunea istorică a Secuimii, 
anume din scaunul secuiesc Mureș, după 1876 din comitatul 
(apoi județul) Mureș-Turda, devenind după 1952 localitate a 
Regiunii Autonome Maghiare (mai pe urmă regiunea Mureș 
Autonomă Maghiară). Actualmente aparține de județul 
Mureș, a cărei localitate de reședință este Târgu Mureș 
(Marosvásárhely, Neumarkt).

Așezarea ca atare s-a format relativ târziu, în a doua par
te a secolului al XVI-lea. Actul ei fondator a ieșit la iveală 
recent, cu ocazia cercetărilor noastre. Prima ei mențiune 
datează din 13 septembrie 1578, anume în actul privilegial al 
principelui Cristofor Báthori acordat paznicilor exploatărilor 
de sare de la Sovata, act confirmat mai târziu și de Sigismund 
Báthori (Confirmatio Assecurationis Zowatha). Locuitorii ei 
erau secui-maghiari de confesiune romano-catolică și refor-
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mată, veniți din localitățile apropiate. Mai târziu au fost aduși 
de către feudalii locali – într-un număr mai mic – iobagi și jeleri 
români, de religie greco-catolică.

Populația micii așezări a sporit încet. Potrivit calculelor 
noastre în 1603 numărul locuitorilor era în jur de 90, în 1711 
cam 180, în 1785 – 735. Date mai precise ne oferă doar recen
sămintele moderne. Astfel în 1850 avea 2.658 locuitori, în 1890 
- 3.629, în 1900 – 4.362, în 1910 – 5.032, în 1920 – 4.688, în 1930 
- 5.244, în 1941 – 6.205, în 1966 – 9.312, în 1977 – 10.492 și în 
1992 – 12.112. Procentajul populației de naționalitate română, 
cu toate insistențele politicii de românizare de pe timpul 
regimului dictatorial, este doar de 8,38%. Într-un număr mai 
mic au locuit aici evrei, germani și țigani.

Ocupația de bază a populației era exploatarea pădurilor, 
agricultura (în principal creșterea animalelor) și cărăușia. 
Prima intreprindere industrială a fost tot una forestieră.

Sovata s-a ridicat din rândul satelor învecinate profitând 
de renumitele sale băi, datorită cărora s-a ridicat la rang de 
oraș în 1952. Apele sale sărate erau folosite pentru băi încă din 
secolul al XVIIl-lea, dar prima stațiune propriu-zisă (“Baia de 
Jos” – Alsofürdő) a fondat-o Veress Jozsef, în 1876. Mai târziu, 
pe lângă Lacul Negru s-a construit și o baie cu apă caldă. 
Stațiunea actuală a fost întemeiată oficial în 1900 de Illyés La
jos, care a unificat “Baia de Jos” și “Baia de Sus” (Felsőfürdő). 
Anii premergători primului război mondial au însemnat o 
perioadă de dezvoltare dinamică, Sovata ajungând în rândul 
celor mai renumite și vizitate stațiuni balneare din 
Transilvania. Această poziție și-a păstrat-o, cu toată că războiul 
i-a cauzat pierderi grele și i-a îndepărtat vizitatorii. Investitori 
particulari au construit aici peste 100 de vile. încă în ajunul 
războiului stațiunea a fost electrificată și canalizată. Până la 
1939 s-a finalizat ștrandul și baza de tratament modernă, care 
s-a dezvoltat și perfecționat în continuare. Apa sărată și 
nămolul lacurilor se folosesc în tratamentul afecțiunilor de 
natură ginecologică și a reumatismelor. Aerul ei curat, ușor 
sărat, frumoasele păduri ale împrejurimilor îi conferă și carac
ter de stațiune climaterică.
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OUTLINE

The town of Sovata is a health resort. It lies by the 
Kisküküllő river, by the feet of the Mezőhavas (1777 m), whih 
belongs to the Görgényi massif. Sovata is mostly surrounded by 
pine- and beech-forrests. Korond, Parajd and the largest 
seetelements by Sovata belong to this Salt-land. The most 
important natural treasure of this region is the salt, which at 
many places can even be seen on the surface of the earth. 
There are also numerous salt water springs. Sovata is famous 
for its salty lakes; the best known of them, the Medve tó (Bear 
lake) has appeared in the 1870’s.

The willage, which is part of the historical Szekler-coun- 
try was part of Marosszék, and after 1876 it belonged to the 
Maros-Torda county. After 1952 it was part of the Hungarian 
Autonomous Province, and then it has belonged to the Maros 
county, with the center of Marosvásárhely (Romanian: Târgu- 
Mureș, German: Neumarkt).

The small town has appeared relatively late, in the second 
part of the 16th century. The foundation documents have been 
found as a result of our research. Sovata was first mentioned on 
13 September 1578, when the Transylvanian prince Kristof 
Báthori gave a letter of privilege to the watchmen of the salt 
mines. This letter was later confirmed by Prince Zsigmond 
Báthori (Conformatio Assecurationis Zowatha).

The inhabitans are Roman-Catholic and Evangelic 
Szekler (Hungarian) families, who have come from the nearby 
villages. Later some Greek-Catholic Romanian serf have set-
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tied here in small numbers, from their large estates. The num
ber of the inhabitants was small at the beginning, but it had 
grown continously. According to our calculations, in 1603 there 
were more than 90 inhabitans, 1711 180, in 1786 735. We only 
have exact information from the censues. So in the year 1850 
there were 2658 inhabitans, in 1890: 3629, in 1900: 4362, in 
1910: 5032, in 1920: 4688, in 1930: 5244, in 1941: 6205, in 1966: 
9312, in 1977: 10492, and in 1992: 12112 inhabitans. The num
ber of the Romanian population reached only 8,38%, despite 
the forced Romanianising policy of the dictatorship. Jews, 
Germans and Gipsies lived here in small numbers.

The main activity of the population was forestry, agricul
ture – first of all stockbreeding – and delivery of goods. The first 
and most important industries are connected with the forestry.

From among the nearby places Sovata had besome world- 
famous for cure bath, and therefore it was conferred the title of 
a town in 1952. The salt-water was used for bathing already in 
the 18th century, the first important bath was founded by József 
Veress in 1876. There appeared later bath also by the Fekete
tó (Black Lake). The present bath was officially founded in 
1900 by Lajos Illyés, who brought together the Lower and the 
Upper Bath into one enterprise.

The years before World War I have brought a spectacular 
upswing to the town, becoming one of the most popular health 
resorts in Transylvania. Sovata has maintained this position 
also later on, although the wars have left big material damage 
and have chased away most of the visitors. Private investors 
have built more than 100 holiday homes with water and elec
tricity even befor World War I. Until the year 1939 a modern 
health resort had been built. This has grown further and the cir
cumstances have become more and more modern. The mud 
and the salt-water of the lakes is used to cure first of all gyne
cological problems and rheuma. The clean, salty air, and the 
beautiful forests make Sovata a beautiful, climatic resort.
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AUSZUG

Die Stadt Sovata, Badekurort, liegt entlang des 
Kisküküllo Flusses, am Fuße des zum Görgényi Massiv 
gehörenden Mezőhavas (1777m). Sie wird größtenteils von 
Kieferund Buchewälder umgeben. Der wichtigste natürliche 
Schatz des Salzlandes, wozu Korond, Parajd und die größeren 
Siedlungen des Sovata gehören, ist, wie der Name auch sagt, 
der Salz, was an sehr vielen Stellen sogar an der Erdoberfläche 
zu sehen ist, oder als Salzwasserquelle sich zeigt. Sovatas 
Berühmtheiten sind die Salzsees, der bekannteste von allen ist 
der in den ‘70er Jahren des letzten Jahrhunderts entstandener 
Medve-tó (See der Bären).

Das zum geschichtlichen Seklerland gehörender Dorf war 
Teil von Marosszék, nach 1876 gehörte es dem Komitat Maros- 
Torda. Nach 1952 war es teil des Ungarischen Autonomen 
Provinz, danach Teil des Maros Ungarischen Autonomen 
Provinz. Heute gehört cs dem Komitat Maros, dessen Zentrum 
die Stadt Marosvásárhely (Rumanisch: Tîrgu Mureș, Deutsch: 
Neumarkt) ist.

Die Ortschaft entstand relativ spät, im zweiten Teil des 
16. Jahrhunderts. Die Gründungsurkunde ist auch erst jetzt, 
durch unsere Forschung aufgetaucht. Erstmals erwähnt am 13 
September 1578, als Siebenbürgens Fürst Bátori Kristóf einen 
Vorrechtsbrief dem Wächter der Salzminen gibt. Dies wird 
später von Fürst Báthori Zsigmond auch Bestätigt 
(Confirmatio Assecurationis Zowatha.). Die Bewohner waren 
aus den umliegenden Ortschaften übersiedelten römisch- 
katholischen und evangelischen Sekler (Ungarische) familien. 
Später wurden- in kleineren Zahlen- Rumänische Leibeigene 
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und Knächte, griechisch- katholischen Bekenntnisses, von 
ihren Großgrundbesitzern angesiedelt. Die anfangs kleine 
Einwohnerzahl des Ortes wuchs nur langsam. Nach unseren 
Berechnungen, gab es im 1603 mehr als 90, im 1711 180, im 
1786 735 Einwohner. Mit genaueren Angaben können wir erst 
seit den Volkszählungen aufwarten. So gab es in den Jahren 
1850: 2658. in 1890: 3629, in 1900: 4362, in 1910: 5032, in 1920: 
4688, in 1930: 5244, in 1941: 6205, in 1966: 9312, in 1977: 10492, 
in 1992: 12112 Einwohner. Der Anteil der Rumänischen 
Bevölkerung erreichte, trotz des unter der Diktatur forcierten 
Rumänisierungspolitik, nur 8,38%. In kleineren Zahlen wohn
ten hier auch Juden, Deutsche und Zigeuner.

Die Hauptbeschäftigung der Menschen war Forst
bewirtschaftung, Landwirtschaft (vor allem Viehzucht) und 
Lieferungen. Die ersten und wichtigsten industriellen Anlagen 
knüpfen sich an die Forstwirtschaft.

Aus dem Kreis der umliegenden Ortschaften wurde 
Sovata durch das weltberühmte Kurbad herausgehoben, darum 
wurde ihr 1952 der Rang einer Stadt verliehen. Das Salzwasser 
wurde schon im 18. Jahrhundert zum Baden verwendet, der 
erste bedeutende Badeplatz wurde im Jahre 1876 von Veress 
József gegründet. Später entstand auch neben dem Fekete-tó 
(Schwarzer-See) ein Bad. Der heutige Bad wurde im 1900 auch 
offiziell vom Illyés Lajos gegründet, der den Unteren und 
Oberen Bad in einem Unternehmen zusammenzog. Die Jahre 
vor dem Ersten Weltkrieg brachten der Ortschaft einen spek
takulären Aufschwung, sie erhob sich in der Reihe der 
berühmtesten und meistbesuchten Kurorte Siebenbürgens. Sie 
behielt diesen Platz auch später, obwohl die Kriege grossen 
Sachschaden hinterließen und die meisten Besucher verjagten. 
Privatinvestoren bauten mehr als 100 Ferienhauser. Schon vor 
dem Ersten Weltkrieg gab es elektrischen Strom und Wasser. 
Bis zum Jahre 1939 wurde ein moderner Strand und Kurplatz 
gebaut. Dieser wusch später und die Kurbedingungen wurden 
auch moderner. Der Schlamm und das Salzwasser der Seen 
wird vor allem zur Behandlung von Frauenkrankheiten und 
Rheuma verwendet. Dank des sauberen, salzigen Luft, der 
schönen Wälder ist es auch ein klimaterischer Erholungsort.
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