
Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 5. szám 27

A só, amely oly nélkülözhetetlen az emberiség min-
dennapi életében, õsrégi idõktõl fontos kereskedelmi
cikk. A Kárpát-medencében a sókitermelés már az
ókorban elkezdõdött, ahol Erdély mellett sóban egyik
leggazdagabb terület az egykori Máramaros vármegye
volt, melynek neve írott formában 1199-tõl szerepel.

Ma ez a térség részben Románia, részben pedig Uk-
rajna területén található. A változatos földtani felépítés-
nek köszönhetõen igen jelentõs ásványi nyersanyag-le-
lõhelyekkel rendelkezett: nemesfém- (Au, Ag) és szí-
nesfémtelepek mellett vas, kõsó, valamint szénhidro-
génnel. Mindezekhez évszázadokon keresztül jelentõs
bányászati és kohászati tevékenység kapcsolódott. Egyi-
ke a Kárpát-medence azon területeinek, ahol az arany-,
ezüst-, réz-, vas- és sóbányászat az õstermelés fogalom-
körébe sorolható.

A terület sókészletei a magas hegyekkel övezett és
erõsen felszabdalt Máramarosi-medencében (Bazinul
Maramuresului), Máramarossziget környékén a Tisza
és mellékfolyóinak völgyeiben találhatók. Ezek az Er-
délyi-medence földtani felépítésével hasonló (bádeni
korú) rétegtani szintekben és megjelenési formában
(tömzsökben) voltak jelen. Pallaggal (sóagyaggal), ka-
viccsal és helyenként piroxénandezit-tufával fedve.
Ezek közül legjelentõsebbek az aknaszlatinai (Solotvi-
na, Ukr.), az aknasugatagi (Ocna Sugatag, Ro.) és a ró-
naszéki (Costiui, Ro.) elõfordulási helyek. Amai Ukraj-
na területén kisebb sóaknák (sóbányák), sóelõfordulá-
sok voltak még Bedõháza (Bedevija) és Técsõ (Tyacsiv)
mellett Nyereszenen, Úrmezõnél (Ruszke Pole), vala-
mint Husztbaranyánál (Boronyava). Innen keletre, il-
letve délkeletre Husztsófalva (Danilova), Ósándorfalva
(Olekszandrovka), Talaborfalva (Tereblja), Kerekhegy
és Gánya (Ganici) közelében a �Királyvölgyben�, ahol
1852-ben még volt sókitermelés, de 1882-ben már szü-
netelt, valamint Aknarahón (ma Rahó). A mai Romá-
nia területén Alsóróna (Rona de Jos) és Dragomérfalva
(Dragomiresti) közelében Felsõszelistyén (Selistea de
Sus), ahol régi sóbányák nyomaival lehetett találkozni,
valamint tõle nyugatra Jód (Ieud) s Budfalva (Budesti)
vidékén. Ezek a Máramarosi-medence kisebb elzárt ré-
szein egy idõben, de külön-külön képzõdtek. [1]

Mivel a történelem igencsak megtizedelte az írásos
emlékeket, az itteni sóbányászat kezdetére és korai ki-
termelésére vonatkozóan csupán feltételezések és uta-
lások vannak. Az aknaszlatinai Ferenc-bánya mélyén
1896-ban a millennium emlékére elhelyeztek egy em-

léktáblát, amelyen ez állt: �Emlékül: 896-1896�. Ez arra
utal, hogy ezen a területenmár a honfoglalástól folyt só-
kitermelés, vagy folytatódott. Erre utal a XI. századi só-
vám is, amely az ország egész területére kiterjedt, és az
1233-as beregi egyezmény a pápai követ és András ki-
rály között. Ez tíz pontban szabályozta az egyház sójá-
randóságát, illetve a sómennyiség beváltásának módját.
Az elsõ írásos emlék 1262-benZeleus névenNagyszõlõs
�korona várost� említi, amely István ifjabb királytól ka-
pott kiváltságokat, amelyeket I. Károly és I. (Nagy) La-
jos is megerõsítettek. Mint tudott, itt is volt sókiterme-
lés, habár a kiváltságlevélben ezt nem említik.

Különösebb bizonyítékok nélkül a máramarosi só-
bányászat kezdetét egyesek a XII. századra teszik, ami-
kor megkezdõdött a német bányászok bevándorlása,
mígWenzel Gusztáv [2] és Szilágyi István [3] a XIII. szá-
zad elejére. Pedig a helyi megfigyelések több évezredes
sóbányászatra utalnak, mint azok az ókori külszíni fejté-
sek nyomai és régi római bányamûvelések, amelyek Al-
sóróna és Dragomirfalva közelében voltak jelen [4,1]. A
bronzkori és a római, bizánci pénzleletek is arra utal-
nak, hogy ez a területmár a honfoglalás elõtt lakott volt.
A honfoglalás után Máramaros vármegye területén ki-
rályi-fejedelmi sóbányák voltak. Igaz, a sókitermelés
adatokkal csak a XIV. századi újraindulással és fellen-
düléssel támasztható alá. Ekkor I. Károly király (1308-
1342) a feudális anarchia idején szétesett országos ka-
marai rendszert újjászervezte, és amáramarosi sókama-
ra is létjogosultságot kapott. Ez 1329-ben történt, ami-
kor Nagyszõlõs (Vinohragyiv, Ukr.) mintájára Huszt
(Ukr.), Visk (Viskove, Ukr.), Hosszúmezõ (Cîmpulung
la Tisa, Ro.) és Técsõ (Tyacsiv, Ukr.) közös kiváltságle-
velet nyert.

Ezen települések privilégiumait 1352-ben Márama-
rossziget is megkapta. Ez alapoztameg városi fejlõdésü-
ket. Azonban az itteni sóvidék felvirágzását I. Lajos
(1342-1382) király azon rendelete hoztameg, amely sze-
rint a szatmári (Satu Mare, Ro.), tokaji és várkonyi
(Szolnok vm.) lerakatokkal rendelkezõ máramarosi só-
kamara (Camera salium), ahonnan a kõsót a Tiszán
szállították, decentralizálta a magyarországi sóügyeket
és egyenletesebbé tette az ország sóellátását. Rendelke-
zései szerint külön ispán irányította a máramarosi sóbá-
nyák, sóbányavárosok ügyeit és a sóbányászokat. Ezt a
sókamarai rendszert Zsigmond király 1397-ben megre-
formálta, amely 1526-ig volt érvényben.

Bonfini Antonio (1434-1503)Mátyás és II. Ulászló ki-

Máramaros sóbányászata
RÉTHY KÁROLY geológus, közgazdász (Budapest)

A szerzõ a Máramarosban található egykori sóbányákról összefoglaló ismertetést ad.
Történelmünkbõl igen érdekes adatokat ismerhetünk meg, amelyek a sóbányászattal, a só
szállításával és Magyarország kõsó szükségletével kapcsolatosak.
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rály olasz származású humanista történetírója, aki több
évet töltöttMagyarországon, aRerumHungaricumDe-
cades címû mûvében többek között már azt írta: �A sót
legnagyobbrészt Máramarosban bányásszák. Itt annyi
volt a só, hogy a máramarosi bányák hozama ellátta az
egészMagyarországot. A kivágott kõsót a Tiszán úsztat-
ták lefelé, s úgy hordták aztán szerteszét az országban�.
Azonban a XVI. századtól a só szállítása már nemcsak
vízi úton történt, amit sokan túlhangsúlyoznak, hanem
szárazföldi utakon is. 1523-ban a nagyfalusi kalmárok
Zsigmond lengyel királytól szabadalmat kaptak, hogy
lengyel sót szállítsanak Árvába és Lipótba. Ezt II. Lajos
és 1548-ban I. Ferdinánd is engedélyezték, mivel Mára-
marosban az utak olyan rosszak voltak, hogy csak nagy
nehézségek árán lehetett kijutni. Késõbb már csak úgy
engedélyezték, haMáramarosból is elég sót szállítottak.
Az 1635-ös soproni országgyûlés naplójából pedig kitû-
nik, hogyMáramarostól Galgócig (Hlohovec, SK.) a só-
szállítók 160 sókõbõl (sótömbbõl) vám (harmincadok)
fejében többmint 50-et kénytelenek voltak leadni. Ami-
kor a máramarosi sókitermelés az erdélyi fejedelemség
kezébe került, a szárazföldi szállítási útvonal fejlesztése
folytatódott. Ebbõl az idõbõl ismert a �via ad fodinas sa-
lium ducens�, vagy Rákóczi-útja, amelyen Rónaszéktõl
Máragyulafalva (Giulesti) határán s a Gutin-hegységen
keresztül Felsõbánya ésNagybánya irányába szállították
a sót. A sóbányákat a kamara mûvelte, de a sót saját
nyereségükre a Huszton, Visken, Hosszúmezõn és Szi-
geten lakó máramarosi sóárusok (kalmárok) szállítot-
ták az ország minden vidékére [5].

A magyarországi sóbányászat és sóügyek rendezése
(regale, szállítás stb.) III. Károly uralkodása idejére
(1711-1740) tehetõ. Ebben az idõben került Habsburg
kamarai igazgatás alá a magyarországi és erdélyi sóbá-
nyászattal amáramarosi sóbányászat is. Ekkor szorult ki
Magyarország területérõl a XVII. századtól beözönlõ
ausztriai só, és épült ki az országban a teljes sókereske-
delmi, szállítási hálózat, s teremtõdtek meg a sómono-
pólium feltétel nélküli érvényesítésének lehetõségei.
1743-ban, amikorMária Terézia amagyar kamara hatás-
körébe utalta a magyarországi sóügyeket és a sóregálé
egész szervezetét, a magyar kamarának már csak a mû-
ködtetést kellett biztosítani [6]. Ebben az idõben a róna-
széki bánya volt a legjelentõsebb, az aknaszlatinai és ak-
nasugatagi számos nehézségekkel küszködött (1750).
1711-1780 között az itteni sókitermelés és kereskede-
lem szinte teljes egészében a sókamara kezében volt. A
XVIII. század végére az országban már 80-90 sólerakat
(sóház) mûködött, ahová vízi és szárazföldi utakon, bér-
fuvarosok szállították a sót, s innen vásárolhattak a kis-
kereskedõk. A XVIII. században a máramarosi sókiter-
melés elég kicsi és hullámzó volt. Azonban a XVIII-
XIX. század fordulóján az aknaszlatinai és aknasugata-
gi bányákat korszerûsítették. Így a XIX. század elsõ fe-
lében a kitermelés már jelentõs növekedést mutatott.

A XVIII-XIX. században a máramarosi sókiterme-
lés részesedése a Magyarországon és Erdélyben kiter-
melt sómennyiségbõl a következõképpen alakult: 1700-
ban 29,4%, 1744-ben 8,6%, az 1830-as években 45,0%,

1860-ban 49,0%, 1866-ban már 56,2% volt, amibõl Ak-
naszlatina 26,4%, Rónaszék 16,0% és Aknasugatag
13,8% arányban részesült [7]. 1884-ben Magyarorszá-
gon 14 sóbánya volt mûvelésben, amelybõl 6 Márama-
rosban, Aknaszlatinán 3, Aknasugatagon 2 és Rónaszé-
ken 1. A XIX-XX. század fordulóján az ország sókiter-
melésének 50%-át Máramarosban termelték ki, amibõl
27%-ot Aknaszlatinán [7]. Az 1910-es években a kiter-
melés valamelyest visszaesett, így az ország sókitermelé-
sébõl Máramaros már csak 35%-ban, 1913-ban pedig
32%-ban részesedett. A trianoni békeszerzõdést köve-
tõen Magyarország az összes sóbányáit, köztük a mára-
marosi sóbányákat is elveszítette. Azonban 1939 már-
ciusában Aknaszlatina és 1940 szeptemberében Akna-
sugatag sRónaszék is visszakerültMagyarországhoz [1].
A terület visszacsatolása után Telegdi Roth Károly 1941.
évi jelentése szerint az aknaszlatinai és a még üzemben
lévõ aknasugatagi bányák ellátták Magyarország só-
szükségletét. A rónaszéki ekkor már üzemen kívül volt.
A II. világháború utánMáramaros területét az itteni só-
bányákkal részben Romániához, részben pedig Ukraj-
nához (Szovjetunióhoz) csatolták, és Magyarország só-
behozatalra szorult.

Alsóróna (Rona de Jos), Felsõróna (Rona de Sus) és
Rónaszék környékén találhatók Máramaros legrégebb-
rõl ismert sóbányái. Alsóróna közelében régi római bá-
nyaaknák voltak [4]. Rónaszék pedig a vidék egyik leg-
gazdagabb sóképzõdményének mondható. Ezeket
1355-tõl tartják számon, 1373-banRohina, 1431-ben Sa-
lifodinaRona, 1479-benCastellenus inRonazeék néven
említik, ahol 1498-ban már jelentõs sókitermelés folyt.
A XV-XVI. század fordulóján II. Ulászló a többi mára-
marosi sóbányákkal II. Lajos nejének adományozta.
1672-ben I. Apafi Mihály (1661-90) erdélyi fejedelem
tulajdonába került, amit késõbb a magyar állam vissza-
váltott. 1703-tól II. Rákóczi Ferenc kezelésében volt, ami
1726-ban újból visszakerült amagyar állam tulajdonába.

A rónaszéki sóképzõdmény, az itt talált õsmaradvá-
nyok, mint a Globigerina sp., Glandulina sp., valamint
paleobotanikai leletek (Dycotyledonae levelek) alapján,
amely azonos a Krakkó melletti wieliczkai leletekkel,
bádeni korúnak mondható. A fedõkõzete agyag, kavics
és piroxénandezit-tufa, a feküben gipsz és anhidrit volt
jelen, amit csak a Ferenc-bánya egyes részein észleltek.
Ez egy 1327x470 m területû és 114 m vastag sótelep volt
[4].

Máramaros legrégibb bányái a Therézia és Kurucz.
Az Apafi-bánya 1674-tõl állt mûvelés alatt, amely 136m
mélységig ment le. Késõbb pedig a Rákóczi-bányát mû-
velték. Ezeket a kör vagy ellipszis szelvényû aknákat
1766-ban elöntötte a víz. A XVIII. század végétõl a Jó-
zsef- és Ferenc-bányát mûvelték. Ezek már az 1777-tõl
bevezetett, a wieliczkai bányáknál alkalmazott kamra-
vagy csarnok-vájás szerint kerültek mûvelés alá. 1866-
ban a magyarországi sónak 16%-át ezekben a bányák-
ban termelték ki. 1893-ban a Ferenc-bányával már 110
m mélyen voltak [4]. 1913-ban a Magyarországon kiter-
melt sónak 7,7%-át Rónaszék adta. A trianoni béke-
szerzõdés után a Romániához csatolt rónaszéki bányát
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az 1930-as évek elején a román Monopol-Társaság üze-
men kívül helyezte [1].

Az aknasugatagi sóképzõdmény, amely 5,0 x 2,1 km
területû és 152 m vastag, mint sóbánya (fodinae solium)
Máragyulafalva határában 1355-tõl ismert. Mint telepü-
lés, amely Máramarosszigettõl délre a Mára és a Kaszó
közötti fennsíkon található, Swgathakfalva vagy Sugat-
hagh néven 1360-tól szerepel. Egy 1522 februárjában
kelt dokumentum szerint ezt a sóbányát a többi mára-
marosi sóbányával együtt II. Lajos felesége,Mária király-
né kapta meg. 1799 elõtt az Albert-bányát, 1802-tõl a
Mihály-bányát mûvelték. 1777-ben, 1803-ban és 1809-
ben az elhagyott bányákat elöntötte a víz, és a kiterme-
lés jelentõsen lecsökkent. A XVIII-XIX. század forduló-
ján a mûvelésben lévõ bányát korszerûsítették, és 1821-
tõl a Gábor-bányát mûvelték. Így 1866-ban az itt üzeme-
lõ bányák a magyarországi sótermelésnek már a 13,8%-
át adták. 1880 és 1900 között a kitermelés újból jelentõ-
sen csökkent. 1913-ban aMagyarországon kitermelt só-
nak Aknasugatag 8,0%-át adta. A kitermelt só minõsé-
ge: 98,9%NaCl, a fennmaradt részarányt CaSO4,MgSO4,
MgCl2 és CaCl2 képezte. Aknasugatag 1941-ben még
üzemben volt [9], ma már csak mint sósfürdõ mûködik.

Az aknaszlatinai 2,1 x 1,7 km területû és 152 m vas-
tag sótömzsöt, amely a Tisza kavicsterasza alatt feküdt,
1773-ban kezdték el kutatni és 1778-ban tárták fel a
Krisztina-aknával [10]. 1781-ben az Albert-akna (bá-
nya) került megnyitásra. A Krisztina- és Albert-akna,
amelynek mélysége 1876 körül 25 m volt, 1788-ban víz
alá került. 1789-ben a Kunigunda-Miklós egyesített ak-
na kitermelése folyt. Késõbb pedig a Lajos- (amely

1809-ben még mûvelés alatt állt), a József- (1804) és a
Ferenc-akna (1809) került megnyitásra. 1852-ben ezt a
bányátFerenc József õfelsége ismeglátogatta [11]. AKu-
nigunda-Miklós aknát, amely 1891-benmár 720 x 227m
területû és 129 m magas volt, mivel a fedõrétegbõl
hiányzott a pallag (sósagyag), 1905-ben elöntötte a víz.
A kitermelés alatt álló Ferenc-aknát ebben az idõben
modernizálták, és a sóvágáshoz már réselõgépeket
alkalmaztak. 1913-ban Aknaszlatina a magyarországi
sókitermelésnek 16,3%-át adta. 1940-ben a Ferenc-ak-
na felsõ fõkamrájának magassága már 110 m volt [12].
A bécsi döntés után Telegdi Roth Károly 1941. évi beszá-
molójában azt írta: �Aknaszlatina már egymagában is
ellátjaMagyarország sószükségletét�. Az itt kitermelt só
minõsége: 99,85% NaCl, a fennmaradt részarányt
CaCO3,MgCO3 ésMgCl2 képezte. 1947-tõl Aknaszlati-
nán nemzetközi hírû asztmakórház mûködik.
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