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Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége.
- adatok-magyarázatokI.kötet
Kedves olvasó,kezedben tartod „Az erdélyi magyarok mezőgazdasági
öröksége”című könyvnek azon első kötetét melynek adatait,szakmai magyarázatait
hosszú évek alatt gyűjtöttem össze és írtam Élesden .E könyv összesen XI kötetből
áll.
Ebben az első kötetben van összefoglalva a könyv általános
Bevezetője.Amelyben a gyűjtési munkám folyamán felmerült kérdéseket és azok
megoldási eljárásaimat irtam le. Itt olvashatók az Arad megyében általam
összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi adatok. Valamint Arad megye
általam kutatott helységeinek magyar és román elnevezései. Ugyanitt olvashatjuk
Beszterce-Naszód megye hasonló megnevezésű adatait és a megyének a könyvben
szereplő helységei magyar és román elnevezéseit.
A bibliográfiai adatokat ,a XI. kötetben szereplő ABC-s sorrendű általam
összeállított keresőben találjuk meg a következő képen:Mivel én végig számítógéppel
dolgoztam a visszakeresést is evvel kérem,hogy végezzék a kedves olvasók. Minden
adat végén egy L. (lásd) betű található melyet egy szerzői név,vagy egy mű címe,
vagy egy szó követ. Ezeket a Google keresőbe beütve kapjuk meg az idézett szerzőt
vagy művét.
A szerző.
Élesd 2016. IX. 5-én
Tartalomjegyzék
I.kötet
Bevezető gondolatok………….... 2-32. oldal
Arad megye…………………….. 33-267. oldal
Beszterce-Naszód megye…....... 268-383. oldal
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Erdélyi magyar mezőgazdasági és a vele kapcsolatos értékek lajstroma a
kezdetektől napjainkig.
Mottok:
-„Ezeknek utána, mint nemzetemnek, hazámnak igaz jóakarója, fordítom elmémet
a közönséges állapotnak elrendelésére és abból is az én tanácsomat, tetszésemet, igazán és
jó lelkiesmérettel meghagyom, szeretettel intvén mind az erdélyieket és magyarországi
híveinket az egymás közt való szép egyezségre, atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy
Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A
magyarországiakat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák, tartsák ő atyafiainak és ő
véreknek, tagjoknak.”
Bocskai István fejedelem
„A földművelésnek leghatékonyabb ösztönei voltak a városokban tartatni szokott
heti vásárok, melyekre a vidéki nép termesztményeit hordozgatá. Legkeresettebb
termesztmények valának : a búza, rozs, zab, köles, lencse s egyéb hüvelyes növények ;
továbbá a kender és len.”
L.Csikmegyei füzetek - Adatok Csíkmegye leírásához és ...
„Az egész országban, sőt annak határain túl is az a mondás járja, hogy
Magyarország földmivelő állam, a lakosok 9/10-ed része őstermelő és mégis, ha hazánk
történelmét lapozzuk, fel találjuk jegyezve a legnagyobb pontossággal a vérescsatákat,
ádáz pártvillongásokat, az uralkodók kronológiáját, sőt családi krónikákat; van irodalom
történetünk, geologiai alapon ösmerjük földünk minden rétegét, de mezőgazdaságunk,
állattenyésztésünk és földmüvelésünkről alig tudunk egy század előtti időkről is valamit”
L.NAGYSZALONTA = 1606-1906
A dolgozat nem az erdélyi falu és nem az erdélyi mezőgazdaság története,
hanem az erdélyi magyar mezőgazdasági örökségéé.
Munkám idején mind végig,ezen jelszó fénye alatt dolgoztam.
A dolgozat egyetlen célja felhívni a figyelmet az eddig nem megtalált,össze
nem gyűjtött,elveszettnek hitt,erdélyi magyar mezőgazdasági örökség meglétére és
rendezetlenségére.Az örökségünk létezik millió
helyen mint: a főúri
leltárakban,mono-gráfiákban,adásvételi
szerződésekben,adománylevelekben,leírásokban,emlékiratokban,felmérésekben,nyil
vántartásokban,állami
statisztikákban,tudományos
munkákban,egyházi
nyilvántartásokban,vizitációs jegyzőkönyvekben,falusi törvények lejegyzésében,
főúri
levelezésekben,utazási
naplókban,régi
újságokban
folyóiratokban,falusijegyzőkönyvekben,határjárási
jegyzékekben,adó
nyilvántartásokban és más eddig fel nem kutatott lelőhelyeken.
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A dolgozatom célja, megnyitni az utat a jövő fiatal kutatói előtt,s irányt
mutatni,hogy merre is keressük a nagyszerű erdélyi magyar mezőgazdasági
örökségünk nyomait. Össze kell gyűjtenünk a patkószegtől, a főúri nyeregig
mindent . Keresztül a falvaink minden leírt és még megtalálható mezőgazdasági
emlékén.
A kutatással megtalált,leírt,rendszerezett erdélyi,magyar mezőgazdasági
örökség egyik alapja lehet az erdélyi fejlődés jövőbeni útjának. S annak,hogy
jobban értékeljük elődeink , értékeket teremtő de feledésbe merült munkáját.
Egy alapvető mondatom. Ha a honfoglalás után mezőgazdaságunk nem lett
volna kitéve,a történelmünk során ezer-meg ezer pusztításnak,akkor a mi
mezőgazdaságunk is ott lenne ma,az európai elsők között. Sőt……
Nagyon fontos megjegyzés : Végig számítógéppel dolgoztam ami új
munkamódszereket is követelt. Ezek közül egyik lenne,hogy a munkában az adatok
átvételekor nincsenek lapok sorok,oldalak megjelölve .Ezt avval lehet helyettesíteni,
ha a dolgozatban olvasott szöveget a gépre visszük,ami kimutatja,hogy hol
található a könyvben a keresett szöveg. Más esetekben pedig ajánlatos az olvasott
szöveget megkeresni a Felhasznált irodalom ABC rendszerének szócikktárában .
AZ ERDÉLY MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI ÖRÖKSÉGÉNEK ÉRTÉKTÁRA.
Adatok az erdélyi mezőgazdaság magyar örökségének megteremtéséhez.
Amikor először felvetődött bennem az a gondolat,hogy nekünk gazdászoknak
is össze kéne gyűjtenünk „évszázados javainkat”itt Erdélyben,s leültem
a
számítógép elébe,s írni, s gűjteni kezdtem, nem is számítottam arra,hogy most több
mint öt év napi 6-8 óra gyűjtő munka eltelte után még mindig úgy érzem,hogy
csupán a munka elején vagyok. Munkám kezdetén csak a nagyobb
uradalmak,rangosabb növények termesztése,értékesebb állatok tartása,tenyésztése
adatainak összegyűjtése volt a célom. De gyűjtőmunkám során, megnyíltak az
évszázados erdélyi magyar mezőgazdasági örökségünk kapui,s jöttek felém
falvaink
gazdái,városaink
mesterei,gazdálkodó gazdászaink,gyakorló
birtokosaink,oktató és teremtő tanáraink,s mindazok akik az évszázadok során
szerették a mezőgazdaságot éltek benne,termeltek s értéket teremtve,örökségünket
gyarapították tudatosan vagy csak mint a mindennapi élet kötelessége.
Már írásom elején szeretném kijelenteni,hogy amikor én Erdélyt írok, ezalatt
nem csak a történelmi Erdélyt értem ,hanem munkámban benne van egész Erdély
Székelyfölddel, a Bánság ,a Pártium,a történelmi Máramaros és a moldovai
magyarság. Mindvégig tudatában vagyok annak,hogy az általam elkezdett
gyűjtőmunka csak a kezdet,mert egy ilyen óriási munka elkészítéséhez,több
évtizedes gyűjtő munkájára van szükség. Munkám kezdetén t.k. az erdélyi
mezőgazdasági hungarikumokat szerettem volna összegyűjteni,így is beszéltem meg
munkám célját Dr. Csávossy Györgyel,Dr. Albert Ferencel, Farkas
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Zoltánnal,Dr.T.Veress Évával s mindegyikük egyet is értett a javaslatommal. De a
munka új utakra vitt,ahol egyre több értékre leltem s amit úgy éreztem össze kell
gyűjtenem úgy ahogy az irodalmárok.folkloristák is tették, vagy teszik ma is.
Munkám kiszélesítését az egész erdélyi magyar
mezőgazdasági örökség
összegyűjtésének az irányába, az is szükségessé tette,hogy Magyarországon
megalakult a Hungarikumokat meghatározó bizottság amely részemre rögtön
világossá tette,hogy egy ember nem határozhatja meg Erdély hungarikumait.
Ehhez egy olyan szakértői bizottságra van szükség, ahol eldőlhetnek az erdélyi
hungarikumok sorsa . Ezért úgy döntöttem,hogy munkámat kiszélesítve, az egész
erdélyi magyar mezőgazdasági örökség általam összegyűjtött részét, fel fogom
ajánlani a később bizonyára megalakuló erdélyi szakértői bizottságnak ,hogy ő
válassza ki az erdélyi mezőgazdasági hungarikumokat.
Munkám kezdetén az is többször felvetődött,hogy az erdélyi magyar
mezőgazdasági örökség hungarikumait
minek nevezzük el ? Javasolták
transzilvanikumoknak, ami szerintem megtévesztő lehet, mert Erdélyben itt vannak
a román,a szász,a sváb,a zsidó,az örmény,a szlovák,a bolgár s talán a cigány(pl.a
cigány kovácsok) örökségek is amelyek mind Erdély határai közt születtek meg.
Ezek is mind transzilvanikumok. Így megnevezve értékeinket, összetéveszthetők
lennének. A kezdet óta kialakult véleményem szerint , leghitelesebb lenne a
transzilvano-hungarikum megnevezés. Evvel jelezve azt is ,hogy az Erdélyben
megteremtődött magyar mezőgazdasági örökség, mindenkori része az összmagyar
mezőgazdasági örökségnek .Vagyis olyan hungarikum amely Erdélyben született
meg, s ezért transzilvano-hungarikum.(Itt megjegyezném,hogy a latin nyelvet nem
ismerve csak a mezőgazdasági szaknyelvből, nem vagyok biztos abban ,hogy a
transzilvano-hungarikum nyelvtanilag helyes megnevezés-e ?(,azért is írtam le
magyarul .)
A napokban értesültem arról,hogy erdélyi javaslat született ebben az esetben s
amely transsylvana semper-mindörökkön Erdély elnevezést használja. Véleményem
szerint nem helyes elnevezés , mert kizárja az összmagyar eredetet s ugyanakkor a
nagyközönségnek,vagyis az erdélyi magyarság tömegeinek is egy kicsit idegen lehet.
Ha áttanulmányozzuk, az évszázadokon keresztül kialakult Erdély és
Magyarország mezőgazdasági
kapcsolatait, egymás kizárásával
nem lehet
tárgyalni. Ezt annak alapján mondom,hogy összegyűjtöttem eddig több mint 4600
oldal adatot Erdély magyar mezőgazdasági örökségéből, s amely minden esetben
testvér a magyarországi örökséggel. S ezért nem jó elválasztani a két örökséget ,
mint ahogy annyi éven keresztül elválasztották a mesterségesen kijelölt határok.
A munka kezdetén rögtön felvetődött a kérdés,hogy mit gyűjtsek össze és mit
is
nevezzünk mezőgazdasági örökségnek, s ezen belül az erdélyi magyar
mezőgazdasági örökségnek ?
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Kialakult véleményem szerinti erre a válaszom: Mind az-az érték amit az
erdélyi magyar nép, a mezőgazdaság valamennyi ágában megteremtett itthon, az
az erdélyi magyarság mezőgazdasági örökségét jelenti..
De a gyűjtést be kellett határolni időben is, ezért fontos döntés volt részemről ,
s talán helyes is amikor úgy döntöttem ,hogy az örökség gyűjtése kezdődjön a
magyarság erdélyi megtelepedésével, folytatva
az évszázadokon keresztül
megszületett örökséggel, egészen 1947-49-ig, addig amíg a kommunista hatalom
kezdett dönteni a mezőgazdaságban is,és nem az erdélyi magyar nép.
Az ezután megszületett erdélyi magyar mezőgazdasági örökség összegyűjtése,
a következő nemzedék feladata lesz.
Következő kérdés amivel meg kellett birkoznom az volt,hogy mi tartozzék az
örökségbe.? Erre, a munkám során sikerült felállítanom egy szócikk gyűjteményt
amelynek az alkotói:
Megyénkénti összegezése a falvak,uradalmak jeles mezőgazdasági öröksége .Itt
van összegyűjtve Erdély ,a Bánság,a Pártium,a történelmi Máramaros és a moldovai
magyarság által lakott megyék falvaiban fellelhető örökség:Arad,BeszterceNaszód,Bihar,Brassó,Fehér,Hargita,Hunyad,Kolozs,Kovászna,Krassó-Szörény,
Maros,Máramaros,Szatmár,Szeben,Szilágy,Temes,Bakó és más moldovai megyék.
(ide befoglalva az egész moldovai csángó anyagot)
Fontosnak láttam,hogy nagyobb történelmi,földrajzi,gazdasági,néprajzi
egységek részére külön szócikket nyissak:Erdély ,az erdélyi Mezőség,Kalotaszeg,
moldovai Csángóföld,Csíkszék,Háromszék,Marosszék,Alsó-Fehér megye vagy a
Székelyföld és Kolozsvár. A többi történelmi vármegyéket és nagyobb egységeket
belefoglaltam a megyék szócikkeikbe.(Pl. Bihar vármegyét a mai Bihar megyébe)
Ezen szócikkekben találhatjuk meg a nagy egységekben, az évszázadok során
megteremtődött ,s az azokra jellemző és felhalmozott örökségeket. Ezek nem fértek
be a megyék szócikkeibe.
Egy közös szócikkbe fogtam össze az erdélyi magyarság jeles szellemi
termékeit mint a
szakkönyvek,újságok ,folyóiratok,kalendáriumok ,más
mezőgazdasági nyomtatványok : Erdélyi magyar nyomtatványaink címmel, külön
szócikkbe a Mezőgazdasági törvényeinket,és külön szócikkbe Mezőgazdasági
jelképeinket-címereinket.
Két külön szócikk foglalkozik a jeles mezőgazdasági szakemberekkel egyik – a
tanárok,tanársegédek,mérnökök,tudósok,feltalálók,akadémikusok,gazdatisztek,erdé
-szek,állatorvosok,botanikusok,Erdélyi magyar jeles mezőgazdasági szakemberek
címmel és a másik olyan erdélyi személyekkel akik
habár nem voltak
mezőgazdasági szakemberek , de tevékenységükkel olyan értéket teremtettek ,
amelyek
ma
bele
számítanak
erdélyi
örökségünkbe:
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birtokosok,lelkészek,orvosok,fényképész,törvénybíró
mezőgazdasági szakembereink szócikkben.

stb

.a

Jeles

nem

Itt jelzem,hogy lajstromba vettem azokat a magyarországi mezőgazdasági
szakembereket is, akik csak idénylegesen dolgoztak Erdély területén, de itt
valamilyen értéket is tudtak teremteni- pl. könyvek megírása itt,vagy erdélyi
tartalommal a régi Magyarország területén. Iskolákat,szervezeteket szövetkezeteket
,bankokat hoztak létre vagy Erdély mezőgazdaságát kutatták,támogatták.
Szócikkek foglalkoznak az erdélyi magyar mezőgazdasági iskolákkal, a
főiskolával, s oktatással Erdélyi magyar mezőgazdasági oktatás címmel. Erdélyi
magyar mezőgazdasági szervezetek szócikk foglalkozik az erdélyi szervezetekkel
mind az EMGE, EGE, gazdakörök vagy a méhészet stb és a szövetkezetekkel pl. a
Hangya szövetkezet.
Egyedi szócikke van az erdélyi ételeknek,italoknak(leginkább a parasztság
köréből),Erdélyi
ételek
–italok
címmel,az
Erdélyi
magyar
népművészetnek(leginkább a mezőgazdasággal kapcsolatban),az Erdélyi magyar
mezőgazdasági
feldolgozó
iparnak,az
Erdélyi
magyar
mezőgazdasági
szerszámoknak,az
Erdélyi
magyar
falusi
mezőgazdasági
múzeumoknak,gyűjteményeknek,az Erdélyi magyar népszokásoknak(csak a
mezőgazdasággal kapcsolatosak)és az Erdélyi magyar népi mezőgazdasági
foglalkozásoknak.
Fontos szócikkek a mezőgazdasági Termelvények és az Erdélyi egyedi
elnevezések meg az Erdélyi magyar állatok szócikke.
Ezekben a szócikkekben szerettem volna összefoglalni mind azt az értéket,
amelyek munkám folyamán felbukkantak s így szeretném közkinccsé tenni.
Munkámat zárja megyénként egy magyar –román helységnév mutató és egy
bibliográfiai tájékoztató. Tovább a munka során felmerült kérdésekről,további
javaslatokról..
Az erdélyi magyar mezőgazdasági örökség egyik nagyon értékes gyöngye, az
erdélyi gazdaköri és a Hangya szövetkezeti mozgalom. Mindkét mozgalom arra
volt hívatva,hogy hosszutávú tevékenységének eredményeképpen Erdély falusi
népét összefogva ,elvezesse az európai nemzetek nagy közösségébe. S amely
folyamatot ketté törte 1918 és 1947.
Az erdélyi magyar mezőgazdasági örökség megsemmisítésének román tettepl. az erdélyi 1920 utáni kisajátítások, kényszer bérbeadások- birtokosoknál és
telepeseknél is. Ezért éreztem úgy,hogy a román kisajátítások is bele tartoznak
örökségünkbe negativ előjellel. Mert amit mi megteremtettünk évszázadok során
munkával ,karddal azt csalárd módón vették el tőlünk.
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Sajnos munkámba
nem tudtam belefoglalni
pl. az Erdélyi Gazda
folyóiratban fellelhető összes, s a gazdakörökre vonatkozó nagyszámú örökségnek
betudható adatot. Az Erdélyi Gazda folyóiratban fellelhető anyag feldolgozása és
közzé tétele, még a jövő feladata. De örvendek,hogy sikerült úgy az ÉszakErdélyben megjelenő Erdélyi Gazda mint a Dél-Erdélyi Erdélyi Gazda folyóiratban
fellelhető adatoknak egy kisebb részét feldolgozni munkámban.
Az itt közölt adatok meggyőzően bizonyítják ,hogy az erdélyi birtokosok
(grófok és bárok) több vonalon is nagyon hasznos munkát végeztek falvainkban.
Részint saját birtokaik magas színvonalon való működtetésével, s másrészről a
falvaik parasztnépségének gazdákká való nevelésében. Munkájuk mint egy
vezérvonal vonul végig, az erdélyi mezőgazdasági élet minden ágazatában. Ezt is
szerettem volna munkámban bemutatni. Ők sok esetben, különösen 1918 után a
falusi gazdakörök szervezői és vezetői is voltak.
Milyen könyvek adatait tudtam sikerrel feldolgozni? S mely könyvek voltak
azok amelyek részemre a legtöbbet juttatták ? A felhasznált irodalmat külön
jegyzékben közlöm .Ezek közül választottam ki azokat a forrásmunkákat, amelyek
nagymértékben járulnak hozzá munkám tartalmassá tételéhez.
Ezek:
Dr. Csávossy György : Jó boroknak szép hazája, Erdély.
Nagy-Tóth Ferenc : Régi erdélyi almák
Nagy-Tóth Ferenc : Erdélyi körték és más gyümölcsök.
Bözödi György : Székely bánja.
Szilágysági magyarok
Balaton Petra : A székely akció története.
Petri Mór : Szilágy megye monográfiája.
Borovszky Samu : Temes vármegye monográfiája.
Borovszky Samu : Torontál vármegye monográfiája,
Borovszky Samu : Szatmár vármegye monográfiája.
Kádár József : Szolnok –Doboka vármegye monográfiája.
Garda Dezső : A kastély árnyékában.
Bereczky Máté : Gyümölcsészeti vázlatok I-IV. kötetek.
Somogyi Gyula- Dr. Mátyás Jenő- Bertucz Lajos-Dr.Kollarov M.IstvánIpolyi Keller Iván : Arad néprajzi leírása.
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Orbán Balázs : A székelyföld leírása történelmi,régészeti,természetrajzi,népismei.
Bicsok Zoltán- Orbán Zsolt :
“ Isten segedelmével udvaromat
megépítettem....”/Történelmi családok kastélyai Erdélyben/ Gutenberg Kiadó
Csíkszereda 2012.
B. Nagy Margit : Várak,kastélyok ,udvarházak ahogyan a régiek látták Buk. 1973
Ezekhez sorakozik legalább még 200 olyan fontos
megleltem a keresett anyagot.

forrás,

amelyekben

S ehhez jár egy személyes megjegyzés is. A következő nemzedék részére még
ott állnak százasával ,ezresével azok az írások,feljegyzések amelyek az erdélyi
magyar mezőgazdasági örökség aranybányái lehetnek az elkövetkező fiatal kutatók
részére. S remélem,hogy az elkövetkező évek során megszületik az igazi erdélyi
magyar mezőgazdasági örökség gyűjteménye, mert az amit én elkezdtem csak a
bejáratot jelzi.
Feltétlenül szükséges még feldolgozni azokat a nagyon gazdag forrásokat,
amelyekben fontos magyar mezőgazdasági örökségi anyagok vannak mint az
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár összes kötetei, az Erdélyi Gazda összes számai
és az Erdélyi Gazda Kalendáriumai,a Magyar Néprajzi Lexikon kötetei ,s az erdélyi
helynévanyag feldolgozása. Én eddig csak neki kezdtem ennek a munkának. De ezt
folytatni kell.!
Az erdélyi magyar örökség kiválasztásának munkája , más erdélyi örökségektől.!
A gyűjtő munka során nagyon sok esetben kellett eldöntenem,hogy melyik is
az erdélyi és magyar örökség itt Erdélyben. Mert nagyon–nagyon sok esetben az
évszázadok során komoly
összefonódások születtek
magyar-szász,magyarromán,magyar-sváb,magyar-örmény,magyar- zsidó viszonylatban. Legnehezebb
volt a magyar –német és magyar-román összefonódásokat kibogozni. Itt a legtöbb
esetben, az élettapasztalat volt az ami segített, vagy az írott szó.
Magyar-román viszonylatban vannak dolgok amiket fontos már most
lefektetnem. A magyar erdélyi nép nagyállatot tenyésztő és tartó nép volt a
történelem folyamán, a román nép pedig leginkább juhászattal foglalkozott. Ez volt
az egyik fogózkodóm. Az évszázadok során különösen az erdélyi részeken, mindig
is magyar nemesek voltak a nagy uradalmak és falvak tulajdonosai. A román nép
leginkább csak feltöltötte, az üressé vált magyar és szász telepeket,vagy a magyarok
által el nem foglalt erdőket,hegyeket.
-Tipikus erdélyi jelenségek nálunk, a történelmi erdélyi községek nemzetiségi
változásainak folyamatai. Szolnok Doboka vármegye,..Belső Erdély.... a történelmi
Máramaros...községeinek nagyon nagy része kb. 90 %-a magyar alapítású,magyar
lakossággal rendelkezik egészen a tatárjárásig,a Básta-Mihály vajda-féle
pusztításokig. Ezután jelennek meg és telepítenek be a tulajdonos földbirtokosok,de
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egyszerű betelepedés útján is román jobbágyokat. Ezekben az esetekben is meg
kellett keresni az ezekben a falvakban is egykor létezett
magyar
értékeket:udvarházak,szőlők,gyümölcsösök, határnevek ,ménesek,erdélyi fajtájú
szarvasmarhák, mangalica sertések,halastavak,.........stb....formájában.
A gyűjtőmunka közben .
A munka folyamán, nem bonyolódtam bele a századok folyamán a falvak
határában történt tulajdonos változásokba, mert ez nem más mint az egymás elleni
harcok története.
Az adatok gyűjtése közben vetődött fel több olyan kérdés, amelyre a munka
hasznossága és szavahihetőssége szempontjából választ kellett adnom. Erdélyben
az évszázadok folyamán több nemzetrész is egymás mellett élt. Ittlétük ,munkájuk
következtében az itt élő magyarság is, sokszor nagyon szoros kapcsolatba került
velük. Ezért nehéznek tűnt a munka elején a magyar
nép munkájának
eredményeit elkülöníteni. Például ma a teljesen románok által lakott falvakban s
leginkább:
Beszterce-Naszód,Kolozs,Szatmár,Szilágy,Máramaros,Hunyad,
Szeben,Brassó,Bihar,Temes,Arad
és más megyék falvaiban is valamikor a
történelem folyamán magyar lakosság élt vagy élt is. Amelyek a tatár-török
betörések, a parasztfelkelések, Básta és Mihály vajda falufelégetései,a vesztes
csaták, a kuruc felkelés, az osztrák megtorlások,az 1849- es vérengzések stb.
következtében elnéptelenedtek. Az ezután következő történelmi megpróbáltatások
folyamán nagyon sok falu lakossága cserét szenvedett.
Az eredeti magyar vagy szász lakosságot, román lakosság cserélte fel. Sok
esetben csak a földbirtokosok maradtak meg magyarnak,körülöttük minden román
lett. Viszont gyakori a románokból kialakult magyar nemesség is. Ezeknek
megismerésekor vetődött fel bennem az a kérdés ,hogy az ottani megvalósítások
magyarnak számíthatók-e.? Egyetlen válaszom lehetett, hogy igen. Mert ha nincs
ott a kezdeményező,kivitelező magyar birtokos ,a hazai román jobbágy nem tett
volna
hasonlót. Ezt a történelem is bizonyítja. Tehát az udvarházak,nemesi
udvarházak és kastélyok körül
megvalósított
állat és növénytermesztési
csúcstevékenységet, mind magyar megvalósításnak kell megnevezni.
Adatgyűjtő munkám során úgy éreztem,hogy a rengeteg határnév közül
amelyeken leginkább gabonát termeltek ,mint helyi értékekként kiemelem azokat a
határneveket amelyek a mezőgazdasági termeléssel ,termesztéssel,állattartással
kapcsolatosak pl Kenderes,Szilvás,Szőlők hegye,Kenderes tó.,Csukás tó,Körtvélyes
stb. Feltehető,hogy ezek a helyek valamilyen különleges sajátosságuk révén lettek a
mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan elnevezve .Ezek a helyi értékek és
hungarikumok bölcsői is lehettek
A határ és dűlő nevek figyelmes olvasása és magyarázata sok esetben
magyarázza meg a faluközösség történelmét, foglalkozását,tulajdonviszonyait.
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Sokszor ez a falu egyetlen írott történelme.
Miért nem jelzem a századok során általánosan magyar földesúri tulajdont a
román falvakban?
Ezekre és a hasonló kérdésekre a következő idézett munkákban kerestem
választ.:
- Fontos tisztáznom azt is,hogy miért nem jelzem minden esetben a falvak
birtokosait is, akik évszázadokon keresztül birtokolták ugyanazon falvak határait.
Szerintem a birtokos és a gazdálkodó birtokos között, nagy a különbség. A birtokos
nem minden esetben élte a falu életét s így nem is tehetett semmit a földművelés
terén. Viszont a birtokokon ,uradalmakon, gazdálkodó gróf,báró,nemes stb. mindig
nagyon sokat tett a mezőgazdaság előrehaladásáért saját birtokán, de a falvakéban
is. A mezőgazdasági örökségünk az egyszerű birtoklással nem teremtődött meg,
nem fejlődött. A tulajdonképpeni magyar mezőgazdasági örökséget a gyakorló
birtokosok teremtették meg a falu népével együtt.
A jelen dolgozatnak nincs monográfia jellege.A szövegben a falvakról,
városokról leírt adatok nem képeznek falu vagy város monográfia jelleget ,hanem
adatok gyűjteményét képezik, az erdélyi magyaroknak az ott helyben megvalósított
mezőgazdasági örökségéhez. Inkább a monográfiák kiegészítője lehet.
„Levéltárainkban aránylag nagy mennyiségben maradtak fenn olyan
összeírások, melyek egyes falvak vagy egy-egy uradalomhoz tartozó falucsoportok
épületeinek, földjeinek, jobbágyságának, a jobbágyok szolgáltatásainak, a birtok
jövedelmeinek felsorolását (conscriptio, urbarium, inventarium) tartalmazzák. Az ilyen
összeírásokból ránk maradt jobbágynévsorok és a földterületek felsorolásakor előkerülő
határrésznevek a legjobb közvetett bizonyítékai annak, hogy milyen nemzetiségű, sőt
sokszor honnan származó nép ülte meg először azt a falut és nevezte el a határ részeit. Ha
pl. egy falu vagy egy falucsoport összeírásában előforduló jobbágynevekből magyar
lakosságra következtethetünk és mellette a határrésznevek, a helynevek is magyarok,
lehetetlen más következtetésre jutnunk, mint arra, hogy azt a települést először a magyar
ülte meg. Ugyanígy beszélnek a szász és román személy-, illetőleg helynevek. Ha a
magyarságé az elsőbbség, de a későbbi összeírásokban már román nevek is előkerülnek,
hozzávetőlegesen meg tudjuk állapítani a románság idekerülésének valószínű időközét: a
két forrás éve közötti időszakot. A jobbágynevek sokszor még arról is tájékoztatnak, hogy
a jobbágy honnan került ide. A gyakran előforduló Moldován, Muntyán, Oltyán név
Moldvára, Munténiára, Olténiára vagy legalább is az Olt vidékére, a Muresán
Máramarosra vagy a Maros vidékére, az Abrudán Abrud környékére, a Krisán
legtöbbször a Kőrös mentére utal és így tovább. Ehhez sorakoznak aztán útmutatóul az
egyes falvak nevéből képzett román családnevek, mint amilyen a Fenes falunévből a
Fenesán, Széplakból a Szeplekán, Fejérdből a Fejurgyán, Borsából a Borsán, Apahídából
az Apahidán stb”
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-„….az először ottlakó nép emlékét. Az Akastău, Buigăit, Hagău, Hed’esved,
Kapus, Petermezău, Sarastău nyilvánvaló, hogy a magyar Akasztó, Bojgó, Hágó, Kapus,
Hegyesvőgy, Pétermező és Száraztó helynév román szájra átkerült alakja. De a szakember
előtt az is nyilvánvaló, hogy a román Varazlik a Ravaszlik, a Borzika a Borzlik, a
Csárábok a Cserebokor, a Hárámbok a Hárombokor, a Tyozepár a Középárok, a Tyuzosa
a Közös román ajkon elváltozott alakja, bár nehezebben ismerhető fel.”
L.Szabó T.
Minden megyében kerestem, a magyar mezőgazdasági örökségi nyomokat. A
falvak esetében nagyon sokszor találkoztam ilyen szomorú bejegyzéssel - a
kipusztult
ősi magyar lakosság helyére oláhok költöztek- Ilyenkor mindig
felvettem a falvakat a magyar örökség falvai közé ,a további kutatások megtételére.
Mert nyomuk maradt mindig a határ nevekben, a falu nevében,a lakók nevében,s a
feljegyzett írásokban, csak tovább kutatni kell őket. S ez már a következő
generáció
feladata.
Ezek
a
falvak
rendszerint
fejlettebbek
,van
gyümölcstermesztésük,búzát termelnek,nagyállatokat tartanak szemben az eredeti
román telepítésű falvakkal.
Hasonlóan fontos szerepet nyertek munkámban az erdélyi várak ahol
elsősorban a raktározás volt fejlett,de a várak birtokain is mindig előrehaladottabb
mezőgazdaság folyt .
Kiss Károly
„. Mert ez által nemcsak helynév kincset szerzünk — a minek nyelvészeti és
ethnografiai becse van — hanem sokszor egy-egy mondában és magyarázatban a múltnak
költőileg színezett képéhez jutunk. Egy-egy határrész nevében eltűnt faluk emlékére
bukkanunk. Halastavak, szőlőhegyek, kutak, vagy belső telkek kipusztult vagy élő
családok nevét őrzik. Néhol elavult magyar szavakat lelünk határneveinkben. Másutt sok
a szláv elnevezés. S a nép majd mindenikhez hozzáfűzi a maga képzeletének vadvirágkoszorúját. Magyarázataiban néha megközelíti vagy eltalálja a valót, máskor képtelen
meséket sző, vagy érdekes etymologiát csinál.Mindezeket a teljes gyűjtésnek magába
kellene, hogy foglalja.”
L.Erdélyi Gyopár
Egy kis összefoglaló azokról a témákról
találkoznak a munkámban.

amelyekkel olvasóim

Határ és dűlő nevekKastélyok ,kertjei -növényei-vizei-halai.
Növénytermesztés: gabonák-takarmányok –ipari növények-zöldségek-gyümülcsökgyógynövények-virágkertészetTermesztett és behozott növény fajták - új fajták-erdélyi helyi fajták.
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Állattartás és tenyésztés-szarvasmarha-ló(öszvér –szamár) sertés-juh(kecske)baromfi-nyúl,galamb-halászat-erdélyi nagy tavak.
Erdélyi és behozott állatfajták-új állatfajtákRaktárak-istállok-csűrök-csűrös kertek Csűröskertekben tárolták a széna zömét a
16–17. század óta az uradalmi majorságok is
L.MNL.II.k-pajták.
Mezőgazdasági gépek –szerszámok-kézi és vontatott szerszámok-szekerek-kocsikhíntók-ekék-boronák-hengerek-kézi és vontatott vetőgépek-sarló-kasza-arató kötöző
gépek-vontatók- gőzgépek – cséplőgépek -traktorok-kombájnokMérték egységek-köböl-kapa-szekér-stbUradalmak-kisgazda gazdaságok-székely gazdálkodás-ménesek-majorok.
Mezőgazdasági törvények-falusi törvényekA mezőgazdaságot kiszolgáló, kisegítő,kiegészítő foglalkozások-szekeres szállítástutajozás-deszka készítés (zsendely)- korongolás - bőr kikészítés-kender és len
feldolgozásTermények feldolgozása: malmok,vágóhidak, gyümölcsök feldolgozásaSzékely mezőgazdasági termékeket feldolgozó ipar- marosvásárhelyi konzervgyár és
cukorgyár,csikszentgyörgyi szesz és keményitő gyár stb,makfalvi lengyár,,…..
Munkám során sokszor vetődött fel,hogy mint örökség gyűjtemény javaslaton
kívül, mire lehet felhasználni munkámat.?
A könyvet a megjelölt feladatán kívül ,fel lehet majd használni leginkább a
falusi monográfiák megírásánál.
Ez azért is lenne jó mert a monográfiák megírásának során mindig is kétféle
monográfia készül el. Egyik a közel múlt és a jelen megmentése a jövőnek , a másik
a múltnak kutatások alapján való értékbe való emelése szintén a jövőnek.
Munkám során jöttem reá ,hogy a mai falumonográfiák nem foglalkoznak a
falu mezőgazdasági
termelésével,életével vagy ha igen
az nagyon
tangenciális,summás és bizonytalan. Pedig a mezőgazdasági termelés volt az alapja
a falu életének. Ebből élnek meg a falu lakói a gazdák,a földbirtokosok, a pap,a
zsellér,a jobbágy stb. Ebből épülnek a lakóházak, istállók,raktárak ,kastélyok,az
utak,az iskola,a templomok. Még akkor is ha a templomot az iskolát a földesúr
,vagy felesége építi fel, vagy éppen az állam. Mindehhez a föld és a földet
megdolgozó termelő adja az alapot. S ezt nem felmutatni egy falu monográfiában
,egyenesen bűn. A mai monográfiák részletesen írnak a templomról ,a benne levő
klenodiumokról,
a
lelkészek
nevéről,
számáról
,egyházi
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tevékenységéről,tulajdonaikról .Mindezeknek a helye ott is van a monográfiákban
mert ezek a helyi közösségek által megtermelt anyagi javak által teremtődtek meg.
Írnak az iskolákról ,építőjükről,a tanítókról,gyerekekről.,számukról. Igen ezeknek
is ott a helye a monográfiákban. Írnak a falu történelméről,pusztulásáról, más
népek megtelepedéséről vagy telepítéséről. Igen, a falu történelmének is ott a helye a
monográfiákban.
S mikor a mezőgazdasághoz érnek ,mintha elnémulna a krónikások
szava. Egy-két oldalon megemlítik a falu foglalkozását is és ennyi. Igaz egy
monográfia megírásához nagy szükség lenne a mezőgazdasági szakemberek
tudására is. De amióta a román hatalom 1960-ban megszüntette a magyar
mezőgazdasági szakemberek képzését Kolozsváron , azóta
nagyon kevesen
vagyunk még magyar szakemberek. Ugyanis a magyar szakemberekre csak a
kollektivizálás idején volt szükség , s ahogy győzött a kommunizmus falun , azóta
nincs szükség magyar mezőgazdasági szakemberekre.
Mindezek mellett egy falumonográfiának tartalmaznia kell a termőföld
minőségétől,mennyiségétől kezdve a rajta termő növények megnevezésére,területük
nagyságára,a használt fajták megnevezésére,az elért termés eredményekre,a birtok
viszonyokra,a használt mezőgazdasági technológiák megnevezése. Fontos kiemelni
azokat a termesztett növényeket amelyek termelésének nagy hagyományai vannak
a falu gazdái között, s amelyek hírt, elismerést hoztak és hoznak a falu
embereinek.
Fontos leírni a faluban termelt gyümölcsök nevét,mennyiségét,felhasználási
módját,értékesítését, termelési
módjaikat. Ugyanígy leírva a zöldségek
termesztésének a helyzetét.Ha van,le kell írni a díszfa és a virágkertészetet is. A
szőlő termelés mint a növénytermesztés csúcságazata meg kell kapja a helyét a
mongráfiákban(szőlő fajták,szőlő hegyek,termesztési szokások-módok,borkészítés,
hordók és készítésük,pincék és pince sorok,a hagyományok. stb). A
monográfiák
nem szabad megfeledkezzenek a
falu állattenyésztési helyzetéről
sem.(szarvasmarha,ló,sertés,juh,kecske,baromfiak,galambok
stbezek
fajtái,számuk,takarmányozásuk,használatuk,termékeik,értékesítésük,istállózásuk,
stb )
Az eddig felsoroltakat, mindig a történelembe kell lehetőleg elhelyezni. A
változásokról ,az okokról mindig objektiv véleményt kell kialakítani és úgy kell
közzé tenni.
Népünk gyökere mindig a múltban található meg, a ma pedig a múlt
termése,a jövő a múlt gyökerén és a jelen terméséből fakad munkák és
tevékenységünk alapján.
Az előbb elsorolt adatokból sajnos kevés van leírva,s ezért fel kell használni
minden olyan adatot amellyel meg lehet határozni falvaink mezőgazdasági
tevékenységét a múltban. Erre egy nagyon jó példa lehet a helynevekből
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kiolvasható
tevékenységek,adottságok-mind
pl.
Kenderes,Tóhely,
Szőlőhegy,Almáskert,Szilvás,Községi
legelő,Kanok
rétje,Diós,Homokos,Sárga
földes,Biharban a sok sziget,Makkoltató erdő,Aszalt( kiszárítással kiirtott erdő)
erdő,Malom fara stb.
Az erdélyi helynevek,mindig is nagyon hű képét adták azon népek
életének,munkájának
az eredményét
akik rajta éltek és megdolgozták
élelemtermelés céljából. Az erdélyi helynevek a történelem, a gazdasági és
társadalmi élet mindenkori letéteményesei. Nem hazudnak,nem takarnak el
semmit csak olvasni kell tudni belőlük. S ha megtanuljuk ezt a száz furulyán szóló
nyelvet,gazdái is lehetünk ezen helyeknek,földeknek. A helynevek olvasása
számomra is fontos volt mert a helynevekből majdnem minden alkalommal ki
tudtam olvasni,hogy mit termelt a falú, volt e határban tó,malom stb.,használták
erdejét makkoltatásra(sertés tartás és hizlalás) ,ki volt a gazdája, s jó gazda volt-e, s
váltott –e gazdát stb. Az erdélyi magyar falu népe mindig is önellátó volt.
Pl. a malmok említése, mindig fejlettebb mezőgazdaságot jelez a falvak
életében. Helyben feldolgozzák terméküket ami jövedelmet is jelent a falunak.
Amikor olvasni tudtam a helynevekből befoglaltam munkámba nagyon sok
olyan falut is amelyek ma már tiszta román falvak, de valamikor az írásos emlékek
szerint magyar falvak voltak. Evvel minden magyar jelt szerettem volna
jelezni,összegyűjteni.
Szükségesnek tartottam,hogy a falvakban levő szőlők és szántóföldek
,kaszálók helyneveit felsoroljam minden forrás munkából, mert ezeken a földeken
termelődött meg a falú élelme és azok a termelvények, amelyek a falut valamilyen
szinten híressé tették.
Igaz nem bonyolódtam be abba a nehéz munkába ,hogy minden falu
helyneveit,határneveit,dűlőit felsoroljam, ez sziszifuszi munka lett volna. Ennek
megvan a helye az erdélyi faluhelynév jegyzékben Ezért igyekeztem egy-egy
nagyobb tájegység falujának helyneveit kiemelni és elemezni. Ez nagyon szép
munka és nagyon sok értékkel is bír. Az erdélyi határnevek mezőgazdasági
használati szempontból való elemzése a jövő kutatóira vár. De jó lenne elkezdeni
már.
Kiss Károly
Miért volt szükséges a dűlőneve ismertetésekre? Támasszuk alá néhány
elődünk, írott véleményével.
„A dűlőnév „…..a település határának művelés alatt álló részeire vonatkozó
földrajzi név. Szűkebb értelmű a határnév fogalmánál, amely a műveletlen területek
földrajzi neveit is magában foglalja. A dűlőnevek jelentős forrásai a helytörténet-írásnak,
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agrártörténetnek, régészetnek, néprajznak egyaránt, mivel tanúskodnak a határ régi
természeti viszonyairól (Bükkös, Körtvélyes, Lápos, Nádasd, Sárosrét, Nagyszéksós); az
egykori művelési formákról, termelvényekről, határhasználati módokról (Kenderföld,
Répáshát, Szilvás, Dinnyés, Nyomás, Falurétje, Telek, Rövidnyilas); a birtokbavétel
módjáról (Tönkös, Tuskós, Csonkás, Ritások, Ülés, Vágás); a birtoklási formákról és
azok változásáról (Jobbágydűlő, Tilos, Uraság-kert) és a határban állt egykori
településekről (Templomdomb, valamint az elpusztult középkori falvak dűlőnévként
továbbélő nevei, pl. Malomér, Varajt, Hontoka, Bóvár Kalocsa környékén).”
L.– Irod. Lőrincze Lajos: Földrajzi neveink élete (Bp., 1947); Eperjessy Kálmán: A
magyar falu története (Bp., 1966).
-"Ha valamely faluba megérkeztünk, első dolgunk volt a határnevek összeírása,
mert ez az etnográfiái kutatások egyik legfontosabb és legérdekesebb feladata. Az
összeírás abban a formában történt, amint az a nép ajkán él, mely minden földdarabnak,
ároknak, rétnek, gödörnek, erdőnek, oldalnak, csúcsnak stb. külön nevet ad. Ez
elnevezéseket a vizsgálat tárgyává tett 34 falu közül 28-ból gyűjtöttük össze, mely anyag
mintegy másfélezer névből áll. Már ez anyag magában is igen becses; hogy pozitív
eredményekkel számoljak be, ennek az anyagnak alapján a katonai térkép bánffy-hunyadi
lapjának 25 hibáját javítottam ki; ez anyag megvilágítja a nemzetiségi és részben a régi
birtokjogi viszonyokat, ezek alapján mutathatom ki p. o., hogy a ma tiszta oláh Derite
egykor tiszta magyar volt; ez anyag frissíti fel új elemekkel a földrajzi műszótárt,
melyekből itt csak ezeket a szavakat említem fel: mocsolya a folyóvíz mentén levő
mocsarakra, háporcsos a hepe-hupás talajra, zordományos a táj vadságára, kovacsos a
nagy kövekkel beszórt helyekre, az orr köves, gazos, szirtos, tompa dombokra, a veszett
víz a lefolyásnélküli vizekre, csorgó valamely oldalból kifakadó forrásra, rogyinás az oly
mocsaras helyekre, melyeken át sem gázolhatunk, stb. A határelnevezések elemzése azt
mutatja, hogy azok nagy része geográfiai typusokat jelöl; sok elnevezés az állati élettől és
növénytenyészet csoportjaitól, majd emberi foglalkozásoktól, világtájaktól, a határ
különböző egymást követő felosztásától, egyes épületek vagy építményektől (p. o. az
Akasztófa), utaktól, nemzetiségektől és jelzőktől származik. Vannak sajátságos állandó
végzetek, minők a szer, mál, áj, szél és láb, melyek használata szigorú geográfiai határok
közé van ékelve s ezek alapján a Kalotaszeg három részre úgy osztható, hogy ez a
felosztás a többi etnográfiai jellemek helyi különbségeiben is megerősítést talál. A határelnevezések nemcsak a jelenlegi természeti viszonyokat világítják meg, hanem a
mennyiben egyes elnevezések nem felelnek meg a mai viszonyoknak, s így csak a
múltból vehették eredeteket, a múlt viszonyokra, a múlt és jelen közti különbségre s az
észlelhető különbségek kifejlődésének okaira is fényt derítenek. Íme p. o. a szőlő példája.
A magyar Kalotaszeg minden egyes falujában van egy határrész, melyet a szőlőről
neveztek, míg a 26 falu közül ma csak 7-ben terem szőlő; az ennek művelésére vonatkozó
néphagyományokat összegyűjtvén, megállapítható, hogy a szőlőművelés az egész
Kalotaszegen el vala terjedve, hogy a szőlőművelés növényeknek hidegebb égalja eltűrő
növények által való kiszorításakísérte, hogy a tenyészeti élet eme változásaival
párhuzamosan talaj is átalakult, magyarázatul csak egyetlen feltevés kínálkozik, t. i hogy
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a Kalotaszeg éghajlata akár az erdőpusztítással, akár a középeurópai égaljnak az utolsó
évtizedekben észlelt lehűlésével kapcsolatban lassankint, de tetemesen megváltozott,
meghidegült. „
L.Jankó János dr.
A dűlő és határnevek pontos olvasása nagyon sok támpontot ad arról is,hogy
hogyan változott a falu nemzetiségi összetétele. Kiolvasható,hogy mikor jelennek
meg a románok,a szászok,zsidók és mikor vesznek ki a magyarok egyes falvakból.
A helynevekben vannak magyarból átvett nevek egy az egyben, román
helyesírással írva,vannak magyar nevek kitekert kiejtésű alakban használva ,s
vannak helynevek amelyeket mind két nép eredeti alakjában használja. Ezen
helynevek figyelmes elolvasása és megfigyelése,magyarázata sajnos majd minden
esetben a magyar elnevezések elvesztését jelentik. A helynevek változásának
figyelmes nyomon követése az évek hosszú során, beszédes bizonyítékai a
magyarság falusi jelenlétének a térvesztését és a román népesség térnyerését.
Munkám során sok esetben próbáltam bemutatni ezen szomorú folyamatok,
változások meglétét.
Ezek az alapelvek vezettek munkám minden lépésében. -!!
„Ősi magyar szokást őriznek hely névanyagunkban a Nyíl (Berki-, Hosszú-,
Köves-, Kurta-, Lokinyil) Nylaskert stb. elnevezések. A magyarság idejövetele után még
nagyon sokáig földközösségben élt, a közös földet évről-évre egy-másközt felosztották,
ahogyan ma is osztják egymásközt a Nyíli fát, amit a közös erdőből együtt levágnak.
Ebben az osztásban a magyarság ősi, harci eszköze, a nyíl osztóeszközként szerepelt, és a
nevében m a is ilyenként szerepel.
Gazdálkodástörténeti vonatkozásban érdekesek azok az elnevezések, amelyek a ma
is szokásban lévő fordulós, nyomásos gazdálkodási rendszert nagyon réginek ismertetik
meg velünk. Ilyenek: Nyomázsdomb , Alsó-, Felső-, Középsőforduló. . A fordulós
gazdálkodás annak a jele, hogy a falu lakói valamikor teljesen földközösségben éltek.
Kezdetleges fokon ugyanis a föld nem magán, hanem köztulajdon és az azon gazdálkodó
csak haszonélvezője a földnek. Később természetes fejlődés útján a többször megmívelt
föld mindinkább egyéni tulajdonná válik és a közösség joga csak bizonyos, a termelés
rendjét szabályozó rendelkezésekben nyilvánul meg."' A z 1679. évi urbárium megjegyzi,
mintegy helybenhagyás és továbbra is követendő út gyanánt, hogy : „nyomás dolgában az
határosokkal jól alkusznak", t. i. a szom-széd falukkal egyetértenek s a falvak
nyomásterülete esztendőnként egymás mellé esik úgy, hogy a legelésző marha a másik
falú határának vetésében kárt ne tehessen. 1727-ben már három fordulóról beszél az
urbárium, melyekben az idevaló jobbágyok és zsellérek szántóit és kaszálóit írják össze, a
Harcsáji-. Köveshegyaljai- és Vistaivölgyi fordulóról. Tiz év múlva, 1737-ben már csak
két fordulóról olvasunk, ezek a Geszterállyi- vagy Falu mellett való és a Köveshegyi
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forduló. Ekkor tehát a határ fele nyomás alatt van és legelőt biztosít az állatoknak,
másik felén pedig ki-ki azt termel, amit akar.
L.Ady László
Hungarikumok dolga .
Egy folyamat megörökítése.
„A magyar parlament törvényjavaslata
„ a határon túli magyar közösségek értéktára:a határon túli magyar nemzeti
kisebbségek,közösségek
ERDÉLYI HUNGARIKUMOK
„Hungarikumnak számítanak
a magyar nemzeti értékek körébe
sorolható,magyarsághoz
kapcsolható
tárgyak,szellemi
és
kulturális
javak,szokások,jelképek,valamint a nemzeti tudatot megtestesítő alkotások. Első körben
helyben kell összegyűjteni az értékeket,később megyei és tájegység szinten”
L.kormany.hu Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2012 jan 19
-Csak egyféle egységes hungaricum, létezik a világon amelyik akár az
anyaország területén akár az igazságtalan trianoni döntés által elszakított területeken-mint
Erdély,Felvidék,Délvidék,Kárpátalja,Burgenland
A hungaricumok felosztása .Háromféle hungaricum létezik 1,Világra szóló 2,
Regionális 3, Helyiek
Az erdélyi magyar gazda minden időkben,értéket termelt. Családja,
közössége részére és nagyon sok esetben Európa és a világ részére is. Értéket
termelt búzával, a bánsági acélos búzával,vagy a mezőségi jó minőségű búzával,
,kukoricával(tengerivel,indiai vagy szerecsen búzával,török búzával),rozszsal,(Csik
vármegye fő terményeként)burgonyával(krumplival, a székely kincs pityókával)
mint élelem, kenderrel,lennel
mint öltözék alapanyaggal, lóherével,lucernával,
bükkönnyel, takarmánynak. A gyümölcsök a nemes almák(batulok,aranypármenek
,pónyikok,a sóváriak ,kormosok és a körték ,a décsei cseresznye, a nagybodófalvi
meggy,az oroszhegyi szílva és pálinkája,a nagybányai,,szászcsávási,misztótfalusi és
karácsonyfalvi szelid gesztenye, az Érmellék kajszija és pálinkája,Arad-hegyalja
kadarkája és maggyarádi bora,Bihar szőlője és bora,Érmellék szőlője és bora,a
szilágysági sámsondi bor,az erdélyi hegyalja borai, az enyedi plébános és rozsamáli
borok. A zöldségek, az Aranyos mentéről,a kibédi vagy a perecsényi hagyma.
-Az erdélyi szürke marha, a mangalica sertés,az erdélyi kopasznyakú tyúk, a
székely ló,máramarosi szarvasmarha stb.
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A 19. századi magyar nemesség kultúrát teremtő tevékenysége-de nemcsak
kulturát teremtett !!
„A történeti kert olyan építészeti és növényi alkotás, amely történeti vagy művészi
szempontból közérdekű. Mint ilyen műemléknek tekinthető.” – mondja ki az 1981-ben
megfogalmazott Firenzei Karta. Településszerkezeti és zöldfelület fejlesztési szempontból
Kolozsvár történeti kertjei és szabad terei közül a Sétatér, a Mikó kert, a Házsongárdi
temető és a belváros térkomplexuma különös jelentőségű.”
L.Fekete Albert
Udvarházak és kertjei használatának megindokolása munkámban.
Miért jelzem minden helységben a kastélyok,kúriák meglétét ?
A kastélyok,kúriák belülről és kívülről is,mindig is mezőgazdaság
fejlettségének a mértékét is jelezték. A kastélyon belől születtek meg az uradalmak
művelésének módjai,a fejlesztések. De sok esetben a kutatások,gyűjtések helyszíne
is. Könyvtáraikban mindig ott voltak a mezőgazdasággal kapcsolatos könyvek
sokasága,sőt a kastély szobáiban mezőgazdasággal kapcsolatos
munkák is
születtek.
Kívül kertjével,szőlőjével,gyümölcsösével,virágoskertjével,erdejével,tavaival,
mezőgazdasági építményeivel istállóival,csűreivel ,pincéivel,raktáraival,állataival és
uradalmával árulta el a meglévő mezőgazdasági mértéket. Ezért mindezek
sokaságának az összessége alkotja, az erdélyi magyarság mezőgazdasági
örökségének nagyon fontos
gyöngyszemeit, az uradalmi örökséget. Példa a
bonchidai Bánffy,a zsibói Wesselényi,s a mellettük levő több száz kastélyos
uradalom és mezőgazdasága. A kastélyok s a körülöttük levő nagyvonalú
mezőgazdaságnak a munkámba való befoglalása fontos értéket jelent. Nélkülük
sokkal szegényebbek lennénk. Ennek bizonyítására foglalom ide a következő
idézeteket amelyek mind azt bizonyítják,hogy a kastélyok az erdélyi magyar
mezőgazdasági örökség nagyon-nagy és értékes hányadát képezik
-A „kertek készítettnek az élet szükségére, a test és a lélek erejének
megöregbítésére, a szemeknek gyönyörködtetésére.”
(Apáczai Csere János)
-„ Az udvarház első okleveles említése Erdélyben 1316-ból való. Chama óbudai
prépost és Buken fia Péter megegyeznek, hogy ez utóbbi Magyarlapádról „domus suas et
alia edificia eius possit alias deportare”.
L.A késői klasszikus gótika építészuewte Erdélyben(A 14.százsad eleje 1350/1360)
L. Transindex Adatbank
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-Megjegyezni szükséges : az udvarházak megléte az esetek 99%-ban, az
udvarház körüli veteményeskert és gyümölcsös, valamint a közeli szőlőt is jelenti.
Ezért nevezhetjük őket helyi értékeknek. Az udvarházak,kúriák minden esetben
Erdélyben, magyar építkezések tehát magyar értékek. A kúriák körüli
füvészkertek, az erdélyi értékek magasabb kategóriájába tartoznak.
- B.Nagy Margit Várak,kastélyok, udvarházak c. könyvben olvashatjuk”Az
udvarházak kertje sok esetben a kastélyoké is , általában vegyes jellegű:virág,vetemény
,gyümölcsfa együttesen fordul elő bennük.............az ágyások nagy része veteménnyel
volt tele,s a virág főként mint ágyásszegély ,spallér szerepel.......a kerti virágokat
gyógyhatásukért tartották”
„ A kertekben olykor facsemetékre …......felfuttatott
lugasokat említenek........ gyümölcs vagy vadfák árnyékában” „ A gyümölcsösökbe is
ültettek veteményt,gyakran a méheket is ott tartották. Egy-egy egzotikus keleti fa ,virág
jelenléte arra utal ,hogy a fejedelmi és főúri reneszánsz díszkertekből új fa és virág
fajták terjedtek el.......”
- Kert ugyanis nemcsak a jobbágyházakhoz, de a földesúri kúriákhoz,
kolostorokhoz is csatlakozott (lásd Lippay János jezsuita szerzetes gyakorlati kézikönyvét
[1664] és Rapaics Raymund [1940a] történeti összefoglalását).
- Termesztésük ugyanis nem korlátozódott a ház körüli kertekre. Vetették a
szántóföldön is, és mind a házi kertektől, mind a szántóföldtől elkülönített,
gyakran káposztáskertnek emlegetett, erre a célra osztott zöldséges kertekben pedig még
inkább.
L.MNL.II.
- a jobbágyparasztok kerti veteményeiből pedig általában nem kívánt a földesúr
kilencedet, tehát nem is adminisztrálta a termést. Nyilván azért nem – Szabó István így
következtetett (1975: 30) – mert a földesúr a „saját kertje terméséből fedezni tudta
szükségleteit”. Kert ugyanis nemcsak a jobbágyházakhoz, de a földesúri kúriákhoz,
kolostorokhoz is csatlakozott (lásd Lippay János jezsuita szerzetes gyakorlati kézikönyvét
[1664] és Rapaics Raymund [1940a] történeti összefoglalását.
-„. B. Nagy Margit művészet- és művelődéstörténész írja: „Az udvarházak kertje
(...) általában vegyes jellegű; virág, vetemény, gyümölcsfa együttesen fordul elő bennük.
(...) A kertekben olykor facsemetékre vagy mesterséges –árkusok-ra felfuttatott lugasokat
említenek az összeírók (...) A gyümölcsösökbe is ültettek veteményt, gyakran a méheket
is ott tartották (...)”. A nemes családok gyümölcsöseibe kerülhettek – a különböző
kapcsolatok, utazások stb. révén – újabb fajták is, melyek később az egész településen
elterjedtek és általános, közkedvelt fajtákká váltak, alkalmazkodtak a természeti
adottságokhoz, éghajlathoz, talajhoz. Így válhatott általánossá például az ún. kolozsvári
körte”
.„Kiderül, hogy az igénytelenebb kialakítású kertekben a virágok gyakran a
vetemények, gyógynövények, gyümölcsfák közé keveredtek; az udvarházak egy- vagy
többudvaros beépítésű telkén „szinte minden változatban elképzelhető volt” az egyes
kertek egymáshoz viszonyított helyzete”
.
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„A lugast szőlőből, (gyümölcs)fákból alakították ki, ez általában kertrészeket
választott el egymástól, igényesebb kerteknél kifejezetten térszerkezeti szerepet játszott. „
“A 16. században a kertek gondozása még az úrnő feladata volt, csak a 17.
században vált általánossá a főúri kertek esetében a díszkertész alkalmazása, aki nagyobb
fizetést kapott, mint a többi személyzet. A 17. század elejétől az anabaptista kertészek
letelepedéséről értesülünk.
-A Kertek vagyonbecslései a 17. századból felhívja a figyelmet, hogy a főnemesi és
a gyűjteményes városi kertekkel ellentétben a középnemesi díszkertek virágai nem
számítottak értéknek. A veteményes és gyümölcsös ültetvények, a filagóriák és
fakerítések annál inkább”
-„Antoine Mizauld 1577-ben kiadott kertészeti művének magyar fordításával
gyarapodott. A fordító Nadányi János a művet a szélesebb néprétegeknek szánta,
elsődleges célja a gyógynövények ismertetése volt, viszont az 1669-ben Kolozsváron
kiadott könyv a száz évvel korábbi, archaikus kertkultúrát konzerválta Erdélyben „
L. Erdélyi Múzeum 63.kötet
-„A kincstári jószágoknak főkezelője maga a fejedelem volt,akinek családi
nevelésen alapuló gazdasági hozzáértése többször feltűnő. Az erdélyi fejedelmek
földesúri családokból léptek elő, gazdasági tevékenységüket tehát csak tovább folytatták.
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fejedelmek gazdasági hozzáértése általánosan
ismert. Az udvarházi gazdálkodás szemléltetésére”tehát a kincstári birtokokból is vehetők
példák.
-„Az udvarház körül ugyanis gazdasági épületek sorakoztak fel. Volt gazdasági
udvar az állatállománnyal, majd a kertek,szántóföldek következtek. A szentpéteri(uzdi)
udvarház ….”például”…..tekintélyes földbirtokot és sok jobbágyot fogott össze,
ennélfogva benne az élelmiszer előállítás és az iparosok alkalmazása is nagyobb méretű.
Külön lisztes-, sütő-, ecetes-, gabonás-házról olvasunk; itt a sernek, ordának, sajtnak,
vajnak, túrónak, aszalt szilvának nagyban való előállításával találkozunk. Külön
házuk(szobájuk) volt a szabóknak, csizmadiáknak, kádároknak. Asztalos, szíjgyártó is
dolgozott az udvarházban.
APOR ISTVÁN különböző gazdaságainak udvarházaiban lépten-nyomon iparosjobbágy nevével találkozunk. 1696-ban készült urbariumában kőműves, asztalos,
kerékcsináló, csizmadia, szakács, téglavető, molnár14, két évvel utóbb készült újabb
jobbágyösszeírásában15 tarisznyakészítő, molnár, kádár, csizmadia, szűcs, faragó-ember,
stb. szerepel. Ugyanez a helyzet a gyalui váruradalom falvaiban is. Ez az eredetileg
kincstári birtok, a Bánffy-család kezelésébe került; 1666-tól ez állíttatja ki az
urbariumokat. Ez időtől ilyen iparosokneveivel találkozunk: mészégető, kötélverő,
fazekas, takács, szakács,szűcs, kádár, kerekes, faragó, lakatos, ács, varga és csizmadia.
Ide számítható a madarász, méhész, kertész, stb. is. Az ilyen iparhoz is értő jobbágy
megbecsülésére utal APOR újabb urbariumában a málomi tehenes nevénél tett bejegyzés:
„nem mindennapi szolga, mesterember”.
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-„Az udvarház jellegzetességéhez tartoztak a kertek, amelyek a felsorolt
épületrészek után következtek. Az ilyen kert vagy a termelt gabona elhelyezésére és a
gabonaszem kiverésére szolgált,vagy pedig különböző veteményeket termett. A kert a
vetemények
faja
szerint
kapta
a
nevét.
Átlag
ilyen
sorrendet
követtek:csűrkert,veteményes-, gyümölcsös-kert. Ezekhez esetlegesen virágos-,füveskert
járult, vagy olyan kert, amely nevét az évi terménytől kapta (pl. dinnyés-, káposztáskert,
stb.).”
-A csűrkert a csűr körül elterülő szabad teret jelentette. Kert jellegét a fák adták
meg, amelyek az épületet, vagy annak kertjét körülvették. APOR ISTVÁN birtokain
például csűrös-, veteményes-, gyümölcsös-, füveskert volt Alsótorján, Ózfalván,
Csíkszentgyörgyön; csűrös- és veteményeskert Nyujtódon, Lázárfalván;csűrös-,
veteményes-, füveskert Somlyón; csűrös-, veteményes-,gyümölcsöskert Vicén,
Kóródszentmártonban, Bögözön.Uzdiszentpéteren, a hely adottságához mérten és a jobb
mód miatt, az elrendezésben több nagyvonalúság nyilatkozott meg.Így az udvarház
mellett, ennek kerítésén belül a kisebb veteményes-,lugasos-, gyümölcsös-, virágoskertet
is meghagyták azélelmiszereket tartalmazó épületekkel együtt. E kert a terjedelmesebb
kertek nagyobb távolsága miatt inkább díszül, üdülőhelyül szolgálhatott, mintsem
számottevő termőhelyet jelentett.Erre vall, hogy a kertben szépen megépített két filagóriát
is látunk.
-A kerti boros, vajas és sajtos pincék az élelmiszerek nagyobb bőségére utalnak. A
kert terményei: lugasos szőlő, kerti eper, retek, petrezselyem, murok, kömény, puszpáng,
levendula, spikinárd (nardus Indica) virágok, bővebben konyha-élés.
-A tulajdonképpeni gazdasági udvar és a hasznot hozó kertek az udvarház kerítésén
kívül estek. A sorrend szerint következtek: a sövénnyel kerített, favesszős ajtós
tyukászház, a náddal és szalmával fedett pulykaólak, a sövényből készült és szalmával
fedett lúd-ól, a marha akol, a boronából rótt disznó-ól, pajta borjúk és szamarak részére,
a, fejős tehenek akla, az ököristálló, ménes akol, a kecske és juh aklok, disznóhízlaló. A
termékek: sajt,túró, orda, tekintélyes mennyiségben. A kertek közül első a csűrkert,
benne két csűr. Mindkettő szalmával fedett, tapaszos, egyszerű épület volt. Bennük
gabonatartó ládák-szuszékok, vetésre tartogatott búza, továbbá kalangyában vagy
kévében álló, csépelt vagy ázott len vagy kender.
E kertben volt még két gabonás-, más néven élésház deszka szuszékokkal,
különböző gabonafélékkel (búza, rozs, árpa, borsó, köles), továbbá főzeléktartó
hordókkal, a sasfák közében rakott rekeszekkel, sokféle gazdasági eszközzel. A közelben
állott a fenyőfából készült, zsindelyes, belül tapaszos serfőző ház, a szükséges
felszereléssel és anyagokkal.
A termő kertek közül legközelebbi a méhes vagy veteményeskert volt,
négyszögletes sövény kerítésének minden oldalán szalmával fedett sövénykapuval. A kert
12 táblára oszlott. Egy része gyümölcsös, más része zöldséges volt. Szalmával fedett
eresz vagy szín alatt 60 kosár méh zsibongott. Sövénnyel kerített, répával ésretekkel
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bevetett kert után másik veteményeskert következett.23 táblájában zöldségféléken kívül
gyümölcsfák is tenyésztek: egres (köszméte), barack, meggy. A kertben a sajtó-színben
szükséges eszközök tűntek elő: olaj- és ecetsajtó, kása-, alma, lenmagtörő.
Itt-ott szétszórtan
udvarházhoz.

káposztás-,

dinnyés-,

oltványoskert

tartozott

még

az

E kertek tehát az akkori jellegzetes formában és szerepben mutatkoztak. Rendes
alakjuk a négyszegletes, az egyes táblák is ugyanilyen formát kaptak. A gyümölcsös,
veteményes elnevezés nem akadályozta meg, hogy bennük virágok is ne tenyésszenek.
Egy-egy kert, a kert-jelleget feladva, már inkább a szántóföldek közé volt
sorozható, így a káposztás, dinnyés. A virágok termesztését a meglehetősen elterjedt és
hasznot hajtó méhtenyésztés is előmozdította. A méz és a viasz erdélyi belföldi és kiviteli
kereskedésének állandóan keresett anyagául szolgált. A termények sorát két évre szólóan
nagy mennyiségben ki nem csépelt gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, bab, köles) zárták
le.
Más udvarházakat is szép kertek tettek hasznosakká. Így Szentbenedeken a
csűrkerten kívül szénatartó-kertet, vad-kertet,káposztás- és veteményeskertet találunk. A
porumbáki kert belső elrendezése miatt érdemel figyelmet. Benne szőlő, körte,
alma,szilva termett. A virágok közül ott díszlett a szekfű, a méheskertben meggy- és
rózsafákon kívül 43 tele méhkosár volt található.
A lugas-kertben a szőlő karókra futtatva termett.
A kertek eszerint a konyhára szükséges zöldségfélék és az állattartásra szolgáló
termények előállítására szolgáltak. Még a gyümölcsfák virágai és a kerti virágok is,
valamint a különböző füvek, részben a méhtenyésztés, részben az illatszerek és
gyógyítószerek előállítása miatt gazdasági értéket jelentettek. Ezek készítése az
udvarházakban általános volt.
Az udvarházban előállított áruk között értékben a bőr vezetett. Erre a lábbelik,
lószerszámok, hintó felszerelések, ládák,táskák, terítők, ruhák, stb. készítéséhez állandóan
szükség volt. Számon tartották tehát a sokadalmakat-vásárokat, ahol az eladáskor
nagyobb árat remélhettek
Az udvarházakban felnőtt leányok megszerették a földet, az állatot, a házimunkát
és asszonykorukban is szívesen gazdálkodtak. Nemcsak az udvarházakban, hanem az
egész gazdaságban.
A konyhamunkához, szövéshez, varráshoz mindegyik értett, e némű teendőiket
asszonykorukban csak tovább folytatták.
A nő szorgalmát dicsérte a baromfiban népes gazdasági udvar is, amint az az
udvarházakban megvolt. Hasonlóképpen az élelmiszereket tartalmazó pincék, a padlás,
itt-ott a jégverem.
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Kisebb udvarházaknál az épülethez közel sorakoztak fel a ló-, esetleg ököristállók, a juhaklok.
Rendszerint az épületek közelében épült a kút és a hangulatkeltő galambdúc
Rendszerint a kertekkel volt kapcsolatos az udvarház gazdasági egységének két
jellemzője: a haltartó és a malom. Többnyire közel estek egymáshoz, ha a víz arra
alkalmasnak kínálkozott. Az udvarházak leírásaiban egyike vagy másik a, gyakrabban
mindkettő szerepel. A haltartó, másutt pedig a kisebb-nagyobb halastó, a tervszerű
haltenyésztésre nyújtott módot, nemcsak a házi szükséglet, hanem eladás céljából is.
Szentpéteren az egyik halastón épült a lisztelő malom, Porumbákon meg a patakon. Ez
utóbbi helyen kásatörő és fűrészmalom is volt. APOR ISTVÁN birtokain az udvarház
jellegzetességeit (udvarház, kertek, malom, haltartók) a következő helyeken szemléljük:
Vicén, Nagygalambfalván, Szentkirályon, Lázárfalván,Alsótorján. Lisztelőmalom helyei:
Boncnyíres, Szentsimon,Csíkszentgyörgy, Lemhény, Nyújtód. Bögözön döröckölő-,
kásatörő-malmot, Csíkszentgyörgyön és Szentsimonon fűrészmalmot is tartottak fenn. A
malom nemcsak a ház szükségletét fedezte,hanem jövedelmet is hozott. A malmok alól
vagy felül csapók,egy-, két- vagy háromkerekűek voltak.

Major (bal oldalon) a hozzátartozó szántófölddel, kerttel és malommal a XVII. Században.
Részlet Houfnaglius György Nagyváradról készített rézmetszetéből.

Az udvarházak külső gazdasága.
Az udvarház gazdasági egységének fogalmát a felhozott jegyek nem merítik ki. A
csűrkertbe behordott gabona, széna, továbbá az odagyűjtött dézsma, messzebb térre viszi
a vizsgálódás fonalát. Kivezeti az udvarházhoz tartozó szántóföldekre, rétekre,
erdőkre, szőlőkre, továbbá a munkaerőre, amelyen az udvarház fenntartása elsősorban
nyugodott. A birtokosnak, az udvarház lakóinak és az állatoknak eltartója a föld volt,
amely terményeivel gazdájának szolgált.
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Az udvarházhoz tartozó földmennyiség helyek szerint nagy eltéréseket mutatott.
Mint említettük, nem korlátozódott a község határára, hanem magában foglalta
mindazokat a földeket, amelyek az udvarházhoz, mint gazdasági középponthoz tartozó
községekben feküdtek.

APOR ISTVÁN 1696-ban készült urbariuma a nagybirtoknak ilyen
középbirtokokra való szétosztását szépen szemlélteti. Az urbarium ugyan nem teljes, de
benne 15 jószág (possessio) beosztása megvan és a vizsgálódásra mintául szolgál. Kolozs,
Doboka,Belső-Szolnok, Torda, Küküllő vármegyére, továbbá Csík (Felcsíkés Alcsík),
Udvarhely, Kézdi székely székekre estek azok a földek, amelyek valamely középponthoz
tartoztak.
L.Bíró Vencel
Kastély,udvarház,kúria névvel illették a korabeli fejedelmi,fő-közép és köznemesi
épületegyüttest melyet lakásnak rendezett be,mindenütt rangjának megfelelően. A kúria
szó tulajdonképpen a nemesi telek elnevezése,melyet lakó és gazdasági udvarra
,veteményes-gyümölcsöskertre és virágoskertre,rendszerint parkban álló lakóházra
vonatkozik.
L. Keresztes GyulaA „curia” általában csak telket jelent, és csupán kivételesen értelmezhető
épületnek.
- „ Az pedig nem kétséges, hogy valóban ’mesterséges halastavak’ voltak azok
ahegyi patakok vizével táplált, részben a tóásók által mélyített, részben a patak
„eldugásával” – gát építésével – kialakított piscinak, melyek „magánosok kastélyaikörül,
kolostorok közelében” Erdély-szerte „oly nagy számban” voltakazonosíthatóak a 19–20.
század fordulója tájt, hogy – Sztripszky Hiador (1908: 71) következtetése szerint – „nem
volt
valamire
való
birtok,
amelyben
halastavak
ne
lettek
volna”
.
L. Magyar Néprajz II. kötet
-„Az udvarház körül ugyanis gazdasági épületek sorakoztak fel. Volt gazdasági
udvar az állatállománnyal, majd a kertek, szántóföldek következtek. Az udvarházat a
hozzátartozó épületekkel együtt kerítés vette körül.”
L. pdf, 359.9k - Erdélyi Magyar Adatbank
--adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf6070.pdf
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Különvélemény.
Munkám során olyan adatokra találtam, amelyek gondolkodásra késztettek.
Már középiskolás korom óta érdekelt magyar nyelvünk ,népünk eredete. A
középiskolában, az a kevés magyar történelem amit tanultunk úgy dugva magyar
irodalomban és más népek történetével kapcsolatban, nem sok támpontot adott.
Egyedüli lehetőségem az volt,hogy minden e témában fellelhető könyvet,írást
elolvassak. Addig–addig amíg e munkám során nagyon sok alkalmam nyílt
arra,hogy mélyebben belenézzek a használt és régi magyar mezőgazdasági nyelv
segítségével nyelvünk rokonságába,múltjába. Mindennek eredménye az lett,hogy
magyar nyelvünk kialakulásával kapcsolatban különvéleményem alakult ki, amelyet
a következőkben szeretnék ismertetni és példákkal igazolni.
Első tétele a különvéleményemnek,hogy a magyar nép nem vette át a huntörök népektől a jelölt mezőgazdasági szavakat, hanem magával hozta onnan
amikor egy nép voltunk, testvérek voltunk ,vagy szorosan egymás mellett éltünk.
Ezek a hun-török átvételek nem léteznek. Ezek közös megnevezések és nem
átvételek. Mert az átvétel azt is jelezheti,hogy mi nem ismertük ezeket a
tevékenységeket és megismerése után vettük csak át a hun-törököktől. Ki merem
jelenteni,hogy a közös nyelvet őriztük meg mi is, ők is. Nyelvünk csak azután
változott és bővült, miután szétköltöztünk a hun-török népektől,mert mi is a huntörök népcsaládba tartoztunk.
Miért nem fogadjuk el amitAl-Dzsajhána ir és aki a magyarokat, mint önálló
politikai hatalmat írja le.? Nála olvassuk: "A magyarok a türkök egy fajtája..."Ha ez
igaz akkor egy nyelveit s beszélhettünk. Ibn Ruszta összefoglaló munkáját 903-920
között írta. Őseinkről, mint a törökök egy csoportjáról emlékezik meg.
Fariszi szerint a magyarok a "turkok egyik törzse", Ibn Haukálnál is a
magyarok basgirt (lásd Baskiriát)néven szerepelnek. Gardézi (Gardizi) a
magyarokról, mint "előkelő török népekről" ír, akik "bátrak, szép külsejűek és jó
megjelenésűek. Ruházatuk színes selyem szövetből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont,
pompát kedvelők. Gyakran rontanak a szlávokra." Maszúdi (†956) szerint is "a
magyarok a turkok közé tartoznak... négy türk néppel közös ősre vezetik vissza
családfájukat... a türkök e négy csoportja Keletről elköltözött..." Makdiszi (966) szerint a
"magyarok a türkök egy lovas különítménye", Hayyan (†1076) szerint "a magyar
félelmetes nép... hét vezér alá tartoznak..." Hudúd al-Álamnál pedig ezt olvassuk: "A
madzsarik nagyon gazdag emberek...szemrevalók és félelmetesek. Az összes körülöttük
lakó pogányokkal háborúskodnak, és a magyarok szoktak győzni..."
Al-Bakri szerint "a magyar olyan nép, melynek jurtáik vannak... sok lovuk,
lábasjószáguk és jó szántóföldjeik vannak..." Marvazi (1120) őseinkről ezt írja: "A
magyarok a türkök egy törzse... szemrevaló és szép külsejű emberek és nagy testűek.
Vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit elsősorban kereskedelmüknek
köszönhetnek..."
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Egy ismeretlen perzsa szerzőnél pedig ezt olvassuk: "A madzsarik igen
vagyonos emberek, jóképűek és impozáns külsejűek... a törökök egyik csoportja..."
1. Mahmud Terdzsümán 1505 körül Bécsben született gazdag zsidó családban.
Eredeti neve: Sebold von Pibrach volt; török nevét 1529 után kapta, amikor is török
fogságba került, majd a szultán bizalmi embereként diplomáciai szolgálatokat teljesített.
Kegyvesztettsége idején – 1543 után – írta Tarih-i Üngürüsz (A magyarok története) című
munkáját. A munka számos latin és magyar nyelven írt krónika török átdolgozása a
magyarok őstörténetének "kezdetétől" 1526-ig. A kéziratot Vámbéry Ármin fedezte fel
Isztambulban és a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta; magyarra Blaskovics
József fordította le. E munkában olvassuk: "Az egész teremtett világon őseink és
nemzetségünk a hősiességével történelmet csinált, úgyhogy még ma is szól erről széles e
világon a hősi ének..."
2. Madzsar Tarihi (A magyarok története) szerzőjének nevét nem ismerjük;
feltehetően magyar anyanyelvű, erdélyi származású, protestáns vallású személy lehetett,
de nincs kizárva, hogy egy elveszett magyar krónika törökre való fordítása. A mű a
magyarok történetét 371-től 1740-ig dolgozza fel; magyarra Blaskovics József fordította.
A szerző e munkában a magyarokat a hunokkal azonosítja. A kötetben ezt olvassuk: "A
madzsar nép török eredetű... attól az időtől fogva, hogy a magyarok elfoglalták a
Sztyepet, 370 év telt el... A kétszázezer főnyi magyar nép másodszor (az első a hunok
bejövetele volt) felkerekedett a Nagy Sztyepről és a régebbi hazájába, Magyarisztánba
költözött, amelynek megszállása után ott letelepedett..."
." Bölcs León fia Konsztantinosz Porphyrogennétosz (a Bíborbanszületett Konsztantinosz
császár †959) "A Birodalom kormányzásáról" ír munkájában igen sokat foglalkozik a
magyarokkal (türkökkel), akikhez a három kabar csoport csatlakozott. Levédiáról ezt
olvassuk: "A türkök népe régen Kazáriához közel szerzett magának szálláshelyet, azon a
helyen, melyet első vajdájukról Levediának neveznek... Abban az időben nem türköknek
mondták őket, hanem szabartoi aszphaloinak... A türkök hét törzsből álltak, de sem saját,
sem idegen fejedelem felettük soha nem volt. Együtt laktak a kazárokkal három
esztendeig... a türkök elűzték Nagy Morávia lakóit és megszállták azok földjét..
L.KISZELY ISTVÁN :A MAGYAR NÉP ŐSTÖRTÉNETE
Egyenesen érthetetlen,hogy a meglelt adatok százai, s a még bujkáló adatok
ezrei ellenére is, mi magyarok még mindig finn-ugor népek vagyunk. Hogy lehet ez
?
„A honfoglalás utáni külföldi krónikák egy része a magyarokat kizárólagos
állattartókként jellemzi. Ezek közül érdemes megemlíteni az 1970-es években felfedezett
és közreadott, 942-ből származó spanyolországi arab feljegyzést, mely a vezérek
névsorára, a magyarok településeinek határaira és elődeink életmódjára tartalmaz a
tudomány számára fontos adatokat. A magyarokról megjegyzi: „Duna folyó mellett
laknak és vándorló állattartók, mint az arabok. Se városuk, se házuk nincsen,
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nemezsátorban élnek, szétszórt településeken” (Czeglédy K. 1979: 276). Ez a
megállapítás sokban hasonlít a Konstantinosz Porfürogennetosz egy évtizeddel későbbi
megállapításához, mely szerint „az avarok a Duna folyón túl tanyáznak, ahol most az
állattartó életet élő türkök (vagyis magyarok) vannak”.
Ez a dokumentum már azokat a magyarokat
népközösségből.

jelzi akik kiváltak a török

Lehet-e ezt az ellentétet feloldani? Azt hiszem, igen! Ugyanis a távoli, külföldi
szemlélő számára egy népet elsősorban az jellemez, ami saját országában ismeretlen.
Márpedig a vándorló állattartás ebben a korban nem volt gyakori, sem a bizánci
birodalomban, sem a nyugati országokban, éppen ezért egy távoli országban elsőként a
10. században, de sok helyen még a későbbiekben is, a magyar állattartást a különböző
extenzív vonásokkal jellemezték. Ezek a vonások a 9. században még meg is
erősödhettek, mert ha egy félig letelepült, de jelentős részeiben állattartó nép valamilyen
oknál fogva hazát változtat, akkor annak ilyen vonásai kerülnek előtérbe. Ezt még
hangsúlyozhatja az is, hogy a letelepült földművelők és egyéb rétegek egy része nem
mindig követi a vándorlókat. Azok, akik pedig velük mennek, a megtelepedés
bizonytalanságában hosszabb vagy rövidebb ideig nem tudnak földműveléssel
foglalkozni. Arra is tudunk példát, hogy a korábbi földművelők is nomádokká válhatnak,
mint az részben a hunok esetében történt, akik egy része a nyugat felé történt vándorlásuk
előtt földműves lehetett. A magyarság esetében a honfoglalás idején számolnunk lehet az
extenzív vonások megerősödésével, vagyis az állattartás jelentőségének
megnövekedésével.
Érdemes krónikáinkat is áttekinteni a földművelés és az állattenyésztés
szempontjából. Anonymus megemlékezik a kiküldött fürkészekről, akik a Kárpátmedence különböző részein nagy alapossággal megvizsgálták a föld termőképességét. A
Bécsi Képes Krónikában olvashatjuk, hogy „Szvatopluk örvendezett a magyaroknak,
mert azt hitte, hogy ezek parasztok, akik azért jöttek, hogy földjét megműveljék”. E
korban a hírszerzés már állott olyan magas fokon, hogy a közelebbi vagy távolabbi
szomszédokról tudták, mivel foglalkoznak. Ezért lehetett Szvatopluknak tudomása arról,
hogy a magyarok egy része a földet művelte.
Mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a népvándorlás hullámaiként a Kárpátmedencébe érkező állattartó népek (hunok, avarok, majd később a besenyők, kunok,
tatárok) hosszabb-rövidebb idő alatt eltűntek, illetve a környezethez alkalmazkodva az
előző lakosságba vagy az újabb hullám népeibe beolvadtak. Ez a sors várt volna a
magyarokra is, ha a részbeni letelepedés, melynek már minden bizonnyal voltak
előzményei, nem indult volna meg. A gyors letelepülés eredményeként, melyben a
földművelés jelentős szerepet játszott, hiszen ugyanaz a terület lényegesen több embert
tudott eltartani, mint az állattenyésztés, a magyarok rendelkeznek a Kárpát-medence
népei között a legnagyobb lélekszámmal.
A régészet, a nyelvtudomány, a néprajz és a történettudomány adatait és
megállapításait összevetve meg lehet állapítani, hogy a honfoglalás előtti magyarok egy
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része minden bizonnyal földműveléssel is foglalkozott. Ennek viszonya a gazdaság
vezető ágához, az állattartáshoz a különböző korszakokban változó lehetett. A Kárpátmedence középső részén a honfoglalás után is csak lassan szorult háttérbe a
földműveléssel szemben. A török uralom alatt, de főleg után a nagy határú alföldi
városok, falvak körül újraéledt, s az ún. szilaj pásztorkodás századunk elejéig fennmaradt.
A magyarok kizárólagos állattartó foglalkozása történetírásunk legkorábbi
korszakának központi felfogása, melyhez természetesen a később meginduló néprajzi
irodalom is csatlakozott. A földművelés csak úgy illeszkedhetett bele, ha annak extenzív
jellegét hangsúlyozzák, mely egyben az állattartáshoz kapcsolja. Az 1823-ban megjelent,
Kállay Ferenc nevéhez kötött tanulmány az első, mely számos korabeli példával kívánja
igazolni, hogy a vándorló állattartás és a földművelés nem zárja ki egymást. „Ezek a régi
és újabb példák megmutatják, hogy a Nomadesek pásztorkodásával sokszor együtt járt és
jár a földművelés és mezei gazdálkodás” (Tálasi I. 1946: 15). Innen veszi át Csaplovits
János, aki a magyar földművelésben európai és ázsiai rendszert és eljárásmódot
különböztet meg 1829-ben. E megállapítás sokáig pihent vagy csak nagy ritkán említik
meg, mígnem Györffy István 1928-ban felfedezi és alkalmazza az aratásról és
nyomtatásról szóló alapvető munkájában. Így megkülönböztette a helyhez kötött és az
extenzív mezőgazdaságot, vagyis a földművelést. Ez utóbbit kaszával történő aratás, a
kötetlen kezelés és vonatóba rakás jellemezte, vagyis a gabonát széna módjára kezelték.
Szérűn elnyomtatták, majd felszórták, a tiszta szemet kiégetett veremben, szuszékban
vagy hombárban helyezték el. Ez az eljárás a munka jelentős részét a lóra hárította, és
nem volt szüksége épületre, a betakarítást és feldolgozást a szabadban végezték. Györffy
(1928: 1–46) azonban az elnevezéstől eltekintve, melyet megkülönböztető terminus
technicusnak tekint, nem utal arra, hogy az a honfoglaló magyarság földművelésének
egyenes, közvetlen leszármazottja. Sőt Bátky Zsigmond mint szerkesztő ehhez a
tanulmányhoz ezt a megjegyzést fűzi: „Mezőgazdaságunknak, mint a pásztorélettel
idestova egyidős és egyértékű ősfoglalkozásunknak néprajzi szempontból való
tanulmányozása, eleddig sajnálatosan hátramaradt.” Néhány év múlva Györffy (1942:
199) a Magyarság néprajzában már a megkülönböztetést hegyvidékire és alföldire
változtatja, sőt egészen határozottan ki is jelenti: „Az Alföld nomád jellegű
mezőgazdálkodását azonban nem tekinthetjük a honfoglalás előtti magyar
mezőgazdálkodás egyenes leszármazottjának”, hanem annak jellegét ... „a török világ
pusztításával magyarázzuk
A történeti feljegyzések és a régészeti ásatások egyaránt amellett tanúskodnak,
hogy azon a területen, ahol ez megtörténhetett, a magyarok éltek, illetve olyan népekkel
érintkeztek, melyek a földművelést magas fokon űzték. A bolgár-törökök fejlett
földműveléssel rendelkeztek, és a régészek a 8. századtól kezdve jelentős mennyiségű vas
mezőgazdasági szerszámot tártak fel, elsősorban ekevasat és csoroszlyát, de sarlók is szép
számmal kerültek elő. Ezekből megállapítható, hogy többféle ekét is használtak, így a
karcolóekét (orosz: szocha), mely a frissen feltört földek ekéjeként szinte napjainkig
ismeretes, a túróekét, mely a legelterjedtebb lehetett, és a legfejlettebb aszimmetrikus
vasú ekét, az ún. ágyekét, mely a faeke fejlődésének legmagasabb fokát jelentette. Az
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arab történeti források, így Ibn Ruszta (870 körül), majd Gardezi azt írják – valószínű a
magyarokról is –, hogy „olyan nép, melynek vetései és szántóföldjei is vannak.
Mindenféle gabonát vetnek: búzát, árpát, kölest és más egyebeket is”
-A magyar nyelvtudomány már régen megállapította, hogy a magyar földművelés
szókincsének egy jelentős rétege a (bolgár)török néptől származik. Ezek közül
megemlíthető: az árpa, búza, eke, sarló, tarló, boglya, szórni, őrölni,dara, illetve a
gyümölcstermelésben a gyümölcs, alma, körte, som, dió, valamint a szőlőművelés néhány
alapvető szava: szőlő, szűrni, bor, ászok, seprő. Ezek alapján állapította meg Bárczi Géza
(1963: 46): „Ezek elég fejlett földművelésre utalnak, sőt mintha bizonyos fokú
megtelepedésre is.” A fenti szavakkal kapcsolatban megállapítható, hogy a szántóföldi
művelésre vonatkozó szavakat, de a gyümölcsök némelyikét is valahol a Volgakönyökben tanulhattuk el, míg másokat, de különösen a szőlő termelését csak délen,
valahol az Azovi- és a Fekete-tenger mellékén sajátíthattuk el.
- Az irt, ort szavunk szókincsünk legrégibb rétegéhez tartozik, és lényegében az
arat azonos tőből származó szótól különült el. Történetét a szamojéd nyelvig lehet
nyomon kísérni, ahol jelentése „oszt” (TESz II: 235). Az Árpád-kortól kezdve Orihwan,
vrtuan (irtvány) stb. alakban helynévként fordul elő, míg 1404-től közszóként is
feljegyezték. A vész„irtás” jelentése ugyancsak az Árpád-korig követhető, maga a szó
feltehetően finnugor eredetű. Takács Lajos kimutatta, hogy különböző formában és
mértékben az egész magyar nyelvterületen ismert. 1320-tól rendelkezünk adatokkal
avágás „irtás” jelentésű szavunkra, melynek alapszava az ugor, esetleg a finnugor korig
rendelkezik megfelelőkkel. Mindezekhez a szláv terminológia egész sora járult, melyeket
a földrajzi nevek mai napig megőriztek (Láz, Terebes stb.), sőt még francia-vallon
telepesek is saját nyelvükön nevezték a kiirtott erdő helyén létesült falvakat
-A mai magyar nyelvben a gané (ganaj) és a trágya elnevezés egymás mellett él, az
előbbi – bár egyre inkább kiszorulóban – a paraszti használatban, az utóbbi a
szakirodalomban. A gané szláv származású és a mienkével megegyező jelentése
elsősorban a délszlávból mutatható ki. A ganaj forma főleg a nyugati és északi
nyelvjárásokban található meg, míg a gané a magyar nyelvterület keleti és déli részein
otthonos. Ez a jelentése a 15. század elejétől fordul elő, bár régebben is létezett, csak a
források hiányoznak. A trágya latin származású, eredeti jelentése: „édesség, fűszer”, s ezt
helyenként még a 18–19. században is megőrizte. Trágya jelentéssel csak 17. század első
felében bukkant fel. Jelentésfejlődését úgy lehet magyarázni, hogy a földet éppen úgy
„ízletesebbé” teszi, termését növeli, mint a fűszer az emberi eledeleket. A Tiszántúl egyes
részein, főleg a növényi eredetű trágyát, dudvának is nevezik (ÚMTsz).
-A földhasználati rendszerekkel kapcsolatban a magyar nyelvben két általánosan
elterjedt elnevezés ismeretes: a parlagés az ugar. A parlag „több éven keresztül
műveletlenül hagyott föld” szláv eredetű és két részből áll, per ’át’ + log’feküdni,
pihenni’ szavak összetétele, vagyis ’pihentetett föld’. Az ugar, „egy vagy két éven
keresztül bevetetlenül hagyott föld” ugyancsak szláv eredetű és az égetéses irtásos földművelés emlékét őrzi: u + gor ’felégetéssel nyert szántóföld, hamuval megtermékenyített
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föld’. A két szó a különböző szláv nyelvekben váltakozó jelentéssel található meg és ez a
magyar nyelvterületen is kimutatható.
-A búza és az árpa szavunk bolgár-török eredetű és jelzi azt a jelentős hatást,
amelyet ez a nép a magyar földművelés kialakulására gyakorolt.
-A magyar nyelvtudomány már régen megállapította, hogy a magyar földművelés
szókincsének egy jelentős rétege a (bolgár)török néptől származik. Ezek közül
megemlíthető: az árpa, búza, eke, sarló, tarló, boglya, szórni, őrölni,dara, illetve a
gyümölcstermelésben a gyümölcs, alma, körte, som, dió, valamint a szőlőművelés néhány
alapvető szava: szőlő, szűrni, bor, ászok, seprő. Ezek alapján állapította meg Bárczi Géza
(1963: 46): „Ezek elég fejlett földművelésre utalnak, sőt mintha bizonyos fokú
megtelepedésre is.” A fenti szavakkal kapcsolatban megállapítható, hogy a szántóföldi
művelésre vonatkozó szavakat, de a gyümölcsök némelyikét is valahol a Volgakönyökben tanulhattuk el, míg másokat, de különösen a szőlő termelését csak délen,
valahol az Azovi- és a Fekete-tenger mellékén sajátíthattuk el.
-Az ugor lovaskultúráról tanúskodik ló, nyereg, fék, ostor szavunk ugor kori
származása, a másodfű, harmadfű (ló) korjelző kifejezésben tükröződő szemlélet, amely a
voguloknál is él. Esetenként ehhez a szócsoporthoz sorolják a kengyel szótövét (a tárgy és
neve későbbi) és a ’zabla’ jelentésű emlőt. Ez utóbbi jelentés kiveszett, miként a ’lóra ül,
száll’ jelentésű ellik szavunk is, amely uráli örökségként ott lehetett már az ugor kori
lovasterminológiában
-A marhatartás terminológiájának döntő része török nyelvekből került a magyarba
(bika, ökör, borjú, tinó, tulok, ünő, barom). E szókészlet alapján – némi túlzással – azt is
lehet mondani, hogy a szarvasmarhatartást a törökségtől tanulták a magyarok ősei még a
honfoglalást megelőző évezred folyamán.
-Nyelvünk honfoglalás előtti, ún. ótörök rétegébe tartoznak akos, ürü (’herélt
kos’), toklyó (’egy-két éves juh’) és a gyapjú szavak. Ez a négy alapvető kifejezés, amely
a középkor elején is jelen volt nyelvemlékeinkben, azt erősíti meg, hogy népünk már
legalább a honfoglalás előtti századokban, a délorosz sztyeppén jelentős juhtenyésztést
folytatott.
-Az ártány’herélt kan disznó’ ugyancsak honfoglalás előtti ótörök eredetű szava
nyelvünknek. A Magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint mindkét szót és a
hozzá tartozó fogalmi rendszert, tehát tenyésztésüket a dél-orosz síkságon félnomád
bolgár-török népektől vettük át.
-A marhatartás terminológiájának döntő része török nyelvekből került a magyarba
(bika, ökör, borjú, tinó, tulok, ünő, barom). E szókészlet alapján – némi túlzással – azt is
lehet mondani, hogy a szarvasmarhatartást a törökségtől tanulták a magyarok ősei még a
honfoglalást megelőző évezred folyamán.
L. Magyar Néprajz II. Gazdálkodás / GABONATERMESZTÉS - VMEK
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Az előbbi példák sokasága és megbízhatósága győzött meg engem, s győzi meg
bizonyára még sok olvasónkat arról,hogy a mai magyar történelem hibás
alapelveken nyugszik. Miért tiltakozunk a hun-török rokonság ellen. ? Ez a
tiltakozás rengeteg hibás következtetést eredményez. Ezek közül az egyik az,hogy a
magyar nép csak honfoglalás után foglalkozott mezőgazdasággal .Ez abból a hibás
következtetésből fakad ,hogy a mezőgazdaság számtalan megnevezését a hun—
bolgár-törököktől vettük át. Ez nem igaz, de az lehet,hogy közösen használtuk még
az őshazában, vagy további szálláshelyeinken,mert ott egymás mellett vagy együtt
dolgoztunk a földeken. Szakembernek egyenesen elképzelhetetlen ugyanis az,hogy
egy akár lovas nép nem termeli meg magának az élelmet ,állatainak a takarmányt.
Aki ezt el tudta képzelni a magyarok esetében, az egyenesen nem ért a
mezőgazdasághoz.A magyaroknak is épp azért kellett nyugat felé venni az
irányt,mert helyben már nem lehetett megtermelni a szükséges élelmet. Új
szántóföldekre ,új legelőkre volt szükség. Úgy érzem több kérdés eldönti azt,hogy
miért közös a magyar és a hun-bolgár-török mezőgazdaság szókincse. Az
államalapítás előtt mivel táplálkozott a magyar nép ? Ki termelte meg a szükséges
élelmet ? Talán idegenek? Nem, a szükséges élelmet a magyar nép termelte meg
magának a hun-bolgár-török népek közösségében ,s innen ered a mezőgazdaságban
létező gazdag bolgár-török-magyar vagy magyar-török közös megnevezés. Talán
épp a mezőgazdaságnak,s a benne levő bizonyítékoknak kell lennie, annak az
alapvető bizonyítéknak ami ezt a félrevezetett történelmet helyre hozza .De
ismereteim szerint még számos közös bizonyíték van erre. Ne féljünk,mondjuk ki.!
S ezzel elértem bevezetőm megírásának a végére. Akkor amikor bennem
felötlött,hogy gyűjtsem egy csokorba az erdélyi hungarikumokat,nem gondoltam
arra,hogy munkám végére egészen más címet kell adnom összegyűjtött adataimnak.
Ezzel kapcsolatban csak azt mondhatom nehéz,de szép munka volt. Sokat
olvastam,tanultam,tapasztaltam mely tudásmennyiséget leírva,összegyűjtve nyújtom
át s ajánlok fel minden erdélyi magyarnak,akik akár Erdélyben,a Bánságban,a
Pártiumban,a történelmi Máramarosban
vagy éppen Moldovában élnek.
Célom,hogy ha megszületik
az erdélyi magyarok összörökségének
gyűjteménye,hogy abból ne maradjon ki az erdélyi magyarok mezőgazdasági
öröksége.
Minden
magyar,
aki
bárhol
is
él,akár
az
Anyaországban,Felvidéken,Kárpátalján ,Délvidéken s a világ bármelyik sarkán,
büszke lehet arra a nagyszerű, évezredes alkotásra a mezőgazdaságban ,amit az
erdélyi magyarok megalkottak itt a Kárpátok tövében. Az erdélyi magyarok
mezőgazdasági öröksége a mi hungarikumunk,amivel
hozzájárulunk az
összmagyarság mezőgazdaság és általános örökségéhez.
„Isten áld meg a magyart…!!
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Bőlkényi Kiss Károlyny. mezőgazdasági mérnök,újságíró.
Kezdve 2011 június 24-én (gyűjtve májustól)
A
könyvben
megpróbáltam
összegyűjteni,az
erdélyi
magyar
falvainknak,városainknak azon mezőgazdasági termékeit,amelyek évszázadokon
keresztül híressé tették, és amivel eltartották a falvaink lakosságát.
Az örökséget. !!
Élesd 2015 július 1-én
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Arad megye és ARAD VÁRMEGYE, általam ősszegyűjtött magyar mezőgazdasági
öröksége.

Arad vármegye cimere

Annyi áll, hogy Bíborban szűletett Konstantin császár szerént is a magyarok
szállották meg a IX. század végén a Tisza, Körös, Maros, Temes és Tutez (Tőz?)
vidékét);s a Körös,Tőz és Maros vidékén Elek,(Kis- és Boros) Jenő, a két Bököny, Otlaka
(Otról), Zaránd, Simánd, Gyorok, Nyék, Megyer, Bulcs, Arad, Karancs, Kaza, Lőkösháza
(Lőkösről), Gyarmat stb.igen régi helységek, melyek mint nemzetség- és személynevek is
szerepelnek a krónikákban és az oklevelekben.

Törzs és személynevek rejlenek pl.ezekben:Kupa, Szemlek,Bod(Bodpéterfölde),
Benkefalva, Buda, Budafalva, Csála, Csenkeverme, Csenkörvénye, Itelaka, Gyelíd, Arad,
Zádorlaka, Kaza, Gyerk, Gyorok vagy Gyarak,Gyirakszék, Mácsa,Mácsalaka,
Mácsaszéke, Csaba, Cserne, Simánd (a Maros balpartján négy is), Zábrány (vagy Ábrány,
törzsnév a székelyeknél), Bulcs, Gyulatő, Gyulakápolnás. A pogányvallásra utal
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Ősvilághalma-teleke, Bálványos, Iltyó). Az őseredeti halászatra sok név; a földerősítésre
Árok,Földvár stb.
L.Márki Sándor
Arad vármegye közigazgatási felosztása
---------------------------------------------------------------------------------------------------A
száma

száma

---------------------------------------------------------------------------------------------------Aradi . . . .

488,78

15

Pécskai

472, 93

8

Borosjenői . .

604,67

17

Radnai . . . . 1018,75
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Borossebesi . .

949,20

49

Ternovai . . .

542,82

17

Eleki . . . .

. 480,55

9

Világosi . . .

451,58

12

Kisjenői . . .

895,20

20

N.Halmágyi . .

426,91
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Arad sz.k.város 112Összesen . . 6443,39

217

Alföld. Sík vidéke a nagy magyar alföld egyik termékenyebb része, túlnyomóan
agyagos és homokos kevert talaj, jóllehet a kisjenői és az eleki járásnak helyenként sok a
székes talaja is, de a síkságon különben terjedelmes gazdag szántóföldek, szép
gyümölcsösök és legelők vannak. A síkságot némely helyen dús erdők borítják.
L. Gaál Jenő

-“……. halai kiváltképen dítséretesek, pontyai még a’ tiszabélieket is felűl
haladgyák, ’s szinekre nézve is külömbözők, mert a’ tiszabéliek barnák, ezek pedig
fejérellők; húsok is keményebb, mint a’ tiszabélieké. Egyéb féle nevezetes halakkal is
bővelkedik. Vidékje az egész Vármegyének termékeny, ki vévén némelly hegyes
helyeket, hol a’ lakosok kivált képen oláhok, ’s leg inkább kukoritzát termesztenek;
mások felett termékenyek pedig Kovátsintz, és Kubin. Határjai, ’s borai is külömbfélék,
közöttök némellyek középszerűek; ditséretesek ellenben a’ Ménesiek mellyek után
következnek a’ Kovátsintzi és Gyoroki borok; ezek után a’ Radnai, ’s majd
a’ Solymosi és Paulisi borok; holott e’ Vármegyének határja mind búzával, mind borral
eléggé meg áldattatott; gyümöltse kevesebb mint természthetne, hamvas almája
nevezetes; de még jobbak kedves ízű dinnyéi, barmai kitsínyek ugyan; de mind
hasznokra, mind húsokra nézve, mind pedig a’ munkára alkalmatosak lévén kedvesek.
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Lovai is kisdedek, de serény futók, és frissek, vadászattya kiváltképen való, mind a’
repűlő madarakra, mind pedig más külömb féle vadakra nézve. “
L.Vályi.
Halászat"A honfoglalás idején Arad- és Zarándmegyébe betelepedett magyarság
eleinte főkép halászattal, vadászattal, állattenyésztéssel s kisebb mértékben
földmíveléssel foglalkozott ........."
"A halászatot nagyban előmozdították a megyét minden irányban beágazó folyók,
patakok, tavak és mocsarak. A falvak és helyek egy részét halakról, a halászat eszközeiről
s
egyes
emberekről
nevezték
el.
1438-ban
említik Kárásztó halastavat......a pisztráng halászatára utal, már 1464-ben, a Bogyest
közelében feküdt Pisztrángosfalva .......Már 1135. táján nagyobb számú halas tavat
(piscina) kapott II. Bélától az aradi prépostság, melyet e javaiban 1197-ben Imre király is
megerősített. ....1380-ban az aradi prépost egy kanonokot bízott meg az aradi és itelakai
(mikelakai) erdő- és halastó-őrökre való felügyelettel.....1392-ben a prépost .........csak a
Kucsug (Köcsög, Keszeg) piscinát tartotta fenn saját magának; a Talamir, Farkaslyuk,
Papferedő, Onna és Szentgyörgytava nevű, Arad és Mikelaka határán levő halastavak
használatának jogát azonban megosztotta káptalanával. 1438-ban a Kerecsényiek szabad
halászatot engedtek Panaszy Balázsnak és Szederkényi Andrásnak Horgostó (Hragastho)
és Kárásztó halastavaiban. 1458. ápril 17. Mátyás király kárpótlásra ítélte Szokoly
Lászlót, ki a múlt évi okt. elsején fegyveres kézzel rontva a Neczpályak Betlenősi, Seprős
és Bodon nevű falvaira, halastavaikat és halászó helyeiket elrongálta. 1485. és 1486-ban
külön meg van említve a vizesi két halászhely, melyet Vizesy Tóbiás Horváth Pálnak s ez
Dóczy Imrének eladott. 1 522. május 21. a Szederkényi Piskyek is oly föltételek mellett
ruházták át Majsay Benedekre a kisfajdasi Nagyéren való szabadhalászat jogát, melyek
eléggé mutatják, hogy az jelentős jövedelmet hajthatott.
A nevezetesebb halászhelyek Arad-Zaránd megyében,................ a következők voltak:
1232. Zaránd, 1247. Pongráczörvénye, 1285. Kisfalu, Monostor, Szent-Miklós, 1337.
Iltyó-tó, 1368—1388. Mikelaka, 1380. Arad, 1405. Büngösd, 1412. Kerektó (Ősiben),
1429. Emberhalász, 1438. Horgostó és Kárásztó, 1458. Ősi, Seprős, Bodon, 1481.
Oroltava, 1485. Vizes és Gorsás-Ősi, 1489. Zimán s a század végén Pél és Kis-Fajdas. A
halastavak közől ma már csak egy-kettőnek helyét ősmerhetjük föl; legjobban még a
dienesmonostori prépostságét a Balukányban."
III. Állattenyésztés.
"Állattenyésztésre kiválóan alkalmas volt a megye terűlete s főkép a XV. században
sok nagybirtok alakúlván, ménesek, gulyák, nyájak és csürhék tartása elég közönséges
lehetett. Így különösen kifejlett a lótenyésztés. Már 1333-ból ismeretes. Ménes neve s
1429-ből Vadász és Csegedszeg határából Ménesakolé, a mi mutatja, hogy a ménest télen
át istállózták a csikósok, kiknek neve a XVI. századból Csikósdossi — végén bizonyosan
elferdített helynévben — maradt reánk. Oklevelekben csak később (1650.) emlegetik a
zarándi Alsó-, Felső- és Brán-Ménest, a nélkűl, hogy e miatt tagadni lehetne régiségét. A
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lovak értéke nagyon változott. 1311-ben, midőn Nekcsey Sándor fiai egyebek közt
Székudvaron, Varsándon, Árkicsalánon stb. .megosztoztak, .............. Van emlékezet
hátas, nyerges, hadi, igás és hámoslovakról, még pedig jobbadán lólopásokkal
kapcsolatban; ezekről is csak a XV. századtól fogva. Így 1478-ban Gúti Országh Lőrincz
Dóczy Imrétől 6 lovat hajttatott el, 1484-ben pedig ugyanőtőle Zádorlaka alól Jaksics
István és Ispán Miklós 60 darabot ............. 1509-ben ellenben már Czibak Ferencz
panaszkodott Dóczy Imre fia, Ferencz ellen, ki Elekről két jobbágyát, egy kocsiját s 5
lovát hajttatta el stb.
Lovagok, vitézek zajától gyakran visszhangoztak Arad hegyei s völgyei. Nem
kellett az Anjouk korára várni, hogy királyaink lovagiasságra szoktassák a nemzetet.
1258-ban p1. IV. Béla elrendelte, hogy a Dienes monostor kegyúri jogain versengő
Becse-Gregorok «karddal és lóháton» vívjanak meg az egész udvar jelenlétében mi
azonban elmaradt. Károly-Róbert idejében, midőn Aradmegye délfelé majdnem
Temesvárig ért, hány aradi úr nézhette a temesvári tornákat, s hány vehetett benne maga
is részt! A hatalmas nagybirtokosok, kik a messze kűlföldön lóháton annyi hadjáratot
küzdöttek végig, szükségkép fajlovak nevelésére voltak szorítva; s a Maróthyak a maguk
költségén fölszerelt ezer lovas élén bizonyosan a legszebb paripákon jelentek meg. —
1433-ban Aradnak 100, Zarándnak 300 lovast kell vala kiállítania, 1498-ban pedig
minden porta után egy huszárt. 1514-ben a Dósához pártolt Bodó várnagy 400 lóval
szökött ki Lippáról. Még 1526. nyarán is Dóczy Ferencz a péterváradi táborból kérte
Zádorlakán hagyott feleségét, Forgách Margitot, hogy a török ellen használható nyerges
és hámos lovakról s fegyverekről mielőbb gondoskodjék"
" 1344-ben említik először Ökrösföldet (Váras-Keszi környékén), utóbb Ököritót s
még később Tulkost, mint a hol a lakosság főkép baromtenyésztéssel foglalkozott. Oly
időben, midőn még mindig nagyban járta a cserekereskedés, a barom mint a fizetés
eszköze is szerepelt, s nagyban ingerelte az emberek bírásvágyát. 1448-ban Hunyadi
János meghagyta Balázs deák solymosi várnagynak ,hogy a kéri 8 ökörrel együtt
elidegenített jószágokat visszakerítse. 1458. Neczpály Balázs a miatt panaszkodott, hogy
Szokoly László a betlenősieknek, seprősieknek és bodoniaknak majdnem minden barmát
elhajttatta. 1475-ben viszont Bánffy Miklós és Jakab fosztotta meg 40 baromtól a meszti
(muszkai), 1486-ban Czeczey Lőrincz több darabtól a nadabi 1496-ban Dóczy Imre egy
egész gulyától a ségi és mikelaka[s 1498. decz. 17. Székelyszeghy Antal deák 17 ökörtől
a bátyai, csolti és ségi jobbágyokat "
"A juhtenyésztést 1220-ban említik először, midőn György úr az aradi káptalan
jószágairól 150 juhot erőszakosan elvett. E miatt a pápa 1221-ben kiközösítette Györgyöt,
ki feloldoztatása végett Rómába menvén, megigérte, hogy a káptalannak 98 ezüst márkát
fizet s hogy a juhokat is visszaadja, vagy pedig Csőrévi nevű pusztájával pótolja kárát.
............... A káptalan azután is nagyban űzte a juhászatot s lovakon és barmokon kívűl
1392-ben különösen juhokat tartott a Marosköz dús legelőin 1498. decz. 17. Németh Pál
és Aranyos János juhászokat midőn az aradi káptalan nyáját a gatyai közlegelőn
legeltették, Haraszthy Ferencz csálai kapitánya befogatta s a törökökkel egy tömlöczbe
záratta 1511. decz. 3. viszont a káptalan egyik Vida Bálint nevű evesti jobbágyának juhait
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Jaksics Péter emberei Nagylakra hajttatták A juhállományt fogyasztotta, hogy az egyes
földesurak, p1. az egri, csanádi és váradi püspökök messzebb fekvő tájakon laktak s így a
tizedbárányokat a megyéből ki kellett vinni. — Így még 1562-ben is, tehát már a
törökpusztítás és hódoltság idején, 544 dézmabárányt kapott az egri püspök Zarándból ....
A kecske a középkorban is a hegyvidék szegényebb lakosainak állata volt.
Kecskés-Kér, Nagy-Kecskés és Kecskerez (1485.) különben a Hegyalja s az alföld
találkozásánál feküdt s azt látszik bizonyítni, hogy a magyarság is jobban kedvelte a
kecskéket, mint manap"
"A sertéstenyésztés fejlett volt, mit érthetővé tesz a tölgy- és bikkerdők s a
mocsarak nagy száma. 1380-ban benne van az aradi prépost és káptalan közt kötött
szerződésben, hogy ha Isten jóvoltából az aradi és itelakai erdőkben makk teremne, az
odahajtott tizeddisznók fele a káptalant, másik fele pedig a prépostot illesse. Már 1366ból ösmerünk egy Disznóól és 1394-ből Erdőhegy határában, egy Bede-Pál-ólja nevű helyet — 1439-ben Disznópataka és 1518-ben Disznó-Kalodva helynév tanusítja, hogy a
mai Kladovai-völgyben nagyon elterjedhetett a disznó-tartás. A nyugati szomszédságban
lévő Molnári pusztán lakó egyik káptalani jobbágy «jó» disznaját a maga hasznára ölte
meg Békes György 1428-ban............ Az uradalomnak készpénzben 50 frt 81 denár volt a
jövedelme a disznótizedből; azonkívűl 310 darab kövér és 99 sovány disznót adtak a
jobbágyok, s ez összegből 70-et a két vár (Lippa és Solymos) őrségének szükségleteire
fordítottak. A tizeddisznókat rendesen az uradalom székhelyén gyűjtötték össze s azután
együttesen makkoltatták, vagy máskép hizlalták. Így 1510-ben Dóczy Ferencznek
földhídi (zarándmegyei) tizeddisznait tisztje, Aranyády Albert, a zádorlaki kastély felé
hajttatta, útközben azonban a gyarmati, földhídi, pecséri, nadabi és czinkei jobbágyok
megverték, megsebesítették, lovát és disznait elvették. Pedig e fajta kalandok nélkűl is
sok bajoskodásba került, míg a Fekete-Körös vidékéről, annyi vizen keresztűl, a Maros
balpartjára terelhettek egy csürhét; de legalább arra mutat, hogy az állattenyésztésben volt
bizonyos központosító rendszer. "
IV. Földmívelés.
"A földmívelés, mely időhaladtával a nép főfoglalkozása lett, ezen fontosságához
képest, egyre nyert terjedelmében. A határjárásokból kitűnik, hogy erdős vidékeken csak
foltonként, p1. ujonan irtott tisztásokon, vízjárta földeken pedig csupán hátas helyeken
űzték, míg a laposokat kaszálóknak és legelőknek kellett hagyni. A gabonaféléket
kezdettől fogva szorgalmasan mívelték. Földeiket ekével szántották (Szántóhalma, 1477.)
és barázdákat vontak, mint ezt 1418-ból Barázdafoka helynévs az erdőkön itt-ott maig is
látható bogárhátú szántás nyomai bizonyítják. Nem egy villongásra adott alkalmat a
tagból való elszántás. 1428. elején p1. a bizerei apát 23 jobbágya az aradi káptalan
Molnári nevű pusztáját erőszakosan felszántotta s bele kölest vetett. A föld nagyságát is
egy-egy eke-igával való szánthatósága szerént mérték. Így 1214-ben Boleszló váczi
püspök a Körösön túl Megyer pusztán négy ekényi földet hagyott a leleszi konventnek
1265. pedig Benedek aradi prépost két szolgájának Zalában hét ekényi földet
ajándékozott IV. Béla. Egy ekefogatra a XIII. században rendesen 110—150 holdat
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számítottak, de legalább is 100 holdat; miből eléggé kitűnik, hogy a baromnak elég
keserves volt a munkája. Az aratás sarlóval vagy kaszával történt. Ez utóbbit Kasza s a
néha Aradhoz számított Kaszapereg ősi neve is bizonyítni látszik. Az aratás ideje változott. Rendes körűlmények közt akkor is július elején arattak, de olykor előbb is, p1.
1552-ben már június 6-án. «Minthogy aratás ideje volt — így vázolja Rogerius 1241-ből,
a tatárjárás idejéből, az erdőháti viszonyokat, — a gabonát egy szívvel-lélekkel
letakaríták s azt és a szalmát, szénát s egyebet csűrökbe hordják vala». Ez később is
szokásban maradt; így 1514-ben Solymoson magában a várban volt a csűröskert. A
búzátkeresztekbe, vagy csomókba (rudasokba) s úgy azután asztagokba, a szénát
pedig boglyákba rakták. Egy csomó 27 kévéből állott. De kepék szerént is számítottak;
1519-ben p1. Vámos-Pélről és Otlakáról több mint száz kepe búzát vitt el a jobbágyoktól
Brandenburgi György gyulai várnagya, Skaricza György. Nyomtatás után egy csomó
vagy kereszt körűlbelűl egy köblöt adott s 7—8 csomóért 1501-ben egy aranyat fizettek.
Az asztag divatát inkább XVI. századbeli okiratok tanúsítják, a boglyáét pedig 1441-ből
Baglyafalva neve. A termés nagyságáról bajos nyilatkozni. A mai Arad éjszaki részét
tevő Zarándvármegyében, odaértve Körösbánya vidékét is, a közepesen fizető 1501.
évben — hozzávetve — 101,820 csomó gabona termett s így 1 négyszög mértföldön
körűlbelűl 2545l/2 csomó tavaszi és 8481/2 csomó őszi gabona. Hasonló termést számítva,
az akkori Aradmegyében 177,0941/2 csomó tavaszi és 67031/2 csomó őszi, összesen
244,126 csomó gabona évi termésre lehetne következtetnünk, a mi ugyanannyi köböl
gabonát képviselne, mintegy 692,000 mai forint értékben. A mostani termésviszonyokhoz
képest ez összeg igen csekély ugyan, de meg kell gondolni, hogy 1501-ben a 250□
myriaméternyi Heves, Borsod, Szabolcs, Zemplén, Abaúj, Sáros és Bereg összes termését
sem becsűlték többre 1.100,000 csomóná1. Így Aradot és Zarándot a műveltebb és
termékenyebb terűletek közé számíthatjuk.
Tanulságosak az egyes uradalmakra vonatkozó tételek is. Így 1513-ban a solymoslippai hatalmas uradalomban nyáron a kilenczedből 178 köböl és 1 véka kicsépelt s a
csűrökben csépeletlenűl 3576 kereszt búza volt a jövedelem. Ehhez járúlt a majorságból
2401 köbö1. Így az egész búzatermés, ha egy 27 kévés keresztre legalább is egy köblöt
számítunk, 7569 köböl és 2 véka lehetett. Termett továbbá (majorságival együtt) 1950
köböl és 2 véka zab s árpa. A kölest nem vették számadásba.
A gabonát lovakkal nyomtatták el, vagy kézzel csépelték s azután vermekbe rakták,
vagy köblös zsákokban helyezték e1. A köböl használatát Köblös és Köbli falvak neve is
megerősíti. Mértékegység a simándi köbö1.
Aratás után egy darabig legelőűl tartották a tarlót — egy aradi helységet már 1463ban Árpatarlónak nevezgettek, — s azután láttak az őszi szántáshoz. Az őszi vetés a
tavaszinak egy negyedrészét tette; hogy nem többet, annak okai valószínűleg a gyakori
áradások, melyek miatt ősszel, koczkáztatás nélkűl, csak a hátas helyeket vehették
munkába.
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1. Talajnem szerént már a helynevekben is megkülönböztették a földeket:
Az agyagról vette nevét Kis-Agyagbél,Agyagbél (1471.), Agyagos-Siklós (1519.) és
Székes-Agyag; a jelentékeny terűletet borító székröl Székudvar (1311.) Mácsaszék és
Kisszék mezeje (1438.) Szék (1394.), Székes-Aranyág és
2.Székeshelyfalva (1441.),Székes-Kalodva (1464.),SzékesAgyag; köves vidékéről Kő (1332.) , Köved vagy Kujed (1479), Kövesd (1477), Kőkeszi (1500.), Köves vagy
Kujás 1479. stb.
Máshol erek és mocsarak csökkentették a termőterűletek számát. Rogerius
szerént 1241-ben a két Körös közt egymást érte a sok láp és mocsár. Egy 1438. évi
határjárás e részben közelebbi adatokkal szolgá1. Elmondja p1., hogy Gyula, Vári,
Gelvács, Ősi és Várajt közt a sok mocsár és tó miatt csak kevés határdombot hányhattak.
Név szerént említ egy nádas tócsát, Vári, Gelvács és Ősi közt megnevezi
a fatelki mocsarat, Gelvács és Várajt közt a Mélyeret, mely helyenként láppá szélesedett
ki, Vári és Várajt közt a Laposrét tócsát, az oltványi lápot stb. . Erdőhegy határát 1394ben a Hosszú-, Fekete- és, Királyitól éjszakra, a Horgasér barázdálta. Divatos
a Hosszúrét elnevezés. 1438-ban Nagy-Somos, 1477-ben Betlenősi és Kis-Sáros közt volt
egy ily nevű láp; ez utóbbit Homolszeg-nek is hítták. 1461-ben Maróthy Ladomért és
Mártont Sámolykeszivel megajándékozván, kötelezi a király, hogy «a mocsaras
helyeken, hol az utasokat és vásárosokat veszedelem érhetné, jó hidakat tartsanak.
Csanakeszi vidékén 1344-ben a Dalomér, a Barakony mocsár és ér, Pőkarétje,
Ökrösfolyó és Kerekmocsár;Vadász, Csegedszeg és Sámolykeszi határában 1429-ben
a Hodos,
Kereshida,Szárazér,Szabadrekettye,Somos,Haragpataka és Mocsela vize;Bodonnál
és
Seprősnél (1412.) a Hodosfolyó,Köblinél (1438.) a Nagyér sugyanaz (1522.) Kis
Fajdasnál,Csenténél (1480.) az Érhát, Nadabnál (1484.)
Az Érszeg stb.mind hozzájárúlt a vidék képének megadásához, a szántóföldek
megszorításához, egyúttal az állattenyésztés előmozdításához. Csakhogy az erekben nem
lehetett mindig jó ivóvizet kapni. Így pl. 1394-ben magában a Horgasérben említnek egy
régi kútat; s réginek mondanak ugyanakkor egy Mácsa és Királyi közt levő kútat is. Alig
képzelhetni, hogy ilyet bármely háztartás is nélkűlözhetett volna.
A gabonafélék közől a búza, rozs és árpa; a pázsitfélék közől a zab, köles és (mint
Nádalbafalva, a két Nádas, három Nádasd és Nádashatár neve is mutatja) nádvolt a
legszokottabb. A házfödéshez, vertfalakhoz, tüzeléshez stb. keresett czikk lévén, 1392ben az aradi káptalan és prépost úgy egyezett meg, hogy a Marosköz mocsaraiban termő
nádat csak egymás tudtával adják, vagy ajándékozzák el. Ugyanott — a typhaceák közől
— buján nőtt a «herba mattarum, quae vocatur gyékénye,különösen az Arad és Mikelaka
határán levő Talamir, Farkaslyuk, Papferedő, Onna és Szentgyörgytava mocsaraiban. A
cyperaceákat főképen a sás képviselte. (Sásszertelek, 1518.). 1392-ben nagy legelőket,
kaszálókat, füves helyeket említnek a Marosközben; s a Szénásegyház, Szénás, Füves és
Gyepes igen régi helynevek eléggé tanúsítják, hogy ebben a részben nem volt akadálya a
marhatenyésztésnek. Úgy látszik azonban, hogy már ez időben is gondoltak a takarmány
pótlására és — az 1418-ban említett Czéklásegyház nevéből következtetve — erre
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a czéklát s az 1477. jelzett Répás falu nevén indúlva, a répát is használták. A csalánfélék
közöl egy egész falut (Arkicsalán) neveztek a csalánról, de nem valószínű, hogy
iparczélokra fordították volna; ellenben termesztették a kendert (Kenderfark, 1421.,
Kenderestó 1429. és Kenderató), melyet külön tavakban, állóvizekben áztattak s házilag
dolgoztak föl; végre a komlót, melyre már 1334-ben utal Komlós helység neve, a belőle
gyártott sörre pedig (ha nem keresztnév) már 1315-ből Serföld és 1330-ból Serfestő falu
elnevezése."
V. Kertészet.
"A kertészetnek szintén van multja Aradban. Ha Kertes helynév csak a XVI.
századtól fogva szerepel is, kertekről már a XIII. században történik említés. 1214-ben
Boleszló váczi püspök a megyeri pusztán egyebek közt gyümölcsöskertet is ajándékozott
a leleszi premontrei konventnek. Már ekkor kertszerűen mívelték a szőllőt is; .............
1392-ben a Marosköz egy része gyümölcsfákkal volt beültetve s 1431-ben a miatt
pereskedett az aradi prépost és káptalan, hogy György prépost a káptalan egyik birtokát,
az aradi közlegelőt, hol a vásárokat szokták tartani, felszánttatta s ott most kertet akar
alakítani. Hunyadi János, ki gyakran tartózkodott Lippán, szép kertet rendezett be a lippai
szerzetesek számára. Alig hihetjük, hogy elhanyagolta volna a solymosi és világosi várak
környékét, vagy a Losonczyak a déznaiét; a világosi és déznai várhegyen ma is feltűnően
sok az orgonabokor; a rózsáról pedig Kalodva két előhegyét már 1510-ben Rózsásnak és
Rózsásmáinak nevezték. A köznemesek közt is akadtak kertbarátok. Így a Nadabyaknak
Fekete-Gyarmat közelében kertjük is volt a ház és nemesi kúria mellett, melyet azonban
1481. jún. 2. Dóczy Imre vett meg; 1485-ben Vizesy Tóbiás más javakkal együtt vizesi
gyümölcsöskertjét is elcserélte Vizesi Horváth Pállal, ki ezt már a következő évben
Dóczy Imrének adta el. 1486-ban Gúti Országh Sebestyén és Lőrincz az ellen tiltakozott,
hogy Kovászi (Kovaszincz) faluban Dóczy Imre János csanádi püspöknek két házat s egy
kúriát a hozzátartozó kerttel együtt 116 arany frt erejéig elzálogosított[. Rendesen a falusi
plébániák körűi is terűitek el kertek; de tényleg — azt is csak a kor legvégén, 1532ben — az egregyi (agrisi) plébános kertjét találom említve.
A konyhanövények közől ősréginek ösmerjük a babot; Babos földet Sziond és
Basarág közt — már 1232-ben felsorolják az okiratok. Legrégibb multú gyümölcsfánk
a körte, mellyel, szintén 1232-ben, Varsánd közelében találkozunk először, majd 1344ben Csanakeszi határában; a vadkörtefával 1412-ben, Bodonnál. A többit inkább
helynevek emlegetik, egyúttal annak jeléűl, hogy tömegesebben díszlettek; így
az almát (Almás, 1334., egy másik 1464.; Almaszeg, 1337., Kisalmáspatak, 1364.,
Almateleke,
1518.), szilvát (Szilvágy,
1439.,
Szilvásfalva,
1464.), meggyet (Medgyestelek, 1394., Medgyes, 1394., Medgyesegyház, 1418.,
Megyesth, 1483.), somot(Nagy- és Kis-Somos, 1438.) , diót (Diógy, 1467.), mely Radna
környékén most is sok százados törzset mutat; mogyorót (Középső-Monyorós, 1320;
Alsó- és Felső-Monyorós, 1515., mindhárom a mai Monorostia), epret (Eperjes 1471. s a
marosmelléki 1510.), szedret (Szederkény, 1406.) stb. Legnagyobb gondot azonban a
szőllőmívelésre fordítottak."
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VI. Szőllőmívelés.
"A szőllőmívelés legrégibb okleveles nyomára e megyében 1214-ből akadunk.
Ekkor a leleszi prépostságnak adta Boleszló váczi püspök a Makrahegy közelében levő
Nyikád faluhoz tartozó 12 szőllőskertjét, azon részt tudniillik, mely Tekösé, Leusták fiáé
volt valaha s melyen szent Margit egyháza épűlt; továbbá 10 szőllőskertet adott Galsa
faluban vinczellérekkel s lakásra és szántásra elegendő földekkel együtt; Egregyen
(Agrison) szintén adott 12 szőllőskertet, de vinczellérek nélkűl. Mindezen helyeket (Apa,
Nyikád és Galsa) szőllőskertjeikkel egyetemben vérszerénti rokona, Elvin váradi püspök,
1198. táján adta el Boleszlónak négyszáz ezüst márkáért (9600 mai forintért), hogy római
útjának költségeit fedezhesse. Elvin, némelyek szerént Bot bihari főispán fia, ki 1189-től
1200-ig űlt Várad püspöki székén, ezek szerént Arad-Hegyaljának első ismert
szőllősgazdája. S ha nem tulajdoníthatjuk is neki a szőllőűltetés kezdetét, annyi áll, hogy
nevével együtt emelkedik ki a felejtés homályából Arad-Hegyalja múltja. Az
adománylevél szőllőskerteket és vinczelléreket emleget, a mi azt mutatja, hogy rendszeres
és szakszerű kezelés alatt állottak már ekkor a Makrának — a mai Hegyes-Drócsának —
éjszaknyugati lejtőségei.
A helynevek tanúskodása szerént a régi és mostani Aradmegye számos vidékén
művelték a szőllőt. A Makra éjszaki oldalán folyó Fejér-Körös völgyében Boros-Sebes
(1552.) és Boros Jenő (1295.) voltakép csak a XVI. századon erről viselik «boros»
jelzőjüket; Arad-Hegyalja éjszaki részén feküdt Apatelek vagyis Szőllős (1319.), BorosTelek, Csigérfalva (1503.), Szőllős (1489.) és Boros-Megyer (1214. és 1334.); Arad
közelében a síkságon Boroshalom-Teleke (1506.) s a Temesközben Szőllős (1332.) A
középkorban leghíresebbek voltak az Arad-Hegyalja nyugati részén s a Maros mellett
fekvő szőllőhegyek. A Hegyalja egész tömegét Makrának nevezték még legdélibb, a
Maros mellett levő részén is. Épen Kovászi fölött emelkedett a Makra-, Csórvaés Kerekhegy; Gyáraknál a DornomálvagyDomómál, s Pálűlésénél a Szomolya. A Makra
déli
részén,
a
Maros
jobbpartján
Kalodva
mellett
a Rózsásmál vagy
a Rózsáselőhegy. Ezen kívűl gyakran emlegetik az okiratok Kovászi, Liki, Deszk,
Gyarak, Pálűlése, Kalodva és Lippa előhegyeit.
Az aradi káptalan és prépost jövedelmének egyik legjobb forrása a XIV. században
a bortermelés volt. Mivel nem tudtak megegyezni, kinek mi jusson a bortizedből,
nemcsak a királynak, hanem magának az országgyűlésnek is közbe kellett lépnie s 1392ben végre is úgy egyeztek meg, hogy 3/5 rész illesse a prépostot, 2/5 a káptalant. Ha
meggondoljuk, hogy a megye legnagyobb birtokosai közé tartozó Laczkfyak mily élénk
résztvettek nagy Lajos olaszországi hadjárataiban s ha meggondoljuk, országszerte mily
lendűletet nyert nálunk e hadjárat után a szőllőmívelés, biztosra vehetjük, hogy az aradi
Makra vidékén szintén emelték a Laczkfyak és mások a bortermelés ügyét.
A XV. századból valóban róluk szól az idevágó első adat. E szerént 1412. aug. 13-án
Kerekegyházi Laczk László az aradi káptalan előtt szent György csanádi
székesegyházának a Bold. Szűz Mária oltárát gondozó csanádi olvasó-kanonokját
megajándékozta a Makra-hegyen az aradmegyei Kovászi helység határában levő Csórva
nevű nagy, de most teljesen elhanyagolt szőllejével s a vele járó hegyvámmal, valamint a
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Maroson egy malommal; ennek a fejében azonban minden hétfőn misét kell mondania
az elhúnyt hívekért. A szőllők meglehetősen értékesek voltak; Csanády László lippai
polgár 1414-ben Pálűlésen egy szőllőt 500 s özv. Kis Pál né ugyanott a Szomolyán egy
másikat 400 frtért adott el Maróthy Jánosnak. A módosabb urak, úgy látszik, akkor sem
értek be egyszerű, síksági kerti borokkal; legalább igen valószínű, hogy az az egy akó
bor, melyet Neczpály László betlenősi házából erőszakosan elvitetett Szokoly László,
nem betlenősi, hanem hegyaljai termés volt.
A XV. század közepén még inkább emelkedett a szőllők értéke. Ezt egy elég
sajátságos példával is igazolhatjuk. 1471-ben is ugyanis Gúti Országh Sebestyén olykép
adta — az aradi káptalan előtt — Domómál nevű, Gyarak fölött fekvő s Antal bizerei
apáttól törvényesen visszaszerzett szőllejét Miklóssy Mihálynak és Demeternek, hogy
ezek magukat és örököseiket az ő Kovászi nevű falujában 200 arany (1200 mostani)
forint büntetés terhe alatt örökös jobbágyságra kötelezzék. 1479-ben viszont Lőkös
Demeter, a csanádi püspöknek Kovásziban lakó jobbágya perelt G. Országh Lőrinczczel,
Dóczy Imrével s Dóczy László özvegyével egy domómáli szőllő miatt; pőrét azonban
Országh Mihály nádor előtt elvesztette. Ez a szőllő lehetett az, melynek elfoglalása miatt
Dóczy Imre 1482-ben Haraszthy Ferenczet s nejét, valamint leányaikat (Országh
Lőrincznét s özv. Dóczy Lászlónét) perelte. Általánosabb érdekű Dóczy Imrének, Tóthy
Lászlónak, Keczer Istvánnak, Vadas Lászlónak, Tánczos Mihálynak és Kasza Jánosnak
1487. a miatt emelt panasza, hogy Hunyadi János kormányzó és erdélyi vajda annak
idejében Liki, Deszk, Kér, Ivánháza és Kasza aradmegyei falvak szőllőkilenczedét
önkényesen lefoglalta és Solymosvár építésére fordította s hogy azt Alsólindvai Bánffy
Miklós pozsonyi gróf azon vár részére még most is szedeti. Hasonló önkény ellen szólalt
föl 1494-ben Haraszthy István. E szerént néhai Báthory István, továbbá Báthory András
és fia, György, világosi várnagyai, Horváth István és Verbőczy János, valamint
tiszttartójuk, Moga László az aradmegyei Lippa és Kovászi előhegyein levő szőllejét
sérelmesen kilenczed alá vetették, összetaposták, sőt helyenként a tőkéket is kitépették
sírii, galsai, kalodvai s más jobbágyaik által.
A hegyrendőrséget mindenesetre szabályozni kellett valamiképen. 1498-ban
Mercziny György és Pethő László solymosi kapitányok, mint uruk, Corvin János
képviselői, csakugyan egyességre léptek Haraszthy Ferenczczel, hogy a kalodvai hegyen
nyert bor és az úgynevezett fertenpénz ügyében idáig folyt viszályokat kiegyenlítsék.
Ilyeneket azonban maga is támasztott az erőszakos természetű Haraszthy Ferencz. Mikor
p1. 1507-ben kiküldte emberét, nemes Sarlai Horváth Mátyást, hogy a pálűlési
szőllőhegyen a borokból kilenczedet szedjen, Baky Barabás váradi kanonok, továbbá
Baky Gergely, Miklós, Mihály és Fóris reá küldték embereiket s Horváthot nemes ember
létére is halálra verték. Ezért, mint főben járó bűnért, Ulászló király mind az öt Bakyt
maga elé idézte. Általában véve Corvin halála után Haraszthy maga részére igényelte a
kilenczed-szedés jogát az egész promontoriumon; s e miatt az özvegygyei, ki időközben
György brandenburgi őrgrófhoz ment férjhez, ismételve ízetlenkedett. Ennek
következtében 1510-ben az aradi káptalan, Perényi nádor megbízásából, megvizsgálta az
ügyet. A tanúk egy része odavallott, hogy a Rózsásmálon, vagyis a Rózsás-előhegyen,
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mely Pálűlése határában fekszik, Giskra idejétől Corvin János haláláig mindig
Solymoshoz szedték a tizedet; mások, hogy e promontorium folyton Kalodvához
tartozott. Kereky Pál szerént a Rózsáshegy gerinczén éjszakon levő útig Solymoshoz, az
azon túl levő résztől pedig Világosvárhoz szedték a kilenczedet; a tizedet pedig, mint
Frater Mihály, a kalodvai pálosok perjele bizonyította, Hunyadi János vajda idejében
Lippához szolgáltatták be, de a kalodvai kolostornak is adtak két-két hordó bort.
Pálűléséhez csak 1506. óta vittek kilenczedet, míg a parasztok tudomása szerént korábban
is ez volt a rend; s ezt maga Csályay László aradi alispán is úgy magyarázta, hogy
Haraszthynak pálűlési birtoka nem határos Brandenburgi Györgyével, hanem a
Báthoryakéval; sőt, hogy Pálűlése egyáltalán nem is szomszédos Solymossal és Lippával,
hanem csak Világosvárral.
Ilyen túlkapások következtében nem csoda, ha borból aránylag kevés jövedelme
volt a solymos-lippai uradalomnak. A mennyiségről bajos nyilatkozni, már csak azért is,
mert nem tudjuk, hány akó volt egy hordóban. Rendesen 70—80—90 hordó bort szűrtek,
1513-ban azonban csak 31-et s ebből 16 kellett a várőrség szükségleteire.
Lippa körűli szintén voltak szőllőskertek; és pedig a Vashegyen, hol 1525. decz. 5én egy, az országút, továbbá Darabos Mátyás és Pajzsgyártó János szőlleje által határolt
elhagyott szőllőt Kalmár Miklós 3 frtért vett meg, egy másikat pedig, melynek
szomszédjai Herbe János, a mái-említett elhagyott szőllő s az országút, 88 frtért vett meg
Dancsúl Orsolya megbízottjától, Szíjgyártó Mátyástól.
Az akkori Zarándmegye szőllőmíveléséről, az Elvin és Boleszló püspök idejéből
való adatokon kívűl, alig ösmerünk részleteket. Ott az egri püspök szedte a bortizedet;
éspedig a XVI. század első éveiben az odavaló többi papi haszonvétellel együtt
Czibakházy Márton vállalta magára, hogy azt negyedében behajtsa. Lehet, hogy a
zsombolyi főesperességnek a meszti (muszkai) szőllőhegyen máig is meglevő
pinczéjében gyűjtötték össze a tizedbort.
A bortermelésnek, mint láttuk, akkor is meg voltak a maga terhei : a hegyvám,
fertenpénz, kilenczed és tized; de hogy rendszeresen űzték, mutatja — már 1214-ben —
a vinczellérek említtetése. A hordók, melyekhez kitűnő tölgyfát kaptak a közel
hegyekben, az 1453-ban először említett akók szerént kisebbek, nagyobbak voltak. —
Mérésökre külön vinczellért alkalmaztak; 1487-ben Siriben Hordómérő Mihály és Lukács
nevű nemeseket említnek. A XV. századból névszerént csak 25—30 szőllőbirtokost
ösmerünk ugyan, de kétségtelen, hogy jóval nagyobb volt a számuk, s hogy a bortermelés
mindenesetre fedezte a vármegye lakosságának szükségletét. Jellemző különben, hogy a
Hegyaljának most legkitűnőbb pontjai, Magyarád, Meszt (Muszka) és Ménesi borukról
abban az időben épen nem voltak nevezetesek. A bor általában makrai név alatt került
kereskedésbe. Így írta még 1563-ban is Szikszai Fabricius Demeter, hogy Gyulán
gazdagon van mind Ceresnek, mind Bacchusnak adománya s a test semmit sem kénytelen
nélkűlözni; mert»A mit a termékeny Báródság s Makra teremhet;Teljes bőségben mind
Gyula kapja meg azt«.
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A szőllőskertek azonban még legjobb esetben is csak kis tért boríthattak, jelenben
is csupán 4260 hektárt (7400 kat. holdat) foglalnak el a Makrán (Arad-Hegyalján); a
hegység többi, valamint az alföld nagyobb részét jobbadán erdőségek takarták."
.".... talán Lippai B. István is, kit Bethlen Gábor 1614. január 22.-én megerősített a
Radna pusztult falu területén levő malom birtokában, melyet még Báthory Gábor
ajándékozott neki "
".......1616. június 12-án..........Bercsényi .......Boros-Jenőn szerzett egy nemesi kúriát
"
"Belső-Szolnokban levő falvait (Magasfalvát a kúriával, )...."
".....az egész Csúcsért és kastélyáért "
".... 1641. ápril 19.-én teleki malmának jókarba-helyezésére buzdította őt Ujlaky
László....."
".... 1607. .......nov. 9. új adományul nyerte a fejedelem malmai közt a Maros radnai
oldalán levő malmot..."
Csirő Mihály lippai vitéznek Lippa városa falai közt, Fodor Márton és Végh János
szomszédságában levő házát, mely közös unokatestvérével, Zalay Jánossal,
Rákóczy Zsigmond 1607. június 28. mentessé tette minden adótól és taksától és
szőlleiket, vetéseiket ........."
"......Czirják(borosjenei)Gáspár jenei vitézt........ Bethlen Gábor 1619. május 15.
emelte nemességre....... A már elaggott vitéznek, kinek háza is volt Boros-Jenőn,
II. György fejedelem 1646. május 28. két szőllőt adott; az egyik a jenei Somkerékhegyen Nagy Péter, Szabó (máskép Olasz) György és Ember János nemesek, a
másik pedig a Világlátó-hegyen Tóth Pál puskás-gyalog, Mészáros István leányai
és Mikola György jenei tizedes szőllejének szomszédságában feküdt"
".....egy malmot........... melyet Bethlen Gábor 1614. jan. 22. Balogh Istvánnak
ajándékozot......."
"....Diószeghy (Borosjenei) Kristóf deák borosjenei szolgabíró ...... 1657. június 4.-én
ménesét elhajtották a gyulai törökök..."
".. Ember János 1646. birtokos volt a jenei Somkerék-szőllőhegyen ...."
"....Gáborjani (Borosjenei) János borosjenei harminczados ........a Boros-Jenő
határában levő Makra-, máskép Kövespatak-hegyen jenei János zarándi alispán s
jenei András szőllei, valamint az országút szomszédságában egy elhanyagolt, de
általa újra beültetett szőllőt tehermentesen kapot ..."
"... Göröngyössy András 1607-ben szőllősgazda volt a pankotai előhegyen .."
"....Horváth (Lippai) Miklós 1607-ben háziúr volt a lippai Hosszúútczában......Báthory Gábor fejedelem a Maros radnai oldalán levő malmot Balogh
Istvánnak ajándékozta "
"....Kandó István 1607—1651. szőllőbirtokos volt a Makra-, illetőleg az
Orgonáshegyen...."
".....1604. azonban már mint a Kasza-család ősi jószágát emlegetik a halmágyi
kastélyt...."
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"....Kerek Mihály 1607. pankotai szőllősgazda ...."
"....Kis György 1608-ban borosmegyeri(magyarádi) nemes szőllősgazda volt (
Magyarádi)
"....Maróthy Mátyás és György borosjenei lakosokat,........... 1619. márcz. 19. tette
nemesekké Bethlen. Baglyosban egy szőllőt is adott neki...."
"....Mátyásy István 1607-ben borosmegyeri szőllősgazda, Mihály és Énea pedig
háztulajdonos volt ......"
"....Mézes István s Gergely borosjenei nemesek és János árvái 1652-ben BorosMegyeren a csúti hegyen szőllősgazdák voltak..."
"....Péter, borosjenei gyalogos hadnagy, 1646—1652. már szőllősgazda a borosjenei
Somkeréken ..."
"....Nádudvary (Kisjenei) János ........ 1607. július 26. Rákóczy Zsigmond neki már
mint borosjenei hadnagynak adott egy szőllőt Boros-Megyer előhegyén Mátyásy
István és Szegh István s egy másikat Pankota falu előhegyén (Aradmegyében!)
Göröngyössy András és Kerek Mihály szomszédságában ....."
"....Oláh (Borosjenei) Mátyás 1607. aug. 17.-én Rákóczy Zsigmondtól nyert czímeres
nemességet ......... 1646-ban szőllőtulajdonos a borosjenei Kövespatak-hegyen ...."
"....Paisgyártó (Borosjenei) Mihály 1643. jún. 24. egy szőllőt kapott I. Györgytől.....a
borosjenei Somkereken......."
"....Pankotay (Váradi) család ..... kapta a borostelki vízimalmot .."
"....Pap (Borosjenei) István 1649-ben nemes szőllősgazda volt a jenei Boganczoshegyen ."
"....Petneházy szatmár megyei családnak ......1607 júl. 26. a fejedelem minden tized,
kilenczed és hegyvám alól kivette a Makrahegyen levő két szőllejét, melyek közől
azegyik Kandó István és Bogdán Péter, a másik pedig Tömösváry Ferencz és
Szántó Ferencz szomszédságában feküdt .
".....Segnyey (Lápispataíci) Jakab fia, Zsigmond, az Aba-nemzetségből,......Bethlen
Gáborral........cseréli a csúcsi kastéllyát.
"....Soklyósy (Soklyói) István deák gyulai katona s két társa....... . 1568. decz. 7. a
lippai előhegyen levő szőllejét és szatmári házhelyét 85 frton Nagy Gergelynek
adta el."
"....Szabó András és István 1652-ben borosmegyeri szőllősgazdák "
"....Szántó (Borosjenei) Jánost, Kornis Zsigmond szolgáját, kinek apja lehetett az
1607-ben makrahegyi szőllősgazdáúl említett Ferencz "
".....Szentandrássy (Borosjenei) Györgygyei először 1601-ben találkozunk, mikor már
Boros-Jenőben lakott ........1601január 19.-én Bethlen Gábortól egy 500 frtos lóért
megszerezte a kóti és vizneki részjószágokat ...........1627. június 30. Gábor
fejedelem a tizedtől s kilenczedtől egész életére fölmentette a borosjenei
szőllőhegyen levő szőllejét "
".....Szőcs, máskép Szőrös Pál borosjenei vitézt a fejedelem 1652. szept. 4. BorosMegyer faluban az Agyagosban 1, Csuton pedig két szőllővel ajándékozta meg "
".....Temesváry Ferencnek 1607-ben szőlleje a Makrahegyen. "
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".....Tibáth (Pankotai) Mihályt és Lőrinczet 1618-ban nemesítette meg Bethlen
Gábor.........Két szőllőt is kaptak a jenei Nagy-Makra-hegyen Nagy Ferencz és
László Mihály jenei várkatonák szomszédságában "
".....Tóth (Borosjenei) Jakabnak 1646-ban szőlleje volt a Makrahegy kövespataki
részén "
".....Ujlaky (Borosjenei) Fülöp deák a borosjenei vár tiszttartója Rákóczy Zsigmondtól
1607. aug. 2. az egész Sikula es Ternova falut, ..kapta"
".....Veres (Megyery) Jánost és Ferenczet 1608. okt. 27. nemesítette meg Báthory
Gábor. ........ egy szőllőt kaptak a Kis Ferencz, Szőrös László és Veres Ferencz
nemesek szomszédságában; s házát, szőllejét és szántóföldeit minden teher alól
fölmentette....... 1652-ben V. Dánielnek a borosmegyeri csúti hegyen volt szőlleje "
"......Vér (Köröstarcsai) György, Mihály és Gáspár........ béli és jenei jószágait, a
Prépost- és Orgonás-szőllőt, ..örökölte....II. György Boros-Jenőn a Hosszúútczában Kenderessy Gáspár és Baka Ferencz szomszédságában házat, — az
Orgonás-szőllőben Kandó István és Bogdán László — s a Prépost-szőllőben a
fejedelem szőlleje és Rácz Mihály szomszédságában egy-egy szőllőt ajándékozott
neki; neki adta továbbá a pinkó-pusztai egész legelőt, "
".... Zöldy (Borosjenei).....István borosjenei várnagy a fejedelemtől egy szőllőt kapott
a Makrahegy Kövespatak nevű részén Tóth Jakab, Oláh Mladin és Csóka Mihály
szomszédságában ........Testvére lehetett Gáspár, 1648-ban már a borosjenei vár és
őrség alkapitánya kit hű szolgálatai elösmeréséűl II. György 1649. febr. 10 a jenei
Boganczos-hegyen Pap István, Petrovics István és Bornemisza Pál árvái
szomszédságában levő szőlleje után minden teher alól fölmentet .L.Östermelés
Megjegyzés:
Miért foglaltam a munkámba, a fenti részt be ? Mivel az egész munka amit
elkészítek az erdélyi(bánsági,pártiumi,székelyföldi, belső erdélyi és moldvai csángó)
magyar mezőgazdasági megvalósításokat gyüjti egy csokorba- egyszóval
mezőgazdasági örökségünket-, s mivel ezeken a területeken sok helyt több nép is él
és élt , ezért nehéz ma szétálasztani ilyen helyeken a megvalósításokat. Ezt a munkát
nagyon nehezitette az a tény is, hogy mára nagyon sok esetben a valamikori
magyarok által lakott falvak, ma majdnem minden esetben csak románok által
lakott helységek lettek. S ha a mai helyzetet vettem volna figyelembe, akkor nagyon
sok magyar megvalósitás elveszett volna. Viszont ha figyelembe vehettem azt, hogy a
határnevek,a tulajdonosok magyarok voltak azokat nyugodtan vehettem a magyar
megvalósítások közé.Különösen nehéz helyzet alakult ki adatgyűjtő munkám során,
például Arad-Zaránd megyében ahol legalább négy nemzet élt a megye
területén.Viszont mivel lehetőségem volt arra,hogy komoly szakmunkákból meritve
jobban tájékozodhattam, ezt a lehetőséget nyújtom az olvasónak is a fenti
anyaggal.Amelyből kitünik nagyon világosan,hogy a ma magyarok által alig lakott
helységekben valamikor magyar emberek,gazdák dolgozzák meg a földet, vagy
vezettek nagy uradalmakat, ahol az akkori haladó szinvonalnak megfelelő
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mezőgazdasági munkákat végeztek. Érdekes példák:Sikulai alma,magyarádi borokstb.
Kiss Károly
-A történelmi feljegyzésekből tudni lehet, hogy Szent István király felesége, boldog
Gizella királyné a Bakonyi Apátságnak 7 kapa szőlőt adományozott a makrai (apatelki)
dombon volt királyi szőlőkből. Egy kapa szőlő akkora szőlőterület, amit egy nap alatt egy
ember meg tud kapálni. Dr. Balla Géza nemzetközi hírű borszakértő az ügyben
megkereste a Bakonyi Apátságot, amelynek az irattárában megtalálták az adományozó
levelet. Ennek tiszteletére két küvé bort állítottak össze, egyik a Makra küvé, másik a
Keszla küvé, ami Gizella királyné nevét jelenti
L.Nyugati jelen 2016 január 14
-Ménes-Magyarád. Szőlőterülete 7801 kat. hold. Átlagos termése 152,109 hl.,
ebből 98,915 hl. fehér, 53194 hl. vörösbort képez. - E borvidék községei: Ménes, (Paulis)
Gyorok, Kuvin, Kovaszincz, Világos, Magyarát, Kladova, Almás, Pankota, Galsa,
Muszka, Arad, Uj-Panát, Radna, Agris, Apatelek v. Mokra, Boros-Jenő, Draucz,
Aranyág.
L.Borászati 1879 október
A halászat.......... A történetíró Istvánfy is erősen dicséri a Marosnak Eperjes és
Csála közt levő szakaszát a halak sokasága miatt. A bodrogi barátoknak a basák szabad
halászatot s halbehordást engedtek. Nagyban űzték a halászatot a Körös vidékén is; a péli
vámszedés és a Körösön való halászat joga még a XVI. század másik felében is az egri
püspököt illette. Szokatlan nagyságú pisztrángokat fogtak a deszni patakokban. A
Körösbe Boros-Sebesnél ömlő Sebes vizéből s más patakokból Wesselényi nádor asztalára egykor háromszáznál is több pisztrángot küldtek a jobbágyok.
Vadászattal rendszeresen nem foglalkoztak, pedig nagyon elszaporodtak a
vízimadarak, különösen a vadrucza és a vadliba. Sokra becsülték tolla miatt a darut; 1604.
Huszein gyulai bég Rákóczy lippai kapitányt a kért árpa helyett kétféle szép darutollal
ügyekezett megbékéltetni.
Az állattenyésztés helyenként némikép emelkedett, mivel a parlagon heverő
földeken csak ebből remélhetett még valami hasznot a gazda. A végeken sok lovas katona
szolgálván, természetesen nagy gondot is fordítottak a lótenyésztésre; 1635-ben a
jenővidéki birtokosoknak egy-egy lovast kellett tartaniok Jenőben.. Pompás fajlovakat is
növeltek; Bethlen Gábor 1601-ben egy 500 frtos lóért kóti és vizneki részjószágait
engedte át a jenei Szentandrássy Györgynek.. A törökök tehát szívesen hajtották el a
magyarok lovait; így pl. 1590. a déznaiakét, míg 1657. és 1658. tavaszán a jeneiektől
raboltak lovakat. Viszont azonban sok diplomatiai tárgyalást okoztak a jeneiek is, kik
1657. az aradi törökök ménesét kerítették hatalmukba. A sok áradás és a kolumbácsi
legyek miatt sokat szenvedtek a lovak. 1638. nyarán pl. a Jenő és Várad táján levő mezei
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hadak lovai — Melith Péter szerént — igen bágyadtak voltak »a sok légybogár és fű nem
léte miatt.
A baromtenyésztők szintén örökös zaklatásoknak voltak kitéve. 1574. a lippai bég
egy faluból 40 barmot hajttatott el, miért különben a szultán haragját is magára vonta;
viszont Halmágy vidékén 1604-ben a hajdúk 25,000 frt ára szarvasmarhát szedtek el,
hogy Magyarországban eladják, 1667-ben pedig a nadabiak marháit hajtották el.
A juhtenyésztést maguk a törökök is előmozdították, mert kedves húseledelök volt
a juh. Különösen a szerbek foglalkoztak vele. 1581-ben a fönlaki náhie 20 községében
összesen 27,127 juh után szedtek adót a törökök s 1587-ben a pankotai esperesség
területén még mindig 2390 dézsmabáránya volt az egri püspöknek.
A sertéstenyésztés külön fajt fejlesztett. A Vadász környékén lakó magyarok
ugyanis, épp úgy, mint a biharmegyei szalontaiak, mikor néha heteken át a makkos
erdőkben bujdokoltak a törökök elől, vad malaczokat fogdostak össze s ezeket csürhékbe
hajtva, megszelidítették és fölnevelték. Ezektől származtak a kevés zsírú, de igen jó húsú
vörös disznók, melyeket közönségesen szalontai fajnak neveznek s mely Vadász vidékén
most már jóformán kiveszett.
Földmívelést rendszeresen nem űzhetett többé a magyar ember. Ha szántani, vetni,
aratni, gyűjteni, nyomtatni, hordani volt kinn a határban, sohasem hagyhatta otthon
kardját, fokosát, baltáját, mert sohasem tudhatta, mikor üt reá a török. 1583-ban pl. a
temesváriak fölégették a desznieknek tizenegy asztagba rakott búzáját és szénakazlait;
viszont 1657-ben a temesvári basa panaszkodott, hogy péli jobbágyaitól ezer mérő
gabonát vittek el a jeneiek és a szalontaiak. ...................1607-ben ugyan Ivánházán
Székely István földén állítólag búzát, bort, zabot, kölest, árpát, kendert, lent is termeltek,
de talán inkább csak a papíron, mint a valóságban. Nem valószínű például, hogy az az
500 mázsa kender, melyet Báthory István fejedelem saját pénzén vásárolt a lippai törökök
számára, Arad-Zarándmegyéből került volna ki. A búzát különben, minőségéhez képest,
osztályozták is; így Zarándmegye törvényszéke 1609. jan. 28. elrendelte, hogy Király
György 25 (köböl?) nyolczas búzát adjon KisJuditnak.
Kertészetet a kath. papság kiszorulása után nagyobb arányokban nem űztek;
rendesen éppen csak annyi terűletet fogtak föl kertnek, a mennyiből konyháik
szükségleteit fedezhették. Kertes, mint helynév, 1553-ban fordul elő először. Voltak
kertjeik a borosjenei vitézeknek is, kik eleget panaszkodtak, hogy mikor 1636.
októberében Rákóczy katonáit a Körös a vár alól kiöntötte, azok az ő gyümölcsös, fás és
veteményes kertjei közé mentek tanyázni s mivel miattuk a lakosok az erdőre nem
járhattak, saját kertjeik gyümölcsfáit kényszerűitek fölégetni — 1652-ben Moga Gábor
halmágyi kőházához kert tartozotts külön szilváskertje is volt. Ravnának ősi diófái —
néphagyomány szerént — ezekből az időkből valók. Maga a török is pártolta a
gyümölcsfa-ültetésts bennlakásának legkedvesebb emléke a sikulai alma meghonosítása.
A sikulai alma, mely vadvizes talajban is jól tenyészik, »Magyarország pomonájának
büszkesége. Hagyomány szerént a borosjenei basának a vár mostani főbejáratával
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szemben a plébániai lakás helyén levő gyümölcsös kertjéből mindössze két almafa maradt
meg, melynek gyümölcsét a parasztok nem ették, mert későn ért; némelyek azonban, kik
szénaboglyában tartogatták, tél végén már jóízűnek találták. 1800 táján mutatóba bevittek
egyet Sikulára Atzél Istvánhoz, ki pinczéjéből húsvét táján felhozatván, azt rendkívül
megkedvelte, Pesten, Bécsben bemutatta és sikulai jobbágyait rábírta, hogy saját
kertjeikben is mentül többet ültessenek. Az eredetileg borosjenei alma így vette nevét
Sikuláról. — Viszont a most déznai alma nevet viselő muskatályfaj a déznai vár egykori
kertjéből terjedett el. Üvegházak az egész vármegyében nem voltak s I. György fejedelem
1636. okt. 24. maga írja, Boros-Jenőn mennyire csodálták az urak azt
a gránátalmát, melyet felesége Váradról küldött. A díszbokrok közől legáltalánosabb volt
az illatos, lilaszín virágú orgonafa (Syringa vulgáris L.), mely Világos vára körűi 9 s
Dézna vára mellett a déli oldalon levő Palota nevű egykori kertben több nagy csoportban
terem.
A szöllömívelés a török hódítás területén általában hanyatlott, de éppen nem maradt
abban. Zarándvármegye bortermését még 1562-ben is mintegy 20,000 akóra tehetni s
1568-ban a török kezében levő Lippa előhegyein levő szőlleje után is kapott némi pénzt
Soklyósy István deák Csakugyan, még a hódítás idején is sok bort szűrtek a lippai
polgárok; 1596-ban városuk ostromakor kieregették finom boraik egy részét, hogy az üres
hordókat a vár védelménél használhassák. A mint keresztény kézbe kerültek vissza az
egyes bortermő vidékek, azonnal szaporodnak rájuk vonatkozó adataink. 1604. tavaszán
még zúgolódott a borosjenei őrség, hogy nem juthat borhol] s pár év múlva ott is, Lippán
is újra virágzott a szőllőmívelés. Lippának 1607. jún. 30. János Zsigmond példájára már
elengedte Rákóczy Zsigmond fejedelem a hegyvám fizetését, júl. 26. pedig Petneházynak
a Makrahegyén levő két szőllejét vette ki a tized, kilenczed és a hegyvám alól. A
törököknek Lippára újból való betelepedése azonban másodszor is megakadályozta ott a
gazdaság ez ágának egészséges továbbfejlődését s általán csak a Makra éjszaki oldalán
lehetett ezentúl mívelni a szőllőt. Az egész XVII. században ezentúl csak a borosmegyeri,
pankotai és borosjenei szőllőhegyeket használták.
1) Boros-Megyeren 1607-ben Mátyás István, Szeg István s Nádudvary János; míg
1608. Veres János és Ferencz, Kis György, Szőrös László — s 1652. az Agyagosban
Szabó András és István, Csókássy Mihály árvája és Szőcs Pál, Csúton pedig Szőcs Pál,
Nagy Péter, Kis István, Veres Dániel,Mézes Gergely, István és János szőllősgazdák nevei
ösmeretesek
2) Pankota falu előhegyein 1607-ben Nádudvary
Andrásnak és Kerek Mihálynak voltak szőllőskertjeik.

Jánosnak,

Göröngyösy

3) Boros-Jenő határát mívelték leggondosabban s a fejedelmek e végből elég bőven
osztogatták a mentességeket. Az országgyűlés már 1617. májusában felszabadította a
jenei vitézeket minden bortized fizetése alól. A Kövespatak, Boganczoshegy, Szőllő,
Baglyos, Banyácz, Orgonás, Prépostszőllő, Somkerék és Világlátó voltak a promontorium
legnevezetesebb pontjai s 1626—1651 közt Bogdán László, Boros Péter, Csályay Katalin,
Czirják Gáspár, Ember János, Gáborjáni János, Gáspár János, Jeney András és János,
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Kandó István, Lupa János, Maróthy György és Mátyás, Mészáros István, Mikola György,
Nagy Pál, Oláh Mladin, Paisgyártó Mihály, Petneházy István és neje, Rácz Mihály,
Rokszini György, Simon András, Szabó Ábrahám és György, Szentandrássy György,
Tóth Jakab, Pál, Anna és Erzsébet, Vancsa Gergely, Vér Ferencz és Gáspár és Zöldy
István a birtokosai.. Számos szőlleje volt azonkívül a fejedelemnek is, kik közől I.
György a Kövespatakon, vagyis a tu-lajdonképeni Makra-hegyen maga is újra
beültettetett egyes elpusztult terűleteket.. Apatelkén most is Rákóczy-szőllejének
neveznek egy 17 holdas szőllőt; róla neveznek ott három forrást s egy kénes kutat magán
a Makrán s Rákóczy pinczéjének híjják a Makra trachitjába vágott hatalmas üreget,
melynek legnagyobb hossza mintegy 60 s magassága 4—5 méter. A 7 - 8000 hektoliter
bor befogadására alkalmas pinczét, melynek kőanyagát alkalmasint a borosjenei vár
építésénél használtatta föl a két Rákóczy György, — 1808-ban Atzél István tisztíttatta ki s
tette ismét használhatóvá ......"
L. Márki Sándor
Halászat.
"a harcsáiról híres Sikula czímerében vannak halak. "
"újabban Török Endre 8 tóban fogta föl a patakok vizét s mesterségesen kezdte
tenyészteni bennök a halakat, melyeknek számát 35.000 re növelte. "
Állattenyésztés
Szarvasmarha
"A hegyvidék legszebb czímeres marháit Berzován és Govosdián tenyésztették.
Gorove Kristófnak magának 1500, a túri «sánta görög»-nek 1000, a vingai
Kacsamághoknak 600, ........marhája volt" "A megyében ekkor nem foglalkoztak
marhahízlalással; de e tekintetben csakhamar mégis Aradot tekintették az ország első
vármegyéjének. 1850. táján már mintegy 10,000 ökör hízott a legelőkön s a 41 szeszgyár
istállóiban is néhány ezer, úgy, hogy 1850-ben csupán Bécs számára 14,780 darabot adtak
el. A bécsi marhavásár ügye azért mindig első sorban foglalkoztatta Arad megyét.
Legkitűnőbbnek tartották 1848. előtt a kisjenei gulyát, melynek anyagát József nádor
1818—20. közt kezdte összevásárolni és gr. Gyulay Ferencz zarándi és panáti gulyáját,
mely a bácsmegyei Latinovichok gulyájából eredt. "
Lovak
"A kincstár s egyes földesurak, pl. Csernovics Mihály, már 1770. előtt kísérletet
tettek, hogy nemes ménlovak beszerzésével emeljék a lótenyésztést; az eredményt
azonban éppen nem találták kielégítőnek. 1774-ben, mint szakértőnek, Kászonyi András
főjegyzőnek, maga a vármegye adott 100 aranyat ménlovak vásárlására s 1776-ban már
volt is három csődöre a megyének, mely azokat Szent-Annán, Eleken és Pécskán
helyeztette el. 1771. okt. 21. és 1780. szept. 15. elrendelte, hogy minden ménestartó
község egy-egy jobb csődört vegyen s hogy kistermetű méneket többé ne eresszenek a
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ménesbe. A földesurak közől ekkor Lovász Zsigmond, Edelspacher Zsigmond, Kászonyi
András, Csernovics Lázár, Lukács György és Bogdanovics Tódor tartott méneseket "
"Atzél Józsefnek keresztezett magyar lovai s Borosjenőn az ő és Gurbán Atzél
János angol ménei, ...... az ország híresebb ménesei közé tartoztak".
Juhok
"1794-ben..........azt írja a megye, hogy területén csak magyar és maczedóniai juh van,
német és spanyol nincs "
" A juhnemesítést nagyobb arányokban a Kászonyiak sofronyai jószágának bérlője,
Vörös Zsigmond kezdte meg "
Sertések
"A sertéstenyésztés kezdettől fogva jobban bevált. Sovány, de kitűnő faj volt a
törökhódítás után tenyésztett fekete s kivált a vörös fajta; ez utóbbit, főkép Vadász
környékén, vad malaczokból nevelték föl. 1720-ban Aradon csak házi szükségletekre
makkoltattak 60—70 ártányt. — Még 1770—80. közt is csak 5—600 sertése volt Arad
városának. A vármegye mocsaras, áradásos vidéke mindenesetre kedvezett a
tenyésztésnek. "
"1806. táján a zarándi téli (decz. 17.) vásárra 9000 hízott disznót is fölhajtottak,
köztük akárhány 2—4 mázsásat. .......... Atzél István, ki különösen a hosszú, lelógó fülű
disznókat honosította meg, ezeket csicsókával tartotta, sőt ezzel hizlalta a maglókat is.
Kerűlősön a pompás cser- és tölgymakkot, melynek köble 4—6 máriásba került, 1 m.
széles és 3 m. hosszú vermekben ásták el, s nemcsak télen és tavaszon, hanem néha még
nyáron is azt etették a sertésekkel, kivált a malaczokkal és fias koczákkal. A vermet
pozdorjával, náddal, sással, szalmával fedték s földdel hányták be.]. Atzél Antalnak
Borosjenő mellett az antalfalvi pusztán tartott albániai sertései a harminczas években
országos hírűek voltak[.. József nádor 1833-ban a Szerbiából, Milos hg uradalmából, 2
kant és 9 koczát hozatott s Kisjenőben 1859. már 2809 sertése volt. A sertéstenyésztés
járt uradalmában a legtisztább haszonnal. A sertések száma 1869-ben 293,819. "
Méhek
"Méheket szintén jobbadán a hegyvidékiek, kivált a magyarádiak tenyésztettek s nagy
sikerrel, mert sok hársfájuk volt . .....Pécskán városi méhész-egyesület alakúlt. "
Földművelés
"A legtöbb aradmegyei község pecsétjén a földmívelés jelvényei, eke, ekevas, kasza,
búzakalász van feltűntetve. A vármegye sík részén igen sok és szép tiszta búzát szoktak
volt vetni és pedig fölváltva, tavaszit és őszit. Ebből készítették a híres aradi
lánglisztet........ A lisztlángnak (montliszt) való búzát mesterségesen készítették elő. A
legszebb piros búzát ugyanis a gazda teknőbe töltötte s oltatlan mészporral gyöngén
behintve és vízzel kissé befecskendezve megpárolta, (úgy, hogy két pozsonyi mérő
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búzához vízben rendesen 5 itcze pormeszet eresztett föl) és őszszel, Szent-Mihály-napkor,
úgy vetette el a búzát ......Arad-, ......-, Bihar-...... mindenesetre az elsők közé tartozott,
mely a ...krumpli termelés..... ágát fölkarolta s midőn b. Bercsényi Pál 1840-ben a
földmívelők közt való kiosztás végett több jó burgonyafajtát ajéndékozott Arad
városának, ez ezt elég érdemnek tekintette arra, hogy a bárót díszpolgárrá válassza."
"1773-ban Tornyán, Kurticson és Szent-Tamáson már dohánykertészek laktak, kik
közöl 34-en panaszt emeltek Andrássy György ellen, hogy az utóbbi helyen zaklatja
őket....... különösen a Kászonyiak és Marczibányiak termesztették a «jó kemény és zsíros
dohányt" "....... Az orsz. dohánykiállítást a földmívelésügyi minisztérium 1876. Aradon
rendezte "
" A kender-termesztés nagyobb divatban volt a mostaninál, mert a fejérnemüt a nép
otthon, házilag készítette. ...... A csintyei híres kendert a Pogányérban szokták volt
áztatni; szívesen vették a szentannai és fazekas-varsándi kendert is "
Napraforgót a XVIII. század végén több holdon Deseő Ádám kir. tanácsos és aradi
kamarai praefectus kezdett vetni Silingyián s belőle a brabantihoz hasonló olyan jóízű
olajat üttetett, mint Rhédey Lajos Nagyváradon
"....takarmánynövények közől a luczernát először Almáson, 1806-ban vetette P. Nagy
László......"
"A főzeléknek valók közől a vármegye 1794-ben 5—5 krajczárban határozta meg
a lencse, borsó, paszuly és köleskása s 4-ben a zsemlekása itczéjét. Káposztájáról SzentMárton, Kurtics és Elek volt a leghíresebb; 1810-ben Boros-Sebesen P. Nagy Lászlóné is
250 frt ára káposztát adott el s több haszna volt belőle, mint urának a könyvírásból. "
"A gyümölcstermesztés meglehetősen virágzott. 1735. Simánd és — néhány évtized
múlva — Kurtics sárga- és görögdinnyéjét a megye határain túl is ösmerték. Atzél István
a század elején jött reá, mily kitűnő fajta a borosjenei parochialis kertben termő
törökalma, melyet azután Sikulán nagyban termesztett s Pesten, Bécsben is nagy
tetszéssel találkozott, midőn bemutatta. A sikulai alma azóta Magyarország
pomologiájának elösmert büszkesége. Híres volt a déznai muskotály is és a gyuliczai
pogácsa-alma is. "
" . Bőven volt baraczk és dió is. A radnai diófákat hagyomány szerént az első Jósák
ültették. A gyümölcsnemesítés tekintetében jó példával járt elül Atzél István, P. Nagy
László, Horky István (1835. táján buttyini jegyző), a Kornély-család, mely Mézesen édes
gesztenyével tett kísérletet, Őry Ferencz (1857—76. soborsini jegyző) s újabban az aradcsanádi vasutak igazgatósága. 1769-ben már sok eperfa volt elültetve a megyében, mely
az első epreskertet Glogováczon rendeztette be, hogy csemetékkel azután onnan láttasson
el más községeket is. 1847. előtt még jókarban volt ez az epreskert, mint az aradi, csintyei
és b.-sebesi is. ......."
"........Csakhamar közmondásos lett, hogy «tokajit a betegnek, ménesit az
egészségesnek!» s Baróti Szabó Dávid a «Paraszti majorság»-ban (11. könyv) 1780-ban
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már megénekelte, hogy «a somlyai, ménesi grófok táblájokra megyén». Hatvan év múlva
Vörösmarty zengte meg a ménesi bort, mely sötét, mint a czigányleány és «benne a szív
édes lángja ég!........Ki nem hallotta hírét — kérdezi Magda Pál — a ménesi sötétvörös,
mézédességű, fűszerszámos és erős bornak?
"Mióta 1785. jún. 24. kimondta a megye, hogy nagyobb gondot kíván fordítni a
szőllőmívelésre, s a királyi biztos 1788. nov. 2.-án fölvetette azt a kérdést, mi módon
lehetne több ménesi bort nyerni, valóban mind több és több terűletet ültettek be. Így pl.
Pankotán a Szodomláp végén 1801-ben, Boros-Sebesen Kosztolányi János tiszttartó és
Thuróczy Taddé ispán, Kocsobán Nagy János (jó szerémi zöldet), Ravnán Jósa Gánul,
Konopon, Déznán és Laázon a Török- s Mézesen a Kornély-család, Silingyián és
Lugozón Deseő Ádám, Boros-Sebesen (300 holddal) ..............1840. a paulisi
Boroshegyen Boros József stb.; sőt a síkságon is, hol pl. a feketegyarmatiak 1794. okt.
25.-én kérték a szőllőültetés megengedését, Szemlakon pedig 1797. kezdték meg. A
század végén Aradban már 19 borvidék (Mokra, Pankota, Magyarát, Ágris, Muszka,
Almás, Galsa, Világos, Kovaszincz, Kuvin, Gyorok, Ménes, Paulis, Kladova-Radna,
Dézna-Kocsoba s a kertiek közől Arad s vidéke és az Erdőhát) volt ismeretes."
"A termelők a XIX. század elején nagy pinczéket építettek; Pankotán az uradalom
1806-ban kettőt is 20,000 akóra; Apatelkén Atzél István 1808-ban, a Rákóczy-pincze
átalakításával, a megye legnagyobb pinczéjét készíttette. Csak a XIX. század elején jöttek
divatba
Arad-Hegyalján
a
ritkán
szűrött
bortaposó zsákok,
melyek
segítségével előbb végezték a szüretet s több fejér bort is nyertek. A rendi időkben
nagyon vígak, zajosak voltak a szüretek, kivált a magyarádi Nagy- és Kis-Úrihegyen, hol
kolnáról kolnára jártak a vendégek s velök a czigánybandák, sőt hébe-hóban a
vándorszínészek is. Mind sűrűbben látogatták a szüreteket a kereskedők, hogy necsak
Magyar-, hanem Lengyel-, Orosz- és Németországban is piaczokat teremtsenek az aradi,
főkép ménesi boroknak. 1832-ben a 12,000 hold hegyi és 8000 hold síksági szőllő már
körülbelül 470,000 akó bort termet.. Harmincz év múlva 120—130,000 akóra tették
csupán a ménesi asztali, 8—9000 akóra a ménesi aszú, 6—7000-re a ménesi máslás és
100,000 akóra a magyaráti jó fejér asztali bor évenkint való mennyiségét. 1860—70. közt
a középtermés 143,014 akó volt."
" Fényesen bebizonyult ......, hogy a ménesi kiállja a tengeren való szállítást; s
bebizonyult ez a paulisi fejér és vörös borokról is, melyekből Kornis József 1860.
novemberében küldött néhány akót Rio-Janeiroba, hová azok 1861. márcziusában jó
állapotban érkezvén meg, azonnal újabb 50 akóra kapott megrendelést. Ugyanakkor gr.
Zselénszky László egyszerre 2000 akó aradhegyaljai bort küldött Londonba Diósy
világhírű pinczéjébe s ezzel hatalmas példát adott a borkereskedésre. Az almási rizlinget
Rómába (Triesztből Anconáig) Mezei Péter kezdte szállíttatni. Ezek után mindjobban
emelkedett a borkereskedés, mire maga a kormány is gondot kezdett fordítni, hogy e
vidéken teljesen meghonosúljon az okszerű szőllőmívelés és pinczegazdaság s 1881.
fölállította a ménesi vinczellérképző-intézetet."

53

Arad megyében megjelenik a Gazd. Lapok (1858-1859-1860) és a Méhészeti
Lapok, utalás van a Bihari Gazda(1881) lapra
L. Márki Sándor
Arad vármegye:“1908-ban szántója 279.946 ha,ebből búza 122.598 ha,tengeri
79.515ha burgonya 2161 ha,,cukorrépa 1728 ha, dohány 2161 ha, kender 1412 ha.Még
vetnek
rozsot,árpát
,babot,
lencsét,borsót.Kertek
területe
9804
ha
sokgyümőlcsel:cseresznye,meggy ,kajszinbarcak, szilva, körte alma(hires sikulai
alma)Dinnyét 396 ha termelnek.Szőlő régi idők óta híres ,hegyeinek lejtőin kivált az
Aradi Hegyalján Paulistól Magyarádig (Paulis, Ménes, Gyorok Kovászi, Aradkövi,
Világos,Pankota) kiváló bor terem amely ménesi és magyarádi néven kerül forgalomba.”
Állatállománya :1895-ös ősszírás alapján: 112.728 drb, szarvasmarha, túlnyomó
részben -78.532 - magyar-erdélyi faj, 18.084 piros tarka, kevés mokány, borzderes,
54.721 ló, 160 szamár 84.166 juh, 15 406 kecske, és 211.365 sertés.
L. Révai
Aradon.
A paulisi-barackai és csálai állami szőlőoltvány termelő telep 1892-ban alakul
meg..1893-ban átveszi a z Országos Szőlőoltvány telep Részvénytársaság.A telep 120
hold nagyságú, az állam 1200 holdra emeli a telep nagyságát,de bebukik és ezért 1898ban újra állami kézbe kerül. Ekkor ,lett az igazgatója id Kosinsky Viktor egészen 1908ig.Több millió oltványt termeltek.
L. MAÉ.
-Arad megyében
a bőhatárú Arad városában ,Mikelaka,Kovaszincz,Kövi
helységekben ,valamint a csak 1720-ban összeírt ,e megyében fekvő katonai helyeken
Pécska,Glogovácz,Mondorlak,Szemlak,Paulis és Szabadhelyen mindenütt az első foglalás
módja divatozott.(“juxta praxim loci eligitur Campus pro libitu et qui melius placet illum
solent excolere”)vagy”ubi qui placet quantum volt arat”tanyaszerüleg ,amit katonai
helyeken általány”szállásnak” neveznek s ugyanazt a földet 5-6 évig élik egyfolytában
minden forduló nélkül”
L .Tagányi.
-1542-ben a sáskák minden gabonát felemésztettek. Arad megyében.
L. Dr. Rodiczky
- A magyar Földművelésűgyi Minisztérium erdélyi kirendeltsége a földművelő
népet a racionális tenyésztési elvekkel a nagy számban szervezett gazdakörök által
ismertette meg. Ezek állattenyésztő tagjaik részére kötelező érvényű, célszerű
tenyésztésiszabályokat dolgoztak ki. Meghonosították a törzskönyvezést bélyegzéssel
együtt. Előmunkálatokat végeztek tejelést ellenőrző egyesületek létesítésére. Több helyen
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megalakultak a községi kölcsönös állatbiztosítószövetkezetek, miáltal az értékesebb
állatok tartásának kockázata csökkent. Továbbá, az oly fontos állategészségügyi
berendezkedés tökéletesítése céljából, Bihar vármegyében határozatokat hoztak a községi
állatorvosok számának szaporítására. Az állatbiztosító társaságok működése is kívánta
ezt.
-A kirendeltség arra törekedett, hogy az apaállatok községi házi kezelésbe
vétessenek. E célból szorgalmazta községi istállók, kifutók és a közlegelőkön az
apaállatok helyes takarmányozása céljából ún. „bikakertek” létesítését. ……….. Arad
vármegyében a nagyhalmágyi járásában 5 körjegyzõség részére községi bika-istálló
létesítésére 500-500 korona államsegélyt eszközölt ki a kirendeltség 1914-ben.
L. Fekete vagy tarka
Vidéki tudósítások.
Paulis, 1871. nov. közepén. Az aradvidéki déli hegyalján a szüret nov. 5-kén
befejeztetett. Az uj must jóságát illetőleg következők állhatnak: kik octóber végével vagy
november elején tevék meg a szüretetést, — és a kiknek szőlősük déli és délnyugati
fekvéssel bir, ott mindenütt jó és jeles új bort lehet találni; különösen pedig azon
szőlőhegyeken, melyeknek kizárólagosan túlnyomó kék kadarka fajuk van. Helyenkint
találtatott 22 — 24°/0 édességü must is, azonban borainkra még nincsen vevő, hacsak
felette nyomott áron nem adatnak át. Itt-ott vörös bort is lehete csinálni, mely jóllehet
nem a 68-ik évi ugyan, de mégis felette áll minden tekintetben a 69 -ik évi termésnek.
Nagy Zoltán.
L.Borászati 1871 október
Paulis, Aradmegye, 1873. jan. 24-én.
Szőlőseink eddig még ugy a hogy megvannak. Furcsa időjárás! az ember nem
képes magát tájékozni. Telünk eddigelé még nem volt, s ibolyát karácsonykor találni,
nem volt meglepetés; sőt uj év napjaiban a méhek is ki-ki bújtak. t .i. Őszünk száraz volt,
és az okozta, hogy az ép rügyek duzzadni nem kezdtek. A szőlők mind be vannak fedve
és pedig főbb része nagyon korán. Három nap óta esik az esős hogy mi fog történni, azt a
jó ég tudja, de ez idén hihetőleg az lesz a baj, hogy be vannak fedve a szőlők; a kapállás
könnyen megtörténhetik, ha az idő enyhe fordulatot vesz. — Bizony-bizony nehéz
napjainkban becsületes embernek megélni.
Nagy Zoltán.
L.Borászati 1873 január
Paulis, Aradmegye, 1873, május 2. Május 1-én a reggeli órákban elfagytunk bizony
mink ujolag. Szőlőseink alantabb fekvő legtermékenyebb részei tönkre téve.
Gyümölcsünk is oda van. Oh ! te árva magyar szőlész ! elborult fölötted az ég! inog
alattad a föld — rosz csillagzatban születtél. Nem tesz semmit. Küzdj, fáradj és dolgozzál
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újból és megint újból. De hol az anyag, de hol a pénz ? Rettenetes confusio.... mi itt a
mód, hogy élhessünk, ezt kérdem én. N. Z
L.Borászati 1873 május
Paulis , Aradmegye . 1873. Aug. 7. A körülmények változtak. A tavasszal
mutatkozott tenyészerő a lankadság állapotába ment át. Junius 2-dik felében, egy esőnk
volt és juliushóban ismét csak egy; e két eső pedig nem elegendő a tenyészet erejének
fentartására, és a gyümölcs fejlődésére. Nehéz idők ónsulya merült fel ismét reánk.
Milyen lesz majdan a szüret ? — ma még sejteni sem lehet; különben is a fagyroritotta
részeken és a tőkéseken: „miseria" mutatkozik; ott pedig, hol közép termést reméltünk: a
szemek leperegvén: egy-egy kocsánt alig őriz itt-ott egy szemszölő. De nem is csoda, a
folytonos tropicus hőség meghoz minden roszat; helylyel közel a penész is mutatkozik.
Augustus első felében, a midőn még a napok meglehetős hosszúak, ha többször esőt nem
kapunk ugy, adieu!
Nagy Zoltán.
L.Borászati 1873 augusztus
-Klosterneuburgból hozatott simagyökeres vesszők megrendelőinek névjegyzéke.
Arad vm. 2869;70 Pankota,
Rochel Károly. 1871/72. Pankota. Chatel Ottó.
Arad, Rochel Károly 1872/73. Gyorok. Tüzes Imre. Arad. Grünwald Ferencz. Kászony
János. 1873/74. Arad. Rochel Károly. drb.
L.Borászati 1875 március
-A fehér asztali borok csoportjában 1875-ben mint kitűnő első rendűnek találtatott
a Boros testvérek év nélküli paulisi bora.
L.Borászati 1876 március
- Aradmegye borvidékei közül első helyet foglal el a ménesi Hegyalja , mely
szintúgy, mint a magya r á t i, gyöngéd lejtésű, meredek hajlású szőlők ritkábbak levén. A
legjobb fekvésű szőlők itt is a déli lejtőjüek, mely egyúttal az uralkodó hajlási irány .
L.Borászati 1876 április
-Boreladási ügybenaz „Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület" borászati osztályához
— néhány szó. Biztos anyagi alap nélkül egy nemzet sem tarthatja fenn magát. Hazánk
jövendőbeli alapja csakis a gazdaság és a szőlőmivelés czélszerü módjainak kezelésein
biztosittathatik. . Ami a mezőgazdaságot évről-évre ostorozza a rendetlen időjárás; a
borászatot pedig könyörtelenül fosztogatja — a szabad ipar leple alatt — a lelketlen
csalók és a szennyes üzérkedők gomba módra felszaporodott kufárnépe; meg kell
mentenünk e kapzsi-kezekből a nemzet ezen egyetlen kincsét gyorsan, hamar, s ma
inkább mint holnap.
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És biztositani kell a külföld bor vásárló embereit a jó kellék beszerezhetése körül;
erre pedig az eljárási mód igen egyszerű: Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület"
borászati osztálya közvetlenül tegye magát öszszeköttetésbe a külföld nevezetesebb e
nembeli czégekkel és a nemesb borvidékek lelkiismeretes termelőivel azért: hogy a
napjainkban szélesen elterjedt csalás és viszaélés határozottan kiszorittassék. Minden
nevezetes borvidéken van még anynyi becsületesség, miszerint a boreladási eseteknél
szükséges utbaigazitás és közvetités emberei megtalálhatók.

Arad déli hegyalját illetőleg: Paulis-, MénesGyorok- és Kuvin hegyközségeken,
mely szőlőhegyvidékeken kitűnő bakator, vörös és asztali fehér borok nagyban
termeltetnek — az alólirt közvetíteni mindenkor kész. Ez alkalommal is köztudomásra
hozatik e kővetkező saját termelésű és tisztán sortirozott hegyi-borkészlet: 1872-től
1878-ik évig: Bakator, vörös és asztali fehérborok mintegy 300 — 350 hectoliter. 1879-ik
évi bakator, vörös és asztali fehér borok (2 /t fehér, vörös bor és szintúgy 50—60
hectoliter siller bor — összeségben ezen évről mintegy 450 hectoliter bor ; mely tétel
szám az előbbinél kitesz: mintegy 750 — 800 hectolitert; ára pedig egyre-másra az
egésznek a termelés helyén — edény és portón kivül — liter után : 16 kr.
Paulison, Arad megyében február hóban. Nagy Zoltán
L.Borászati 1880 február
Szőlészeti és borászati vándortanítók. A szőlészeti és borászati szakismeretek
terjesztése czéljából a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter az alább
megnevezetteket ideiglenes minőségű szőlészeti- és borászati vándortanítókká nevezte ki,
s őket az e czélból megállapított s szintén lent megjelölt vándortanítói kerületekbe
osztotta be: IX. kerület: Arad, Temes és Krassó-Szörény m.; székh.: Ménes; vándortanító:
Rácz Sándor.
L.Borászati 1886 május
A szölöszemzés és zöld oltási tanfolyam Ménesen és az aradhegyaljai gazdakör
közgyűlése Gyorokon.
Mint az előzőleg hirdetve volt folyó hó 11. és 12-én a ménesi m. kir.
vinczellérképezdénél a szőlő zöld szemzése és ojtása tárgyában a miniszteri kiküldöttek
közbejöttével tanfolyam tartatott, melynek lefolyását a következőkben juttatjuk a
közönség tudomására : Szombaton, 11-dikén, reggel az országos borászati
kormánybiztos, nsgos Miklós Gyula kir. tanácsos ur megérkezett s vele egyidejűleg
Fekete Pál erdélyrészi borászati vándortanító és Wény János filloxera-felügyelő. Később
Kovács Ágoston. Pálya Mátyás, Eőry Kovács Ferencz 6 mások, köztük több paraszt
szőlősgazda és vinezellér megjelentek az előadás meghallgatására, kiknek, mivel Morágyi
István a nagy-enyedi vinczellér-képezde igazgatója és Farkas István malomi
(baranyamegyei) szőlősgazda, első a szőlőszemzés, utóbbi a zöld ojtás előadója, a reggeli
vonattal nem érkezhettek meg, maga a kormánybiztos ur mutatta meg a nemesítés módját
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s egy szakszerű és világos előadásban megérinté, hogy miért és mikéni, kell ezen
nemesitési módot végezni.
Egy, a vinczellérképezde igazgatójánál töltött barátságos ebéd és élénk eszmecsere
után a délutáni órákban a baraczkai állami amerikai szőlőtelepet nézte meg a társaság,
melyet az árvíz által okozott rombolás miatt nem a legvirágzóbb állapotban talált.
Másnap, vasárnap reggel 8 órakor volt az aradhegyaljai gazdakör közgyűlése Gyorok
községházánál, melyen Vizer Péter elnöklete alatt, mint vendégek résztvettek; Miklós
Gyula borászati kormánybiztos, Atzél Péter. Kabdebó ezredes, Morágyi István. Fekete
Pál, Wény János, Kászonyi, Török János stb még mint tagok jelen voltak : Avarffy
Géza, Buczurka Ferencz, Kovács Gusztáv, Koczó Károly, Kocsuba Péter, Kaufmann,
Kohn H., Kelemen György, Molnár Lajos és Varga Imre, mint jegyző s több mások.
Az elnöki jelentés tudomásul vétele után határozatba ment s elfogadtatott az
elnökség által kidolgozott tervezet alapján Gyorokon, f év őszén, egy szőlő-, gyümölcsés borkiállítás rendezése, mely czélból egy rendező-bizottság választatott és pedig Vizer
Péter elnöksége és Vargha Imre jegyzősége mellett: Avarffy, Molnár, Kovács G.,
Kászonyi, Koczó, Eőry, Kohn rendes, Kaufmann, Buczurka és Kelemen póttagokból, kik
is kötelességüknek ismerik a részletesen kidolgozott kiállítási tervezetet mielőbb a
közönség tudomására juttatni. Ezzel kapcsolatosan Miklós Gyula borászati
kormánybiztos ur figyelmessé tette a kört azon körülményre, hogy a borok
Francziaországba való kivitelénél mily szigorú vegyelemzésnek vettetnek alá s hogy ez
mennyire megneheziti az exportot.
Czélszerű volna ennélfogva ezen vidék boraiból — ezen kiállítás alkalmával —
egy elemzési táblázatot összeállítani, mert igy a vidék borainak általános összetétele
ismertté válva, azok meghamisítása megnehezítve, mig kivitele megkönnyítve volna.
Eme figyelmeztetésért a kör elnöksége köszönetet mondva, megígérte, hogy a kiállítás
programrajába okvetlen felveszi a kiállított borok elemzését, annál is inkább, mert erre a
ménesi vinczellérképezde igazgatója vállalkozott. Több apróbb ügy elintézése után elnök
a gyűlést berekesztvén, feláll és szót kér Miklós Gyula kormánybiztos ur és egy kitűnő
beszédben a közönség szeme elé állította a filloxera-védekezés jelenlegi állapotát, az
eddig elért sikereket és sikertelenségeket és felhívta. hogy vegyen részt a szőlő zöld
szemzése és zöld ojtása tárgyában, az aradhegyaljai amerikai szőlő- telep-szövetkezet
gyoroki telepen tartandó előadásban. Beszédét természetesen szőlőojtványok
keresztmetszeteivel illusztrálva, meggyőzőleg bebizonyitotta, hogy nem az ojtás, mint
ilyen, oka annak, hogy az ekként szaporított tőkék tartósságához kétség fér, hanem az,
hogy a mivelet ez ideig hibásan vitetett keresztül.
A nyert felvilágosításokért a kör elnöksége köszönetet mondott a fáradhatatlan és
ügybuzgó kormánybiztosnak, mely után a gyűlésen résztvettek számos polgár és
vinczellérrel egyetemben, a gyoroki amerikai szőlőtelepre menve, ott déli 12 óráig a zöld
ojtás és szemzés bemutatását a legnagyobb figyelemmel szemlélve, a nyújtott szakszerű
utisitásokat és felvilágosításokat érdekkel hallgatták.
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A déli órákban oszlott szét a társaság, melynek egy kis része, köztük Atzél Péter,
Bohus László, Miklós Gyula, Vizer Péter, Morágyi István s több mások, a ménesi
vinczellérképezde igazgatójánál gyűltek össze egy szerény ebédre, hogy ott a védekezés
megkívánt a teendők felett szűkebb körben, de annál élénkebb eszmecserét fejtsenek ki.
Hétfőn. 13-dikin délelőtt 10 óráig szintén több ménesi, gyoroki, kuvini és kovaszinczi
vinczellér és paraszt szőlősgazda jött a vinczellérképezde telepére és alapos utmutatást
kért az eljárás mikéntjére, ugy, hogy a miniszteri kiküldöttek elutazásuk előtti utolsó
perczig; tanítással voltak elfoglalva. Adja az ég. hogy a szép érdeklődést megfelelő siker
kövesse.
L.Borászati 1887 június

Gyorok (Arad. m.) szeptember hó. (Molnár Lajos tudósítása.)
-Majd két hónapja, hogy nem . volt esőnk s a megelőző három év szárazságá-hoz
mérten még mindig elég jónak mondhatjuk időjárásunkat. A cséplést kiváló jó idővel
végeztük be; a hol repcze vettetett, ott az öt héttel ezelőtti nedvesebb idővel kelt s kellő
ugarba került repcze már a földet elborítja. Mert a mit 3 éven át nem ismertünk, most
harmatos éjjeleink vannak. — Vidékünkön, melyhez a kova-czinczi, kuvini, gyoroki,
ménesi területeket számítom, a kukoricza törése már mindenütt szép eredménynyel
fejeztetik be. Az őszi vetés a zöld takarmányul való rozs és őszi buzakeverékkel, de
forgalmasabb gazdáknál a magrozszsal is befejeződött már, a hol az őszi vetés nem kerül
kukoricza tarlóba. Itt-ott a trágya-hordás, a keverő. valamint a vetőszántások is
folyamatban vannak. E vidéken a kettős nyomás, kukoricza búza, variálva egyéb tavaszi
vagy őszivel, dívik …….
L.Köztelek 1891 október 3
Gyorok, szept. 20-án. Jelen levelem egyedüli czélja, mult évi igéretemet beváltani.
A 80° C.-ra hevített mustom, részint szétrúgta az üveget, részint kiszoritá a dugót, részint
félig kiterjedt s igy: semmivé lőn egész kísérletem.
A czementhordók építése már itt is kezdetét vette, t. i. Domány József ur azon
építő- mesterrel készíttetett kettőt 200 akón fölül, ki Szobbon ily ilynemű hordót épített,
ezen itt természetben megösmertetett czementhordó, többeknél kelti az eltőkélést ilynemű
bortartedényeket építtetni, mi okvetlenül be is fog következni, mihelyest a közönség meg
fog győződni, hogy a borsav elvesztése, veszélyen kivül marad, ezen aggály t. i. csakis
azon egyeseknél áll fönn, kiknek a mész semlegesítéséről ismeretük nincsen.
A gazdag szüreti kilátás csökkent, miután egy része a termésnek rothad, mit még a
mult havi esőzés s hűvösen tartó idő idézett elő. A szőlőszállítás iránti erőfeszítések
eddigelé nem mutathatnak föl említésre érdemlő sikert, bár ez ügyben az aradi ipar- és
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kereskedelmi kamara, épúgy a kőrösvölgyi vaspálya igazgatósága elösmerésre méltón
fáradoztak. W. R
L.Borászati 1878 október
Szölö-, gyümölcs- és borkiállítás Gyorokon.
Az arad-hegyaljai gazdakör gróf Zselénszki Róbert nagybirtokos és az aradi gazdasági
egylet elnökének védnöksége alatt folyó évi szeptember bó 25-töl október bó 2-ig
Gyorokon, gróf Nádasdy Ferencz kastélyában szőlő-, gyümölcs- és borkiállítást rendez. A
rendező-bizottság felkéri a szőlőbirtokosokat, miszerint a kiállítást minél több tárgyak
kiállításával gazdagitani és becses tamogatásukkal annak sikerét előmozdítani
szíveskedjenek
Egyöntetűség szempontjából különösen a kiállítandó borok és szesz-termékekre
nézve akként intézkedett, hogy a szükséges palaczkok a gazdakör által meghatározott
alakban Aradon, Grünwald Ferencz üvegkereskedő üzletében lehetőleg mérsékelt árakon
lesznek kaphatók. A kiállításra beküldött borok és szesz-termékek palaczkjai a gazdakör
által e czélra megrendelt kiállítási üvegczímkék (vignette) és kupakokkal az átvétel után
Gyorokon díjmentesen fognak elláttatni. A szabályzat értelmében bejelentett tárgyak,
,kiállitási tárgyjelzéssel a kitűzött határidőig ifjabb Molnár Lajos uradalmi kasznárhoz
czímezve, Gyorokra küldendők.
L.Borászati 1887 szeptember
-A magánbirtokosok által létesitett amerikai szőlőtelepek közül kiemelendő-1886- ,
gr. Nádasdy Ferenczé Ménesgyorokon
L.Borászati 1888 február
Lásd bővebben a mellékletben !
Az arad-csanádi öntöző-csatorna.
-Folyó évi szeptember hó 26 án gyűlt össze Mezőhegyesen Arad- és
Csanádvármegyék életrevaló gazdaközönsége, hogy a Tomka Emil kul-turfőmérnök, mint
a VI. kerületi kultúrmérnöki hivatal főnökének vezetése alatt készült öntöző-csatorna
tervezetét magának bemutattassa.
L. .Köztelek 1891 október 10.
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M i n ta s z ő l ő n a g y b i r t o k o s o k
ajánljuk kiváló minőségű hordóós palaczkborainkat, melyek mint a ménes-magyarádi
borvidék gyoroki, valamint a család vadkerti és vámospércsi nagy kiterjedésű
szőlőbirtokainak kifogástalanul tisztán kezelt saját termése kerülnek forgalomba.
Ezen borok kitűnő voltáról számos elismerő levél tesz tanúságot, egyebek között a
következő: „A nekem küldöttje borokkal minden tekintetben igen meg vagyok elégedve s
igy azokat minden vadászembernek szívesen ajánlom
". Novotny J., cs. és kir. szab. fegyvergyár, Prága.
Kívánatra borminták küldetnek. Árjegyzékek ingyen és bérmentve állnak rendelkezésre.
Andrényi Kálmán utódai
-A megyében 1897 áprilisában 21 fedeztető állomás 47 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
-Arad megyéből. Világos és környékén az aratás befejezést nyert. A minőség jó, de
a mennyiség a tavalyi mögött maradt. Esőre égető szükség van, mert ha nyolc napon belül
nem esik, kukorica alig lesz. A konyhakerti vetemények a nagy esőhiány miatt száradni
kezdenek.
L.Battonya és környéke 1904 július 17
A síkságon a középfinom fésűs magyar fajtát s a merinót, a hegyes vidékenpedig
főleg a raczkát tartják; a merinót és a magyar fajtát jobb minőségű gyapja, a raczkát pedig
azon tulajdonsága ajánlja, hogy az idő viszontagságait könnyebben elviseli. A
tenyésztésnek fő czélja a gyapjúnyerés, azonkívül a tej és a hústermelés.
L.Gaál Jenő

AZ ARAD MEGYEI ERDŐK LEÍRÁSA.
Aradvármegye erdőségei földrajzi fekvésük s egyúttal természeti jellegök szerint
két csoportra, u. m. síkvidéki és hegyvidéki erdőkre oszthatók.
A síksági erdők túlnyomólag a folyók (Maros, Fehér-Körös, Fekete-Körös és Tőz)
mentén feküsznek s faállományukban túlnyomó a tölgy- és cserfa. Talajuk szántásra
többé-kevésbé alkalmas. Ide tartoznak : a pécskai, aradi (csálai) erdők a Maros mentén s a
székudvari, szintyei, kerülősi, zarándi, gurbai, borosjenői, fekete-gyarmati, miskei, ágyai,
szintyei, apáti és barakonyi erdők a két Körös vidékén.
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Az erdők másik csoportja,a hegyvidéki erdők,a megye keleti hegyes vidékeit
borítják igen nagy terjedelemben ; a megyei erdők nagy része ezen csoportra esik. Ide
tartoznak különösen a buttyini, nagyhalmágyi és radnai járások erdei. Faállományukban
uralkodó a bükk, mely tölgy-, gyertyán-, szil- és kőris-fával keverve fordul elő ; a tölgyfa
itt már inkább csak a déli lejtőkön tenyészik. Ezen erdőségek talaja kizárólagos (absolut)
erdőtalaj s művelésre nem alkalmas.
Aradvármegye erdei manap hármas szempontból unicumok: u. m. hársfajaik
(tiliák), tölgy-fajaik (quercus-ok) és a magyal-fa (ilex) tekintetében.
A magyal-fa (ilex aquifolium) hazánk területén eddig csak e megyében lett
felfedezve. Felfedezték Jahn Vilmos és Strasser Lajos Zimbró határában,……..
A hársfák fajaiból találhatnak az épségben tartott uradalmi erdőkben, így Aranyág
felett a Hegyes hegyhátain, valamint Menyháza felett a Skericzán, számos érdekesség
mellett oly csodálatos hárs-fajokat is, melyeket eddig soha semmiféle más erdőben sem
leltek s amelyek eddig tőzsgyökeres magyar benszülemlett növényfajok: ilyen pl. a
Haynald-hárs (t. haynaldiana), a Jurányi-hárs (t.jurányiana, s a Hegyes-hárs (t.
hegyensiensis).
Mindannyian Aradvármegye erdeinek kiváltságos honosai. Végűi a tölgyfajok
között is nagyon sok ,van olyan, mely megyénket igen jellemzi ; valamint van olyan is,
melyet itt fedeztek fel először s manap is csupán Aradvármegye erdeinek sajátosságát
képviseli; ilyen tölgyfaj pl. a Hegyesen s a Drócsán termő Tabajdi-tölgy, (quercus
tabajdiana) és a Boros-Sebesnél díszlő Jahn-tölgy (quercus jahnii).
L.Gaál Jenő
Aradmegye gazdasági egyesülete a vármegye mezőgazdasági és háziipari
terményei mellett a nagyszabású vasipar és márványbányászat termékeit is érdekesen
csoportosította../ szegedi mezőgazdasági kiállítás 1899 december/
L.Köztelek 1899 december 23
Az almát, körtét és friss szilvát leginkább Aradra, Budapestre s az ország egyéb
vidékeire, továbbá Bécsbe, Prágába s az osztrák örökös tartományok nyugoti részeibe
szállítják. A diót részint egyenesen küldik Budapestre, Bécsbe és Prágába, részint előbb
Szászvárosba és Dévára szállítják gyűjtés végett. A többi friss gyümölcs (kajszin és őszi
baraczk) részben Aradra és Budapestre kerül. Avármegyei gyümölcstermelők
oltványaikat és csemetéiket leginkább Zámból hozatják.
-Megemlítjük itt még a marosmenti s hegyaljai cserjés hegyoldalakon gyűjtött
szamóczát, mely Aradon és Budapesten kerül eladásra.
A földmivelésügyi minisztérium 1894 évi hivatalos felvétele szerint Aradvármegye
217 községében összesen 103 faiskola volt.
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A mi a külföldi gabonakereskedést illeti, a viszonyok a közel múltban igen
megváltoztak és pedig hátrányára nemcsak Arad, hanem egész Magyarország
gabonakereskedésének.
Azelőtt sokkal nagyobb mennyiségű búzát szállítottunk a külföldre; piaczaink
voltak Németország, Francziaország, Anglia és Svájcz s a Magyar búza és liszt nagy
mennyiségben került itt forgalomba és pedig nem csak a finomabb, hanem a gyengébb
minőségű is. Most már azonban e piaczokat jórészt elvesztettük; történnek ugyan még
szállítások hazánkból- s Aradról is - mindezen országokba, de alig számot tevő
menynyiségben; egyedül Svájcz maradt meg piaczunknak, de az kis terjedelménél és
csekély népességénél fogva nem idézhet elő nagy forgalmat; s azon kívül ott is csak a
finomabb minőségű búzát keresik.
A m á s m e z e i t e r m é n y e k , kereskedelmi és takarmány-növények,
hüvelyes vetemények közül a repcze, kender, a takarmányfélék, a czukorrépa, a dohány, a
hüvelyes vetemények, a gazdasági magvak,a zöldségneműek és konyhakerti növények
említendők.
A hizlalásra való ökröket az erdélyi részekből, továbbá Temesvár és Facset
környékéről szerzik be, a kihizlalt ökröket pedig részben Bécsbe, részben pedig
Németországba és Svájczba adják el.
Lovainkat leginkább a keleti államok vásárolják nagy előszeretettel,……de nyugat
felé is van kivitelünk, mely szépen fejlődik.
- A sertéshizlalás főhelyei Kis Jenő, ………..Uj-Szent-Anna, de más helyen is igen
sok sertés hizlaltatik. Így 1894-ben Aradon 8000, Uj-Szent-Annán 12,000, ………. ,
Szent-Mártonban 4000, Pécskán 6000 disznót hizlaltak.
A hizlalt sertések részint a kőbányai sertéspiaczra, úgyszintén Bécsbe,részint a
környék sertéspiaczaira kerülnek.
Megyénkben a kisjenei főherczegi uradalomnak van nagyobb juh tenyészete.
L.Gaál Jenő
E topografikus nevek során végig menve, képet nyerünk a magyarság
enyészetéről a történeti idők folyamán Arad megyében. Oly községekben, melyek ma
tulnyomólag románok, vagy melyekben a lakosság ma Nagypél, Kürtös, Nadab,
Alsósimánd, stb. Mennyire magyar birtok volt itt e föld, mennyire magyar gazdálkodás
folyt megyénkben, még jobban bizonyítja, hogy a topografikus elnevezések mily
nagyszámban mentek át a románságba, melyben, természetesen, a román hangtörvények
szerint alakultak át. Ilyen topografikus szók : Pustuja (pusztácska), Sarto (sár-tó), Potocu
(patak-vizijárás), Ugor (ugar), Sátra (sátor), Yimboti(zsombékos), Teglárie (tégla-telep),
Sálas (szállás), Hotar (határ), RátuSargei (sárga rét), Párlog (parlag), Pálincarie (pálinkafőzde), Holumb (halom), Yáp (gyep), Gunoiste (trágyás hely), Lopis (lapos), Nadis
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(nádas), Sálasel (kis szállás), Viznic (vízmosás), Dámp (domb), Hálástau (halas-tó),
Dámpu stogului (asztag domb), Usu mereu (hosszú mező), Rechitas (rekettyés), Kutina
(kút), Coliba (kaliba), Holdá (hold), Cereu (cser), Sforasu (forrásos) Bicaria, Ritu (rét).
L.Arad
Megjegyzés : Ez az idézet is igazolja ,hogy miért kellett a ma már teljesen
román lakosságú falvak uradalmait,birtokait számba vennem mint magyar
mezőgazdásági örökséget. Sőt a falvakban található minden magyar jelt is.
Az elkövetkezők még inkább igazolják azt,hogy az egykori Arad megye
falvainak nagyon nagy hányada több mint 80-90 %-a magyar alapítású volt,kivéve
a szláv alapítású falvakat.
Erre a régi magyar eltűnt falvak nevei adnak igazolást melyeket ma már nem
ismerünk csak az írásokból. Pl. Abád,Abony,
Az eltűnt magyar falvak nevei rendszerint
voltak.Pl.: Almaszeg,Almatelke,Almás,

mind ízes magyar nevűek

Nagyon sok
régi magyar nevű falut
ma már csak román nevén
ismerjük.Pl:Bagd-Bogda,Baltaháza-Bulza,Feketetó-Baltanágra,Ellősfalva ma Alios,
A mai román hangzású nevek nagyon nagy százalékban szláv vagy kun nevek
románosított változatai. Pl: Dumbravica-szláv,Basarág-kun név-/Ha ez kún név
akkor a román Basarábok is mind kún eredetüek./
A Márki Sándor által közölt Arad megyei elveszett falvak névsora, egy
aranybánya lehet egy nyelvkutatónak.
Kiss Károly
Arad vármegye településeinek régi nevei ,valamint az évszázadok folyamán eltűnt falvak
nevei.:Abád –Apád -1135,Abony,Almaszeg-1337,Almatelke- Füzes pusztája-1518,
Almás -1634,Alsó-Bozva -1508,Alsó-Csolta-,Alsó-Füves-a mai Fibis környékén 1453,Alsó-Kalotah -1440,Alsó-Kalocsa-,Alsó Kápolnás,Alsó Kékesd,Alsó-Kövesd-1483,Alsó- Monyorós 1515-1519,Alsó-part-1471-1494,Alsó-Székás-1477,Alsó-Talmágy1483,Alsó_vidék-1510,Anyasziond-Apácza –a mai Uj-Arad helyén,Arsanyos-SzőllősSzőllős-Aranyút-1350-1355,Asszonylaka-1561,Ároki-v.Árki-1376,Árpatarló1463,Árvahegy1510,Babos- 1232,Bagd ma Bogda-1552,Bak-1333,Baktornya-ma
Tornya-1454-,Baltaháza-ma Bulza-1366-,még 1337-ben Feketetó ma Baltanágra
v.Micskeháza,Baniczi-1477,Bara a mai Barra1440,Basarág 1216-1232- Arad megye
egyik legrégebbi helysége-Kún
név lehet !! saját megjegyzés-,Bábolna-14711508,Bácsa-,Bálványos-1388,Bánliget 1358,Belső. Csála,Belső
-Zábrány,Benes1479,Benke
falva-1411-1421,Berbencze-1443-1444,Besen-1470-1477,Besenyőd1235,Bécs-1421,Bike-1472,Bikkes-1471,Bizere-1514,Bodorlaka
ma
Mondorlaka1472,Bodrog-1561,Bogorfalva-1479,Bolokerék-1526,Boncsó-1256,Bonnfalva64

1366,Boroshalmateleke-1506, Bosztos-1471, Botegyház-1455, Bozova-ma Berzova1471,Brusznik- ma is Brusznik-1470, Bucsőcs-, Buda-1484, Budafalva-1455, Bulcs
1225,Bunya-ma is áll-1440, Csaba-1479-1483, Csegze-1446-1484, CsemperlakaCsemperd-1135-,Csenkőrvénye v. Csenke verme-1256, Csepánháza-1479, Csepcső1477,Cseralja-1436,
Cserfalva-1457,
Csernel-Csernecz-1483,
Csertelek-1446,
Cservenakolcz v.Csernakócz-1440-1477, Csesztaróczi-ma Sistsarovecz-1477, Csicsér a
mi helyétől délre-1522, Csolt-1723, Csolta-1440, Csura máskép Ternova vagy CsuraSzombat a mai Szadabhely Ternova nevű határrészében 1365-1449, Deszkeny 1561,Dezsőgubacz-1561,Diógy-1467-,Disznó-Kalodva ma Kalodva 1366- ban még
Disznóól,Dobukna-1471,,Dobravicza- ma Dumbravita-1515,Dobreincze ma Dobresti1477,Dobroszlácz-1440,Dominócz-1477,Dorsz-1471,Döbördön –Duburdun ma Boncsó1440 és 1477-,Ellősfalva ma Alios (de volt Heleusfalva is)(Illés)-1306,Előfalu1440,Elzen-1472,Eperjesmár
a
XII.században
apátsággal,Eperjesfehérháza1511,Erzsébetkuta -1471,Etre ősmagyar
családnév-1471,Evest 1511,Farkastelke
1455,Fejéregyház ma is-1256,Papok –Fehéregyháza-Királység a mai Arad külvárosa
szomszédságában,Feritház v.Ferigyház-1732,Piperszki-szállás-1535,Feketetó-BaltanágraFellak ma Fenlak -1333,Felső-Füves -1447- a mai Fibis táján,Felső-alsó Zámsor Földvár-1656 volt Cserfalva is,Földvár 1446-50,Fülöpköve ma Piatra lui Filippu
,Fülöplak épült a XIII.században,Fülöptelek - 1471,Fűzes – 1366- ma
Fibis,Fűzkút1493,Gabrilócz-1440-77,Ganerlócz-1477,Geled-1135,Gergerlyforra1421,Girótfalva-1333-,,Görcsöny-1380-,Gözevámja-1479-,Grassa
ma
Grosi-1508,Gutonya-,Gyabarfalva-1478,Gyakarócz-1440,Gyarak-ma Gyorok-1135,Gyerk vagy
Györk-1435,Gyertyános-1337-1455,Gyoszán-1455-amikor Gyozan,Györgyteleke-138889,Gyulatő-a mai Gyulicza-1479-1510,Halálos-a mai Halalis-1483,Halmos ma Hamas
puszta Temesben- 1471,Harmadik Kizdia ma Kizdia- harmadik Nádasd ma
Nádasd,Hasznosfalva-1455,Hatincz -1477,Háromalmás-1471 Ördöglika és Remete
közt,Háromfülű-1449,Háromoltárom puszta -1455,Hegyesd a Bánya
völgyben1510,Hek-1135,Hencz-1440,Heszota-1477,Hidegfa,-a mai Pozsoga és Szelcsova táján
1366-1455,Hidegfő amai hideg kút táján-1436,Hidegkút am Gutenbrunn-1561,Hodos 1323,Hodosd-1135,Hódi-1230,Horpataka-1455,Hosszúaszó-1418,Huholó-1515,Huszna1478,Illinczi-1477,Irathos a mai Forrai-Nagy-Iratos-1477,Iregd -1418,Itelaka –Mikelaka1334,Iváncs-1334,Ivánfalva-1455,Ivánháza-1487,(szőlőhegyekkel)
Izvorcz-1440,
Jánosfalva-1440-77, Jánoskalodvája-Kalodva-Jászpél-1334, Jelenkő-1366(talán a mai
Jelenácz
domb tövében,Kadraszó-Keresztyénkenézháza-133-37,Kakaró-1479,Kalin
háza-1358,Kalodva-Felső-Kalodva ,János-Kis-Magyar-Miklós-kenéz-Szílvágy-SzékásDisznó-Unyás,Kalodvapataka,1439-ben Magyar –Kalodva még 6 faluval külön uradalom,
A patak völgyének torkolatában Rózsásmálon és Rózsáselőhegyen 1498-1510-szőlőt
termesztettek.Kalogyerolcz-1440,Kalota-1440-1607-,Kaprevár-1256,Kasza-1333néha
Kasza-Kér is,Kávás – a Berekszó mellett 1337-malommal és vámmal,KeblesKöblös,Kecskés,Keczefalva-1479,Kenderfark
puszta-1421,Kerecsenardó1437,Kerekegyháza-1723,Kerekes- emlékét a Dealul lui Krisin őrzi-1440,Kerek Vinga,Keresztúr-1334,Keszi- ma Keszincz-1334,Kermelőczi-1440,Keves ma Kujás1479,Kevesd v. Kövesd-1440,Kér-1325,Két –Bata-1367,Két-Mahus-1471,Két Sopron65

1437,Kinged-1335 –Kinge régi magyar leánynév ,Királység-Ség-Kisárokfölde-14401477,Kisfalud-ma
Engelsbrunn1457,Komját-ma
Lichtenwald-1547,Komaróczy1510,Kovácsfalva-1366,Kő-ma
Kuvin-Kovaszinc-és
Gyorok
között,Köblös1489,Kökényfalva-1562,Kölp-1471, Köved v, Keved-Kövesd-, Krivavára ma Krivobara1440,
Kútfő-1447,
Labasocz-Labasovcz-ma
Labasincz-1477,
Lapusnik1440,Levelespataka-1399,Leszpede-1607,Lökösfalva-ma Leucusesti-1440-77,Lupefalvama-Lupesti-1510,Magurásháza-Magura-1510,Magyar- Kalodva-ma Kalodva-,MagyarRadna-ma Radna,Martoni ma Martinecz Szabadhely határában-1449,Martonoslaka1444,Másik -Nádasd,Mátyustornya-vagy
Pókatornya-1446-,Megyesti-ma Nyegesti1479,Meszt-1475,Mező-Ság Ság,Ménesi-1333,Mikeháza-1437,Mikelaka -1333-1392ben Gyirakszeg,Morotva és
Sziget nevű erdőrészekkel, Miklóskenéz kalodvája,
Millenfalva -1461,Mogyoród-1333, Molnári-1428, Monostor-1285, Monostorlaka-a mai
Mondorlak, Monyorós és Musa, Nagyfalú-1436,?Nagy- Kecskés-1256, Nagy -,Kevesd1479,Nagy –Szécsény Szécsény,Nagy- Székas-1440,Negovanolcz,Negyedik-Kizdia,Nyárrév-1463,Odvas-ma Otvos 1440,Ohaba –ma Ohaba lunga-1440-77,Ólnos1452,Oshys földje -1232,Ovop-Ovopáty-1440,Ördőglika- ma Luka -1471,Öregkolcz1440-77,Ötvenablaka-ma Ötvenes puszta-1471,Panád-ma Új-Panád-1315,Papfalva1436,Patak-1475,Paulócz-1440,Peleczke-1471,Pernyefalva ma Pernyewsti-1479,Perő ma
Perul-1337,Pestős-1337,Pestősfő-1366,Petercse a mai Petirs-1337,Pécsk-a mai Pécska1421,Pél v.Jászpél-1440-77,Péntekülése 1446,Poklosi-1256,Polyana-1479,Pongráczfája1247,Pongrácztelke-1247,Pongráczfája-1247-közelében
Pongráczörvénye
halastó,
Pórszékely-1466-78, Pörség-ma Peszák -1399-1549,Radajócz-1440-77,Radmanócz-144077,Radna-1477-(Magyar-Középső,Rácz,és
Új,
Alsó-FelsőRadna),
Ravazd1478,Rágásföldű-1477-a Rogosel nevű patak emlékét őrizheti,Raznicza-1510,Remete
1471-1500,Repes-1440-77,Rékas- ma Rekesel-1436,Salafő de lehet Zalafő is-1561,Ság –
Mezőság
ma-1561,Sándorfalva-1455,Sárszó-1330-1439,Sáregyház-1561,Sásszertelke1508-18,Sebes-1440-77,Selle-a mai Czella-1427,Serfesd-1330,Simánd-1290,Simanócz1479-83,Solymos, -,Sopron-1446,Spatta ma is ezen a néven-1477,Szabadfalu ma
Zabalcz-1440,Szalanya
-kuta-1366,Szalcsva
ma
Szelcsova-1455,Szarvaság
1483,Szavas-1440,Szavarsin
a
mai
Soborsin-1479,Száldobágy-1479,Száldobos1471,Szárcsaháza-1437,Szelistye-1479,Szent-András-1380,Szent-Demeter-1360,SzentGyörgy-1444,Szent-Iván-1434,Szent-Margita-1495,Szent-Mária-1456-a mai Műra,SzentMiklós-1472,Szentmiklóstelke-1471,Szent
–Tamás1334,Szeremiklósfalva1464,Szesztarócz-1440,Szécsény
-1360,Székas-,Szigetfő-1479,Szilas-1479,Szílvágy1439,Szilvásfalva-1464,Sziond-1230-32,Szlatina-l Szalatnyakútja-1455,Szombathely a
mai
Szabadhely-1135,Szomorúfalva-1479,Szór
földje-1232,Szőllős-13337(Aranyosszőlős),Sztaniszlóháza-Gyertyános,Stojanócz-1440,Szudas
vagy
Szuvas1256,Szúnyogszeg-1440-77,Szurokrév-1256,Talmágy,Tamási,Telkes-1477,Temesest1479,Terimtelek-1256,Tiszafalva-1479,Told-1443-4,Tófája-1421-26,Tot-Berbencze,Tövis-1427,Tövisegyház-1471,Töviskvár-,Tudorócz-1477,Tusovo-1440-1490,Udvaríma Dvorin-1471,Újlak-1467-1443,Ulma-1479,Úrkuta-1337-1344,Vadkert-1367,Varjas1437-1546,Vasegyháza-1437,Váma a mai Vinyest-1479,Váralja-1440,Versegyház-1418,egy másik Veresegyház 1331,Veresmart-1427,Verers-Vinga,Veret-1663,Vessző1430,Veszető-,Vicze-1471,Villenfalva-v.
.Vilmafalva-1479,Vinga-1333-37,Vizes66

1437,Vizma-1440-1477,Voksncz-1440-1477,Vonuk- 1720-ban Vomukháza,VrehőczeVerőcze-1440-77,Rekolcz-Öregkolcz-1440,Vucsecs-1377,Zagoricza-1477-ben
Besen
Zagoricza néven,Zábrány ma is
áll-1349,Zádorlaka-ma is
áll 1333-7,Zámsor1508,Zombró ma is áll-1483.

Arad vármegye egy XVII. századi térképen.
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Aradi gazdasági egyesület küldöttei a gazda kongresszusra.: Gr. Zselenski Róbert,
Friebeisz Miklós, ifj. Molnár Lajos.
Arad megye mezőgazdasági bizottságának küldöttei a gazda kongresszusra: báró
Sólymosy Lajos, Barkasay Kálmán, Molnár Lajos.
Makkoltatás. Ez évi gazdagon termett 300 holdon levő bükk-, tölgy- és :makktermés sertések részére eladó. Tudakozódás Novák Péter, Vaszaja, Aradmegye, u. p.
Arad-Buttyin, Vasút Borossebes-Buttyín, intézendő.
L.Köztelek 1896 szeptember 16
Gróf Zselénski Róbert uradalmai az ezredévei kiállításon .
“A nagy mezőgazdasági csarnok keleti keresztátjárójának közepe táján, mutatja be
gróf Zselénski Róbert uradalmainak változatos termékeit. Az uradalom gazdaságai
Temes, Arad, Bereg, Ugocsa, Szatmár, Szabolcs, Békés és Csongrád vármegyékben
fekszenek ……”
Igen érdekes az uj-aradi „ötvenesi"gazdaság 8 térképe az 1835, 1865 és 1895-iki
évekből, hol is a birtok átalakulása, a szántó földek fekvését, terjedelmét stb. illetőleg van
bemutatva. Az asztalterületet az uradalomban termesztett magminták, a jellegzetes talajok
(szurkos agyagtól a futóhómokig), az ipari növények nyers és féldolgozott termékei
(czirok, kender, len, napraforgó, füzvesszők, nád stb), az erdészet termékei s borminták
foglalják el.
Az uj-aradi uradalomban kétféle czirkot termesztenek,úgymint czukor-és
seprőczirkot egyenként 30—35 holdnyi területen. Az elsőnek magját magkereskedőknek
adják el, utóbbiét takarmányozásra használják, szakállából pedig házilag seprőket kötnek,
melyek a szomszédos városokban kerülnek eladásra .
A kender s len termelésével
ujabb időben felhagytak, részint a talaj és klimatikus viszonyok, részint a kedvezőtlen
értékesítési viszonyok miatt. A napraforgóval bevetett terület 30—85 k. hold között
ingadozik s főképpen a tengeriföldek szegélyeként vettetik. Magjából olajat ütnek, melyet
részben az uradalomban használnak fel világításra, részint eladják, kilogrammját 24—25
krjával; a pogácsát tejelő és hízó marhával értékesitik.
A füzesekre ujabban szintén nagy gondot fordítanak. A régi füztelepek, melyek
közönségesebb és vegyes fajtákból állanak, minden évben árverés utján, levágatlan állapotban lesznek értékesítve. Ujabban az ötvenesi gazdaságnak gőzekével rigolozott
mélyebb fekvési területein létesítettek nemes füztelepet Salix cancatica purpurea, viminalis s uralensis fajtákból. Durvább áru előállítására alkalmas a purpurea, finomabb,
áruknak az uralensis felel meg. Ezen fűzvesszőket a téli hónapokban házilag dolgozzák
fel, a szőlő, kert s gazdaság szükségletének fedezésére és csakis a felesleg kerül eladásra.
Az uradalom évenként nagyobb mennyiségű sima és gyökeres vesszőt árusít.
Az uj-aradi uradalomnak szesz és sörgyára is van. A szeszgyár 1859-ben épült. 1885-ig a
napi termelés 20—30 hektoliter szesz volt, de az 1885-diki uj szeszadó-törvény
következtében mezőgazdasági jelleget vett fel s termelését napi 7 hektoliterre szállította
le. A sörgyár a mult század óta szakadatlanul működik. 1892-ig az évi főzés 4—8000 hl.
között váltakozott, mig 1892-ben teljesen átalakítva s újonnan felszerelve
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termelőképessége tetemesen megnagyobbodott. A szesz- és sörgyári hulladék részint
hizlalási czélokra forditattik, részint a tejelő marhával értékesíttetik.
“……az ötvenesi gazdaságban van 50 db erdélyi magyar tejtermelés- s
tenyészállatnevelésre. Utóbbiaknál már igen szép eredményeket értek el, a mennyiben
néhány évi fennállás óta egyes példányok évi tejhozama 1200—1600 liter, 4—43/4
zsírtartalommal.
A juhászat főczélja a korai báránynevelés eladásra; a törzs eredetileg merinó
anyákból állott, melyek rambouilette, majd pedig angol húsjuhokkal kereszteztettek, A
bárányok 6—8 hetes korukban részint Aradon, részint Bécsben adatnak el.
Tenyésztésre tartatik ezenkívül 200 db raczka s 500 db fésűs.
A sertésállomány 480 db kocza; a mustra sertések a gazdaság részére hizlaltatnak, a
növendéksertések 140—250 kg. páronkénti sulylyal eladásra kerülnek
L.Köztelek 1896 november 11
A Fehér-Körösből szakad ki a közel 82 kilométer hosszú Nádor-csatorna, melyet
még 1840-ben ásatott a vármegye. József nádor pártfogása és Beszédes József műszaki
ismerete 1 1/3 millió forintra mérsékelte költségeit. Vize 12 műmalmot hajt s az ipar
fejlesztésén kivűl a Fehér-Körös vizének megosztása s a mocsarak kiszárítása volt a
czélja. Ép e vidéken, a Csigérrel egyesűlt s a Körösbe ömlő Tasnyik patakon, építette
Sebesi István zarándi ács 1778-ban szárnyas malmait. Az egyszerű iparos neve
megérdemli a fölemlítést, mert az aradi síkság vizein most is az ő szerkesztése szerint
készűlt hajómalmok működnek s évenkint valami 30.000 métermázsa gabonát őrölnek
meg; vagyis negyedrészét annak, a mit az összes gőzmalmok, melyek készítményeinek az
oczeánon túl is vannak piaczaik. A másik nevezetes csatorna 1889-ben épűlt s az a
föladata, hogy Arad felől Maros-vízzel lássa el a mezőhegyesi czukorgyárat.
- Boros-Jenőnél és Apateleknél a szép Makra-hegygyel kezdődik Arad-Hegyalja,
mely a síkságot (régi néven a Marosközt) kelet felé kiséri. E hegyvidéken 4260 hektár
van szőlővel beültetve. A borkereskedésben külföldön is nevezetes Magyarád; borát
kiválóan fehér szőlőből sajtólják, és pedig újabban a nagy fürtű és bőven fizető mustafert
kedvelik. Az édes rózsaszőlő hozzátétele kellemes savanykás ízűvé mérsékli a
magyarádit, mely már fiatalabb korában is kitűnő asztali bor. Egy néven árúlják vele a
muszkait is. Muszka egyik barátságos kolnájában irta több művét Csiky Gergely, ki a
szomszédos Pankotán 1842-ben született.
L.Osztrák-Magyar
-Zarándban is van egynehány szép gyümölcsös,hol főleg a' m o k r a c s e r e s z n y e nevezetes — Az, úgy nevezett erdőháton, főkint R e n g e t é n,N. Almáson ,
B r á n y i c s k á n sok szilva terem, nevezetes tárgya a' kereskedésnek. — Sokan 10—20
ezer vékát beszednek pálinkának. A parasztok is főzik a' szilvapálinkát………..,
L.Nagy
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-A rengetegek irtásában s új termőföldek szerzésében e század elején különösen két
férfiú ment előre jó példával. Az egyik Simonyi József báró, „a legvitézibb huszár”, ki
Vadászon, törzsbirtokán aluszsza örök álmait; a másik József nádor, ki az állattenyésztés
és mezőgazdaság terén mintaszerűvé tette kisjenői uradalmát. Ő tanította meg e vidéket a
vetett takarmány (vörös lóhere, angol perje, luczerna, bükköny, muhar, stb.) nagy
hasznára; ő ismertette meg a faekékkel szántó gazdákat a Zugmayer-féle ekékkel, a
lóerőre való kapákkal, a töltögető, tengerivető és sorirtó ekékkel, nehéz fahengerekkel,
vasboronákkal s más effélékkel. Nem telt bele negyven év s a nép, mely faekéit elhagyni
alig akarta, már a gőzekén sem talált sok csodálni valót, s a cséplőgépeket, melyeket
1845-ben József nádor hozott divatba, egyenként vagy összeállva, a módosabb
parasztgazdák saját kisgazdaságaik részére is kezdik megszerezni. A népszerű nádor
azonban helyesebb arányokat is hozott gazdaságába s a földmívelés mellett az
állattenyésztést és gazdasági ipart sem hanyagolta el. Nagykunsági és derekegyházi
marhákból állította össze gulyáját, szerb és angol sertésekből csürhéit, melyeknek kitűnő
helyök volt a nagy gonddal kezelt tölgyerdőkben s a szeszgyár mellett fölállított
hizlalóban. Saját terményeit dolgoztatta föl a szesz-, sör- és eczetgyárakban, valamint a
műmalmokban. Halála (1847) után fiai még inkább fejlesztették a gazdaságot, melynek
összes jövedelme 1817-ben, midőn a nádor megvette, alig ment 35.000 frtra, pár év
múlva pedig csupán a sertéstenyésztésből is jóval többet vett be az uradalom.
-A Fehér-Körösből szakad ki a közel 82 kilométer hosszú Nádor-csatorna, melyet
még 1840-ben ásatott a vármegye. József nádor pártfogása és Beszédes József műszaki
ismerete 1 1/3 millió forintra mérsékelte költségeit. Vize 12 műmalmot hajt s az ipar
fejlesztésén kivűl a Fehér-Körös vizének megosztása s a mocsarak kiszárítása volt a
czélja. Ép e vidéken, a Csigérrel egyesűlt s a Körösbe ömlő Tasnyik patakon, építette
Sebesi István zarándi ács 1778-ban szárnyas malmait. Az egyszerű iparos neve
megérdemli a fölemlítést, mert az aradi síkság vizein most is az ő szerkesztése szerint
készűlt hajómalmok működnek s évenkint valami 30.000 métermázsa gabonát őrölnek
meg; vagyis negyedrészét annak, a mit az összes gőzmalmok, melyek készítményeinek az
oczeánon túl is vannak piaczaik. A másik nevezetes csatorna 1889-ben épűlt s az a
föladata, hogy Arad felől Maros-vízzel lássa el a mezőhegyesi czukorgyárat.
- Boros-Jenőnél és Apateleknél a szép Makra-hegygyel kezdődik Arad-Hegyalja,
mely a síkságot (régi néven a Marosközt) kelet felé kiséri. E hegyvidéken 4260 hektár
van szőlővel beültetve. A borkereskedésben külföldön is nevezetes Magyarád; borát
kiválóan fehér szőlőből sajtólják, és pedig újabban a nagy fürtű és bőven fizető mustafert
kedvelik. Az édes rózsaszőlő hozzátétele kellemes savanykás ízűvé mérsékli a
magyarádit, mely már fiatalabb korában is kitűnő asztali bor. Egy néven árúlják vele a
muszkait is. Muszka egyik barátságos kolnájában irta több művét Csiky Gergely, ki a
szomszédos Pankotán 1842-ben született.
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Világostól délre borházakkal (kolnákkal) beépített hegyoldalban folytatjuk útunkat
Kovaszinczon, Kuvinon és Gyorokon keresztűl Ménesre, melynek vörös borát már a
század elején Homeros nektárjához hasonlította és kellemes édességű bornak nevezte egy
jeles földleíró, Schwartner. Ménesen s a Hegyalján már a XII. század végén is volt
bortermesztés, a vörösaszú készítése azonban csak 1709 táján kezdett divatba jönni.
Elhírlelték, hogy, mint Tokajban, aranyporos fürtöket is találtak; aranyat azonban csak
1783 óta hoz a tulajdonosoknak e bor, mert ekkor kezdték Anglia s 1841 óta Amerika felé
kereskedésbe küldeni. Közmondássá lett, hogy „tokajit a betegnek, ménesit az
egészségesnek”! A vörös aszúnak kellemes, szegfű-illata és igen jó zamata van. 4–5.000
hektoliter aszú s 3–4.000 hektoliter máslás készűl évenkint e borból, mely, Vörösmarty
szerint, „setét, mint a czigányleány”. Kelendő a világos aranysárga színű ménesi is,
melyet savanykás íze, kitűnő zamata, tükör-tisztasága és jó illata miatt kedvelnek. Együtt
véve 60–70.000 hektoliterre teszik a ménesi bortermést.
A szőlősgazdák itt a karikásmívelés barátjai; olyan fajta szálvesszőket eresztenek,
mint példáúl a rajnavidékiek, csakhogy az évenkint megkimélt egy-két szálvesszőt még
hosszabbra hagyják s nem vízszíntesen, vagy félívre nyújtják a másik tőke felé, hanem a
sor irányában saját karójához egyiket fölfelé, a másikat lefelé fordítva, egész ívre hajtják
meg s két helyen is megkötik rafiával, fűzfavesszővel, vagy sással. A szőlőmívelés helyes
módjára most a Mária-Terézia-hegyen fölállított vinczellér-iskola tanítja a népet.
Aradról a vicinalis vasúton érdekes kirándúlást tehetünk Ötvenesre, melynek
mintagazdaságában készítették e vidék első vasekéit…………

L.Osztrák-magyar

Egy magyar telek Arad megyéből. →
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- Legnagyobb disznó kondák csak ugyan azon tájékokon vannak, hol legtöbb a'
bikkes és tölgyes erdő. Arad 's Bihar, hol tengerit is sokat termesztenek, azon két megye,
mely, mint legdúsiibb disznó tenyészde megemlítendő, miután itt egyes birtokosok is a'
disznókat nem csak százan. de ezerenkint is tenyésztik. így Arad megyében „István"
Főherczeg ö cs. k. Fensége, jenői uradalmában létezik e' honnak legszebb és legjelesebb
kondája………
L.Báró Prónay
-Arad termékenyebb vidékén 1715-ben három-, három és félszeres termésről
történik említés.
L.Dankanits
-Tisztán Arad megyében működött 2 tiszttartó, 3 számtartó, 2 kasznár és 4 ispán, 3
ellenőr, 3 irnok, 1 mérnök, 1 ügyvéd s 1 dohánytermesztési felügyelő; tehát kétannyi,
mint a század elején,…….
L.Márki Sándor
Arad megye falvai

Acsuca volt Ácsfalva Hollaky kúria
- A falubeli volt Hollaki-kúria a 18. században épült.
- Még az 1850-es években Jókai Mór is felkereste, és elragadtatással írt egyik
hegyéről, ahol elszórva, nagy mennyiségben hevert a karneol, a kalcedon, az achát,
a jáspis és az ónix.
L. Wikipedia
- Özv. Hollaki Gusztávné acsuczai birtoka:
-öl kertből áll; az egész birtok
házilag kezeltetik s 2 gazdasági épület van rajta; ………..

- ö l erdőből, 59
-öl legelőből és 11
- ö l ; a birtok

L.Gaál Jenő
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Alcsil

-Az urasági lak, egy csatornából táplált halas tó közelében nagy angol parkban
fekszik……..
L.Gaál Jenő
-1918 előtt a település híres volt almatermesztéséről és cserépiparáról.
L.Wikipedia
Az alcsilli Almay család uradalma.
Talaja hullámos, lejtős, hegyes, völgyes, részben alig hozzáférhető hegység és
kisebb részben síkságon terül el. A parkot és kerteket nem számítva, 4541 kat. holdat
foglal magában. Ebből szántóföld 885 kat. hold, melynek egy részét a Fehér-Körös
mossa; erdő 3000 kat. hold, mely az uradalmi legelőn túl, a Drócsa hegységből kiágazó
hegyeken keletről nyugatra hosszú alakban terül el; továbbá legelő 625 és végre 31 kat.
hold természetes kaszáló, mely nagyobbára Körös iszapolás.
Az uradalom feloszlik szántó- és erdőgazdaságra.Az elsőben egy intéző mellett
gazda, kertész, vinczellér, majoros-gazda,2 csősz, 3 kocsis,12 béres, gulyás,2 tehenes,
mig az utóbbiban egy főerdész mellett 3 erdőőr van alkalmazva. Az egész uradalmi
terület talaja homokos agyag, míg az altalaj sárga agyag. ……..
Az éghajlat jó, a gabonaneműek kiválóan szoktak sikerülni, valamint a bükköny és
vöröshere is. Az olajos magvak közül egyedül a repcze termeltetik.
Az épületek mind jó karban és szilárd anyagból vannak építve. Az urasági lakon,
mely egy csatornából táplált halas tó közelében nagy angol parkban fekszik és
a kellő mennyiségű gazdasági épületeken, nagy magtár, pajták, istállók, fiadztató 100 drb
koczára, továbbá bognár, kovács és szíjgyártó helyiségeken kivül van egy üzemben nem
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levő szeszgyár is. Az uradalmi jármos és igás-állatok száma, a rendelkezésemre állott
utolsó kimutatás szerint, 50 drb ökör és 4 drb ló. Tehenészet is van borjú nevelésre. Az
uradalom
míveléséhez szükséges 8 lóerejű cséplő és más gépeken kivül, az
összesgazdasági eszközök 13.365 frtot képviselnek. A gazdaság 10-es vetésforgással bíró
váltó-gazdaság.
Termel az uradalom gyümölcsöt is, különösen almája hírneves. Szőlő csupán házi
szükségletre termeltetik, miután a climatikus viszonyok arra nem a legkedvezőbbek, ha
azonban a szőlő megérik, jó kellemes ízű bort ad. Egetett fedél cserepet is
gyártanak……….
Az évente teremni szokott makk uradalmi és befogadott sertések által fogyasztatik
el.
L.Gaál Jenő
Almásegres.
A várat valószínűleg Kölcsei András békési és zarándi ispán építtette a14.
század közepén, aki 1356-ban kapta adományul Felegregy birtokát.
L.Wikipedia
-A lakósság földmivelésből él; búzát, tengerit, kevés zabot, árpát, bükkönyt
termel,”
L. Dr. Somogyi
-almásegresi szőlő és bor: 1214-ben egy oklevélben tizenkét almási szőlő is
szerepel. Peretsényi az itteni borról nincs jó véleménnyel, a helység nevének eredete”
savanykás ,fanyarú,sittom borai miatt az egres(....)terméséről Egresnek …..nevezik”
L. Csávossy
-Hozzátartozik az Almás- és Csókahegy, melyeken kitűnő borok teremnek.
Alsóbarakony
-Barakony Árpád-kori település.
-Barakony állattenyésztés tekintetében a szarvasmarha és a sertéstenyésztés mutat
fejlődést, a mennyiben a lakosság csak szép magyar faj szarvasmarhát és mangolicza faj
sertést tart……. A község szép apaállatokat tart…….. a takarmány (gyep- és bükkönyszéna) termelésre nagy gondot fordítanak.
L. Wikipedia
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-A megyében nagyobb sertéstenyészete van herceg. Sulikovskynak ahonnan
évente 1200 sertés kerül eladásra.
L.Gaál Jenő

Angyalkút

Kövér-Appel kastély

- A 20. század elején jelentős volt ló- és szarvasmarhatartása,…..
L.Wikipedia
Apatelke

valamikor Mokra

Solymossy -kastély. ↓

- Az épületet egy hat hektáros park, arborétum veszi körül.
-A település története, az itt élők élete összeforrott a szőlészettel, a borkészítéssel.
Bár a történelem folyamán, mikor egy nagy gazda kezében voltak a környékbeli
szőlőshegyek, hol pedig sokan uralták a parcellákat, a szőlő mindig munkát és
megélhetést adott a helyieknek. A vagyonosabb osztály földmiveléssel és bortermeléssel
foglalkozik, a szegényebb nép mezei- és szöllőmunkával, fuvarozással és
selyemtenyésztéssel. Leginkább búzát, tengerit, zabot, árpát, és lucernát termelnek. Házi
ipar: seprűkötés és kosárfonás.
L. Dr. Somogyi
-……..akik kitűnő bort termesztenek.
L.Révai
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Apatelek község kisbirtokai.
Apatelek (Mokra) község határában a mezőgazdaság nagyobb része parasztbirtok;
erdő nincs, a szőlőknek csaknem 2/3 része parasztkézen van.
Mellékkereset:a nagyobb szőlőbirtokosoknál való vinczellérkedés,napszámba
dolgozás, a szomszéd nagybirtokosoknál való aratás. A parasztbirtok nyomásokra és
parczellákra oszlik; a megművelés szabadsága a helyi szokások által korlátozva van. A
birtokfeloszlás viszonyai a takarmánytermelés elterjedésének nagyon útjában állanak,
mert a legeltetés nagy mérvű. A kaszáló a legelővel együtt felét képezi a magtermelésre
szánt területnek.A legelőt közösen használják.Ez aparasztbirtokosokra nézve előnyös a
marhatartás szempontjából, de a mesterséges takarmány termelhetése szempontjából
fölötte hátrányos.
A kisbirtokosok gazdasági értelmiségében és gazdálkodásában feltűnő haladás
észlelhető. A földnek ugarolása és trágyázása körül nagy szorgalmat fejtenek ki. A
marhatenyésztés is lendületet vett. A vetésforgó dűlőnként van beosztva. Gépek eddigelé
használatban nincsenek. A kisbirtokosok vagyoni ereje és jóléte egész a szőlők
elpusztulásáig emelkedett.
Apatelek község határának talaja kötöttebb búza talaj; kissé nedves. a forda
beosztás hármas két búzával; a talaj megművelése kissé felületes, de a mag-megválasztás
gondos, részben magcserélés is alkalmaztatik; a vetés és a többi gazdasági munkálat elég
jó.
A nép munkaeszközei közepesek; gépek csak a vetőmagok tisztításánál
alkalmaztatnak. Kevés gazdasági épületei fából építvék, a gazdálkodás a községben van
összpontosítva; trágyázni a lakosság egy része kivételesen szokott; ……….A termények
minősége közepes, azok aratás után azonnal eladatnak; eladási piaczok Pankota,
Borosjenő és Arad.
Az állattenyésztés fejlődését illetőleg mondhatni,hogy a multakhoz viszonyítva
haladott, de főleg csak számra nézve. A lovak jobbadán magyar paraszt-fajták, a
szarvasmarha közép nagyságú magyar-fajú; a sertés pedig vegyes, többnyire mangolicza;
-különösen a kajszin, őszi baraczk, egy pár nemes körte- és alma-faj várakozáson
felül jó és szép gyümölcsöt ad.
L.Gaál Jenő
-„a mokra hegyi borok A település évszázadokig a Makra hegyi szőlőkről volt
híres. Peretsényi szerint” Egy magos,gömbölyű hegynek déli,éjszaki, napkeleti oldalán
Boros Jenei, Kövespataki, Apatelki, Kendertői szőlőhegyek egy nevezete alatt mokrai
bort termő hegynek ...hívatnak.” ” Itt különös ízű ,jó illatú borokat teremnek,Mokrán
különös illatú és sertzegéssel buzgó ürmöst készítenek...mely... aranysárgaságú,erejére
pedig a mádi borokkal vetekedik”
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-1214-től szőlőhegyei az aradi káptalan birtoka. A XVII. század második
negyedében I. Rákóczy György fejedelemnek itt 17 kat.hold szőlője volt, és aki 1636ban az itteni sziklába pincét vájat, ez lesz a híres Rákóczy -pince. Szellőztetése egy
különleges, szintén kőbe vájt szellőztető-rendszeren keresztül van megoldva.
-Peretsényi a következő fajtákat említi:Mustos fél,Dinka, Bakator, Búdaló, Szeremi
zöld,
Bakor,
Köpörtsin,
és
Erdélyi
majd
a
Gömböstó,Madar,Hárslevelű,Gazdabíztató,Ipoly,
Vérgyürke,
Kéktső,Barázdabél,Krispán,Kis
Asszony,
és
Alattermő,Vesege,Mádlaj,Semendrői,Budai,Sopronyi,Tolnai,Bihari,Tökszemű,Csatári
-.”...........a zúzatlan szőlőt tapossák ki,így a must és a bor világosabb lesz(abból)
fejérlő arany színű bor válik,mely borok, ízekre ,színekre és tartósságukra
jobbak,kedvesebbek”
L.Csávossy
- A falu szőlője 343 k.hold.
- Fehér bornak szolgált a mustos fehér, bakator, aprófehér, sárfehér, purpureaszka,
ezerjó s elszórtan kisebb menynyiségben hazánknak majdnem minden szőlőfajtáját
fellehetett itt találni. Magyaráton, Pankotán, Apatelken, a hol főleg csak fehér bort
termeltek –magyaráti- név alatt, a mustos fehér, bakator, aprófehér, Apateleken a fehér
bakator voltak a fő szőlőfajták. E fajok többnyire csak vegyesen voltak ültetve, ritkán
fajtiszta táblákban.
Az Aradmegyei hitelegylet közbenjárásával eddig 10 önsegélyző egylet alakult a
megyében, köztük Apatelkén is.
L.Gaál Jenő
-az apatelki selyemhernyótenyésztés: a település híres foglalkozása volt.
-az apatelki Solymossy uradalom híres volt a szarvasmarha tenyésztéséről
L. Wikipédia
Egy érdekes telepítési eljárás:
„… 1748. márcz. 1. Csabáról jött gazdákat fogadott be a borosjenei uradalom ura, báró
Péterffy János, rájok bízta, hogy a Mokra-hegy oldalán, vagy Pintlak-pusztán falunak való
helyet keressenek ki s házakat építsenek és hogy műveljék a parlag-földeket, melyet t. i. a
jenei lakosok nem használnak. Szent-György és Szent-Mihály napján minden gazdának
3—3 frtot kellett beadnia az uradalom pénztárába. Ennek fejében mindenik kapott hatvan
pozsonyi mérő alá három vetőre való földet, melyet azonban előbb még ki kellett irtani.
Havonkint egy napot kellett »úr dolgában« tölteniök. A mészárszék s a regale jövedelme
az uraságot illette ugyan, ez azonban a mészárszék és korcsma félévi hasznát a községnek
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engedte át, de úgy, hogy sert és pálinkát az uraságtól kell venniök. A tizedet SzentGyörgy napján egy vagy több esztendőre is bérbe adhatja az uraság, kivéve a bort, melyet
féléven át saját korcsmájában méret. Három éven át egy új ház sem fizet adót s a szőllőt
kivéve nem tartozik robottal a gazda; azonban a régi s a negyedik évben az új ültetésű
szőllők után is hetedet kell adnia. Száraz és gyümölcsöt nem hozó élő fát a tiszttartó
hírével minden telepes tetszés szerént vághat. A vadászat tilos. Az uraság konyhájára
némi vajat és baromfit kell beszolgáltatni, szükség esetén pedig, de akkor is erőszakos
hajtás nélkül, pénzért mindenki köteles dolgozni az uraságnak. A Körösön és
mellékvizein szabad a halászat és a rákozás, de a fogásból időnkint az uraságot is
részeltetni kell. A telepesek pöreit saját bírájuk intézi el; ítélete elől azonban az urasághoz
lehet felebbezni. Akaratuk ellenére senkit sem lehet befogadni a községbe. Ezen
szabadalomlevelen csak az uraság hozzájárulásával lehet változtatni. A ki elakar költözni,
a tiszttartó tudtával házát s minden jószágát eladhatja s elmehet, de csak azután, ha már
három évig lakott a faluban. Végre, a mit a szerződés különben már az első pontban
kimond, a lakosok teljes szabadsággal gyakorolhatják vallásukat.
L. Márki Sándor
Arad megye, Apatelek,Mokrai szőllővidék. Készlet ó borból 1500 akó, 1874-iki
1700 akó. A borvásároni részvétre Mezey András által 2000 fehér borral lehet számítani.
A mokrai borokat tőlem mint erős és czukor tartalmuakat Bécsbe Pestre hordják.
L.Borászati 1875 január
S o l y m o s s y L á s z l ó báró borosjenő - apateleki uradalma.
-“….az uradalom központi kezelősége Apateleken van……”
A birtokok közül a borosjenői járásban feküsznek a Szénás-puszta, László-major és
az istvánházi gazdaság; a Gurba község határában levő vizniki gazdaság, a morodai birtok
; az Apatelek határában levő pintlaki gazdaság; a sikulai határban levő atzélházi gazdaság
s a Pojsza és Pipaj puszták.
A ternovai járásban vannak a szantusi és hivtyei gazdaságok Ternova község
határában s a subtojási gazdaság Kurtakér határában.
Az uradalom felszíne már nagyságánál s elszórtságánál fogva is igen változatos; a
sík, hullámos, dombor, és hegyes vidékek váltakoznak, túlnyomó azonban a dombos
vidék.
A birtok forgalmi helyei Arad, Pankota, Borosjenő, Csermő. Közlekedési
eszközökűl az aradi és csanádi egyesült vasutak körösvölgyi vonalai s néhány megyei
közút szolgál.
uradalom kezelése részben házilag, részben bérletileg történik ; kezelés tekintetében az
egyes birtokok, melyeket fentebb megneveztünk, bizonyos fokig külön válnak; a kezelő78

személyzet arányban van a birtokok nagyságával. A gazdasági épületek száma 100-on
felül van. Az igás-állomány mintegy 900 jármos ökörből s 15 lóból áll; a tiszti lovak
száma 7.
Nagyban űzetik a szarvasmarha-, juh- és a sertéstenyésztés; aszarvasmarhaállomány 1000 darabon jóval felül van. A gazdasági felszerelést több gőzerejű cséplőgép,
egyéb gazdasági gépek és eszközök, szekerek s 1 malom képezik.
Az uradalom egész területén belterjes váltógazdaság űzetik gazdasági ipar nélkül; a
vetésforgó mindenütt a helyi viszonyokhoz alkalmazkodik.
A trágyázás saját termelésű trágyával történik.
Gazdasági faiskola az uradalomban 4 helyen van, hol főleg akácz és kőrisfák
neveltetnek.
Szőlőszet az uradalom több részében van, mindenütt néhány holdnyi területen, de jelenleg
a phylloxerától lévén elpusztítva, a szőlők újjáültetése folyamatban van. A marhahizlalás
több helyütt nagy arányokban űzetik ,a sertéshizlalás szintén fel van karolva. Az
uradalomnak néhány száz hold erdőterülete van különböző helyeken; jobbára fiatal erdők
állanak rajta s ezek lehetőleg kiméltetnek;
L.Gaál Jenő
Apáti
- Apáti Árpád-kori település. 1333-ban már templomos helynek írták, lakói
magyarok voltak.
- 1437 szeptemberében a Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelésben itt aratott
győzelmet a parasztsereg a nemesség serege felett.
-Váraskeszi várának maradványai - a falutól délnyugatra.
L.Wikipedia
-Itt kiváló magyar szarvasmarha-tenyészettel bir herceg Sulkovsky.
L.Gaál Jenő
Érdekesebb helynevek: Bitang (irtás hely), Cserét erdő, Belénszeg.
L.Arad
- Róna határa második osztálybeli, de mindent jól megterem, csakhogy az
árvizektől szenved. Kiterjed 9060 holdra, mellyből 2355 h. szántóföld, 1599 h. legelő,
2305 h. rét, 2801 hold tölgyes erdő. Majorság: 6401, urbériség 2659 hold. Sok sertést és
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marhát tenyészt. Vize a Leveles nevű tó, és a Jeru Dobli nevű tó, mellyek áradásból
származnak.
L.Fényes
Arad sz.kir. város

Rhédey kastély

A Jungisch-Szabó sörföző komplexum Ó-Aradon 1793-ban.

-„Lakosai dohánnyal, ’s más külömbféle hazai termésekkel kereskednek; mások
pedig kézi mesterségekkel. Határja kiváltképen termékeny, de igen szoross, úgy hogy, ha
szőlös kertyei külön választatnak, alig marad valamire való kis földetskéje. Melly valóban
nagyobb volna, hogy ha hajdan Ó Arad e’ helyen lett volna; vagyonnyainak eladására jó
alkalmatosága, ’s piatza van; országos vásárjai nevezetesek,….” ’
L .Vályi
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1903-ban

-„ Dűlő- és birtoknevek……: Határos, Szt.
Pál, Rendetlen, Közi, Dohányos, Gombár, Libás,
Püspök földje, Gulya, Szurdok, Nagy dűlő,
Ménesvölgy, Homokos, Sarló, Pesti (tulajdonos
neve), Szeregyháza, Nagy legelő, Szűz gulya,
Nagykaszáló, Nyomásköz, Szenttamás, Szárazér
(kiszáradt vízfolyás)…….”
-Ifj. Bobor Gyula alsóaradi gazdasága. A birtok nagysága 462 kat. hold.
Haszonbérbe van adva kisbirtokosoknak, kik holdanként 80 korona bért fizetnek.
Temesben ….. immár megyeszerte nemesített az állomány s e mellett sok a nemes
baromfitenyésztő.; ….. ; Simon János, Alsóaradi (emdeni lúd, pekingi kacsa); Albrecht
Sándor, Alsóaradi (emdeni lúd, pekingi kacsa); ……. .; úgy, hogy az állam Temes-,
Torontál-, Csanád-, Krassószörény- és Bácsmegyék köztenyésztése számára a
torontálmegyei gazdasági egyesülettől évenként rendezni szokott fajbaromfivásárokon
szerzi be a nemes baromfianyagot.
L. Borovszky Torontál
-Már 1135. táján nagyobb számú halas tavat (piscina) kapott II. Bélától az aradi
prépostság, melyet e javaiban 1197-ben Imre király is megerősített. ....1380-ban az aradi
prépost egy kanonokot bízott meg az aradi és itelakai (mikelakai) erdő- és halastó-őrökre
való felügyelettel.....1392-ben a prépost .........csak a Kucsug (Köcsög, Keszeg) piscinát
tartotta fenn saját magának; a Talamir, Farkaslyuk, Papferedő, Onna és Szentgyörgytava
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nevű, Arad és Mikelaka határán levő halastavak használatának jogát azonban megosztotta
káptalanával.
L.Dr.Somogyi
Újarad

ma Arad része

Nopcsa Elekné kastélya

A középkorban helyén Apácza falu állott.
- 1850 július 30-án itt született Zselénszky Róbert gróf közgazdasági
író,gazdaságpolitikus, emlékíró,aki1939 november 20-án halt meg Budapesten.-1854 május 23-án itt született Asboth Emil gépészmérnök, műegyetemi tanár,
aki 1935 április 30-án halt meg Budapesten.
Milleniumi nagy érem..Zselenski Róbert gróf nagybirtokosnak, Új-Arad. A mezőgazdaság
terén szerzett érdemekért.
L.Köztelek 1896 november 21
Arad szab. kir. város területe:.
19.287 hold. Ebből szántóföld 12.738 hold , rét 2339 hold, legelő 1740 hold,
nádas 17 hold ,erdő 65 hold, kert 390 hold, szőlő 379h o l d - A szántóföldek minőségre
nézve általában a 4-ik osztályba sorozhatok, a talaj barna színű, kötöttebb minőségű
kevés szikkel kevert homag, elég termékeny; altalaja barna agyagos homag ; a fekvése
lapályos ………..
-A gazdálkodásban a helyi talajviszonyokhoz képest általában helyesen
megválasztott vetésforgó alkalmaztatik;a vetőmag választására s a föld jó művelésére elég
gondot fordítanak. A trágyát megbecsülik s jól felhasználják.
-A termelésben túlnyomó a gabona s ebből is a búzatermelés, de a hüvelyes és
kapás-növényeket sem hanyagolják el.A termények minősége közepes. A
gyümölcstermelés nem nagy; csak Séga külvárosban termelnek nagyobb mennyiségű
szőlőt, melyet az aradi piaczon jól lehet értékesíteni.
L.Gaál Jenő
- már a XIV. században szólnak piaczáról s vásárairól, melyeket a Mikelaka felé
eső közlegelőn tartottak.
- Középkori helynevek: a Keszeg (Kesegh) nevű halászóhely (piscina) ,Tatárszeri
(Chatarsery) nevű mező.
- halastavak sorakoztak egymás mellé. Így a Talamír (Thalamir), Farkaslyukt
Papferedő (Papferedew), Onna és Szent-György-tava (Zenthgergthowa).

82

- sőt az út egy részét is …. gyümölcsfák szegélyezték.
L.Márki Sándor
-1884. az aradvidéki tanító-egyesület alakított egy méhésztársulatot 5 frtos
részvényekre.
L.Pallas N.L
- Több nagyobb vidéki városban is létesült tejszövetkezet ,Aradon 1883 ban, …………
L.Az élelmiszer

Az aradi gazdasági egyesület decz. 20-án választmányi ülést tartott, melynek
érdekesebb mozzanatai a következők voltak; Jelentés tétetett, hogy az arad-csanádi
öntözőcsatorna érdekében serényen folynak az aláírások és az eddigi eredményt tekintve,
már biztosra lehet venni, hogy igen nagy öntöző terület lesz biztosítva.
Ezután az aradi hegyalján az utóbbi időben előfordult szőlővessző- és ojtványlopások kerültek szőnyegre s határozatba ment, hogy felkérik a megye alispánját,
miszerint intézkedjék és utasítsa a községek elöljáróságait, hogy a tetten ért tolvajokat
súlyosan megbüntesse. Bohus László indítványára a földmivelésiűgyi miniszterhez is fog
ez irányban felirat intéztetni, melyben Németország mintájára a mezőrendőri törvényben
kérnek a lopások meggátlása érdekében szigorú intézkedéseket. A buttyini
gyümölcsaszaló már fel van allitva és igy Kisindia kérvénye, hogy az aszaló ott állittassék
fel, nem volt tekintetbe vehető, szóba került még egy gazdasági muzeum felállítása is, de
erre nézve a határozathozatal későbbre halasztatik.. Végül elhatároztatott még, hogy az
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egyesület, a marhatenyésztési czélokra szolgáló só olcsóbbá tétele iránt felir a
minisztériumhoz. - A földmivelésügyi minisztérium kérdést intézett az egyesülethez,
hogy Aradmegye területén van-e alkalmas hely a nemes füz tenyésztésére és hogy
lehetne-e Aradmegyében a kosárfonás érdekében nagyobb akcziót kifejteni. Az egylet e
tekintetben igenlőleg fog a minisztériumnak válaszolni és hivatkozik erre nézve a ménesi
vincellérképezdére és az arad-csanádi vasút munkástelepére. . Több folyó ügy elintézése
után az egylet véleményezés adás végett kiadta Szalay Antalnak a beérkezett - Magyar
Mezőgazdák Szövetkezetének - és a magyar mezőgazdái hitelegylet és szövetkezet
alapszabály-tervezetét mire az ülés véget ért.
L.Köztelek 1881 december 30
-1901-ben Aradon dohány felügyelőség működik, az aradi felügyelőség: Arad,
Battonya, Csaba, Temesvár, Zsombolya, Fogaras ; összesen 6 kerületet vigyáz fel.
L. Köztelek 1901 október 3.
Figyelmeztetés.
A cs. és kir. hadtest intendánssága kereskedelmi szokvány szerint raktárszerű
minőségű 2150 mm. búzát, 15 605 mm. rozsot vagy kétszerest/tritikalé/ és 18020 mm.
zabot vásárol be.
Ezen mennyiségek Temesvár, Arad, Nagyvárad és Szeged állomásokon 1898. évi januármájusig szállitandók be.
A bevásárlás minta és ajánlott minőségű suly szerint történik. Minden ajánlattál tehát két
lepecsételt, legalább 2-2 kg-mos minta nyújtandó, mely szerint ajánlattevő szállítani
szándékozik.
Az egész mennyiségre vállalkozó ajánlattevőknek bele kell nyugodni abba, hogy
ajánlatuk csak egyes szállítási részletekre, illetőleg egyes czikkekre és állomásokra is
fogadtatik el.
Az 50 kros bélyeggel ellátott lepecsételt eladási ajánlatoknak 1897. évi augusztus hó 16dik napjának délelőtti 10 óráig a 7. hadtest intendánsságánál Temesvárott kell
beérkezniük.
A kötelezettségnek legalább is 14 napra kell szólnia, -

Külőnben a több lapokban megjelent gabonabevásárlási hirdetményre és a
Temesvártt, aradi, nagyváradi és szegedi katonaélelmezési raktáraknál, betekinthető és
megszerezhető,
Temesvárott, 1897.évi julius hó ..22-kén keltezett szokványok fizetére utaltatik.
Temesvárott, Í897. évi julius 22-én.
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A cs, és kir, 7. hadtest intendánssága
L.Köztelek 1897 augusztus 4
-351. sz. kérdés. Az aradi konczentrált marhatrágyával gazdatársaim közül tette
valaki kísérletet és mily eredménynyel ? Mennyi szóratot egy holdra?
Batta
L.Köztelek 1897 augusztus 11
-Ottrubay Károly királyi járásbíró ,később törvényszéki elnök, Szakolczay Lajos és
Mayer Antal elemi tanár kapcsolata Bereczki Mátéval a Magyar gyümölcsészet atyjával.:
Áttetsző ringló
- Ojtóvesszejét még 1868-ban kaptam boldogult Mayer Antal, elemi tanártól,
Aradról.
Washington szilva.

- …”Ojtóvesszeit 1868-ban kaptam Aradról boldogult Mayer Antal, elemi
tanár,barátomtól. Azóta több ízben termett…….”
L .Bereczki Máté I.
O t t r u b a y pirókja körte
-Származása. Hazánk délkeleti részén, Temes, Krassó és Arad megyékben régi idő
óta el van terjedve. Nagyon hihető, hogy ez is hazai, ismeretlen gyümölcsfajunk.
Ottrubay Károly, köztiszteletben álló aradi polgár és megyei járásbiró, barátom, a ki
szabad idejében szenvedélylyel foglalkozik a gyümölcsészettel s aradi kertében a
legjelesebb gyümölcsökből nevezetes gyűjteményt szerzett össze ugy a külföldről, mint a
hazából is, jó ideje már, hogy kutatja eredetét és netán már létező gyümölcsészeti nevét is
e becses körtefajnak, melyet ő név nélkül kapott Verseczről, de eredetéről semmit sem
kutathatott ki s csakis elterjedéséről birta velem a fönebbi adatot közleni. Gyümölcsészeti
neve aligha volt is eddig; mert a nálam meglevő, számos gyümölcsészeti müvek
egyikében sem találok hozzá hasonló körtét leirva. Hogy tehát e becses és terjesztésre
méltó körtefajt az ismeretlenség homályából kiragadjam; Ottrubay Károly barátom
gyümölcsészeti törekvéseinek emlékéül is, fenebbi névre keresztelve ezennel bemutatom.
Ilona körte.
Származása. A Kálmán körték (Bon Chrétien) családjába tartozó ezen jeles
nyári körte alkalmasint hazai faj. A nálam meglevő számos, gyümölcsészeti mű
egyikében sem találtam hozzá hasonlót leirva. Aradon és vidékén részint név nélkül,
részint mert aug. közepe felé Ilona nap táján érik, Ilona körte név alatt régóta el van már
terjedve. Mint igen becses és terjesztésre méltó körtefajt, érdemesnek találtam a
gyümölcskedvelökkel körülményes leírásban is megismertetni.
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Madame Hutin téli körte
- Ojtóvesszejét 1878-ban kaptam aradi barátaimtól, Ottrubay Károlytól és
Szakolczay Lajostól, kiknél e faj már több ízben termett és pedig azon rövid
jellemzésekkel, melyek a gyümölcskertészek nagyobb katalogjaiban róla olvashatók, igen
jól egyező gyümölcsöket.
Legízletesb alma
- aradi barátaimnál, több ízben termett már ..Dél -Tiroli eredetű alma
Montfort szilva
- Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam Ottrubay Károly barátomtól, Aradról. Több ízben
termett már nálam.
Haríwiss sárga szilvája
-Napjainkban, nint nemcsak értékes, de különösen érdekes szilvafaj is, mindenfelé
el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam Ottrubay Károly barátomtól, Aradról.
Lucas király szilvája
-Ojtóvesszejét 1880-ban kaptam Ottrubay Károly barátomtól, Aradról. Nálam még
nem termett; de, mert, a faj valódiságáról meggyőződtem, már is közölhetem leírását,
melyet emlitett barátomnál, Aradon készítettem róla.

L .Bereczki Máté II.
Cuerne-i vajoncz körte
-„Aradon, Szakolczay Lajos, törvényszéki biró, barátomnál már több ízben termett
a leírásokkal igen jól egyező gyümölcsöket, melyekről e jeles fajt körülményes leírásban
már is bemutathatom.
-Abból itélve, hogy Aradon, Szakolczay Lajos barátomnál jól díszlik és rendesen
terem; nagyon valószintinek tartom, hogy hazánkban mindenütt, a hol a föld nyáron át is
elegendő nyirkos maradhat, jól fog díszleni és teremni is.”
Boskoopi szép alma
- E jeles alma Aradon, Ottrubay Károly, barátom kertében igen jól díszlik és
termékeny is. Nálam, ……,megsínylette a tartós szárazságot. Ebből az a tanulság, hogy
hazánkban,száraz vagy könnyen kiszáradó laza talajban ne kívánjuk tenyészteni:
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Laubinger czukorszilvája
-Ojtóveszszejét1880-ban kaptam Ottrubay Károly barátomtól, Aradról. Nálam
is termett már a fajfán..
Lawson sárga szilvája
-Ojtóvesszejét 1881-ben kaptam Ottrubay Károly, barátomtól, Aradról, hol e faj
már termett …….
Bavay ringlója.
-Úgy fáját, mint gyümölcseit Aradon írtam le Ottrubay Károly, kir. járásbiró
barátom kertében, a hol e faj rendkívül jól díszlik és gazdagon szokott teremni.
Pontbrianti szilva.
A ki érdeklődik a gyümölcsök eredete, származása iránt, hiszem, hogy ezen idézett
munkában ebbeli tudvágyát kielégítheti. Ottrubay Károly, kir. járásbirő barátom kertében,
Aradon láttam először egy fiatal fát terméssel megrakva e jeles fajból.
Onderka damascénaja szilva
Ojtóvesszejét még ….. 1883-ban kaptam Ottrubay Károly barátomtól, Aradról.
L. Berecki Máté III.
Thirriot vajoncza körte
Ojtóvesszejét 1884-ben kaptam Aradról, Ottrubay Károly, járásbiró barátomtól, a
kinél e fajt körülményesen leírtam.
Emmurées-i vajoncz körte
Ojtóvesszejét 1885-ben kaptam Ottrobay Károly, járásbiró, barátomtól, Aradról, a hol e
faj már több ízben és még akkor is gazdagon termett, a mikor a körtefák nagy
része teljesen meddő maradt. Gyümölcsét, fáját említett barátomnál irtam le…….
Canadai piros alma
Aradon, Ottrubay Károly, megyei járásbiró barátomnál, a hol e fajt leirtam, már
több' ízben termett a „Gui'de pratitiue" rövid jellemzésével teljesen egyező gyümölcsöket,
melyek a faj valódiságát csakhamar bebizonyították.
Loan parménja alma
“……………nálam csakhamar elpusztult. Minthogy azonban Kövér Gábor
barátomnál Aradon, termő fában megtaláltam e fajt s ott, gyümölcsei és növényzete után
magamnak lejegyezhettem; máris bemutathatom………..”
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Osnabrücki rennet alma
Napjainkban mindenfelé el van már terjedve. Ojtó vesszejét több hiteles helyről
is megkaptam: de valódinak, a leírásokkal teljesen egyezőnek csak azon fajt találtam, a
melyikről 1884-ben Ottrubay Károly, barátom Aradról küldött ojtóvesszőt is, leírásra
alkalmas gyümölcs példányokat.
Pamut-alma.
“…….Náray Imre barátom, a ki Pécs vidékén születvén, gyermek kora óta ismerte
e fajt. Tőle kaptam meg Aradról, 1877-ben ojtóvesszökben a fajt, mely azóta nálam is
több ízben termett. Könyveimben hozzá hasonló vagy vele azonosnak vehető fajt nem
találván, hiszem, hogy ez is egyike azon hazai fajoknak,melyek eddig az ismeretlenség
homályában lappangottak, a honnan apródonkint, most és ezután kell kiemelgetnünk.”
Náray renetje alma
Fajfává alakított anyafájának egyik, ojtatlanul meghagyott ága 1885-ben termett
először. Minthogy a fajt terjesztésre méltónak, becsesnek találtam, bold. Náray Imrének,
az én testi-lelki jó barátomnak emlékéül, fönnebbi névre kereszteltem el. Náray Imre
egyike volt az igazi magyar becsületesség tiszteletre legméltóbb alakjainak, széles körben
ismert jeles ügyvéd; Arad városának mindenkitől, általános.
tisztelt és szeretett polgái'a és az 1881 — 1882. évi országgyűlésen ugyanezen városnak
függetlenségi-elvű képviselője, a ki életében a gyümölcsészet iránt is melegen
érdeklődött. (Szül. 1817-ben Meghalt, munkás életének fi.5-dik évében,
1882-ben.) Egy oly talpig derék ember és hazafi, mint ő volt, méltó arra, hogy áldott
emlékét, közöttünk, egy jó gyümölcs sokáig őrizze meg.
Peupion renetje alma
Ojtóveszszejét 1886-ban kaptam meg Ottrubay Károly, akkoriban járásbiró,
jelenleg pedig törvényszéki elnök, barátomtól, a kinél a fajt körülményesen leírtam s mint
terjesztésre méltó, becses gyümölcsöt ezennel bemutatom.
Walter szilvája.
Ojtóvesszejét 1880-ban kaptam Ottrubay Károly, törvényszéki elnök, barátomtól,
Aradról.
Dörell nagy szilvája
Nálam e faj nem volt meg eddig ; de Aradon, Ottrubay Károly, törvényszéki elnök
barátom kertében, a hol a fajt gyümölcsei és növényzete után körülményesen leírtam, már
több ízben termett a leírásokkal teljesen egyező gyümölcsöket.
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Belga barát körte
Ojtóvesszejét 1885-ben kaptam Ottrubay Károly, barátomtól, Aradról, ahol a faj
már több ízben termett.
Montlaur-i Rajmond körte
Ojtóvesszejét 1885-ben kaptam Aradról, Ottrubay Károly barátomtól és az idén.
Kolosvárról, idősb. Bodor Pál barátomtól is.
L. Bereczki Máté IV.
Megjegyzés : Miért láttam szükségesnek
Bereczki Máté, a nem
szakmabeliekkeli kapcsolatait
befoglalni
erdélyi magyar mezőgazdasági
örökségünkbe ?
Ezek a kapcsolatok t.k nem szigorú szakmai kapcsolatok, de oly szorosak a
magyar gyümölcsészet atyja és az erdélyi értelmiség nem mezőgazdasági rétegével,
amelynek kihagyása sokkal szegényebbé tette volna örökségünket.Gondoljunk csak
arra,hogy nagyon sok gyümölcsfa gyűjtemény emléke veszett volna el.Gondoljunk
csak a kolozsvári Veress Ferenc fényképész gyümölcsfa gyűjteményére, amely
gyűjtemény oly gazdag volt,hogy Bereczki Máté is több óltványt kért és kapott
innen.Nem is beszélve arról, hogy a nem szakmabeli fényképész kapcsolatban volt a
korabeli francia,német.osztrák ,belga neves gyümölcsnemesítőivel ami neki külön
érdemet biztosított.
Ezen kapcsolatokon keresztül került be a köztudatba, egy egész sor erdélyi
csak itt ,s itt is csak helyi szűk körökben ,ismert alma,körte,szilva.
Kiss Károly
Hirdetés
Mint szőlőnagybirtokosok ajánljuk kiváló minőségű hordó- és palaczk -borainkat,
melyek mint a ménes magyarádi borvidék gyoroki, valamint a család vadkerti és
vámospércsi nagy kiterjedésű szőlőbirtokainak kifogástalanul tisztán kezelt saját termése
kerülnek forgalomba.
Ezen borok kitűnő voltáról számos elismerő levél tesz tanúságot, egyebek között a
következő: „A nekem küldött borokkal minden tekintetben igen meg vagyok elégedve s
igy azokat minden vadászembernek szívesen ajánlom".
Novotny J.,cs. és kir. szab. fegyvergyár, Prága.
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Kívánatra borminták küldetnek. Árjegyzékek ingyen és bérmentve állnak
rendelkezésre.
Andrényi Kálmán utódai

Aradon.

L.A Természet 1903.VI.1
- Ezután a magyar orvosok és természetvizsgálók 1871. nagygyűlésén Aradon
levén, és ott Lukácsy Sándor és Nagy Sándor urakkal a kerteket vizsgálván, egy lúgoson
szintén vettük észre a szőlőpenész jelenségeit.
L.Bortászati 1872 január
- Arad . Mindannak daczára, hogy a mostoha téli időjárás nemcsak a vesszőnek,
hanem még a tőkének is ártott, mégis igen buján hajtott ki a szőlőtőke, a gyönyörű tavaszi
időjárás kedvezményei alatt. Az idei hajtások már 2 — 21/2 lábnyi hosszúak: fürt ugyan
nem sok mutatkozik, de legalább jó bort remélhetünk. P L.
L.Borászati 1872 április

- Borvásárok Aradon .
Az aradi kereskedelmi és iparkamara elhatározta, hogy az aradmegyei bortermelés
és kereskedés érdekeinek előmozdítása czéljából évenkint két borvásár megtartását, a
hatáskörébe eső eszközök alkalmazásával, lehetőleg biztosítani fogja. Ezen vásárok czélja
lenne az aradi hegyalja kitűnő termékét minél szélesebb körben megismertetve, annak
állandó és biztos piaczot szerezni. A borvásár módozatainak megbeszélése végett 1876.
évi deczember hó 26-ikán, vagyis karácsony második napján, d. e. 10 órakor, saját
helyiségében (szinház-épület, északi rész, I. em.) értekezletet tarttott, melyre az Aradon és
Aradmegyében lakó minden bortermelő és borkereskedő meghívatott.
L.Borászati 1876 december
Az aradi borvásár tárgyában értekezlet tartatott Aradon, az ottani kereskeelmi és
iparkamra kezdeményezése folytán. Az értekezlet elé a következő biz. javaslat terjesztett:
a) évenként két borvásár tartassék, meg egyike az aradi tavaszi, a másik az őszi
vásárral esnék össze,
b) A borvásárok látogatása, helybeli bortermelők és kereskedők hirdetmény utján, a
hazai borkereskedők, valamint külföldi üzletemberek a kereskedelmi kamarák
.közvetitésével és az ottani lapok utján hivandók
c) A borvásár megtartására egy alkalmas helyiség bérlendő,
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d) Arad sz. kir. város tőrvényhatósága felkérendő, hogy a borvásár megtartásához
erkölcsi támogatásával járuljon,
e) A borvásár intézményének fentartása és fejlesztése czéljából szükséges, hogy
egy működő bizottság választassék. — Az értekezlet e javaslatot helyeselte; elhatározta,
hogy évenkint két borvásár tartassék, az egyik a tavaszi országos vá- sárral egyidejűleg, a
másik szüret után.
Az értekezlet egyszersmind Andrényi Károly elnöklete alatt a következő
bizottságot választá a terv keresztülvitelére: Dományi József, Gaal Jenő, Kászonyi János,
Nachtnebel Ödön, Náray Imre, Tavaszi Antal, Varjassy József, Vásárhelyi Béla.
L.Borászati 1877 január
Meghívás az Arad-hegyaljai borvásárra.
Tartatik : Aradon, 1877. évi ápr. hó 15., 16. és 17-én.
A magyar borvidékek között az aradi hegyalja igen nevezetes helyet foglal el, mert
nemcsak annak 10,000 katastrális holdat meghaladó területe; hanem kedvező fekvésű,
forgalmi s közlekedési összeköttetésein kivül, termékeinek kitűnő anyaga és ennek tiszta
kezelése is kiváló természeti s üzleti előnyöket biztosítanak számára……..
……És daczára annak, hogy a vidék sem a jogosult reclame, sem a felsőbb
pártfogás kedvezményeiben nem részesült, mégis világhírre vergődött; mert borainak
jelességét Magyarországon és annak határain tul kénytelen volt mindenki elismerni, ki
azokat egyszer megízlelte……….
………A londoni, párisi és bécsi világtárlatok, továbbá a belföldi kiállítások
alkalmával az aradi borok mindig elsőrendű kitüntetésekben részesültek ; de a jelen kor
fejlődésének színvonalára mostanáig itt fel nem emelkedett kereskedelem nem tudta azok
megbecsülhetlen előnyeit kellőleg felhasználni……….
………Az aradi hegyalja kitűnő termékei közül a fehér magyarádi asztali bor
zamat, higság és könnyen emészthetőség tekintetében a legjobb franczia bordeauborokkal bátran sikra szállhat, s ezek felett még azon előnye van, hogy ritka
mennyiségben tartalmazván czitromsavat (?) bővebb élvezete után sem okoz
kellemetlenséget, s a legmelegebb időben is vízzel vagy savanyuvizzel vegyítve, kellemes
üditő italul szolgálhat……..
A magyarádin kivül az aradi hegyalja egész sorával dicsekedhetik a jó minőségű
fehér boroknak, mert kezdve Mokrától, Pankotán, Muszkán,Galsán, Világoson,
Kuvinban, Kovaszinczon, Győrökön és Radnán azok évenként nagy mennyiségben
termesztetnek. A vörös borok közt legelői a ménesi asszu és ménesi vörös bor
említendők, melyek jelességét közelebbről jelezni szükségtelen ; mert azok a maguk
91

nemében ép ugy királyi tekintélynek örvendenek, mint a finomabb fehér borok közt a
tokaji. Ezen vörös borok különben finom, enyhe, fűszeres és illatos zamatuk, bő czukorés villsavtartalmuknál fogva párjukat ritkítják, és gyógyászati czélokra, különösen az
üdülők erejének gyarapítására nézve kitűnők. Jeles vörös bor termeltetik továbbá nagyobb
mennyiségben még Kuvinban, Gyorokon, Paulison és Baraczkán, kisebb mértékben pedig
a hegyalja egész déli részén. Azonkívül riesling, csemege, szalma és egyéb boroknak is
nagy készletével rendelkezik e vidék.
…Alulirt kereskedelmi és iparkamara ennélfogva azon felszólítást intézi a bel- és
külföld t. cz. borkereskedőihez és borfogyasztó közönségéhez, hogy az általa rendezendő
és f. évi april hő 15., 16. és 17. napjain tartandó aradhegyaljai borvásárt meglátogatni
szíveskedjenek.
Arad, 1877. február 20. Az aradi kereskedelmi- és iparkamara : D e u t s c h Bernát
s. k., elnök. Dr. Gaal Jenő s. k., kam. Titkár.
- Arad szab. hir. városában 1877. évi april 15., 16. és 17-ik napján tartandó aradhegyaljai borvásár szabályzata .
1. Ezen borvásár a helybeli érdekeltek közreműködése mellett a nagyméltóságú
földmivelés , ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium jóváhagyásával az aradi
kereskedelmi- és iparkamara által az arad-hegyaljai kitűnőbb borok szélesebb körben való
megismertetése czéljából rendeztetik.
2. A borvásár vezetésével a kamara által választott rendező bizottság lőn megbízva
; minden a vásárra vonatkozó közlemények és tudakozódások azonban az aradi
kereskedelmi és iparkamarához intézendők, mely a szükséges felvilágosításokat minden
irányban rövid uton megadandja.
3. A borvásárra való bejelentések a mai naptól kezdve legkésőbb f. évi márczius hó
81-ig a kamarához beküldendők, mely alkalommal a bejelentési dijakat is le kell fizetni.
4. A bejelentési dijak ugy állapittatnak meg, hogy a bejelentett eladó
bormennyiségnek első 100 hectolitereért 2 o. é. forint, minden további 100 hectoliterért
pedig 50 kr. F letendő.
5. A borvásár a megyeházának e czélra készséggel felajánlott gyüléstermében fog
tartatni, hol asztalokról a rendező bizottság gondoskodik. A bejelentőknek azonban joguk
van külön díszesebb asztalokat is felállítani, melyekért dij nem fizettetik, de ebbeli
szándékukat ezen iv kitöltése alkalmával bejelenteni tartoznak.
6. A borvásár april hó 15-én d. e. 9 órakor a kamarai elnökség által nyittatik meg,
mely alkalommal az aradi hegyaljának leírása és az ottani szőlőszet és borászat
ismertetése fog felolvastatni.
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7. A borvásár, mely mindhárom napon délelőtt 9-től délután 6 óráig tart, a
résztvevők által szabadon látogatható, a közönség azonban bemeneti dijat fizet, mely a
borvásár e gész tartamára 50 krban, egy alkalomra pedig 20 krajczárban állapittatik meg.
8. A bor hordóban hektoliterenként, vagy 70 és 35 centiliter tartalmú palaczkokban,
s ha más eltérő kikötés nem történt, hordó nélkül, illetőleg a palaczkot hozzá értve, a
pinczébeh helyben átadva és átvéve adatik és vétetik.
9. A vevők és eladók közt létrejövő ügyletekről a kamara titkársága jegyzéket vezet
és azokról a felek kívánatára kötlevelet is állítand ki.
10. A vevők és eladók közt fölmerülő súrlódások elintézésére az aradi
kereskedelmi- és iparkamara választott bírósága lesz hivatva.
A vevők annak közreműködését a borvásár befejezte után még egy hónapig
bármikor igénybe vehetik, midőn annak illetékességét az eladók elismerni tartoznak. A
bejelentési iv sajátkezű aláírása ily elismerésnek tekintetik s ez által a bejelentők a
választott bíróság határozatának magukat alávetik. A választott bíróság a budapesti árués értéktőzsde rendtartása szerint fog eljárni.
11. A borvásár a kamarai elnökség által april hó 17-én d. u. 6 órakor záratik be.
Az aradi kereskedelmi- és iparkamara: Deutsch Bernát s. k., elnök. Id. A n dr é n y i
Károly s. k., a választott bizottság elnöke. Domány József s. k.. a rendező bizottság
elnöke. Dr. Gaa1 Jenő s. k titkár.
L.Borászati 1877 február
Arad-hegyaljai borvásár.
f. é. ápr. hó 15-én Aradon a megyeház termében megnyittatott. Tabajdy megyei
alispán és Deutsch Bernát az aradi keresked. és iparkamara elnöke tartották a megnyitó
beszédeket, Gaál Jenő kamarai titkár pedig a ménes-magyaráti vidék szőlőmivelésének
fejlődéséről szólott. A borvásárra 110 termelő 40,000 hektoliter bort jelentett be, mely
alkalomra vevők is mentek oda Bpestről, Győrből, Bécsből, Bielitzből stb., a kik a
kiállított borokból nagyobb mennyiséget vásároltak. A borvásár april 17-én fejeztetett be.
Ez alkalomkor Dr. Gaál Jenő tartá a zárbeszédek, melyből a következőket idézzük:
…………..De a vásár közvetlen, kézzel fogható hasznánál nézetem szerint sokkal
nagyobb értékű annak közvetett befolyása a jövőre, mert a kiállítók ezután ugy
termelésük előnyeit és hibáit s boraik valódi értékét, valamint a forgalom főbb
követelményeit is jobban fogják ismerni, mint azelőtt.
……………A ki e vásárt a három nap bármelyikén meglátogatta, annak itt nagyon
lélekelemelő látvány tárult szemei elé. A borongó külsejű férfiak, kik egyébként a súlyos
viszonyok nyomása alatt elridegülve, másutt csaknem szótlanul kerülték egymást, itt
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élénk érdeklődéssel karolták fel a kamara közhasznú törekvését. E hangulat az uraim, mit
én a legbecsesebb vívmánynak tekintek, mert tudom, hogy annak a köz- és
magántevékenységre mily jó hatása van."
L.Borászati 1877 április

-Meghívás az Arad-hegyaljai borvásárra. Tartatík: Aradon, 1878. márczius hó 16„
17. és 18-án.
L.Borászati 1878 február
-Pincze-egyletet akarnak alakítani a budai mintára Eger s Aradhegyalja jelesebb
bortermelői.
-Az aradi kereskedelmi és iparkamara titkára e végből a budai pincze-egylet
alapszabályait kérte ki, melyek már le is küldettek. — Csak előre!
L.Borászati 1878 február
-Az arad-hegyaljaán második borvásár és borkiállítás.
(A „Földm. Erd." eredeti tudósítása.) (B. H.)
Az arad-hegyaljai második borvásár és borkiállítás márczius 16-án nyittatott meg a
megyeháza nagy termében. A kiállított borok nagyrészt csinosan felszerelt palaczkokban
a kiállitónevét és lakhelyét tüntetik fel, a terem falai pedig az ország, megye és város
czimereivel diszitvék. A kiállítás ép oly csinosan és okszerűen van berendezve mint
tavaly, sőt miután a középső asztalokon különböző borászati eszközök és készülékek
helyeznék el, (melyek szintén a kiállítás tárgyát képezik) bátran kimondhatjuk, hogy a
kiállítás maga a tavalyit felül is múlja.
A borvásárt, illetve kiállitást, Deutsch Bernát kereskadelmi kamarai elnök, egy igen
talpra esett beszéddel nyitá meg…..
A kiállítást megtekintve, első sorban Domány József gazdag borkiállítása méltán
okoz feltűnést. 1811, 34, 58, 66, 68, 71, 73, és 74-iki fehér magyarádi és 1866, 73-74-iki
ménesi boraival excellál. A borok kitűnően vannak iskolázva, s nagy tisztaságuk,
valamint kiváló zamatjuk által a kiállító becsületére válnak. Mayer Samu világosi,
gyoroki, ménesi és magyarádi 68—77-iki borokat állított ki. Andrényi Károly és fiai 1869
— 75-ki magyarádi és 1862. 73 és 75-iki ménesi borokkal szerepelnek. Bisztriczky József
1875, 76 és 77-iki ménesi vörös borait kitűnő minőségben mutatja be; Edelmüller 1874,
75 és 77-ik fehér és vörös, Grünwald Ferencz pedig kitűnő világosi asztali borokat
állitottak ki. Kiemelend)k továbbá Sulkovszky József hg. (Pankotán), Waldstein Ernő grf.
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(Boros-Sebesen), Sina Simon br. örökösei (Kuvin). Rajcsányi Albert (Aradon), Varjassy
József (Aradon), Swatek József (Aradon) stb. borkiállításaik. A mindössze 65 kiállító
több ezer boros palaczkja ékesíti ez alkalommal a megyeház nagy termét…………….
….A kiállított borok képviselik Almás, Agris, Boros-Sebes, Galsa, Gyorok,
Kovacsincz, Kuvin, Magyarád, Ménes, Mokra, Muszka, Pankota, Paulis, PaulisBaraczka, Silingyis, Soborsin és Világos községek promontoriumát. Vevők érkeztek a
fővárosból,
továbbá
Szeged,
Temesvár,
Jászberény,
Bécs
és
egyéb
vidékekről……………
……. Végül felemlítendő még, miszerint az aradi pinczeegylet f. hó 17-én tényleg
megalakult. Gaál Jenő dr., az aradi kereskedelmi és iparkamra érdemes titkára, egy
terjedelmes emlékiratot készített e czélból, mely a gazdasági egyesület és a kamara
küldöttjei által e napon tartott értekezleten fel is olvastatott. Ezen emlékirat a megye
bortermelési és kereskedési viszonyait tünteti fel, és különösen kimutatja, hogy a
megyében a, borkereskedés majdnem kizárólag a termelők és nagykereskedők kezén van,
a kisebb termelő nem képes szőllejét kellően művelni, borait a szükséghez mértten
gondozni…..
…… A pinczegylet működési köre Pankotára, Gyorokra és Világosra is
terjeszkedjék, ezen promontoriumokban czéljainak megfelelő külön pinczéket szerezvén
be. Az egylet helyiségeiben a tudomány és gyakorlat haladásaival lépést tartva, okszerűen
kezelve a reá bízott borokat, melyek értékesítése ily kezelés folytán könnyebben és
bizonyára jobban (magasabb árakon) is volna eszközölhető. Az egylet feladatai közé
tartozik a külföld nevezetesebb piaczaival összeköttetésbe lépni és ily formán a vidék
borainak megfelelő fogyasztási helyeket biztosítani. A borok az egylet czége alatt
hozandók forgalomba. ………….
L.Borászati 1878 április
Kitüntetett bortermelő.
.
A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában díszoklevélleli kitüntetést
ítéltek meg Domány József Arad. Kitűnő boraiért kivitel- és versenyképességért. Domány
József, ki boraival s
…. már több helyen vívott ki elismerést, s ki e kiállításon szintén magyarádi, ménesi,
csemege és aszú- boraival, valamint cognacjával jelent meg.
- Kiállítottak még: Edelmüller József aradhegyalyai borokat, Kölni H., Kohn
József, magyarádi asztali bort több évjáratról, dr. Rombay Zsigmond 1882-iki fehér
pankotai és 1881 — 82-iki olaszrieszling fajbort, Schwartz Simon paulisi fehér asztali
bort 1879. és 1883-iki évről és 1883-iki vörös bort, Szendrey testvérek Aradról 1869—
1881. fehér magyarádi és 1.876—1881-iki ménesi vörös bort, 1866-iki csemege máslást,
és 1868-iki aszút.
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Tagányi István jeles magyarádi termelőnk bemutatta 1875-iki magyarádi fehér
mustafer borát, bakator-rieszling fajborait és vörös kadarkaborát.
Varjassy József aradi termelő 1878-iki magyarádi asztali, bakar, 1882-iki édes
szalmabort és egy régiséget állított ki, t. i. egy vörös bort 1848-iki (?) évről.
Herczeg Sulkovszky József, mária-pankotai uradalma kiállítá, már többször
kitüntetett magyarádi, pankotai és almási fehér asztali és pecsenye borait az 1872—1882iki terméseiből.
Gróf Waldstein-Wartemberg Ernő, borossebesi uradalma kiállította különböző évi
fehér asztali-, bakator-, muskatály- és vörös fajborait. Herczeg Ipsilanti Ilona, szül. Sina
báróné kevermesi uradalma 1882-iki kuvini vörös és magyarádi borait mutatta be
előnyösen.
Végül Zimmermann Anna Aradról, gyoroki fehér asztali, bakator-, fehér- és
kadarka vörös bort állított ki az 1883. és 1884-iki évi terméseiből.
-Kiállítási nagy éremmel lett kitüntetve : Andrényi Károly és fia Arad, jeles
boraiért.

L.Borászati 1885 október
Arad-Hegyalja:
-Mint szőlőtermő vidék már Szent István korából ismert.
ARADHEGYALJA SZŐLÉSZETÉRŐL
Gazdaságtörténeti áttekintés 1848-ig
Arad-hegyalja alatt azt a félkör alakban elhelyeszkedő dombvonulatot
értjük, amely a Zaránd hegységet ővezi Máriaradnától húzodva a Fehér Kőrös
vőlgyéig,mely közvetlenül az aradi síkságból emelkedik ki.Ez a földrajzilag jól
körülhatárolható dombvidék népes falvaival,mezővárosaival már az Árpád kortól
kezdveírásban említett sűrű településhálózatával mint gyümölcs és bortermő vidék
válthíressé.Ha az első írásos említést vesszük alapul,akkor Arad_Hegyalja mai
településhálózata a következőképpen csoportosítható:

Helység

Első írásos említés.

Gyorok

1080 körül
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Apatelek-Makra

1169

Világos- Siri

1169

Galsa

1177

Magyarád

1177

Pankota

1177

Almásegres

1214

Borosjenő

1214

Máraradna

1256

Kovászi

1278

Ménes

1278

Solymos

1278

Kladova

1318

Aradkövi

1328

Muszka

1331

Ópálos-Pálülése

1332

Selénd

1332

L.Kovách Géza
-Két részből tevődik össze 1,Ménes-hegyalja és 2, a Magyarádi-hegyalja.
Aradhegyalja a Magyarádi mustos, a Kadarka és Ménesi asszú borok hazája.
Az első írásos emlék 1038 előtti, amikor Gizella királynő,férje Szent István
belegyezésével, a bakonybéli apátságnak, nyolc szőlőt és és ugyanannyi vincellért
adományoz, a ménesi határban levő Makra -hegyen. Ujjabb királyi és egyházi szőlő és
vincellér adományok sorakoznak 1131-ben,1177-ben,1214-ben,1278-ban.Szőlőskertek
eladása,vására történik 1332-ben és 1345-ben. Szőlődézsmát szed az egyház 1261-ben.
Egyházi bortized viták is vannak a XIV-ik században.
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- A XV-ik században a szőlők igen értékes birtokot képeztek.1414-ben Csanády
László lippiai polgár Pálűlésen,500,özvegy Kiss Pálné pedig 400 forintért adta el szőlőjét
Maróthy Sándornak.1471-ben Guthi Országh Sebestyén oly feltétellel adta el 200 arany
forint büntetés terhe alatt szőlőjét Miklossy Mihálynak és Demeternek,hogy azok
magukat és örököseiket örökös jobbágyságra kötelezzék. A szőlők birtoklásáért számos
per is folyt a XV.ik század végén a Dóczyak,Haraszthyak,Keczerek,Báthoryak részéről.
Haraszthy István például azért emelt panaszt,amiért Báthory István fejedelem,továbbá
Báthory András és György Világos várnagyjai
Horváth István és Verbőczy
János,valamint tiszttartójuk,Móga László az Arad megyei Lippa és Kovászi első hegyén
szőlőjét kilenced alá vették,sőt a tőkéket világosi,galsai,kladovai, és más jobbágyaik által
kitépették.
A XVI-ik században a hegyvám hovatartozása miatt folyik vita. Ez idöben a
bortermelőnek hegyvámot, fertepénzt,kilencedet és tizedet kellett fizetni.
A boros hordók helyben készültek ,a bort helyi vincellérek mérték,pl a Világoson
Hordómérő Mihály és Lukács.
-A tizenötéves háború után, az erdélyi fejedelmek ismét nagy gondot fordítottak a
szőlő termesztésére. A XVII századbeli súlyos harcok következtében a szőlők jóformán
kipusztultak. Ezután kerülnek a XVIII század végétől, a vissza gyarapodott szőlők nagy
része görög,örmény és macedon bérlők kezébe.
-A XVIII század közepétől rendszeresen ültetnek szőlőt az uradalmak. Így a
Grassalkovich, az Atcél István,s a Bohus család. uradalmi szőlői és pincéi. születnek meg.
Igazi fejlődés a XIX században indul el. Arad megyében ekkor, 1855-ben 5216 hektár és
1880-ban már 4718 hektár szőlő létezett Megindúl innen a borkivitel külföldre.:
Belgiumba, Hollandiába,Svájcba,, Lengyelországba, Oroszországba, Németországba,
Olaszországba, Franciaországba, Braziliába, az Egyesült Államokba, Indiába,
Ausztráliába és Egyiptomba.
A filoxéra előtt a következő fajtákat művelték:Arad hegyalján:fehér
borszőlők:Magyarádi-mustos,Bakator,Apró fehér,Erdei,Mézesfehér,Sárfehér. Vörös
borszőlők:a Kadarka, a Nagyburgundi kék és az Oportó.
A filoxéra után a csálai, a barackai szőlőiskolák és a ménesi vincellériskola kezdi
el a szőlőoltványok termelését, amerikai alanyon.Paulis-Barackán 1891-ben kísérletezik
ki a fásoltást.
- 1896-ban
a ménes-magyarádi borvidéken a következő szőlőfajtákat
engedélyezik termelésbe venni. Fehérborszőlők:Mustosfehér, Bakator,(Ménesi
rózsás)Aprófehér,Olasz rizling,Sárfehér,Sauvignon,Semillon..
-Vörös bort termő szőlők:Kadarka,Kékfrankos(nagyburgundi) Oportó,
cabernet,merlot,Malbe,Lagrein,Cinseau.
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-1909-ben létrejön az állami közpince, a termelők részére, ahol tárolni tudják
boraikat.
- A XIX században kialakulnak a hegyaljai híres kádárműhelyek.
L. Csávossy .
- A vörös bort termő vidékeken leginkább a ménesi karikás mívelési módot
alkalmazták 2 – 2,10 méter hosszú hasított tölgyfa szőlőkarók mellett. As északibb, fehér
bort termő községekben tőkefej és alacsony czomb-alapon hosszú csapos mívelési mód
dívott.
-“ Az aradi kereskedelmi és iparkamara 1877. év ápril 15—17-én Aradon hegyaljai
borokból vásárt rendezett, melyre 102 bejelentő részéről több mint 40,000 kektoliter bor
lett bejelentve,……………”
L.GaáL Jenő
Arad hegyalja híres borai:
-Az aradhegyaljai borok, mint igen jók, régen ismeretesek voltak. Nagyon használt
hírnevüknek az 1862. évi londoni világkiállítás, melyen a magyar borok királynéjának a
ménesit a (király a tokaji) ismerték el általán. Az időtájt borászati egylet is létezett
Aradon, mely gyűjteményes kiállítást rendezvén, az elismerő érmet az kapta. Ez időből
felmaradt emléke annak a vállalkozásnak, melylyel aradi borok kivitelét gróf Zelénszky
László kezdeményezte. Mintegy 2000 akó különféle bort vásárolt össze, ……………
A –Saida- nevű korvette a múlt években 14 hónapos egyenlítői és ausztráliai
útjában a többi közt Magyar borokat is vitt magával palaczkokban, s a visszahozott borok
közül legjobban állták ki az utat a tokaji borok, a ménesi aszú, a ménesi vörös kabinet és
a fehér ménesi bakator borok.
L.Gaál Jenő
-”Ki nem hallotta hírét a ménesi setét veres méz édességű fűszerszámos és eres
bornak” Magda Pál 1819.
- ”jó fehér bort ad Muszka és Galsa de a legjobb a Magyarádi”Schams”
- Jó asztali bor terem Agrison és Almáson,továbbá Pankotán.
- ”Borosjenő bora jó”. Fényes Elek 1847
- ”Gyorok bora híres „.Fényes Elek
- Magyarát.”szép borházakkal rakott szőlőhegye nagy kiterjedésű,igen híres és
egészséges fehér bort terem” Fényes Elek. A Magyarádi mustos őshonos fehérborszőlő fajta Arad hegyalján.
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- Ménes-VH”Legnevezetesebb gazdasága szőlőhegyében van ,mely Ménest egész
Európában ismertté teszi „Leghíresebb egy 1811-es évjáratú bor,mely „szinte olyan volt
,mint az olvadt méz és illatra mint a rozmaring” Egy londoni borverseny” nagydíját
egy ménesi bor nyerte melyet a borok királyának kiáltottak ki.”
Arad-hegyaljai híres pincék:
- Az Apatelek szomszédságában levő híres Rákóczy pince I. Rákoczy György
építette 1636-ban Alapterülete 795 m²
- Ménesí pince. gróf Grassalkovich Antal építette 1749-ben. Itt alakul meg a
ménesi Vincellérképezde. Befogadó képessége 4000 hl.
- a Pankotai pince-Befogadó képessége 5000-5500 hl.
L . Csávossy
Szőlészeti tanulmányút.
- Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által folyó évi szeptember hó 11-től
20-ig terjedő időközben rendezendő tanulmányut iránt igen nagy az érdeklődés a
szőlőtermelő gazdaközönség körében.
- Az utolsó szőlőszeti tanulmányut óta, a mely 1891-ben tartatott meg, a szőlők
rekonstrukcziója és általában az uj szőlőkultúra nagyot haladt előre, s ig.y a tanulmányut,
a mely különben is az ország legérdekesebb vidékeit öleli fel, rendkívüli tanulságosnak
Ígérkezik, annál is inkább, mert az egyesület kérelmére a földmivelésügyi miniszter,
akként intézkedett, hogy a tanulmányozók mindenütt, szakszerű felvilágosításokkal
elláttassanak, igy mig az egész tanulmányúton Engelbrecht Károly szőlőszeti és borászati
főfelügyelő fogja kisérni a tanulmányozó társaságot, addig az egyes szőlővidékeken az
illető szőlőszeti és borászati felügyelők fognak szakszerű felvilágosításokkal szolgálni. Á
meglátogatandó vidékek birtokosai is meleg készségüket fejezték ki a tanulmányozók
fogadását illetőleg, valamint tekintve a tanulmányut közérdekű voltát, az egyes
vasúttársaságok is a legmesszebb menő kedvezményeket helyezték kilátásba. A
tanulmányut szeptember hó 12-én Budapesten veszi kezdetét………………majd Szeged
s Aradon át Arad-Hegyalját tekintik meg, még pedig az Országos szőlőojtványtelep
részvénytársaság csallai s paulisi- baraczkai nagyszabású s e téren egyedül álló
szőlővesszös ojtványtermelő telepeinek megtekintése után a tanulmányut felöleli
Paulistól egész Világosig az Arad-Hegyalja mentét. A tanulmányut szeptember 20-án
Világoson végződik s összes költségei személyenként 50—60 frtban állapíttattak meg,
mely összeg fele, azaz 30 frt a jelentkezéssel egyidejűleg az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület pénztárába beküldendő.
Jelentkezések augusztus 20-ig fogadtatnak el az OMGE, titkári hivatala által.
L.Köztelek 1897 augusztus 14
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- Arad-hegyaljai borászatiunk érdekében. Minthogy időnkben az egyesek
kizsákmányoló önzése azt igyekszik elhitetni a jóhiszemű közönséggel, miszerint a
termelő hegyközségekbeni borok már mind meglennének vásárolva: közérdek
szempontjából tudatom a hivatolt borvevőkkel, hogy mind a múltból mind pedig a
jelenből még van elég készlet, a mely eladásra vár; ugyanazért: a közvetítést elvállalva, az
illetőket dij nélkül szívesen utasítom, vagy személyesen is vezetem az oly termelők
pinczéibe, a hol tisztán kezelt és hamisítatlan bor, nemkülönben tiszta törkölypálinka
mérsékelt áron megvehetők. Levélbeli kérdések- és tudakozódásokra is pontosan
postailag válaszolván. Paulison, Aradmegyében, 1876. nov. 29.
Nagy Zoltán.
L.Borászati 1876 december
-A szőlőkivitel az aradi hegyaljáról mind nagyobb lendületet vesz. Az aradi kiviteli
bizottság az ottani könyvkötőknél legközelebb 100,000 drb. papirdobozt szándékozik
megrendelni a külföldre szállitandó szőlő becsomagolására. Kosárban ; ugyanis a szőlő
nem birja ki az Oroszországba szállítást, de meg a papirdoboz olcsóbba is kerül.
L.Borászati 1878 október

A csálai és baraczkai állami szőlőtelepek igazgatósága Aradon.
Vesszőszállítási hirdetmény,
A vezetésem alatt álló állami szőlötelepeken a jövő év tavaszán szükséges
mintegy három és fél millió szőlőojtővesszőnekszállítására ajánlati tárgyalást nyitok.
Szükséges lesz fajtánkint több százezer Furmint, Hárslevelű,
Ezerjó, Olasz Rizling, Szerémi Zöld, Rajnai Rizling, Tramini,
Fehér Burgundi, Kövér szőlő, Sárga Muskotály (Muscat Lunel
vagy Frontignon) Erdei (Fehér Bakator), Piros Bakator, Sauvignori,
Leányka, Kadarka, Blaufrankisch és Garbenet vessző.
A vesszők felerészben még a folyó év őszén, másik felerészben pedig a jövő év
márcziusában lesznek szállitandók s vegyesen 8—14 mm. vastagoknak kell lenniök.
A szállított vesszők fajazonosságáért, érett és betegségektől ment voltáért,
valamint a felajánlott vessző szállításáért szállító teljes felelőséggel tartozik.
Legalább százezer darab vesszőnek szállítása waggonokba szabadon rakva is
történhetik,kisebb mennyiségű szállítmányok okvetlen ezrenkint csomagoltan lesznek
küldendők.
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A kellően felbélyegzett szállítási ajánlatok f. évi október hó 5-ig nyújtandók be. ' A csálai és baraczkai állami szőlőtelepek igazgatósága.
A r a d o n.
L.Köztelek 1901 szeptember 21
-Arad vidékéről . A szüret vidékünkön ugyszólva már mindenütt befejeztetett s
elmondható hogy évek óta oly silány termés nem volt, mint a jelenlegi. Az időjárás oly
mostoha és hátrányos volt a szőlőkre nézve, miszerint azon szőlők, melyeket birtokosaik
a mult őszkor befedhettek s hol tavaszszal szép termés mutatkozot, a sok esőzés miatt
majdnem teljesen elrothadtak, ugy hogy, ahol tavaly 200 akó bor szüretelt, az idén alig
lehetett 50-et nyerni; a mely szőlők pedig a télen át fedetlenek maradtak, ott alig lehetett
10—15 akót összehozni. Tehát a birtokosok még annyit sem kaphatnak be ez idén termelt
borukért, a mennyivel a szőlőik után eső adókötelezettséget leróhatnák, mindamellett,
hogy az idei hegyi borok akóját 7 — 8 frt, a kerti borokét pedig 5— 6 frtjával szivesen
megfizetik.
L.Borászati 1872 október
- Arad . A Lénárd napi (novembar hónapi) országos vásár alkalmával, mint onnan
irják, „a bor erősen kerestetett, ideiért 9 frt, tavalyiért 10 — 11 frt, vörös borért 16—20
frtot fizettek akónkint."
L.Borászati 1872 november

-.Temesmegye, Uj-Arad, arad-hegyaljai szőllővidék. Ó- borból a készlet nagyon
kevés; 1874-iki jóformán elfogyott. A borvásároni részvétre Kakujay István részérői 36
1/2 akó válogatott fehér magyaráti és 24 1/2 akó válogatott veres ménesivel lehet
számítani.
L.Borászati 1875 január
-1875. évi. nov. Budapesten tartott borkiállításra beérkezett borok:
Domány József (Arad) szőlőbirtokostól:
fehér borok 1 db 1/1 palaczk 1870-ki magyárati
1 „ „ „ 1868- ki „ „

„

„

„

1 „ „ „1848 ki bakator „

40 krj
56
75

1 „ „ „ szalma ……………………………….
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1.56 frt

Vörös borok
1 db 1 /1 palaczk 1896-ki ménesi —……………..

62

1 „ „ ,, 1866- ki

75

„

válogatott. . …

1 „ legfinomabb 1858-ki ménesi aszú . . ………….. 2.80 frt
Boros testvérek (Arad) szőlőbirtokostól. 1 db 1/1 palaczk arad-hegyaljai paulisi ...
.80
L.Borászati 1876 január
-Az aradhegyaljai szőlőkivitel érdekében Aradon a szőlőbirtokosok aug. hó 13-án
tartott értekezletében megválasztott végrehajtó bizottság ülést tartott, melyen a
pénztárnoki teendők elvállalására Reicher Ferencz kéretett fel. A vállalat czime „Aradkőrösvölgyi vasút, mint az aradhegyaljai szőlőbirtokosok megbízottja." Bemutattatott
azon szőlőbirtokosok névjegyzéke, kik szőlőt eladásra bejelentettek. 100 métermázsát s
ugy ennél többet jelentettek be: Antalffy Endre, Jonesku Lázár, Dank Alajos Galsa 150
mm., Weisz Rudolf, Réthy Lipót, Szamossy Imre Gyorok, Nachtnebel Ferencz,
Zadravátz. Ödön, Szalay Antal, Bittó Károly, Popovits D., Heim István, Svátek István,
Fischer Miklós, Tagányi István, Pászthory Ferencz, Pászthory Zsófia, Vizer Péter, Roth
B., Lukulin Sámuel, Reicher Béla, Rözsényi József, Reicher Ferencz, Kakujay István,
Hász Sándor, Vásárhelyi Béla, Ritze Louise, Kakujay János, Tabajdy Károly, Konstantini
György Magyarád, Zukovits János, Bisztriczky József, Jiraszek Ferencz, Winberger
Kozma Mokra, Tabajdy Károly Paulis, Deutsch Katalin, Nachtnebel Ödön, özv.
Kelecsényi Júlia Világos, Fischer Miklós Poltura, Vásárhelyi Béla Muszka, Rochel
Károly Pankota, kik részben 2— 600 mázsát jelentettek be, összesen mintegy 8500 mét.
mázsa. A szőlőbirtokosok minden bejelentett métermázsa után 10 krt előlegképen
fizetnek le. A végrehajtó bizottság 2 ügynököt, a kőrösvölgyi vasút pedig, melynek a
kivitel szinte érdekében áll, egyet küld ki Galicziába, Oroszországba és Németország
éjszaki részébe üzletkötések eszközlése végett. A belkezelést illetőleg a kővetkező
határozatok hozattak: A kiküldendő ügynökök minden nagyobb városból eljárásuk
eredményét a végrehajtó bizottsággal közölni tartoznak, ugyancsak a végr. bizottság
gondoskodik, hogy az ideutazó külföldi vevők vasutakon félár-kedvezményben
részesittessenek, s itt teljes ellátást nyerjenek. A végrehajtó bizottság feladata leend
ezenkívül arról is gondoskodni, hogy az egyes hegyközségek között bizonyos sorrend
állapíttassák meg, miszerint a vevők lehetőleg minden községben vásároljanak szőlőt. Az
egyes hegyközségek érdekeinek megvédésére képviselők választattak. A hegyközségi
képviselők fognak gondoskodni, hogy a vevők és azok emberei a helyszínén ellátásban
részesittessenek, az eladott szőlő becsomagolásához kellő személyzet legyen, s a
kosaraknak a vasútra szállításához kocsik rendelkezésre álljanak, az érte járó dijakat
azonban mindig a vevő viseli. Az eladás módozatait illetőleg, a végrehajtó bizottság oda
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fog törekedni, hogy a szőlő átvétele, valamint a fizetés is helyben, a szőlőben történjék. A
szőlő eladás után a szőlőbirtokosok s szövetkezetének járó dijakat a vasutak fogják
beszedni.
Szerk.
L.Borászati 1878 október
-“……trágyázás is a czélja az Ortutay Béla aradi birtokos szt.-tamási pusztáján
berendezett rétöntözésnek, csakhogy itt a rendelkezésre álló vízfolyásnak, a HoltMarosnak vizszine oly mély fekvésű, hogy a területre csak emelés után vezethető. A
vizemelés egy locomobil által hajtott centrifugál szivattyúval történik; a kiemelt víz egy
töltések között vonuló főcsatornán jut keresztül a 101 kat. hold nagyságú rétre,
melyen az árasztó rendszer szerint van e viz szétosztva.
- Arad sz.kir város határában 1913-körül 345-k,hold szőlő volt.
- A sík vidék gyümölcstermelésében az alma és a körte, s a csontármagú
gyümölcsök egyenlően szerepelnek. Számot tesz a szőlőnek, mint gyümölcsnek,
termelése is. Említést érdemelnek itt az aradi külvárosok szőlős és gyümölcsös kertjei,
hol jelentékeny mennyiségű gyümölcsöt és csemege szőlőt termelnek. Egyes termelők
gyümölcsnemesítéssel is foglalkoznak,…………”
ARAD MEGYEI GAZDASÁGI EGYLET
- Az aradi gazdasági egylet alakuló ülése …….1862. évi febr. hó 7-én tartatott meg
a környékbeli birtokosság tömeges részvétele mellett.
- 1875-ben Aradon gépkiállítást rendezett. .
- 1876-ban közreműködött az egylet a földmívelésügyi minisztérium által Aradon
rendezett dohánykiállításnál is.
- Az 1879. és 1880. évi közgyűlések Aradon tartattak meg; ez utóbbin az egylet
hozzájárult a gazdasági egyletek országos szövetségéhez.
- Közreműködött a szent-annai lódíjazásnál, a szőlőbirtokosok értekezletét Aradon,
melyen a vinczellérképezde ügye ismét felkaroltatott s a lőkösházi töltögető-ekeversenyt
rendezte.
- Az 1881. évi közgyűlés ismét Aradon tartatott meg.
- 1882-ben az egylet Aradon gyümölcskiállítást rendezett.
- Az 1883—1888-ig terjedő 3 évi időközben lódíjazás Pécskán, Eleken és Aradon
volt.
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-.Az aradi gazdasági egylet az 1878-as évben méhészeti egyletet is alapított,a
földmívelésügyi minisztériumhoz a trágyaszállítás és a gazdasági érdekek hathatósabb
gondozása tárgyában egy-egy fölterjesztést intézett.
-1879-ben az egylet a gabonatermelést és az állattenyésztést illető kérdésekkel
foglalkozott; több felterjesztést intézett ugyanakkor a földmívelésügyi minisztériumhoz a
szőlőtermelés és a phylloxera-vész elhárítása tárgyában, továbbá az állattenyésztés,
állatbetegségek s néhány növényfajta termelése tárgyában.
- 1880-ban a kender- és komlótermelés népszerűsítése, a ménesi vinczellérképezde,
a phylloxeravész elhárítása, a cognacgyártás, az állattenyésztés egyes ágai s különösen a
selyemtenyésztés fejlesztése s hasonlók képezték az egylet felterjesztéseinek tárgyai.
- 1882-ben az egylet vásárral egybekapcsolt bikakiállítást rendezett.
- 1881. és 1882-ben többek között a komló és czukorrépa termeléssel, úgyszintén a
gyümölcstermeléssel foglalkozott felterjesztéseiben, s a megyében czélszerűen termelhető
gyümölcsfajokat meghatározta; felterjesztéseket intézett továbbá a szőlőtermelés, a
phylloxera-vész, az almabor-gyártás tárgyában;
- 1881. őszén a ménesi vinczellérképezde megnyílván, az egylet 15 növendék
tartására alapítványokat gyűjtött az érdekelt törvényhatóságok, testületek és
szőlőbirtokosság körében, 2 tanulónak eltartását önmaga vállalván el, a mi összesen évi
300 frt megterheltetést rótt reá. Az állattenyésztés terén az alkalmas apaállatok
beszerzésének lehetővé tétele volt felterjesztéseinek s a megyei törvényhatósághoz és a
birtokosokhoz intézett átiratainak fő tárgya. Foglalkozottmég a talajjavítással, hitel- és
biztosítási ügygyei, a szesztermelés érdekeivel; a községi elöljáróságokhoz intézett
átirataival pedig nagyban hozzájárult a mezőgazdasági ismeretek terjesztéséhez.
- 1883—85. évi időközben az egylet élénk tevékenységet fejtett ki minden téren. Az
utak befásítása s a növény
- termelés körébe vágó feladatok, a pinzgaui tenyészbikák s általában jó
tenyészállatok elterjesztése, a tehenészet fejlesztése, az olcsó marhasó stb.
foglalkoztatták. A szarvasmarha- tenyésztés érdekében anyagi áldozatokat is hozott.
Felkarolta a csángó telepítvényesek ügyét, lépéseket tett arra nézve, hogy Pécskán
földmíves-iskola létesíttessék,…………
Az ujabb időben a gazdasági egylet az arad-csanádi öntöző csatorna tervét
kezdeményezte. …..A szakoktatás és a gazdasági ismeretek tenyésztésével ismét
foglalkozik az egylet és e részben a kezdeményt Pécskán tette meg, a hol a korábban
létesített gazdasági kört uj életre ébresztette. - A gazdasági egylet a mult év végén ismét
megválasztotta elnökségét. Annak tagjaivá, miután húsz évig betöltött alelnöki tisztéről
dr.Gaal Jenő tavaly leköszönt, ismét Zselénski Róbert gróf elnök, továbbá Vásárhelyi
Béla és László alelnökök választattak.
Az aradi gazdasági egyletnek 1894. évi hivatalos kimutatás szerint leltári
vagyonértéke 20.176 frt 13 krt tett, a melyből készpénzben és értékpapírokban 15.506 frt
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60 kr. volt elhelyezve. Volt 66 alapíuó és 125 rendes és gyámolító tagja. Tagdíjakból 554
frt 20 krt vett be, összes bevételei 1689 frt 95 krt, kiadásai pedig 1142 frt 83 krt tettek. Az
aradi
gazdasági egylet állami segélyben nem részesül. Legújabban ez egylet a népies gazdasági
szakoktatás terén tett Pécskán biztató kísérletet.
L.GaáL Jenő
EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. Ezüstéremmel kitüntetett kiállító az
Aradi-tejcsarnok szövetkezet.
EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. Ezüstéremmel kitüntetett kiállító Domány József
bortermelő Arad.
L.Köztelek 1896 november 7

L.Arad

Az arad megyei gazdasági egyesület utolsó közgyűlésén elhatározta, hogy a jövőben
hatáskörét illetőleg, minden tekintetben intenzivebb működést fog kifejteni s e czélból
tágabb közös szervezettel rendezkedett be; önálló irodát nyitott s mint már megemlitettük,
egy szakképzett titkárt alkalmazott. Ezzel kapcsolatban felemiitjük, hogy az egyesület f.
hó 1-én indította meg újonnan létesített közlönyét „Aradi Gazda" czimen, mely egyelőre
havonként egyszer jelenik meg s melynek czélja szakdolgok közlése mellett az egyesület
minden ügyét, mozgalmait a tagokkal közölni s a velük a folytonos és szoros érintkezést
fentartani. A közlöny czéljául kitűzte továbbá azt is, hogy a közvetítő kereskedelem
kizárásával a tagok közt a különféle vételeket és eladásokat megejtse. Az egyesület a mult
hó második felében Német-Peregen, Fakerten és Zimándközön több népies gazdasági
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előadást rendezett, melyeken, mint előadók Varga László gazdasági szaktanár, Pál
Miklós gazdatiszt és Laehne Hugó egyl. titkár szerepeltek.
L.Köztelek 1899 március

Császár József Arad

L. Erdélyi gazda 1940 szeptember 1
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták az Aradi Mezőgazdák Kereskedelemi RTt,bronzéremmel Búza Kornélt,
L. Erdélyi gazda 1940 március 1

Aranyág-lásd Székesaranyágnál
Ácsva
- 1610-ben Sennyei Miklós birtoka volt, aki azt Bethlen Gábornak adta cserébe, ő
pedig Rácz Györgynekadományozta.
L.Wikipedia
Hollaky Imre acsuvai birtoka .
- ö l erdőből, 372 hold, 1047 □öl szántóból, 151 hold, 1233
□- ö l legelőből, 67 hold, 1275 □- ö l rétből s 1 hold kertből áll; a birtok legnagyobb része
tehát erdőség; a birtok összes területe 3141 hold s 592 □ - ö l . A rajtalevő épületek száma
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7 ; a fa szállítására egy lóerőre berendezett kisebb iparvasút van a Tekesel-völgyben ; a
birtok jelenleg bérbe van adva.
L.Gaál Jenő
Kiskorú P o r s c h József és Janka ócsi birtoka
242
- öl legelőből áll; a birtok házilag kezeltetik; gazdasági épület
van 2,…….
L.Gaál Jenő
Ágya
- Árpád-kori település.
- 1336-ban már egyházas hely volt, magyar lakossággal.
-1851-ben Fényes Elek Magyarország történeti földrajzában írta a településről:
"...van 1400 református lakosa, s anyatemploma. Kiterjed 9309 holdra...lakosai szenet
égetnek. Vize a Tőz folyam. Bírja István főherceg volt nádor".
L.Wikipedia
-„… a’ lakosoknak szabad fája, ’s makkja van, kézi munkával is fábol
dolgozgatnak, malma helyben, földgye jó, dohányt is termesztenek lakosai, …..„
L .Vályi
-., szénégetéssel, gõzmalommal
L.Pallas

-. Kiterjed 9309 holdra ...
L. Vistai
- Lakossága”….
foglalkozik.”

leginkább

földmiveléssel,

szénégetéssel

és

famunkával

- „Dülői: Sósrét (sok sóska terem ott), Malom-mező (valamikor a Körös arra folyt
s rajta malom lehetett), Sajgó-dülő (terméketlen), Korhány-dülő (korhányos, lápos föld),
Gányós, Nyárasd, Horgas (horogalakú tócska veszi körül), Peres-dülő (pör alatt volt
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Tőzmiskével), Törzsök-dülő (fatörzsektől vette nevét), Szarkafarkú. A Tőz átszeli a
Pagonyt (gazdag vadaskert volt).”
L. Dr. Somogyi
- „…..helyhez kötött specialitások,pl.a gubó, kenyértésztából sült zsiros
tésztanemü (Agya), cibere, ecetes, cukros viz, kenyér belehányva (Agya),……….”
L.Arad
- Róna határa néhol vizenyõs ugyan, de átaljában mindent jól megterem az árpán
kivül. Kiterjed 9309 holdra, mellybõl belsõtelek 280 h., szántóföld 2179 hold, kaszálló
1038 hold, legelõ 2212 h., erdõ 3601 hold. Ebbõl majorsági szántó 1200 h., kaszálló 600
h., legelõ 792 h., erdõ 3601 hold. Lakosai sok szenet égetnek. Vize a Tõz folyam. Birja
István fõherczeg volt nádor.
L.Fényes
Ágyai kisbirtokok.
Ágya község határának talaja általában elég jó, kivéve a déli részén fekvő s
legelőnek használt területet, mely nagyrészt szikes s hozzá lapos úgy, hogy vizes
esztendőben ezért kevésbé használható. A község határa nincs tagosítva.
A parasztbirtok nyomások szerint parczellákra oszlik; a megmívelést a helyben
szokásos vetés-forgási szabály korlátozza; a takarmánytermelés útjában áll a birtokok
nagy feldaraboltsága. Van közlegelő, a mi a parasztokra és a legkisebb .birtokosokra is
előnyös.A községi lakosok azon része,mely erre elég saját földet bir,a váltógazdaságot űzi
s ezt szeretik betartani, a lakosok nagyobb része azonban egyszerű parasztgazdaságot
folytat és saját csekély gazdálkodását az úgynevezett feles gazdálkodás által igyekeznek
pótolni.
A talajt idejében s jól megművelik s abba legnagyobbrészt saját magjukat vetik,
kivéve a takarmánymagokat, melyeket vásárolnak.
Gazdasági gépeket nem használnak s munkaeszközeik csak a rég megszokott
készítmények.
Gazdasági épületeik elég jók s azok tatarozása és javítására gondot fordítanak. A
tanyarendszer nem honos s a gazdálkodás inkább a községben van összpontosítva.
Földjeiket igyekeznek kellőleg trágyázni, a trágyát kellőleg megbecsülik s
parasztszokásaikhoz mérten tudnak azzal bánni is.
“A karfiol és kalarábé kivételével mondhatni minden kerti veteményfélét
termelnek,……..”
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Inkább a búza, kukoricza, kevés zab s még kevesebb rozstermelésre fektetik a
súlyt, úgyszintén a természetes és mesterséges takarmánytermelésre. Minőség
tekintetében a közepes éveket véve átlagul, kat. holdanként 4—5 köblöt (a 120 liter) lehet
számítani. A takarmányból kat. holdanként 5-6 métermázsára megy a termelés.
Az állattenyésztés erős fejlődést mutat, sajnos azonban, hogy a nemesítésre kellő
gond nem fordittatik. így a községi lakosok közül alig lehet egy párt nevezni, a ki lovat
nem tartana, de azok mind korán túlcsigázottak. Ez nagy részben annak tulajdonitható,
hogy szántás és egyéb mezei munkálatokra csakis lovaikat használják és a községi
lakosok egyik fő keresetforrását a közeli és távoli vidékekre való fa- és szénszállítás,
továbbá a különféle fuvarozás képezi.
Különben lóból és szarvasmarhából az apró magyar alföldi faj tenyésztetik. A
szarvasmarha apaállata szintén magyarfajú; a ló-apaállatok különfélék, amint a község itt
vagy amott fedezi e részben szükségleteit. Eddig leginkább, alföldi magyar és erdélyi
magyar-faj volt használatban. Községi közlegelő van mintegy 900—1000 kat. hold, de e
mellett az istállózás gyakran s őszszel rendesen korán előfordul, mert a legelő szikes,
tehát nagyon kevés füvet terem és a jószág igen sok rajta. Ezért a takarmánytermelésre
nagy gond fordittatik.
Fontos mellékkereset a szén-égetés, a talp, kerék, küllő, palló, híd, épület, kocsi,
stb., famunkák készitése s az erdőirtási munkálatok, melyeket a közeli erdőkben igen
előnyösen s e mellett kitűnően teljesítenek.
Nem ritkán a második-harmadik vármegyébe is elmennek ily munkát végezni, vagy az itt
végzettnek gyümölcseit ott érvényesíteni. Famunkálatok tekintetében minden egyes
községi lakos egy-egy mester s igy e miatt soha, vagy csak nagy ritkán fordulnak
iparoshoz. Ezenfelül eljárnak a közeli és távoli uradalmakba napszámba vagy részmunkára, nőik pedig vagy velük dolgoznak versenyt, vagy az általuk termesztett
kenderből igen szép és jó lepedőt, törülközőt, asztalkendőt, asztalteritőt, zsák- és
ponyvaszöveteket készítenek.
L.Gaál Jenő
Érdekesebb határnevek Sósrét, Malommező, Szarkafóka, Sajgó (terméketlen) dűlő,
Korhányű (korhányos lápos föld),Horgas (horog alakú tó veszi körül),Peres (per alatt
levő), Törzsökös (fatörzses), Ordök árka,Pagony(vadas kert)
L.Arad
- 1938 januárjában itt gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
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Áldofalva-Körösvajda
Az álgyest-vojvogyéni uradalom
-“…….a század húszas éveitől 1861-ig az Álgyay-család tulajdonát képezte, mely
igen sokat tett annak berendezésére.“Azután Barkassy Imre vette meg s ő tőle szállott
örökségképen a jelenlegi tulajdonosra, Barkassy Kálmánra. Az egy tömegből álló birtok a
Fehér-Körös völgyében fekszik s Álgyest(ma Áldofalva) község nyugoti, Vojvogyén(ma
Körösvajda) község keleti részét foglalja el; alakja elnyúlt. Az uradalom északi része a
Körös mindkét partján lapályon fekszik, déli része pedig hullámos fensíkon terűl el, mely
délfelé gyengén emelkedik. A Körösben való halászat joga tartozékát képezi,
……….”
-A birtok terményeinek piacza első sorban Arad, a mely az árak alakulására döntő
befolyással van, továbbá Borosjenő, Borossebes és Buttyin, végül Gyula, a hol az állatok
nagy része kerül a vásárra. A közlekedésnek legfőbb eszköze az aradi és csanádi egyesült
vasutak körösvölgyi vonala,…….
-öl és pedig 8 hold a
gazdasági udvar, 272 hold szántó, 160 hold rét, 10 hold kert, 2 hold szőlő, 412 hold
legelő, 838 hold erdő, 2 hold kavics;……….
. A gazdasági udvar a szántóföldek és rétek közepén fekszik; itt van a birtokhoz
tartozó épületek legnagyobb része, melyek száma 22;vannak közöttük úrilak,tisztilak,
kápolna, cselédlakok, istállók, ólak, magtárak, színek stb. A birtok házilag kezeltetik; a
személyzet: ispán, gazda, kertész, kovács, hintós-kocsis, 3 igás-kocsis, 9 béres, 2 favágó,
csősz, erdőőr, kertészlegény, 2 gulyás, borjász, 2 kanász, 3 kanászbojtár, csikós, udvaros
és postás.
Az igásállomány 6 igásló, 32 jármosökör s 4 vizhordásra használt szamárból áll; az
igás-állomány tehát meglehetős nagy a birtok területéhez képest, de szükség van rá, mivel
az itteni időjárási viszonyok mellett a gazdasági munkákkal nagyon sietni kell; a
szükséges állatokat a birtokon nevelik. Az állattenyésztés rendszeresen űzetik; a
haszonmarha-állomány 31 ló, 144 szarvasmarha s 450 sertésből áll, összesen 250 drb
felnőtt szarvasmarhával egyenértékű. Jelentékeny az uradalom baromfi- és
méhtenyésztése is.
A gazdasági felszerelés 30 drb szállító-eszközből (kocsi, szán), e hozzávaló
szerszámokból,39 gazdasági eszközből, 7 gazdasági gépből s azonkívül számos
különféle eszközből áll, melyek darabszáma 2622,……
. A szántóföldek 9 táblára vannak felosztva s azokon javított hármas nyomású
gazdaság alkalmaztatik ; trágyázás után kukoriczát,azután búzát s végül zabot vetnek.
A trágyázás évenkint a szántóföldek 1/3- á r a terjed ki.
Anagy terjedelmű rétek és legelők elegendő és jó takarmányt nyújtanak.
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A kukoricza-táblákban soronkint takarmányzab és zabos-bükköny is vettetik.
Az egyes termelt növények hozama s minősége az utóbbi évek átlaga szerint a
következő:
Termény neve

Termés holdanként

Egy htlr súlya

Kukoricza

6,75 mm.

75 klg .

Búza

8,60 mm.

78 klg.

Zab

7,60 mm.

45 klg.

Zabos-bükköny

6,80 mm.

65 klg.

Az uradalom rétjei többnyire mélyebb helyeken feküsznek s természeti
tulajdonságaik folytán másra nem használhatók; holdanként átlag 12mm. széna terem.
A legelőkön, az uradalom saját állatain kivül, megfelelő bér fejében más
tulajdonosok állatait is legeltetik. A munkásviszonyok elég kedvezők ; az uradalom
mívelési ágainak sokfélesége lehetővé teszi, hogy a munkások legnagyobb része ott
állandó foglalkozást találjon.
Az uradalom gyümölcstermelése részben házi szükségletre, részben eladásra
történik ; az eladásnak fő tárgya a sikulai alma.
Az uradalom szőlője budai fajtájú szőlővel van beültetve s ennektulajdonítható,
hogy igen kedvezőtlen fekvése mellett is jó csemege-szőlőt s asztali bort ad; a phylloxera
pusztítás eddig nem nagy mérvű; az elpusztított területet újra ültetik.
Az uradalom 838 holdnyi erdeje a fensík déli részén fekszik, csekély hajlású helyen
; talaja homagos-agyag és agyagi állománya túlnyomóan csertölgy, kisebb arányban
kocsányos és kocsánytalan tölgy; kora 100—150 év. Az évi fanövekedés holdankint
1/4—l / 2 m³-re tehető.
Az erdőben makkoltatás is van. A József-Nádor-malomcsatornán, mely az
uradalmat 4 km. hosszban szeli át, Álgyestnél az uradalomnak egy malma van, mely
naponkint 60 kkl. búzát, vagy 50 hl. kukoriczát képes megőrölni, ………………..
Ez uradalom egyike a legészszerűbben és legtöbb szakértelemmel kezelt
gazdaságoknak s tulajdonsát, a ki magas elméleti és gyakorlati képzettséggel bir, minden
irányban dicséri
- Kiváló magyar szarvasmarha-tenyészettel bir itt Balkassy Kálmán birtokos.
- A megyében nagyobb sertéstenyészete van Balkassy Kálmán birtokosnak.
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- A baromfitenyésztéssel okszerűen foglalkozik Barkassy Kálmán álgyestvojvogyeni birtokán.
L.Gaál Jenő
Bakamező
-Itt született Garai Ferenc (1876. május 4. – 1949. október 18.) újságíró, író.
A falu az Arad vármegyei Baki család birtoka volt egészen 1551ig, Lippaelestéig, mikor elpusztult, majd a fejedelemség idején magyarokkal telepítették
újra.
L.Wikipedia
Barza
- A Roth-család berzai birtoka.
- Az egész egy tagból áll;……… Talaja sárgás fehér, vizettartó hideg homag
Forgalmi helyei: Buttyin és Borossebes. Közlekedési eszközök gyanánt jó
állapotban levő közutak állanak rendelkezésére. A birtok haszonbérbe van adva …….
Területe
úrilak, ugyanott két alsó lakás, 3 istálló, 2 kukoricza-góré. Igás-állomány: 16 ökör; egyéb
állat-állomány:4 ló és 50 drb szarvasmarha.A gazdasági felszerelés áll 1vetőgépből, 4
eke, 4 borona, 2 henger és 4 szekérből.
A gazdálkodás rendszeresen űzetik. Evenkint 50 hold trágyáztatik részbensaját
termelésű, részint vett trágyával. A gazdasághoz egy vízimalom is tartozik a JózsefNádormalomcsatornán ; a hozzátartozó erdőt nem értékesítik.
L.Gaál Jenő
Báttyafalva vagy Battuca
- 1830 körül özvegy Kaszonyi Alojzia birtokolta .Magyaros határnév: Sártó (sártó).)
L.Arad
Megjegyzés : A magyaros határnév az egykori magyar birtokos emléke lehet, vagy
valamikor magyarok lakhatták a falut.
Kiss Károly
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Bél
- az 1800-as évek elején már négy országos vásárt is tartottak itt. Nagy sörháza,
pálinkaégetője és messzi vidékeken is híres vízimalma volt.
L. Borovszky Bihar-…….. sörház, pálinkaház, 3 lisztmalom. De legnagyobb nevezetessége
üveghutája, mellynek épületei közt legszebb a békasótörõ malom, és köszörüsök lakja.
Négy országos vására többnyire szarvasmarhával foglalatoskodik; hetivásárok pénteken
tartatnak. Határa 5000 hold, mellybõl urb. szántó és rét 600, majorsági 200, szõlõ 20,
erdõ melly egyuttal legelõ 4180 hold. A határ kissebb része alacsony dombokon fekszik,
a nagyobb rész vizes lapály. Ugyanis Arad vmegye felé foly a Tõz vize, ettõl beljebb a
város felé a Vajabratina, és ezentúl a Meggyes patakok, mellyek kiöntései e lapályt
gyakran meglátogatják. Erdejének vizes lapályai a sertéseknek kedves tanyát
szolgáltatnak, s ezért mind a lakosok, mind a földesuraság a sertéstenyésztést nagyban
ûzik. Az uraság 20 hold szõlejében, épen nem a legjobb bor terem. A városon kivül
délfelé egy régi sánczczal körülvett erõsségnek nyomai láthatók, …………..A város feje
egy 30 helységbõl álló uradalomnak, melly a váradi deák püspököt uralja.
L.Fényes
-gazdaköri elnök Dr. Albert Lőrinc birtokos
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
Bélmárkaszék

Teleki kastély

-A 13. században már a váradi püspökség birtoka volt Szék néven. 1469 -ben a
Bozzássy család, később pedig a Telekiek is birtokosok voltak itt a nagyváradi 1. sz.
püspökség mellett, amely még a 20. század elején is a birtokosa volt.
Bélmocsolya – valamikor Mocsirla
- Bélmocsolya a váradi deák püspök béli uradalmában.
- 1938 januárjában itt gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február
1L.Wikipedia
Bélzerénd
- „…határját Kőrös vize elszokta önteni; egyéb aránt földgye jó termékenységű,
fája, makkja, legelője elég, ’s külömbféle javai, vagyonnyainak eladására is középszerű
alkalmatossága, második Osztálybéli.”
L. Vályi
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:.
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„Róna lapályos határa 4000 hold, mellyből 676 h. szántóföld, 250 h. legelő, 175 h. rét,
2899 hold tölgyes erdő. Majorság: 3714, urbériség 286 hold. Sok sertést és marhát
tenyészt. Vizei: a Fekete-Körös, Szartos, Tőz, és Leveles folyók, és Kalakampós tó. F. u.
b. Simonyi Lajos.”
- A lakósság földmiveléssel foglalkozik, régebben szerszámfát készítettek..
Szántóföldjei: Belsőszeg, Pipóka, Böstör, Kisgyepün, Szőkeszeg, Örményzúg,
Körösőrház, Várzúg, Hályogos (Hajagos), Fényestó, Sút, Öveszúg, Csigerszeg. Erdők:
Köröserdő, Erdő, Száraz-erdő. Legelő: Paphalma (Pesty). Ujabb: Köröséri-dülő, Falu-rét.
L.Dr. Somogyi
- Érdekesebb határnevek:. Belsőszeg, Kis gyepű, Szőkeszeg, Örményzúg, Várzúg,
Hályogos, Fényestó, Sút, Szárazerdő, Paphalma.
L.Arad

Bokszeg

Kastély

-Vajda és Éles bokszegi uradalma.
-Egy tagból áll……talaja kötött…….piaczai Beél, Borosjenő, Borossebes és
Buttyin. Közlekedési eszközei az aradi és csanádi vasutak körösvölgyi vonala, melynek
Bokszegen állomása van s néhány kielégítő állapotú közút.. Az egész uradalom
haszonbérbe van adva……..

A rajtalevő épületek: egy lakház, műhely, magtár, két istálló. Igás-állomány:40
ökör, 12 igás-ló; a haszonmarha-állomány: 12 tehén, 2 bika, 25 növendék-marha, 16 ló,
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15 csikó, 138 sertés. A gazdasági felszerelés értéke 5000 frt. Az uradalom területéből
évenkint bevettetik 400 hold őszi, 200 hold tavaszi gabonával s 200 hold kapásnövénynyel. A munkás- viszonyok nem igen jók.
Történelmi érdeket nyert a birtok azáltal, hogy Kossuth Lajos neje 1849.végén ott
rejtőzött el üldözői elől.
Az uradalom a faluban levő nagy kastélyból, melyhez a beltelek s több melléképület tartozott, egy malomból s a község határában 3 tagban fekvő 4998 kat. holdnyi
földekből állott. A földterületnek legnagyobb része, mintegy 3500 hold, szántóföld, a
többi legelő, rét, erdő és szőlő;az erdőterület régebben sokkal nagyobb volt, de jórészt
kiirtatott. Az egész birtok fensíkon fekszik, 3—10 méter magasságban a Körös színe
felett; több ér húzódik rajta keresztül; a talaj esése mindenütt oly csekély, hogy az síknak
tekinthető. A feltalaj többnyire agyagos homag, nagy víztartó képességgel,nehezen
művelhető s nem igen termékeny, de e tulajdonságain okszerű kezeléssel javítani lehet.
Jóval termékenyebb a Körös iszapolásai által keletkezett homokos homag-talaj. A
szántóföldek terményei főleg őszi búza, kukoricza, zab, zabos-bükköny; a kaszálók és
legelők igen dús fűtermést adnak s ökörhizlalásra igen alkalmasak.
A szőlőben jó minőségű bor terem. A 600 holdnyi erdőben az állagot tölgy s
kisebb részben cser képezik.Az uradalomhoz tartozó malomért 3500 frtnyi haszonbért
fizettek.A birtok fő szállítási eszköze az aradi és csanádi egyesült vasutak körösvölgyi
vonala, piacza Arad; a termények jól értékesíthetők.
- A községben magyar fajú szarvasmarha és sertés tenyésztetik;
-A község határában 20 k.hold szőlő van 1913 körül.
L.Gaál Jenő
- Érdekesebb határnevek:Farkaság (farkas-ág), Potoku (víz-járás), Dombos (puszta),
Roksi (puszta, v. ö. Ráksi, Somogy megye).
L.Arad
Boncafalva
-Lakói egykor magyarok voltak, de még Báthory András idején elrománosodott, egyes
családnevei máig magyar eredetűek, például: Szorítsa, Háts, Rég.
- Lakossága földmíveléssel és gyümölcstermeléssel, valamint abroncskészítéssel és
vesszőfonással foglalkozott.
- Valamikor nagy kiterjedésű erdeje volt.

L.Wikipedia
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Borosjenő.
Borosjenői várkastély és a Haller kastély.

-Itt teszi le a fegyvert Vécsey tábornok. 1849-ben.
-Itt született1650-ben vagy 1651-ben Nagyari József, református prédikátor,
egyházi író
-Itt született1850-ben báró Atzél Béla neves utazó, az országos kaszinó igazgatója
-Itt született 1923-ban Jozefovits Ferenc tüdőgyógyász, orvosi szakíró, egyetemi
oktató.

-Borosjenőn volt eltemetve 1849 és 1974 között Leiningen-Westerburg Károly, Aradon
kivégzett vértanú tábornok. Emléktáblája a református templomban látható .
-Borosjenőn töltötte élete egy részét és itt is halt meg Diószeghy László festő,
rovartani szakíró.
- Neve a magyar Jenő törzsnévből ered, melynek szállásterülete lehetett. Előtagja a
környék gazdag bortermő voltára utal. A város neve is arra utal, hogy az itt élők igenigen kedvelik a borokat, így érdemes meglátogatni a helyi borászok pincéit is
L. Wikipédia
-„…….. élénk marhavásárai. Határa termékeny, jó bort, gyümölcsöt és gabonát
terem.
L.Kislexikon
-Határa lapályos és igen termékeny, e mellett tágas, s Bihar vgyéig kiterjed. Erdeje
gyönyörû. Vadjai s fáczányai számosok. A Fejér-Körös és Tõz áradásaitól sok kárt
szenved. – Szõlõhegye már régóta miveltetik, s jó bort ád. F. u. az Aczél nemzetség. –
Milly virágzó lehetett ezen város a hajdani idõkben, onnan megtetszik, hogy II. Rákóczy
György 1652-ben az aranymüvesek chéhbeli privilegiumait már csak megerõsitette. E
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mellett rakva volt a város szabad udvarokkal és házakkal, mellyeket elõkelõ rangú urak
birtak, sõt magok az erdélyi fejedelmek is gyakran mulatoztak itt. Azonban a tatárok
elõször elpusztitván, a folyton dühöngõ török háboru miatt, magyar lakosai részint
Mikalakára, részint máshova költöztek ki, s helyettek oláhok telepedtek meg, a minthogy
az aradi óhitû püspök is, egész a 18-ik század elejéig itt tartotta lakását. – Elpusztulása
elõtt pedig Zaránd vmgye gyakran rendelte ide gyüléseit és törvényszékeit. – Régi vára
lapályon feküdt a Fejér-Körös mellett, egészen vizzel körülvéve, s négyszegletü bástyája
vastag kõfalakból épitve; melly falaknak nagy része a most kath. nagy templom tornyául
szolgáló régi török mecsettel egyetemben máig fennáll, és néhol tetõvel befedve urasági
gazdasági épületnek használtatik. Elsõ eredete a várnak bizonytalan.
L.Fényes
-borosjenői szőlő és bor:
-első írásos említése a szőlőknek 1742-ben van, amikor 89 kapa szőlő tartanak
nyilván.
L .Csávossy
- 1913 elött a határában 113 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
- 1950 előtt 50-60 ha szőlője volt.
L.Csávossy
-1849 után
gyógynövényekből.

Katona

Zsigmond

Borosjenőn

botanikus

kertet

létesített

L.MAÉ

Borosjenői kastély

báró Atzél Lajos borosjenői uradalma
“…….,két főrészből áll: a borosjenői birtokból,mely ismét több tagot képez s a
pintlaki birtokból, mely utóbbi egy tömegben van. Az uradalom területe részben sík,
részben dombos; egészségi viszonyai tűrhetők. Talaja többnyire áradvány-talaj, főleg
homokos agyag, részben szikes.
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Kereskedelmi helye Borosjenő. Közlekedési eszközül első sorban az aradi és
csanádi egyesült vasutak körösvölgyi vonala áll rendelkezésre; vannak közutak is,
………….A borosjenői birtok egészen haszonbérbe van adva ………részben pedig
házi kezelés alatt van, melynél 1 tiszt, 1 majoros, 1 béresgazda, 1 csősz, 4 kocsis és egy
béres, az erdőgazdaságnál 1 summár van alkalmazva. Az uradalom területe 5800 hold
több szilárd és kevésbé szilárd gazdasági épülettel. Haszonállatok csak a munkákhoz
szükséges számban tartatnak így pl. a pintlaki gazdaságban 100 szarvasmarha és 6 ló
van.Mindenütt lehetőleg váltógazdaság űzetik;………..
Trágyázni szokták évenként a terület 10%-át. A pintlaki birtoknak erdőgazdasága is
van,……
L.Gaál Jenő
-Jól rendezett uradalom volt a borosjenei uradalom , hol az Atzéloknak már 1803ban külön jószágigazgatójuk, tiszt- és számtartójuk, ügyvédök, mérnökük és ispánuk volt
-. “…..Híresek voltakAtzél József nemesebb vérrel kevert borosjenei magyar
lovai,…….”
L.Márki Sándor
-Kiváló magyar szarvasmarha-tenyészettel bir itt báró Solymossy László
-A megyében nagyobb sertéstenyészete van itt báró Solymossy Lászlónak.
L.Gaál Jenő
Borosjenői kisbirtokok.
B o r o s j e n ő határának talaja általában vizenyős. Az egyes nyomásokban kitűnő
iszapos föld is van, mely ez idő szerint javítást nem igényel; van továbbá fehér és fekete
agyagföld, mely sűrű árkolások és vizlevezetések által javítható.
-“……a szántást-vetést őseiktől nyert hagyományos szokások szerint gyakorolják
most is. A forda-beosztás rendszerint kétszeri búzavetés után egyszer kukoricza vagy
bükköny.
A magot megválasztják és vetés előtt megrostálják,………………… A szántást
vasekével, a többi összes munkálatot kézzel, az aratást kaszával végezik……Némely
gazda trágyáz…….a búza 72-75 kilogramos 3-7 mmázsa, kétszeres és rozs 68-72
kilogramos 3 - 6 mmázsa, árpa igen kevés termesztetik és rosszul fizet. A zab jól fizet és
45-48 kilogrammos 5-10 hltr. kukoriczából 70-72 kilogrammos 6-14 hltr. az eredmény
kat. holdankint. Paszuly a kukoricza közt termesztetik és abból holdanként 1-2 mmázsa
terem. A termények, többnyire aratás után azonnal, a helybeli piaczon adatnak el s csak a
legjobb módú gazdák viszik főbb piaczokra azokat.
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Van ……..p a r a s z t ló , czímeres és középszerű magyar fajú szarvasmarha és
hegyi riska. A sertés jó minőségű mangolicza faj…………
Az apaállatok a fennálló szabályoknak megfelelők. Istállózás nem fordul elő, de
községi legelő van.
A parasztbirtokok általában négy nyomásra osztják. A mívelés szabadsága a
düllőkre felosztott vetésforgás által korlátoltatik, a takarmánytermelés a magtermelésre
szánt birtokrészekhez képest körülbelül 1/20 részre tehető. Létezik közös használatú
legelő, mely még a legkisebb parasztbirtokosokra nézve is igen előnyös. A kisbirtokosok
gazdálkodása csak annyiban haladt, hogy faekével már senki sem szánt és hogy a trágyát
nem az utczára vagy gödrökbe hordják, hanem a földekre. Kétszeregymás után vetnek
búzát.
L.Gaál Jenő
-Határnév:Vizeshely.
L.Arad
Borossebes

gróf Wenckheim udvarház

-„….határja hegyes,és lapályos ,melyet vizáradás rongál ,vagyonnyai kevesek,
gyümöltsel,tserép edénnyel és pénzen vett fával kereskednek: erdeji a Körös partján
nagyok „
L .Vályi
-Itt született 1816-ban Sárosi Gyula költő.
-Itt született 1891-ben Karikás Frigyes író.
-Itt élt és halt meg Kéry Imre (1798–1887) orvos, Arad vármegye főorvosa, az
MTA tagja.

A rajzolatok közül a pajzs bal oldalán lévő szőlőtőke jelentése
egyértelmű, szőlő termesztésére valamint bor készítésére utal, ami a város nevében is
fellelhető. Egykor híres a szőlőültetvényeiről (bakator,muskotály).
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-A címerpajzs központi részén álló lombos fát első nekifutásra az un. „életfa”
szimbolikával azonosítottam, melynek ábrázolása sok erdélyi népművészeti tárgy
jellegzetes figurája mint kerámián, mint a fafaragásokon. Időközben olyan információra
akadtam ami más alternatívát is szabadon hagy ebben az értelmezésben. gróf. Wenckheim
Frigyes egykori Vadaskertjében a 19. sz. végén még fellelhető volt egy hozzávetőlegesen
600 éves tölgy, melynek 12 m volt a kerülete és ezáltal az átmérője 4 m volt.
Talán az is
címertörténelmébe.

elképzelhető,

hogy

ez

az

óriás-tölgy

vonult

be

Sebes

L. Borossebes.
-1786- ban a Fehér-Körös középső szakaszának vásáros és kézműves központja,
jelentős gyümölcs-, cserépedény- és fakereskedelemmel.
-1828-ban a gróf háromszáz holdon újratelepítette a török háborúk idején elpusztult
szőlőit. A Pilis-hegyen ettől kezdve egészen a filoxéra járványigmuskotályés bakatorszőlő termett.
L. Wikipédia
-Boros-Sebes mezővárosi ranggal bírt, ami a pecsétnyomó
feliratából is kiolvasható. Ezen, az eddig általam megtalált
legrégebbi címerváltozaton a Pilis hegy rajta a lombos fa és a
szőlőtőke (3 fürt és 2 levél), a címerpajzs függőleges
tengelyében, központi helyen van. A rajzon a fa törzse
erőteljesebb, szinte uralja a teret, a későbbi változatok madara
itt még nem látható.
-Wenckheim Frigyes gróf csak a múlt évben vásárolta meg az 50 ezer holdat tevő
borossebesi uradalmat Waldstein gróf előbbi birtokostól ; így még nem volt érkezése ez
új birtokot egyéb uradalmai mintájára berendezni. De e rövid idő alatt is nagyon
átalakította Boros-Sebest.
-“….az uradalom hivatalnoki karába és alkalmazottjai közé a Waldstein gróf ápolta
cseh érzület helyett magyar szellemet vitt be;…..”
-„A ház melletti angol-kert viruló parkká változott; a százados fenyők és tölgyek
mellett gyönyörű déli növények csoportjai pompáznak; megkapó méltósággal magaslik ki
a többi fa közül egy óriás kőrisfa, melynek 20 méternyi magas törzse oly egyenes és
görcs nélküli, mint egy kifaragott kőoszlop; de még ennél is nagyobb ritkaság a
Vadaskert vén fája, egy állítólag hatszáz éves tölgy, melynek 12 méter a
körülete és négy méter az átmérője. A többi átalakított uradalmi épületek közt
legérdekesebb az a főtiszti lak, melyben Sárossy Gyula költőnk született,…….”
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-„…Az uradalomba 21 község van beékelve, melyeknek összes területe 23.703 kat.
hold területtel, mely 11.323 lakossal bir. Az uradalom területe 3.933 kat. hold, melyből
mezőgazdaságilag kezeltetik 5339 kat. Hold, erdőgazdaság 27.367 kat. Hold terméketlen
227 kat. hold …,…”
-Az uradalom fekvését tekintve felosztható sík, dombos és hegyvidékre. A sík
és dombos vidéken terülnek el a mezőgazdaságok: Sebes, Kornyest, Zemerd és a
szelezsáni majorok; a többi domb és hegyes vidéken van az erdőgazdaság. A
mezőgazdaság fő feladata az állattenyésztés és gabonatermelés; megterem ott minden
gazdasági növény, főleg pedig búza, zab és takarmány. A trágya hatása kitűnő, mert a
termést csak nem megkétszerezi………. „…A belterjesebb gazdálkodási rendszer
alkalmazhatása czéljából úgy a gazdasági épületek, gépek s eszközökbe, valamint az
állattenyésztésbe nagyobb befektetések történtek újabban. „
-“Eddig igen szép eredménynyel több százezer…. fenyőfa…. csemetét ültettek
ki…….”
-Megyénk területén már a római kor óta foglalkoznak szőlőműveléssel és bor
előállítással.
A 16. századtól több település kapta a –Boros- előnevet: Borosjenő, Borosberend,
Borosrósa valamint Borossebes is. Ez utóbbi településen a Pleşa/Pilis hegy déli és
délnyugati lankái bizonyultak a szőlőtermesztésre alkalmas területnek. Itt is, mint a
megye többi hasonló adottságú helyein intenzív szőlőtermesztés alakult ki az évszázadok
folyamán……..
-…….. a falunak vannak olyan részei is, ahol szőlőskertek és gyümölcsösök
vannak, azokban sok szilva terem. Később már láttam, hogyan készül szüretelt szőlőből a
bor, a szilvából meg pálinka és lekvár. Mindenütt az utcán, a házak előtt sajtolták a
szőlőt, nagy üstökben főzték a szilvát, a gyerekeknek adtak mustot és lekvárt ajándékba,
ha edényt vittek.
L. Részlet Szarka Klára: “Egy évszázados ember” című könyvéből
Borossebes mezőgazdasága a századfordulón.
- Borossebes község határának talaja a Körös-mentén iszapos, a Tőz-patak mentén
pedig homokos agyag. A kertesi határ általában mésztartalmú, Gavosdia, Berindia és
Kocsuba községek határa általában homokos agyag. E területek nincsenek tagosítva. A
lakosság gazdálkodása közben forda-beosztás oly módon történik, hogy a tengeri után a
búza vettetik és viszont. A talaj mívelése könnyű. A vetőmagot vásárlottal változtatják. A
nép munkaeszközei közönségesek; gépek az uradalom kivételével, nem használtatnak. A
gazdasági épületek egyszerű istállók és színek. A gazdálkodás a községben van
összpontosítva. A trágyát megbecsülik és a kukoricza vetésekre használandó földekre
hordják.
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Őszi tiszta és kétszeres búza, tengeri, árpa, zab,
burgonya holdanként 6-8 szem termést adnak. A
termények, mivel a lakosság nagyobbrészt kevés
földdel bír, aratás után azonnal nem adatnak el, hanem
az évi szükséglet fedezése után fennmaradt feleslegek
télen vagy tavaszszal a helybeli, vagy a déznai heti
piaczokon árusíttatnak el. A gabona- vagy pénzuzsora
az erre vonatkozó törvény életbe léptetése és
különösen
a
borossebesi
mezőgazdasági
hitelszövetkezet létesítése óta teljesen megszűnt. Az
állattenyésztés a tenyésztetnek, hanem a földmívelés
czéljából kis hegyi lovak vásároltatnak. Szarvasmarha
korcs-magyar fajú tenyésztetik, sertés és kecske
csekély számban. Istállózás nem fordul elő, közlegelő
elkülönítése óta, mivel annak területe kicsiny, csakis a
gazdaság és a cseléd fenntartására elkerülhetetlen
szükséges házi állatokra szoríttatott. Lovak éppen nem
hanem a csekély számú igavonó- és haszon-marha a
szomszéd uradalmak pusztáin helyeztetnek el nyári
legeltetésre. A takarmánytermelésre, mely lóhere és
bükkönyből áll, nagy gondot fordítanak.
-„Az aradi hegyalján a szőlőmívelés a lakosságnak, néhány község kivételével,
nemcsak elsőrendű foglalkoztatását és kereseti forrását képezi, de annak bora hazánk
határain kívül is jó hírnévnek és kedveltségnek örvend. Azon községek melyek határában
a szőlőterületek kizárólag vagy főleg a hegyoldalakon feküsznek a következők: 1. Radna
2. Paulis 3. Kladova 4. Ménes 5. Gyorok 6. Kuvin 7. Kovaszincz 8. Világos 9. Galsa 10.
Muszka 11. Magyarát. 12. Pankota 13. Apatelek. 14. Ágris 15. Draucz 16. Kujed 17.
Kurtakér 18. Silingyia 19. Lugozó 20. Taucz 21. Duúd 22. Aranyág 23. Borosjenő 24.
Borossebes25. Soborsin 26. Solymos 27. Bokszeg”
- A község határában 80 k.hold szőlő volt 1913 körül.
- Boros-Sebesen egy baromfi-kiviteli társaság is alakult, mely a baromfinemesítést
is felvette programmjába.
- Az Aradmegyei hitelegylet közbenjárásával eddig 10 önsegélyző egylet alakult a
megyében, köztük Borosebesen is.
L. Gaál Jenő
-Boros-Sebes Arad megyének egyik kies vidékén, a Fehér-Körös völgyének az
Alföldre nyíló torkolatán belül, hegyek alján fekszik. A völgyet szegélyző hegyek itt még
nem magasak; felsőbb részeiket erdőség borítja, alsóbb lejtőiken szőlőültevények
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díszlettek, míg a fillokszera mindent el nem pusztított. Most az uradalom újra telepíti a
szőlőket.»
L. Vasárnapi Újság, 1897

A borossebesi uradalomnak egyik igen
szép része az erdő borította
Vadaskertmely a völgy jó nagy
darabjára kiterjed.
Határa
hegyes
völgyes;
szőlőhegye,
szép
erdeje
van;
gyümölcscsel,
fával,
cserépedényekkel kereskedik.
L.Fényes
A borossebesi uradalom.

Az uradalomba 21 község van beékelve, melyeknek összes területe 23.793 k.
k. hold területtel……….
Az uradalom területe 32.933 kat. hold, melyből mezőgazdaságilag kezeltetik
5339 kat. hold, erdőgazdaság 27.367 kat. hold, terméketlen 227 kat. hold,…….
A sík és dombos vidéken terűlnek el a mezőgazdaságok: Sebes,Kornyest, Zemerd
és a szelezsáni majorok; a többi domb és a hegyesvidéken van az erdőgazdaság.
A mezőgazdaság fő feladata az állattenyésztés és gabonatermelés ; megterem ott
minden gazdasági növény, főleg pedig búza, zab és takarmány.
A trágya hatása kitűnő, mert a termést csak nem megkétszerezi.
A szántóföldek vízáradásnak nincsenek kitéve. A belterjesebb gazdálkodási rendszer
alkalmaztatása czéljából úgy a gazdasági épületek, gépek s eszközökbe, valamint az
állattenyésztésbe nagyobb befektetések történtek újabban.
Az erdőgazdaság területén az uralkodó fanem a veres bükk, ezután a cserfa, mint
tűzifák, a tölgy, mint haszonfa.
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Borossebesi kisbirtokok
B o r o s s e b e s község határának talaja a Körös-mentén iszapos, a Tőzmentén pedig
homokos agyag. Kertes határa általában mésztartalmú. A lakosság gazdálkodása közben a
fordabeosztás oly módon történik, hogy a tengeri után őszi búza vettetik és viszont.A talaj
mívelése könnyű.A vetőmagot vásárlottal változtatják.
A trágyát megbecsülik és a kukoricza vetésekre használandó földekre hordják. Őszi
tiszta és kétszeres búza, tengeri, árpa, zab, burgonya holdanként 6—8 szem termést adnak
A gabona- vagy pénzuzsora az erre vonatkozó törvény életbe léptetése és
különösen a borossebesi mezőgazdasági hitelszövetkezet létesítése óta teljesen megszűnt.
Az állattenyésztés a közlegelő elkülönítése óta, mivel annak területe kicsiny, csakis a
gazdaság és a család fentartására elkerülhetetlen szükséges házi állatokra szoríttatott.
Lovak éppen nem tenyésztetnek, hanem a földmívelés czéljából kis hegyi
lovak vásároltatnak. Szarvasmarha korcs-magyar fajú tenyésztetik, sertés és kecske
csekély számban.
A takarmánytermelésre,mely lóhere és bükkönyből áll,nagy gondot fordítanak.
A szőlőmívelés a 99 holdat tevő szőlőhegyen a phylloxera vész előtt mintaszerű
volt. A méhészet kicsinyben gyakoroltatik.
- 1883-ban az arad megyei gazda egylet közgyűlése Boros-Sebesen tartatott
L.Gaál Jenő
-1853-ban Sárosy Lajos (szül. 1790 - 1817.) borossebesi gazdatiszt
L.Wikipedia
- B. Sebes , május 4. 1873.
Május 1-sőre viradóra elfagytunk. A mutatkozott rendkívüli nagy termésnek egy negyede
maradt. 5 tábla u j fajültetményem nem sokat szenvedett, mert őszi módon eltakartattam
az ültetéskor.
Jankai József.
L.Borászati 1873 június
- Aradmegye, Boros-Sebes, mezővárosi szőllővidék. Részlet 700 akó, 300 1874-ki.
Részt vesznek gr. Waldstein E., Dr. Kéri J., Jahn K. és Jankai J. 1000 akó fehér borral.
L.Borászati 1875 január
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-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve:. Gr. Waldstein-Wartenberg Ernő uradalma, B.-Sebes, kitűnő fehér asztaliés muskotály boraiért,
L.Borászati 1885 október
-Határnév: Sárdülő.
L.Arad
Buttyin valamikor Bökény
-Itt született 1887-ben Arató Andor magyar lapszerkesztő, népművelő.
-1893-ban három napot töltött itt Ferenc József.
-Itt született 1924-ben Aradi Nóra művészettörténész.
-A középkorban magyar lakosságú falu volt. 1553-tól mezővárosként emlegették.
-1834-től József nádorbirtoka volt. 1843-ban Arad vármegye egyik járásának
székhelyévé nyilvánították. 1849-ben honvédkórház működött itt.
L .Wikipedia
Jó minőségben termelik
a sikulai almát a buttyini vízosztónál levő
gyümölcsösben.
- Van takarék- és segélyegylet is Buttyinban (1888).
L.Gaál Jenő
-

Bulcs

Mocsonyi kastély

- ide húzódott vissza Gaál László honvédezredes a temesvári csata után, ahol egyik
lábát elvesztette. Itt is halt bele sebe következményeibe 1850. február 25-én.
- 1816-os útja során megszállt a faluban Kazinczy Ferenc
- Bencés apátsága 1225-ben már létezett. II. András1233-ban évi ötezer kocka sót
rendelt fenntartására. Az apátság középkori birtokai a Bánát Marosmenti részein kívül
kiterjedtek a Sztrigy alsó folyása környékére is Hunyad megyében, sőt ugyanott a Maros
jobb partján fekvő Bábolnára is.
L.Wikipedia

- Az apátság utáni birtokosok :Váradi,Ilyei,Rápolti, Káray-Losonczy.
L.a falu honlapján.
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- Leginkább szeretik a magyar fajt tenyészteni Igen szép alföldi fajú sertésük van és
kitűnő havasi fajta juhot és kecskét tenyésztenek.Az apaállatok közül leginkább a
magyarfajt használják.
L.Gaál Jenő
- „…ritka jellességű gazdászata
arabvér lovak tenyésztetnek…”

ahol a legfinomabb merinó juhok,és eredeti
L.Fényes

Csermő
- Itt született 1892. november 9-én Flamm Sándor belgyógyász.
- Itt született 1896-ban Klein József festőművész.
- Itt született 1931-ben Bitay Zoltán grafikusművész.
-Nevét
a csormolya nevű,
búza
között
tenyésző
növény
tájnyelvi csermelye, csermely változatáról kapta. Első említése: Chermel (1429).
„A 17.
század közepén
székelyek,
…………költöztek
„….majdBékés és Bihar vármegyei magyar jobbágyokattelepítettek be.

be”

- Az 1830-as években Fényes Elek szerint ……….mezőváros, évi három országos
vásárral,
jelentős
sertésés
szarvasmarha-tenyésztéssel. Az 1840-es
években ideköltöztették Szénás magyar szénégetőit.
L.Wikipedia
Ifj. Czárán János örököseinek csermői birtoka.
Az egy tagból álló birtok síkon fekszik; egészségi viszonyai jók; talaja kötött, V., VI.
és VII-ed osztályú szántó és rétföldekből áll. A birtok haszonbérbe van adva; bérlője feles
gazdálkodást folytat; az állandó személyzet csak 1 kocsisból és 1 csőszből áll. A birtok
2 kukoriczagóré.
A földbe búzát és kukoriczát s kisebb területen zabot is vetnek; évenként 70 hold
trágyáztatik a felesek által.

M ü l l e r V i l m o s c s e r m ő i b i r t o k a.
- “….az egy tömegből álló birtok síkon fekszik;levegője és egészségi
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viszonyai jók;talaja III., IV, V. és VI. osztályú szántó, legelő, rét és erdőből
áll. A birtok haszonbérbe van adva ……a bérlő 1 intézőt, 1 gazdát, 3 kocsist, 16 bérest és
3 cselédlak, 2 istálló, 2 sertésól, 2 kukoricza-góré; mind jó karban.
Az igás-állomány: 60 drb ökör, 8 bivaly-ökör és 16 ló; haszonmarhaállomány 50 db szarvasmarha és 300 db sertés;
- a gazdasági felszerelés egy cséplőgépből, 4 vetőgépből, 20 ekéből s 10 vas
boronából áll, összesen 8100 frt értékben. Az állattenyésztést itt rendszeresen űzik;
évenként körülbelül 30 drb szarvasmarha és 200 drb sertés hizlaltatik.
A birtokhoz 150 hold egy tagban levő erdő tartozik, mely tölgy-, szil- és
gyertyánfából áll.

Faschó Moys Sándor csermői birtoka
Az egész egy tagból áll és síkon fekszik, alakja szabályos. Egészségi viszonyai jók;
talaja IV., V. és VI. osztályú szántó, legelő és rét; kötött talaj.
Forgalmi helyei: Csermő, Boros-Jenő, Seprős, Zaránd, Fankota, Vadász, Arad.
Közlekedési eszközei: a boros-jenő-csermői vasútvonal s jó karban levő közutak. A
birtok haszonbérbe van adva…………;
személyzete: 1 intéző, 1 gazda, 3 kocsis, 12 béres, 1 csősz; területe 560 kat. hold,
-lak, 2 cselédlak, 2 istálló, 2 sertésól, 2 kukoriczagóré;
igás-állomány: 40 ökör és 10 ló. Az összes haszonmarha- állomány 480 drb., ebből
10 ló, 70 szarvasmarha s 400 sertés.
A gazdasági felszerelés 1 cséplőgépből, 3 vetőgépből, 12 ekéből s 7 boronából
áll, összesen 8110 frt értékben.
Évenkint 100 kat. hold trágyáztatik saját termelésű trágyával; részes és napszámos
munkások alkalmaztatnak.
Az uradalomnak jelentékeny sertéshizlalása van;évenként 200 sertés hizlaltatik.

Sánka Vilmos és Irma csermői birtoka
“…..egy tagból áll s dombos, néhol vizenyős helyen fekszik; földje Vl-od, VII-ed
és VlII-ad osztályú szántóból, legelőből és rétből áll; talaja kötött. A birtok házilag és
részben feles munkával kezeltetik; személyzete: 1 intéző, 1 csősz; területe 673 kat. hold
-öl; a rajtalevő épületek: egy cselédlak, 2 magtár, egy istálló.
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- A föld feles munkával míveltetik; váltakozva vetnek búzát és kukoriczát s kisebb
részben zabot is; évenként a terület egy része középszerűen trágyáztatik.
-A megyében nagyobb sertéstenyészete van itt Vertán Ernő birtokosnak.
- Csermőn a Vásárhelyi Béla birtokának a csermő-mocsirlai úttól délre elterülő
részén készült lecsapolás.
L.Gaál Jenő
Kisbirtokok:
A szántáshoz Vidacs-féle ekék vannak közhasználatban.
A gazdálkodás a községben van összpontosítva. Az állattenyésztés részben nagyon dívik
s halad különösen a magyarfajú szarvasmarha és sertéstenyésztés.
- Az Aradmegyei hitelegylet közbenjárásával eddig 10 önsegélyző egylet alakult
a megyében, köztük Csermőn is.
- Van takarék- és segélyegylet is Csermőn (1888).
L.Gaál Jenő
-Határnevek ; Csókás, Dohányos, Szénás(puszták).
L. Arad
Dezsőháza
-A ternovai járásban fekvő Deseőháza telepítvényes község lakosai magyarok s a
Deseő Ádám-féle kegyes alapítványi birtok apró bérlőiből állanak. Talaja részben
vízhatlan sárga agyag, mely nehezen, részben pedig vízátbocsátó homokos agyag, mely
könnyebben munkálható. A föld művelése okszerűen történik, a trágyázás kielégítő; az
állattenyésztés csak a szarvasmarha és sertéstenyésztésre terjed ki……..L.Gaál Jenő

-“…… helyhez kötött specialitás pl.a ferentö, mákkal behintett főtt tészta
(Dezsőháza),
L. Arad
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Dézna

Wencheim kastély

-…..a déznai vár………
- 1317-től Zaránd vármegyei királyi vár és uradalmi központ volt, 1387 és1552
között a Losonczy család birtoka.
-A
hámorok
termékeit
többek
között Arad, Szeged,Nagyvárad, Kolozsvár és Marosvásárhely piacain értékesítették. A
munkástelep mellé Török József magyar nyelvű, római katolikus iskolát létesített. 1848–
49-ben ágyúgolyókat öntöttek itt.
-Az itteni várkertből terjedt el a sikulai alma. Ebből és a nagy területen termő
szilvából pálinkát főztek. A Wenckheim-birtokon működött az akkori Magyarország
egyik első modern halgazdasága.
L. Wikipedia
- Fehér-Körös völgye az egykori Zaránd megye területe. Síksági része a
honfoglalástól a 17. sz. elejéig sűrűn magyarlakta vidék volt. Gyula (1566), Borosjenő
(1566 és 1658), Várad (1660) eleste után magyar lakossága majdnem teljes egészében
elpusztult vagy elmenekült.
Maradékai Borossebesen, Borosjenőn és Nagyhalmágyon és a közeli Erdőháton
élnek. Ma a 15. sz.-tól a Bihari-hegységből és az Érchegységből folyamatosan az Alföldre
húzódó románok lakják többségben.
L.Jancsó-Somogyi: Arad vm. és Arad szabad kir. város monográfiája

Bereczki Máté szakmai kapcsolatai :
Magyar kormos renet. Beinette grise hongroise; Ungarische graue Reinette.
„…..Török Géza, birtokos barátom, Kálnóról(Nógrádmegye), 1881-ben, egy, ápril
11-ről hozzám intézett levelében azt írja e fajról, hogy Déznáról (Arad megye) vitte
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magával Nógrádba, mint igen becses fajt, melyet Déznán Franczia kormos renetnek
tartottak, de hibásan;
L. Bereczki Máté III.
-“…… helyhez kötött specialitás pl. verzár (Dézna), kukoricaliszt tejjel.
Határnevek
Mocsár, Sforasu (forrásokban bővelkedő hegyoldal),Zápolya, Szallós, Czebe,
Hajágos, Zsidovina, Határár, Dán köve.
L.Arad
Doroszlófalva valamikor Drautz a Dániel családnak itt szép lakháza van

A Dániel - család drauczi birtoka.:
A Dániel-család egyes tagjai, névszerint Dániel József, Dániel Gergely, Dániel
Teréz férj. Patrubán,Dániel Mária örökösei, Dániel Clementina örökösei birtokában
Drauczon összesen 2940 kat. holdnyi terület van, melynek legnagyobb része 2301 hold
erdő, jelentékeny terület, 572 hold szántó, 38 hold szőlő, 11 hold kert, a hátralevő 16 hold
rét,. …..
A volt uradalmat alkotó egyes birtokok közül nagyobb a Dániel Gergely birtoka
776 hold területtel…továbbá a Dániel Mária örököseinek birtoka 983 hold területtel …….
- a község határában 1913 körül 174 k.hold szőló van .
L.Gaál Jenő
Határnév.: Száraztó.L. Arad
Dud valamikor Duúd
Czárán Emánuel örököseinek duúdi birtoka.
-Az egy tagból álló birtok részben sík, részben dombos és hegyes helyen fekszik.
Forgalmi helye Arad, melytől azonban meglehetős távol van; a ternovai vasúti állomással
kavicsolt út köti össze. A birtokon feles gazdálkodás űzetik; a kezelő-személyzet 3
vinczellérből, 5 erdőőrből s 2 mezei csőszből áll; a főfelügyelőség Drauczon van ; a
istálló, 3 kukoriczagóré szilárd anyagokból épitve. A birtokkal azelőtt regále-jog is járt,
mely évi 840 frtért adatott bérbe. A földeket felesek mívelik; a trágyázás mérsékelt. Az
uradalomnak szőlőszete is van, de önálló pinczegazdasága nincs, mivel a borokat
Drauczra szállítják.
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- A község határában 1913 körül 19 k.hold szőlő van.
L.Gaál Jenő
- Erdőhegy ma Kisjenő része ,lásd ott.
- Fazekasvarsánd lásd Varsándnál.
Fakert
-Dohánykertészek
L. Dr Somogyi
Nagy-Fakert-ma Fakert- alakult 855. . . holdon 1845-ben,
L.Gaál Jenő
Feketegyarmat
- Feketegyarmat, honfoglalás kori település. Erre utal a "Gyarmat- elnevezés.
- Régen a halászat, a földművelés és juhtenyésztés biztosította a megélhetést. Ma a
földművelés és ezzel egybekötve az állattenyésztés, illetve a kertészkedés képezi az
emberek fő foglalkozását és megélhetési lehetőségét…….” 1579-ben, a "Körös folyón
fogott halból elrendelték a tized fizetését.- „
L. Egyházi honlap
- Nagy halászatot folytatnak.
- Határrészek (puszták): Bedőszeg, Lap,Jerikó, Gelvács, Kotyás - itt víz volt, most
szántóföldek. ……A község határában a Nagyszik-dülő hajdan erdő volt, most
szántóföld; a Foklapos-, Deri-gát- és Vész-ér laposon át egy ér ment, mely Derigátot,
Jerikot és Fesetet posvánnyá alakította. Ez az ér a Tőzből jött.............A lakósság földmiveléssel foglalkozik.
Ujabb dűlők: Földhíd, Csontorne, Nyárashát, Szárazfa (mocsár), Fok-erdő.
L. Dr. Somogyi
Határnevek:Lap, Jerikó, Kótyás (puszták), Nagyszík, Földhíd, Csontornó,
Nyárashát, Szárazfa, Fok erdő, Derigát (lapos), Vészér.
L.Arad

- A falu határában 1913-körül 27 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
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- A régi magyar halászatnak főhelyei….., a Körös-melléken ,Feketegyarmat,
Nagyzerénd és Erdőhegy.
- Nagyzerénden a következő fajta halakat fogják: harcsa, potyka, kecsege, márna,
keszeg, kardos (fehér hal), orsó,durbincs, menyhal, széles keszeg és egy speciális halfaj,
melyet népiesen barátf . . . nak neveznek.döbbencs (durbincs,kis szúrós hal, népiesen p . .
. rágó, p . . . fűsű), tolvaj hal, buckó, paduc (fekete bélü, hosszúkás fejű hal).
A Körös mellékén ezeket a hálókat ismerik : kerítő háló (itt húzó háló), érzős vagy
szákháló, bóka vagy pókháló (emelő háló), csömpöly, pendelyháló (tiszai eredetű),
kaparó háló.
Halászó eszközül használják (hajtásra) az egy vagy kétágú szigonyt. Tompaorrú
3—4 méter hosszú ladikot (bárka) használnak.
A hal részei az ismert nevüeken kivül: füle vagy koppoti (kopoltyu), pénz (pikkely).
A hal-fogást pórázra fűzik fel, úgy viszik piacra. Régebben éjjel halásztak, most csak
nappal.
L.Arad

Feltót
-A tauczi hitbizományi uradalom:
-Az uradalom 5300 kat.holdat foglal magában,ebből 2500 hold szántó, a többi erdő.
Közlekedési utai kitűnők;forgalmi főhelye Arad. Az uradalom kezelő személyzete:
intéző,majoros gazda, 2 hajdú, 3 kocsis, 15 béres, erdész, kertész, vinczellér,15
dohánykertész, 2 gulyás, csikós, juhász és egy kanász. Épülete öszszesen 30 van, mind jó
karban. A birtokon váltógazdaság űzetik; nagyobb mennyiségben búzát, kukoriczát és
zabot vetnek, azonkívül 50 holdon dohány termeltetik; egy része a területnek
takarmánynyal vettetik be s egy rész ugarnak is marad. Van 11 hold szőlőterület,
pinczegazdaság azonban nincs. Átlagos termés búzából 3500, rozs 1500, zab 2000,
kukoricza 1500 és dohány 500 mmázsa. Az uradalom gazdagon fel van szerelve
mindennemű gazdasági eszközökkel és gépekkel,……..
- A gazdasághoz tartozik még egy gőzmalom és egy gazdasági faiskola.
Állattenyésztését 40 ló, 150 szarvasmarha, 300 juh, 120 sertés, 363 baromfi és 15 méhkas
képezi. Igavonó állatai 120 ökör és 12 ló.
- Gerhardt Ignácz tauczi birtoka:
-3332 kat. hold; ebből 348 hold szántóföld, 26 kert, 53 rét, 3 szőlő, 102 legelő és
2789 hold erdő. A birtok házi kezelés alatt van megfelelő felszereléssel. Ispán és 19
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cseléd végzi a gazdasági munkát. Azonkívül változó számú napszámosok dolgoznak
rajta, kiknek átlagos száma 25.
-

Van ló, szarvasmarha és sertéstenyészete.
L.Gaál Jenő

- Az 1921-es romániai földreform eredményeként 1927-ig körülbelül 5500 holdat
osztottak ki a nagybirtokokból a falu és a környező falvak parasztsága között.
L.Wikipedia
Féregyház
- A középkorban valószínűleg magyar lakosságú falu volt, amely az 1550-es–1570es években pusztult el. Az 1640-es években szerbek költöztek be, majd a 18.
század elején románokkal települt újra
L.Wikipedia
Főnlak
- 1333-ban a pápai tizedjegyzék szerint már egyházas hely volt…..Tehát magyar
lakosságú.!
- Jaksics István a faluba szerbeket telepített, majd a 15. század végén vagy a16.
század elején megerősített várkastélyt is építtetett itt.
- A községhez tartozó Kispusztát a gróf Woracziczky család vette meg,
Nagypusztán pedig Majlátfalvát telepítették
Fönlak
környékén
több
mára
már
feküdt:Serfesd,Szőllős.(Nagyszőlős és Aranyosszőlős.)

elpusztult

település

is

Galsa

III.Béla király 1177-ben itt 10 szölöt és 22
szőlőművelőt adományoz.
L. Kovách Géza
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-Szőllőhegyeit először 1214-ben említik, midőn Boleszló püspök ott 10
szőllőskertet adott, vinczellérekkel együtt, a leleszi prépostságnak..
L.Márki Sándor
- 1836-ban Galsán cukormanufakturát létesítenek..
L.Csetri
- A lakósság szöllőmíveléssel és földmíveléssel foglalkozik. Bora a hegyaljai borok
kitűnőbb fajtájához tartozik.
L. Dr. Somogyi
-…….. s egy elhagyatott répaczukorgyár. Határa 7642 hold, 1032 négyszögöl,
mellyből belsőtelek 450 h. 416 négyszögöl, külső földek 5445 h. 1003 négyszögöl,
szőlőhegy és szilvás 768 h. 713 négyszögöl, a Zsimbolya puszta (allodium) 978 hold. Jó
fekete agyagos földje terem buzát, rozsot, kukoriczát, dohányt, kendert, repczét, stb. Oláh
lakosai rosz gazdák, s földjeiket szomszéd helybelieknek bérlik ki. A határon keresztül
foly a Zsimbolya nevü rét. Birja a falut Bohus János.
L.Fényes
- Galsai kisbirtokok.
“……határának talaja középszerű jó fekete agyagos szántó, kaszáló (rét), szőlő, sík
és hegyi legelő. A határ hat nyomásra van osztva. A szántóföldek a községtől messzire
esnek és mivel a gazdálkodás a községben összpontosul, a szántóföldekre a trágya
kihordása nagyon terhes. Galsán a trágyát, mig azok el nem pusztultak, többnyire a
hegyi szőlőkbe hordták.
Galsán egy határrész (nyomás), mely például az idén kukoriczával, jövőre pedig
őszi búzával vettetik be és a következő évben fele megugaroltatik, újból búzával vagy
rozszsal és a másik fele része zabbal vettetik be. Csak a harmadik évben vettetik be
megint kukoriczával és így munkálják meg és vetik be sorra a nyomásokat.
A galsai és muszkai lakosok tiszta és kétszeres őszi búzát, őszi rozsot, tavaszi
árpát, tavaszi zabot és közönséges kukoriczát vetnek. A magválasztást ritkán és kevesen
teljesítik gonddal,azok is csak a búzánál,ha látják,hogy az megkétszeresedett, vagy
meggazosodott. Akkor magnak való tiszta búzát a piaczon vesznek. A galsai és muszkai
lakosok lovakkal és ökrökkel dolgoznak, közönséges vasekével szántanak, farámás vas
fogasokkal és tövis boronával boronálnak, kézzel vetnek és lovakkal nyomtatnak.
Akiknek csak ökreik vannak, azok részben lovakkal való nyomtatásra helybeli- és
vidékieknek adják ki a termést. A szemet a pelyvából közönséges szelelő rostával
választják ki. Gépeket nem használnak semmire.
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A nép csak a hegyi szőlőket trágyázza s ha azt trágyázni szükségtelen, akkor a télen
át összegyűjtött trágyát a vidéki szőlőtulajdonosoknak pénzért adja el. A trágyát az
udvarban szabad ég alatt rakáson gyűjtik. — A galsai és muszkai nép őszi tiszta és
kétszeres búzát,őszi rozsot,tavaszi zabot,kevés tavaszi árpát és közönséges kukoriczát
termel és egy katasztrális holdon terem: a búzából és rozsból 5—10, a zabból 10—20, az
árpából 5—10, a kukoriczából (morzsolva) 10—20 hektoliter. Termel még kendert,
paszulyt, burgonyát, káposztát és zöldséget, de csak saját szükségletére.
A
lakosság
tenyészt
közönséges
kis
fajta
lovakat,
magyarfaj
szarvasmarhákat,közönséges mangolicza vegyülék faj sertéseket, magyar juhokat és
közönséges kecskéket. Megfelelő apaállatok vannak. Legelő gazdálkodás létezik.
Van községi legelő és pedig : Galsán 644 katasztrális hold sík és 482 katasztrális hold
hegyi, összesen 1126 katasztrális hold. Muszkán van 382 katasztrális hold legelő.
Galsa és Muszka községek határában hegyi szőlők vannak. Gyümölcsfák csak a
beltelken és a szőlőknél netán levő tisztás földeken láthatók. Az eljárás a szőlőtermelésnél
az volt, hogy azokat régi bevett szokás szerint munkálták meg és csak egyforma asztali
fehér bort szűrtek, melyet mindig szüretkor vagy szüret után kiforrva adtak el helyben a
megjelent vevőknek. A vevő megvett borát tengelyen és a vasúton szállította el. A
törkölyből és szilvából a lakosság a maga számára pálinkát éget; vannak azonban olyanok
is, kik a törkölyt és a szilvát is eladják.
A nép általában
szőlőmívelésben.

értelmes,

gazdasági

ismeretei

fejlődnek

különösen

a

A község határában 1913 körül 428 k.hold szőlő van.
L.Gaál Jenő
-a galsai szőlő és bor:A falu a kezdetektől szőlő termelő .Világoshoz tartozó falu,
de fehérborainak minősége alighanem az anyaközség borainál is jobb. Első említésekor
1177-ben már a szőlő is ott szerepel ,amikor III Béla elismeri az aradi káptalan javai
között Galsát is tíz szőlővel(decem vineas) és huszonkét vincellérrel(vinitores)
-Az 1746-os összeírás 76 vincellér családot talál, melyek 165 kap szőlőt dolgoznak
meg. 1835-ben a falu szőlőterülete 287,5 ha, 1851-ben 300 ha .Ma is a legnépszerübb
fajták a Magyarádi mustos, a Királyleányka és az Olasz rizling.
L.Csávossy
-Alagcsövezés van Galsán Pálfy József szőlőjében.
L.Gaál Jenő
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-Szőlőültetvényei 1835-ben ötszáz kataszteri holdat tettek ki, legnépszerűbb fajtái
régen és ma is a magyarádi mustos, a királyleányka és az olaszrizling. 1891. június 18–
19-én hatvan, a filoxéra által tönkretett gazda és napszámos elfoglalta a községházát.
L.Wikipedia

Glogovác 1910-1918 között Öthalom
- 1183-ban a marosi sószállítás egyik állomása volt. pecsétje.
- Itt született 1904-ben Mándy Laura festőművész
L.Wikipedia
Gurahonc lásd Honcztőnél.
Gyorok
-„ A szántóföld kevés s igy a lakósság túlnyomólag szőlőmiveléssel foglalkozik. A
bora világhirűek. „A mohácsi hegy (a mohácsi vész után állítólag ide menekültek a vidéki
lakók), a Kecskés-hegy, mely a legmagasabb a Hegyalja hegyláncában s a kecskéknek jó
legelő. A hegy igen magasan szőllővel van beültetve, csak a teteje kecske-legelő.
……….Győrökhöz tartozik most (1885. óta) az almaszegi- és livádiai-puszta, mint
kincstári birtok; továbbá: Urtelep-hegy, Városvölgy, Kisvölgy, Nagyvölgy, Haranghegy,
Határhegy”
-„Mikor a hegyek közt, a tél zordonsága miatt a munka szünetel, megkezdődnek a
pince-munkák és ojtvány-készítések”
L. Dr. Somogyi
-A középkori falu a hagyomány szerint magasabban, a mai szőlőhegyen terült el
-1743-ban 25 jobbágycsalád lakta, többségükben magyar nevűek. Ekkoriban …. a
Grassalkovich család birtokában állt, akik felújították a szőlőművelést és szőlőhegyén
ménesi vörösaszút termeltek. 1746-ban vásártartási jogot kapott………..1771-ben már
159 holdon termesztettek szőlőt.
…….Borai
az 1862-es londoni világkiállításon
aranyérmet nyertek…….. Két hetipiacot és évi egy országos vásárt tartott. Főként
vörösbort
termő
szőlőfajtákat, kadarkát és sillert termesztettek. 1885-ben,
a filoxérajárvány idején itt hozták létre az amerikai származású fajták szőlővesszőszaporító telepét. A falu életében fontos szerepet játszott a Nádasdy-uradalom és itt volt
az Arad-hegyaljai Gazdakör székhelye../ 1885-ben alakul meg/
L.Wikipedia
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-Az 1873-as bécsi világkiállításon a nemzetközi borverseny zsürije, Bisztriczky
József, Magyarország, Arad, 1868-ki ménesi vörös boráért érdem érmet adott és Domány
Józsefek, Magyarország, Arad, ménesi borért.
L.Borászati 1873 szeptember
- Gyorok (Arad megye) , november 16.
E vidéken főtermék a bor, melyből a gazda kiadásainak legnagyobb részét fedezi;
azonban a hogyan mutatkozott szüret után közvetlenül a bornak kelete ép oly elhanyagolt
az most, minek oka abban rejlik, hogy a közel vidéki kerti borok mint olcsóbbak,
vásároltatnak inkább a fogyasztásra, s mig azok el nem fogynak, addig a hegyei borokat
az üzérek csak nyomott árakon vásárolják, a termesztők pedig igy nem hajlandók adni. A
hegyei fehér bor akójának ára 7 695 frt 50 kr. —10 frt 75 kr. siller bor 5 frt — 8 frt 50 kr.
vörös bor 9—15 frt.
L.Borászati 1873 november
Arad meg'ye, Gyorok községe, ménesi szőllővidék. Hozzávetőleges készlet ó
borból 681,1874-ik éviből 90 akó. A borvásároni részvétre gr. Nádasdy, Kaufmann S. és
Weisz R. részéről 507 akó fehér és 100 akó veres borral lehet számitani.
L.Borászati 1875 február
- a gyoroki szőlő és bor :Első szőlővel kapcsolatos hír 1505-ből való amikor „
Lazarus Zehel a kladovai pálosoknak adományozza a Kazdghmaal (Gazdagmál) nevű
szőlőt a gyoroki hegyen”1743 ban 19 család folytat szőlőművelést 141 kapa területen.
Peretsényi Nagy László „ masolás édességű s erejű, illatú asszubor „-ról emlékezik meg.
Karikás metszésű szőlők. Régi szőlőfajtáik:Erdélyi mustosfél,Ketsketsetsű,Madári,
Juhfark,Sámlény, Leffedék Töntse,Dinka.A filoxéra vész előtt a szőlő területe 190
ha,1950 előtt kb 200 ha.
L. Csávossy
-Gyorok , sept. 22. A bor stb. kiállítás tizenegykor tömeges részvét mellett
megnyittatott. Arad-hegyalját 183 borküldemény képviseli.
Gyorok , sept. 23. A gyoroki borkiállítás nagyszerű; jelentkezett 192 kiállító, ezek
közül 141 fehér borokat, 32 vörös borokat, 14-en csemegebort, 12 szeszt, 9 gyümölcsöt, 7
borászati eszközöket állított ki. A hangversenyben és tánczvigalomban 654 vendég vett
részt. Schvarcz vegyész és Barabás nagy pomologok előadásai sikerültek. Ma próba lesz
az eszközökkel. Kedden az aradi vértanuk emlékére szüreti dalárestély és tánczvigalom
tartatik.
L.Borászati 1872 május
A Gyorokon megtartott arad-hegyaljai bor- és borászati eszközök kiállításáról.
Örömmel veszem fel a tollat, midőn alkalmam akad culturai fejlődésünk valami
ujabb mozzanatát registrálni. Világszerte mint földmivelő népet ismerik a magyart, de a
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culturai fejlődésünk legújabb életnyilvánulásai tanúskodnak arról, hogy ez élő fa,
melynek nyers, de becses gyümölcseiből éltünk, egy ujabb s nemesebb ággal gyarapodott
volna. Gyenge ugyan még kezdődő iparunk e nemes ága, de ügyes kezek által ápolva
kilátást és biztos reményt nyújt az arra: hogy nemesebb gyümölcsei értéke az anyatörzs
termékei értékén majdan túl fog tenni, kereskedelmi öszszeköttetésekbe hozván a magyart
a világ legtávolabb részeivel, s ellátván azokat jó nyeremény fejében előbbre haladt
culturánk s műiparunk legnemesebb gyümölcseivel. Aranynyal fizet a világ kezdetétől
fogva, csak az ipar és kereskedés el nem hagyja ugyan sülyedni a földmivelést, de csak
kongóval tartja hiveit.
Hála Isten! ugy látszik, mint ha a fentebbi nézetek és igazságok nemes ingere már
nem egyedül jobbjaink szivdobogására hatna emelőleg, mert néhány hetek alatt azt
tapasztaljuk örömmel, hogy ezen helyes felfogások proprio motu hazánk terjedtebb
vidékeink s városaink egyenes nagy szivét annyira felhevité, miszerint culturabeli
haladásunknak nagyobb életjeleit nyilvánítják. Az első, mely hazánk vidéki városai közt
műiparkiállitást és pedig jól sikerültet rendezett, volt Kecskémét, utánna mindjárt N.Kőrös, és most september 22-én az aradi Hegyalja, mely bor- és borászati eszközöket
állított ki, mint oly műipari czikkeket, melyek e vidékre nézve a legnagyobb
kereskedelmi fontossággal és jövendővel birnak. Nem lehet szándékunk a „Borászati
füzetek-"ben a kecskeméti és n.-kőrösi ipar-kiállitásokról részletesebben szólani, miután
azokban a borászat tárgyai a túlnyomó többi iparczikkek sorában csak alább rendelt
szerepet vittek, de egészen máskép van az az arad-hegyaljai bor- és borászati eszközök
gyoroki kiállításával, mely egyenesen s kizárólag csak az aradhegyaljai bortermelés és
borai érdekeinek kiemelését, s előmozdítását karolta fel és tűzte czélul, és a mely mint
első e nemben és nagyszerűségben Magyarország többi bortermelő vidékeinek utánzásra
való és ösztönző példányakép emelkedik ki, és azért legyen szabad annak ügyeit és
lefolyását az „Alföld " közlései nyomán a „Borászati Füzetek " olvasóival megismertetni.
Az arad-hegyaljai bor- és borászati eszközök-kiállitás Gyorokon , vasárnap (szept. 22.)
délelőtti 11 órakor Konstantiny György elnök által egy alkalomszerű beszéddel nyittatott
meg. Az érdekeltség, valamint a czélzott siker nemcsak hogy megfelelt, de felül is multa
várakozásunkat, anynyival inkább, miután ez első ilynemű kisérlet borgazdag
vidékünkön. Gyönyörű és tanulságos látványt nyújt a gyoroki gr. Nádasdy-féle kastély
folyósóján alkalmas állványokon kiállított több mint 195-féle bort tartalmazó sok üveg,
melyek megyénk összes bortermesztő helyeiről beküldve lettek. A legragyogóbb fehér,
aranysárga, smaragdzöld, biborvörös, sötétpiros stb. szinüek gyönyörű változatosságot
tüntetnek föl azon nedvnek tartalmából, melyben az „igazság" rejlik. — Örömmel
tapasztaltuk, hogy a környékbeni, de legkivált aradvárosi borászközönség igen nagy
érdekeltséget tanusit e kiállitás iránt, s vasárnap sok száz meg száz férfi és hölgy nézte
meg a borászati és gyümölcs kiállitást, mely utóbbiak közül különösen Marzsó és Nagy
Zoltán ritka szép szőlőfürtjei tűntek föl.
— A kormány részéről Schwartz borászati vegytanár küldetett le a kiállitás
megfigyelésére s a vasárnap délutáni vonattal meg is érkezett. Ugyancsak a délután tartott
értekezleten egyhangúlag elhatároztatott egy borász-társulat és közös pincze létesitése,
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melyhez az aradi gazdasági egyesület támogatása is ki fog kéretni. — A kiállitás befejezte
után alkalmunk leend a borbirálat, valamint az eszközökkel tett kísérletek eredményét
részletesen közölhetni; addig is fölemlitjük, hogy vasárnap este az uj fogadó diszes
termében az aradi dalárd a nagy tetszést aratott dalaival, s hogy a dalestélyt követett
tánczvigalom igen nagy közönség részvéte mellett kedélyesen, szóval sikerülten ütött ki.
— Tegnap a szőlőmivelési, borá- szati eszközökkel és a földmivelési minisztérium által
leküldött szőlő-kapáló ekékkel tétettek kisérletek; az eredményt, szintén a hivatalos
bírálatot közlendjük. Ma és holnap a borbirálat megy végbe, a melyre szintén és hisszük,
számosan fognak városunkból megjelenni. — A vasúti közegek vasárnap elegendő számú
kocsikról gondoskodtak, s a közönség Aradról Gyorokra és onnan vissza, a nagy sokaság
daczára, kényelmesen utazhatott. A borászat , szőlőszét és azokhoz szükségelt eszközök
kiállítása tegnap fejezetetett be kik lettek elismerő okmányok vagy érmekkel kitüntetve,
még nem tudjuk, de örömmel emlitjük, hogy a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi
ministerium 50 db. aranyat és ugyanannyi 1 frtos tallért küldött le a gazd. egylethez, hogy
ezen összeg is az érdemesebb kiállítók részére fordittassék. Következ ő kiállítók lette k
kitüntetve . I. osztályú dijat nyertek :
Weisz Róza 1841. évi és 1854. paulisi vörös,
Ditzgen Anna 1868. évi ménesi vörös,
Kohn Henrik 1862. évi ménesi vörös, 1856. fehér, 1839. és 1862. évi magyarádi
fehér boraiért.
Grutsjáhr Mihály 1871., 1868. és 1867. évi ménesi fehér és 1868. évi ménesi vörös
boráért.
Remetey-Fülöp Károly 1864-dik évi gyoroki fehér,
Gróf Nádasdy Lipót 1858. évi gyoroki fehér,
Décsi János 1836. és 1841. évi paulisi fehér boráért.
Antalfy Endre 1869., 1870. és 1871. évi ágrisi,
Pankotai uradalom 1869. évi almási fehér,
Kordina Károly 1869. évi magyarádi,
Özv. Földy Erzsébet 1861. évi magyarádi,
Naehtnébel Ferencz 1868., 1869. és 1862. évi kovaszinezi,
Nyisztor József 1865. és 1869. pankotai,
Nyisztor Sándor 1868. pankotai,
Kocsuba Péter 1868. nádasi,
Gantner Balázs 1868. galsai,
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Kéry Imre 1868. b.-sebesi fehér és 1855. évi bakator, és 1855. évi b.-sebesi
muskatály,
Szathmáry Károly 1861. almási,
Özv. Varjasy Jánosné 1855. évi magyarádi bakator,
Konstantiny György 1852. évi magyarádi bakator és 1858. évi magyarádi fehér
boraiért.
II. osztályú dijat nyertek :
Kremser János 1868. évi paulisi vörös,
Dániel Kálmán 1866. évi paulisi vörös,
Gergelyi József 1868. évi ménesi,
Bohus János 1848. évi kuvini, 1861. és 1855. évi magyarádi fehér,
Prepeliczay Vilma 1858. baraczkai,
Verner Mór 1869. évi galsai és 1868. magyarádi,
Nachtnébel Ödön 1868. évi muszkai,
Rigler István 1858. és 1868. magyarádi,és 1862. évi magyarádi szalmabor,
Aradi minorita convent 1861.és 1868. évi magyarádi fehér,
Hasztreiter Pál 1840., 1850. és 1868. évi magyarádi fehér,
Hertschka Mór 1867. és 1866. évi magyarádi fehér,
Török Endre 1866. évi déznai,
Popovits Desseanu János 1865. évi kovaszinczi,
id. Dániel Antal 1834. évi magyarádi,
Árnold János 1871. évi pankotai boráért.
III. osztályú dijat nyertek :
Hollaky Gusztáv 1869. évi ménesi vörös,
Bohus János 1869. évi magyarádi vörös,
Mikusevits József 1861. és 1868. évi kuvini vörös,
Gr. Nádasdy Lipót 1858. évi gyoroki vörös,
Zicskós Miklós 1860. évi kuvini vörös,
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Atzél Péter 1869. évi magyarádi vörös,
Graffner János 1862. évi kuvini aszú,
Weisz Rudolf 1871. évi gyoroki fehér,
Ormay Adolf 1871. évi paulisi fehér,
Magyary Károly 1870. évi galsai fehér,
Haász Sándor 1869. évi kuvini fehér,
Tüzes Márton 1869. évi gyoroki fehér,
Roth Bernát 1868. évi kovaszinczi fehér,
Borle Györgye 1871. évi világosi fehér,
Popovits Desseanu János 1871. évi kovaszinczi fehér,
Stankovits Illés 1871. évi gyoroki bakator,
Rajcsányi István 1868. évi világosi bakator,
Jankó József 1869. évi magyarádi bakator,
Eberlein József, 1869. évi pankotai fehér,
Kocsuba Péter 1868. évi pankotai fehér,
Rakusán József 1868. évi almási fehér,
Palágyi Károly 1868. évi világosi fehér,
Steinitzer J. P. 1868. évi mokrai fehér,
Pankotai uradalom 1867. évi pankotai rizling,
Popovits Des. János 1867. kovaszinczi fehér,
Jegessy Károly 1862. pankotai fehér,
Gantner Károly 1860. galsai fehér,
Steier Ferencz 1870. pankotai fehér,
Ferkula Antal 1869. pankotai fehér boráért.
Pálinkáért első osztályú dijat nyertek :
Popovits Des. János 1871. borseprü pálinka,
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Kaufmann Sámuel 1867. törköly-pálinka, és 1867. szilva-pálinkáért.
Második osztályú dijat nyert :
Popovits Des. János 1871. törköly-pálinkáért
. Gyümölcsért dijat nyertek :
Soltz Gyula különböző nemes fajú alma és körte gyűjteményéért.
Nagy Zoltán különböző fajú nemes szőlőfajok és almákért, figyelembe véve a
szőlőnek okszerű pakolását
s Marzsó Lajos kitűnően kifejlett szőlőgyümölcsért.
Bochdanovits Eleonora szépen kifejlett sikulai é, török-bálinti almáiért.
Konstantiny György nemes baraczkért.
Zimmermann Ferencz, Remetei Fülöp Károly jól érett szőlőkért.
Szőlőművelési eszközökért jutalmaztatott :
Nagy Zoltán.
Borkészitési eszközökért jutalmaztattak :
Weniger A. a zsidóvári vasgyár igazgatója borsajtóért 8 arany első díjjal.
A legjobb taposókádért :
Maurer András
a második díjjal 2 aranynyal.
A biráló bizottság tagjai voltak:
A vörös és aszú borokra: Elnök: Remetey F.Károly, jegyző: Nagy Zoltán, tagok:
Parragb Gábor, dr. Schwarczer Victor, Pullio Constantin, Csernovits György, Sass
Ferencz és Huba Jakab.
A ménes-, gyorok-, kuvin-, paulis- és baraczkai febér borokra: Elnök: Kovács
László, jegyző: Rocbel Károlytagok: Parragh Gábor,Kolacsek Károly, Kocsuba Péter,
Vogt József és Kaufmann Sámuel.
Az előbbi pontban nem érintett egyéb aradmegyei promontoriumokban termelt
fehér borok birálatára: Elnök: Parragh Gábor, jegyző: Rochel Károly, tagok: Kaufmann
Sámuel, Weisz Rudolf, Ransburg Mór.
A szőlőmivelési és borkezelési eszközök birálatát eszközölték: Konstantiny
György elnök, Nachtnébel Ödön jegyző, Kollacsek Károly, Kunkel Antal és Nagy Zoltán.
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Megjegyezzük e helyen, hogy a földmivelési minisztérium által kisérlettétel végett
küldött két szőlő eke, bővebb és behatóbb kisérlettétel végett Kollacsek Károly urnak
adatott ki, mely ujabbi kisérlet eredményét annak idején tudatni fogják.
A gyoroki
borkiállítás alkalmával az ott jelen volt szőlősgazdák elhatározták egy Arad hegyaljai
közös borpinczét felállítani. Az ennek létesítésére megkívántató előintézkedések
megtétele végett egy emlékirat fog az aradi gazdasági egylethez beadatni, mely emlékirat
magában foglalandja a kiviteli módozatokat is.
— Az emlékirat szerkesztésével Konstantiny György elnöklete alatt, Remetey F.
Károly, Rochel Károly, Kovács László, Kollacsek Károly, Pless Mór, Nagy Zoltán és
Nachtnébel Ödön megbízattak. — Továbbá elhatároztatott a gazdasági egyletet
megkeresni, hogy hegyrendőri szabályok alkotása végett hirdessen és tűzzön ki pályadijt,
és a legjobbnak ítélendő munkát terjessze fel a kormányhoz, hogy annak értelmében
törvény alkottassák. A kiállításon Tar Imre ur által képviselt biharmegyei gazd.egyletnek és gróf Nádasdy Lipót ő excjának a kiállítási helyiség átengedéseért köszönet
szavaztatott.
— Végre elhatároztatott, hogy a kormány megkerestessék a földmivelési
minisztériumnál külön borászati szakosztályt létesíteni. — A kiállításnál jelen volt
debreczeni vegytanár dr. S c h w a r c z e r Victor szives ajánlkozása folytán
elhatároztatott a kiállításon képviselt különböző fajú boroknak nevezett tanár ur által
eszközlendő veg y elemzése , melynek eredménye hegyaljánk borainak megismertetésére
hasznos tanulmányul fog szolgálni. — Ezen nagyfontosságú határozatok hozattak a
kiállítást rendező bizottság kezdeményezése folytán Gyorokon; — annak idején közölni
fogjuk az ezekre vonatkozó jegyzőkönyveket, emlékiratot és az eszközlendő vegyelemzés
eredményét. A gyoroki borkiállitás utolsó vendégei a tegnapi déli vonattal távoztak el.
Köztük egy amerikai, egy angol,Parragh Gábor pesti,egy miskolczi, a debreczeni
vegytanár Schwarczer és két verseczi találkozott Szabó János magyar iparegyesületi
taggal. Az aradi indóháznál megköszönték az előzékenységet, melyet különösen az utolsó
bírálati napon irántuk tanúsított. Kijelenték: hogy a gyoroki borkiállitás valóban
nagyszerű volt. Az amerikai felkérte, hogy a kiállított borokból, nevezetesen dr. Nyisztor
1868- diki fehér borából, Nyisztor ügyvéd 1866-ki, dr. Kéry Imre boros-sebesi, Eberlein
szt.-annai és Rigler magyarádi borából, — továbbá háromféle ménesi vörös, egy paulisi
vörös és gr. Nádasdy kiállított vörös borából két-két palaczkot New-yorkba„Henry
Gossveyler és D. A. Mayer 526 Broadway" czim alatt elküldjön. Elismerőleg
nyilatkoztak a kiállitásban résztvett lelkesültségről s nyilvániták, hogy e jó szellemet
vétek volna elhanyagolni, ezt évenkint ismételni kell, mert a gyoroki kiállításon
bemutatott hamisítatlan borok az európai continensen, de különösen Amerikában
kedvező' piaczot fognak találni.
L.Borászati 1872 október
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Borászati kiállítás.
A ménes-magyarádi borvidék képviselete a mintapinczei collectiv kiállításban
meglehetős. Nevezetesen kiállított: a ménesi vinczellérképezde kitűnő ménesi kadarkaaszút, bakar és egyéb fehér borokat; Vásárhelyi Béla és báró Wasmer Adolf magyarádi
fehér asztali bort; Kintzig József paulisi fehér, siller és vörös bort; dr. Gáli József 1876. és
1881-iki ménesi kadarka vörös bort; Aczél Péter magyarádi bakar és vörös burgundi bort
és Fauer János 1875., 1879. és 1880-iki lugosi pecsenyebort.
L.Borászati 1885 június
- a gyoroki csángó-telep alakult 671. holdon 1884-ben.
- A község határában 1913 körül 338 k.hold szőlő van.
- Az 1884. évi közgyűlését az arad megyei gazdasági egylet Gyorokon tartotta.
-Az összefogás “…….Győrökön mutatkozott, a hol szövetkezetet alakítottak, mely
amerikai szőlővesszőt szaporító telepet létesített. Ezen telep mai napig is fennáll és a
szövetkezet tagjainak tisztességes hasznot hajt, a mennyiben pl. az 1896-ik évben minden
befizetett 36 frt üzemköltség után 1100 drb. szőlőoltványt adtak 110 frt értékben.
- 1885-ben Gyorokon is létesítettek szövetkezeti uton amerikai szőlővessző szaporító
telepet.
- Megalakul névszerint Gyorokon a gazdakör az-Aradhegyaljai gazdasági kör-név
alatt 1878-ban, mely évben Gyorokon szőlőkiállítás is tartatott a gazdasági egylet ahol a
szőlőkivitel növelésével foglalkozott behatóbban s egyszersmind egy pincze-egyletet
kezdeményezett……….
- Itt van az - arad-hegyaljai gazdakör - székhelye s itt van amerikai szőlőtelepje az Amerikai szőlőtelep szövetkezet-nek.
-A vörös bort a kadarka szőlőből készítik.A szőlőt megválogatják, a tökéletesen
érettet elkülönítik a kevésbé érettől és az előbbit lebogyózzák, kitapossák vagy ujabban
szőlőmalmon összezúzzák s a mustot az erjedés végéig a törkölyön hagyják. A kevésbé
érett szőlő azonnal kisajtoltatik és fehér bor készül belőle. A tőkén megaszott kadarkából
kellemes zamatú aszúbort készítenek. A vörös bortháromszor ,………….fejtik le az első
évben..
- Van takarék- és segélyegylet is Gyorokon(1884)
L.Gaál Jenő
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Gróf Nádasdy Ferencz
gyoroki gazdasága.
Az 1890-ben végbement kataszteri felmérés szerint területéből tesza szántóföld 1 1
8 .- 5 8 2- , a kert 1 -1 5 7 5 -, a rét 2 9 .- 4 7 2- , a szőlő Ménesen 8-.7 4 7-,
Gyorokon 44 -.200- , szőlő' összesen 52.-1 0 3 8- , a hegyi legelő 51-1109- a sík
legelő 32.-84 4 -, legelő összesen 84.-3 5 3- , a földadó alá nem eső terület 12.-5 5 1-,
-ölet.E legújabb adatok mutatják, mily fontosságot
tulajdonítanak a szőlőszetnek s mennyire másodrangú kérdés itt a mezőgazdaság. Ez
utóbbi úgyszólván a szőlő kedveért van s azért, hogy iga erejével, esetleg
trágyatermelésének egyrészével is, azt támogassa.
“….a saját termelte trágya érett része a szőlőnek feljavítására fordittatik, de e
helyett a gazdaság vásárolt trágyára szorul.
Az egy éves növények még jobban birják e klímát ugy,hogy búza- és kukoriczára,
jó előmunkálat mellett, a terület igen alkalmas. Súlyos, szép búzát terem s házi kezelés
gyoroki (szabadhelygyoroki) megyei-út által 2 területre van osztva.
A phyloxera fellépte előtt mindkét rész 3 nyomásosan kezeltetett; ugar. őszi,
tavaszi nyomásokkal s az ugarban talált helyet a zöld és száraz takarmánynak kellett
zabos bükköny s a kapás-növények, az ősziben búza és rozs, a tavasziban zab és árpa.
Ezenkívül az alsó dűlőben egy állandó zöldtakarmányos tábla 11- 8 0 3- kat. holddal
szerepelt. Jelenleg magyardűlő 6-os vetésforgóra van berendezve s a felső dűlőben is ki van szakítva egy 7—8
holdas terület zöldtakarmányosnak.
Vetésforgók a felső dűlőben: zabos bükköny, őszi búza, takarmányrépa
őszi árpa, kukoricza, őszi rozs. Az alsó dűlőben: zabos bükköny,őszi búza lóherrel,
lóhere, zab, kukoricza vagy répa, ősziárpa (esetleg mohar). A zöld takarmányosok 3—3
táblára osztják s afelső dűlőben takarmányrozs, csalamádé, répa (őszi etetésre),
sorrendbenvettetnek b e ; az alsó dűlőben zabos bükköny, zöld takarmánybúza
(s őszi árpa) és csalamádé. Tekintve, hogy az őszi árpa, zab és kukoricza abrak
takarmányul használtatik fel s a répa, lóhere és bükköny szintén a takarmányozás czéljára
fordittatik, egyik terület 4/6 a másik terület 5/6-a takarmánynövénynek tekintendő. S
ezzel az irány is ki van fejezve : nem talajzsarolás, hanem talajgazdagítás.
Az igás-állomány áll: 18 drb ökörből, mely 4 drb négyes és 1 kettős fogatot
képvisel; 2 drb lóból, mely 1 drb kettős igásfogatot szolgáltat, ezen kivül van egy kettős
tiszti fogat s egy tejhordó ló. A haszonmarha-állomány, tekintettel arra, hogy itt pinzgaui
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(vörös-tarka) tehenészet van, mely a tejet az aradi tejcsarnokban értékesiti s különösen a
bikaborjak eladásából látja nagyobb jövedelmét, jelenleg 18 tehén s
bika s 27 kisebb-nagyobb borjúból áll. Az üsző-borjak ritkán adatnak el, mert azokkal az
állomány egészíttetik ki, növendék-bika azonban minden évben 6—8 drb kerül piaczra. A
kiselejtezett tehenek mészárosnak adatnak el.
A gazdaság, gépek és eszköz felszereléssel, kitűnően el van látva. Ujabban egy 8
lóerejű m. á. v. gépgyárból került cséplőkészlet a vidéken részért is csépel.
A pinzgaui tehenészetből került tenyészbikák értékesítése tekintetében nem
érdektelen felemlíteni, hogy 1885 óta Gyorokról tenyészbikáikat csaknem állandóan a
megyének és vidéknek 24 községe szerezte be. Az itteni tenyészanyag tehát nagy területre
kiható befolyással bír. Meg kell jegyezni azt is, hogy a községeknek a legméltányosabb
feltételeket szabták. Választhattak s az átvett l 3 / 4—2 éves
bikáért 150 frtot fizettek. Néha félévi hitelt is kaptak árának törlesztésére.
- Nem magyar-fajú kiváló tenyészete van gróf Nádasdy Ferencznek Gyorokon.
Gyoroki kisbirtokok
Gyorok község határának sík része kevésbé termékeny, homokos talajjal
bír,…………..; esőzések alkalkalmával pedig a csapadék-vizek nagy területeket borítanak
el. A talajjavítás trágyázás által több helyen sikeresen eszközöltetett….
A határ hegyes része leginkább kötetlen fekete föld, vagy kötött sárga és veres
agyag, mely forgatás és homokolás által lazul, kisebb része nehezen munkálható,
köves, sziklás. A lakosság földbirtoka tagosítva van. A tapasztalat e részben itt az, hogy a
tagosítás a marhatenyésztésre hátrányos, mivel a tarlót és ugart legeltetésre felhasználni
nem lehet. A lakosság mezei gazdálkodása a földbirtok csekélységénél fogva alig érdemel
említést; a főkereseti forrás ugyanis a szőlőmívelésből állt, mely mig a szőlők el nem
pusztultak, minden egyéb gazdálkodást háttérbe szorított.
Az apaállatok száma ugy a szarvasmarháknál, mint a sertéseknél kettő-kettő
s fajra nézve egyik bika magyar, kisjenői származású, a másik pedig hollandi-faj.
Legelője van a községnek,…………
A gyümölcs- és szőlőtermelés a főkereseti forrás, mert szőlővel vannak beültetve
nemcsak a hegyek, hanem a kertek is, habár most a felújítás után még nem
jövedelmeznek eléggé. A gyümölcstermésből fedezte a köznép nyáron át a
szőlőmunkáltatás költségeit s egyéb szükségeit, sőt néha még részben adóját is. A
szőlőművelés a kertekben és a hegynek alantabb fekvő jó talajú részeiben a karikás-
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rendszerrel történik, a magasabb és sziklás helyeken pedig a tőkés művelet dívik.
Legfőbb terméke a vörösbor, továbbá a siller és kisebb mennyiségben a fehér, melyet
rendszerint borkereskedőknek adnak el. E főkereseti forráson kívül, a gyoroki
közlakosság a napszám keresetből tartja fenn magát, mely a szőlőkből és pinczékben
úgyszólván az év minden szakában bőven kínálkozott. Korábban és az arad-hegyaljai
szőlők helyreállása után valószínűleg megint igy lesz.
Megemlítendő még Gyorokról, hogy van vasúti, távírda- és postaállomása,
hordóhitelesítő hivatala, hetenkint kétszer heti piacza s évenkint kétszer országos vására
…….
- Gyorok község történetében különösen nagyfontosságú az 1884. év, mert a
meglehetősen elnéptelenedett és szegény község ez évben népesült meg a Bukovinából
visszavándorolt csángók közül 126 családdal, melyek a kincstártól a szomszédos
községek határaiból földeket is nyervén, a községnek ezáltal nemcsak népessége, de
határa is gyarapíttatott s ekkép a phylloxera pusztításai következtében oly szomorú
jövőnek kitett magyar község fennállása biztosíttatott.
L.Gaál Jenő
Kuvin ma Gyorok része- valamikori neve Kövi- A tagosítást 1878-ban fejezték be .
- A község határában 1913 körül 484 k.hold szőlő van.
- A legelterjedtebb szőlőfajták voltak: Radna, Paulis, Ménes, Gyorok, Kuvin
községek szőlőiben vörös bornak: a
kadarka; itt-ott lehetett találni nagy-burgundit, oportót s más vörös bor fajtákat is. de
csak elszórtan.
- Közczélú amerikai szőlőtelepet létesített: Kuvin község 400
1885-

-öl területtelL.Gaál Jenő

Gyorok borait bővebben lásd a mellékletben. !
Gyulavarsánd valamikor Varsány

Udvarházzal.

-1217-ben Simon faluja volt s Buda, Péter, Bende, Poroszló, Póka és Bunda nevű
lakosai.
- Károly-Róbert az ő részöket, melyen csak az a kúria állott, a hol 1341. máj. 12.
maga a király is megszállt
L.Márkos Sándor
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-A Gyulavarsánd határában fekvő gyulavarsánd-jánosházi uradalom
- Földje az emelkedettebb helyeken kiáradások lerakódott iszapja, mélyebb része
pedig kiszáradt tófenék. — Talaja a vizet nehezen átbocsájtó fekete, szurkos agyag.
-Az uradalom területe összesen 2883 kat. hold, melyből a nagytömegű részre 2598
kat. hold, a kistömegűre 285 kat. hold esik.
Az összes terület művelési ágak szerinti felosztása ez: belsőség 18, szántóföld 914, rét
723, legelő 781, erdő 395, adómentes 52 kat. hold.
- A tagosítást 1878-ban fejezték be.

- Bonyolultabb a lecsapolás kérdése akkor, hogyha a befogadó vízfolyás árvize a
lecsapolandó területnél magassabban fekszik és az árviz tartósságánál fogva a termesztett
mezőgazdasági növények a belvizeket elviselni nem képesek. Ilyen eset fordult elő a gyulavarsándi határban a gróf . Almássy Dénes birtokán, a mely oly mély fekvésű, hogy a reá
hullott csapadékvizek a Körösnek 0 felett 1 méternél magasabb vízállásáig lettek volna csak
szabadon levezethetők. E birtokrészlet vízrajzi szempontból egyrésztaz ármentesítő
töltés,másrészt a birtok keleti oldalán elvonuló régi elkülönítő töltések által van
határolva,úgy,hogy idegen víz oda legfeljebb az ármentesítő töltésen keresztül kis mérvű
fakadó víz alakjában juthat.
L.Gaál Jenő

-Már e század elején mint kiváló gazdát említik Deseő Ádámot, Kapdebó
számtartót, Gyulavarsándon.
L.Márki Sándor
-A falu határában 1913-körül 50 k.hold szőlő volt .
L.Gaál Jenő
- Határnevek: Kutyahely, Csordásdomb, Bökér, Róna.
L.Arad

149

Háromalmás

- Itt ültette Perecsényi Nagy László az első három szederfát (Fábián).
L. Dr. Somogyi
- Története során gazdaságában a szarvasmarhatartás mellett a gyümölcs,
különösen a szilva termesztése játszott fontos szerepet.
L.Wikipedia
- "....takarmánynövények közől a luczernát először Almáson, 1806-ban vetette P.
Nagy László......"
L.Márki Sándor
Holdmézes

A gazdatisztek érdeme, hogy Holdmézesen, Kurtícson stb. a faeke helyett először
hozták divatba a vasekéket, melyeket e községek büszkén viselhetnek czímereikben
L.Márki Sándor

Honctő-Gurahonc

(Báltfalva beolvadt falu) Boros kastélya

-„ Boros Béni XIX. század végén építette kastélyát, …..egy 4,2 hektáros arborétum
övezettel - „ ……. Boros Béni, akit a település emlékezete –………– szeretettel őrzött
meg, az utak mellé eperfákat, az alacsonyabb fekvésű rétekre diófákat, a hegyekre
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gesztenyést telepített.
termesztettek……..”

A

parasztgazdaságok

eladásra

gyümölcsöt

és

búzát

A falutól északkeletre, a Fehér-Köröstől északra a két hektáros Báltyelerezervátum, a ritka Centaurea Simonkaiana nevű növényfaj lelőhelye
L. Wikipedia
-A gyümölcsösök bőven teremnek.
L. Dr. Somogyi
-„…... Boros Béni Gurahonczon rendezett be egy malompatak felhasználásával egy
kisebb, csak 7 - 8 holdnyi terjedelmű, tógazdaságot, mely pontyon kivül süllők
tenyésztésével is tett kísérletet.
- Ennek sikerén felbuzdulva, a gazdasági és ipari téren oly üdvösen működő aradcsanádi vasutak lelkes igazgatósága szintén felkarolta az ügyet annyiban, hogy a
tulajdonát képező erdőségek hegyi patakjainak benépesítésén ugyancsak Gurahoncon egy
kisebb költő-telepet létesíttetett, a melyben három év óta folyik a költés, évenkint 3040.000 drb közönséges és szivárvány pisztráng kiköltésével szolgálva hivatását.
- Alagcsövezés van Boros Béni örököseinek birtokán. ahol egy 45 kat. holdnyi
terület van a legszebb rétté átalakítva, mely vizét a mellette elvonuló Zöldes patakból
nyeri. Ennek az öntözésnek a czélja a nedvesítés mellett a trágyázás is, tehát öntöznek
annyiszor, a hányszor a Zöldes patak vízállása és a rét művelése azt megengedi.
Boros Béni gurahonczi birtokán is a közel múltban még igen virágzó,
űzletszerüleg folytatott rózsatermelés volt mintegy 300 fajjal.
L.Gaál Jenő
-1899-ben népies mintagazdaság alakult itt.
A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy: 1. a már
előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat,gépeket s egyéb
segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott vetőmagot vagy egyéb anyagot
gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra felhasználja; 2. Gazdaságában előállított
takarmányt és szalmát állatai takarmányozására és almozására, a gondosan összegyűjtött
és megfelelően kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a használatra
nyert nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése után
gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő mérsékelt dij
ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első sorban az eszközök
javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai szerint a gazdaságban
szükségesnek mutatkozó beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a megállapított vetésforgót
szigorúan betartja és megfelelő nagyságú területet évenként betrágyáz 5. gazdatársainak a
gazdaság minden részére és menetére vonatkozó bárminő kérdéseire felvilágosítással
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szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével megbízottnak a gazdaság szakszerű vezetésére
vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre
nem látható okok miatt a vetésforgó módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése
mutatkozik szükségesnek, tartozik a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak
előzetes engedélyét, illetőleg intézkedését kikérni.
L. Köztelek 1900 deczember 19
Kalodva
14. század elején már létezett a pálosok által alapított Sarlós Boldogasszonykolostora. Kiterjedt szőlőbirtokokkal bírt.

Kápolnás

Mocsonyi-Teleki kastély

- 1791-ben mezővárosi rangot kapott, vásártartási joggal.
- A 19.század folyamán híresek voltak marhavásárai, melyeket 1828-ban 48 faluból
látogattak.
- Ugyanekkor 1387 lakosa volt.1853-ban a Mocsonyi család vásárolta meg
a Zichyektől..
L. Wikipedia
Kerülős
- . Eredetileg valószínűleg magyar lakosságú volt…….. 1579-ben hét magyar és
román család lakta.
L.Wikipedia
-Határnevek.: Hollók rétje, Rét Imre (szántó), Jakabér, Fulér, Menyér (erek),
Szarvasrét.
L.Arad
Kevermes ma Magyarországi község.Itt csak a kevermesi pusztáról van szó amelynek egy
része Trianon után Romániában maradt.
- Igen szép és nagy puszta, nevezetes marhatenyésztéssel és hizlalással, ménessel,
dohányföldekkel. Birta néhai Thököly Péter csanádi volt főispán, kinek itt jeles kastélya,
angolkertje, s nézésre méltó istállói voltak.
L.Magyarország geográfiai szótára
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-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve:. Herczeg Ypsilanti Ilona, szül. Sina bárónő, kevermesi uradalma, jó fehér
magyarádi- és kuvini boraiért.
L.Borászati 1885 október
Kishalmágy
Özv. W e b e r W. M i h á l y n é kis-halmágyi birtoka,
-

szántó

- öl
- öl kert; a birtok
- öl ; gazdasági épületeinek száma 8; a kezelés

bérleti.
L.Gaál Jenő
Kisiratos
-„ Kisiratos lakói Szeged-környéki,…………. dohánykertész családok voltak”
L.Wikipedia
-nevezetes ló-marha- és juhtenyésztéssel.
L.Fényes
Mezőgazdasági emlék a múltból. Kisiratos,1942.aug.9. Szécsényi
István Erdély első Lanz Buldog traktorjával

.

←
-1836-ben Kisiratoson cukormanufakturát
létesítenek.
L.Csetri
-Kisiratos
lakói Szeged-környéki,
szintén dohánykertész családok voltak. A „szögedi” kisiratosiak és a nagyiratosi palócok
között a különböző eredet, az egymástól elütő dialektus, a különböző szokások sokszor
szültek konfliktust a két Iratos között, de ezek jobbára csak „legénycsínyekre”, bálban
való verekedésekre vagy falucsúfoló rigmusokra korlátozódtak. A nagyiratosiak a
kisiratosiak szegedi „ő”-ző dialektusát az „Ögyé könyeret möggyel, apád se övött
ögyöböt” mondattal gúnyolták, míg a kisiratosiak a „Mëgyëk a gyëpën kërësztül…”
beszédcsúfolóval vágtak vissza a palócos, zárt ë-vel beszélő nagyiratosiaknak. Komoly
ellentét azonban sosem volt a két község között, ezt jó néhány házasság is bizonyítja, ahol
egyik fél kisiratosi, a másik nagyiratosi.
L.Wikipedia
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A kisiratosi dohánytermesztés szókincséből ide másoltam egy pár jellemző
megnevezést.A kisiratosi termelők már mint dohánytermelők érkeztek mai lakhelyükre
,ahol magas szinvonalon termelték a dohányt.Ez késztetett arra ,hogy a Salamon Ida által
1975-ben összegyűjtött szakszókészletből a jellemzőbbet befoglaljam munkámba mint
magyar örökséget.
- aláhúzza (a dohányt) 'harmadszor
- Régön az ágasba fúrtak egy lukat,
ésmegkapálja'. Ügy köll aláhúzni, hogy egy 25 centis fadarabot beleütöttek,a fődet a
tövitül kihúzzuk, hogy tartsa a szferdiát.
-aláhúzás a dohány harmadik kapálása'.- babos levél 'érett dohánylevél, sötétbarna foltokkal'. — Mikor válogatik azágas 'kútágas formájú, vastag faoszlop,- dohányt, a babos leveleket külön hányadohánypajta épületeleme', nyák. - bálázás 'a dohánykötegek készítése Bálázás után nem
állhat sokáig a
- dohánybögő 'fából készült, fogakkal dohányfűzés 'a leszedett levelek zsinórra.
ellátott gereblyeszerü — ültetés előtt a- fűzése'. — Dohányfűzéskor szoktak barázdák,
illetve a sorok kijelöléséremesét mondani vagy danóni szolgáló — eszköz'. Hogy az utak
el ne görbüjjenek szélső - bálfa 'a csomók nyomtatására szolgá-foga abba a barázdába
mén amejikló, keményfából készült keret; méretei
éccör mán meg vót húzva1 m
х70 cm'. — A bálfa rendszerint -dohány bugája 'a dohány virágja'. —akácfábúl készül, de
csinájják fenyőbűlMikor kigyün a dohány bugája, le köllbefoldoz 'a foghíjas sorokat ú j
dohánytörni, hogy érjenek a levelekPalántákkal pótolja. Miután beállít, reá .vagy négy
napra befoldoztam a sorokat. -dohányfúrú '25—30 cm hosszú, keményfábólkészült,
nyéllel ellátott hegyes eszköz, amellyel a dohány palántának ültetésekor lyukat
készítenek'. A dohányfúrút kéccör köll a fődbe szúrni.
-befül (a dohány) 'száradás közben a zsinóron egymáshoz túl közel álló levelek
felmelegednek, majd megfeketednek,megdohosodnak' — Mikor felakasszák a szferdiára,
szét köll igazítani a dohányt, mert befülik.
-beáll (a dohánypalánta) 'megfogan'. Csak vagy tíz százaléka nem áll be a
dohánynak.
-csomó 'kb. 25—30 egyforma nagyságú, azonos színű levélből készült köteg'. —
Egy-két rossz levél elrontya azegész csomót.
-csomó farka 'a csomóba rakott levelek
-hegye'. — /A csomó farka egyformán köll hogy ájjon.
-csomó feje 'a csomóba rakott levelek alsó része'. — A csomol a fejinél köll
összekötni.
-csomó hasa 'a csomóba rakott levelek
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-középső része'. — A csomó hasát ki köll simogatni.
-csomóz 'szárítás után az azonos színű és méretű leveleket egy helyre rakja és
összeköti'.Mindig decembörbe csomóztuk a dohányt
.
-csomózás 'az azonos színű és méretű levelek egy helyre rakása és a levélkötegek
elkészítése'. — Csomózás után,január elejin beszállítódott.
-csuma 'a dohánylevél lemezének szár fölötti része'. — Köll vigyázni, hogy a
csuma közepibe szúrjuk a tűt.
-dohány ajja 'a dohányszál két-három alsó levele'. — A dohány ajja nem jó,félig
mög van sülve.
- dohánybála 'egymásra rakott, összedrótozott és lenyomtatott csomókból álló kb.
60—70 kg súlyú köteg'. A dohánybála akkora, mint az asztal lapja.
-dohányfűzés 'a leszedett levelek zsinórra fűzése'. — Dohányfűzéskor szoktak
mesét mondani vagy danóni.
-dohányt fűz 'a tűt áthúzza a levél kocsánján, majd több levelet egyszerre ráhúz a
zsinórra'. — Szödés után bévitték a pajtába és akkor délután felfűződött.
-dohány fűző tű 60—70 cm hosszú, drótvastagságú, késszerü, éles hegyű tű'.—
Egy madzagra három tűvel fűznekdohányt.
-dohánygazda 'dohánytermesztéssel foglalkozó földműves. — Nálunk, Iratoson sok
dohánygazda vót.
-dohánykacs 'a főhajtás helyén sarjadt mellékhajtás'. — Két-három kacsbúl a
legszöbbiket möghaggyuk.
-dohánykapálás 'a dohánypalánta körüli föld elhúzása illetve visszahúzása— A
dohány második kapálásakor minda krumplinál a fődet visszahúzzuk a tővekre.
-dohánykert 'a dohánypalánta nevelésére készített melegágy'. — .A dohánykert a
paradicsomos végibe vót.
-dohánykertész 'a dohánytermesztés munkálataira felfogadott bérmunkás'.— .A
gazda egy lánc fődet adott ki adohány kertésznek.
-dohánymadzag 'négy-öt méter hosszú, közepes vastagságú gyári készítésű
madzag,amelyre a leveleket fűzik'. — Votennél vékonyabb vagy valamivel vastagabb
madzag is.
-dohány pajta 'a levelek felfűzésére és szárítására használt helyiség. Padlása nincs,
de a tető alatti rész szellőztetőajtókkal van ellátva. Több változatát ismerik; van: egy
szakasztos, két szakasztos, három szakasztos és négy szakasztospajta aszerint, hogy hány
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ága van benne. — Van még a faluba vagy negyven-ötven dohánypajta, csak másra
hasznájjak.
-dohányspárga 1. dohánymadzag,
-dohányt szöd 'az érett leveleket kézzel letépi'. Ha a dohányt valaki melegbe szödte,
akkor begyullatt.A dohányszödés 'az érett levelek letépése, Hónalj alá tevése majd
csomóba rakása. -A dohányszödést akkor csináltuk, amikor hűvös vót.
-dohánytábla 'dohánnyal beültetett földterület'. — Amikor a palántákat ültettyük a
dohánytáblába, pásztánkinthaladunk előre.
-dohány teteje 'a dohány felsó levelei és hajtasa'. — dohány tetejin kicsi a levél
mán.
-dohánytöke a dohányszál törzse'. —Ha a dohánytökét nem tetejéznénk el, két és
fél méterre is megnőne.
-dohányzsinór 'kenderből készült gyári zsinór'; a rákötött szalagocskák a palánták
helyének kijelölésére szolgálnak.
— Mikor az ültetéshön kezdünk, húzunk egy dohányzsinórt igenyösen.
- A fészök az ún. tömővel készített lyuk, amelybe a dohánypalántát beültetik'.
Ültetés előtt vízzel töltik meg, hogy aföld megfelelő nedvességű legyen. — Ki lőhet
számítani, hogy hány fészök van egy száz métörös pasztán.A finánc a dohánygyár
kiküldötte, aki ellenőrzi a dohány termesztésének és beszolgáltatásának munkálatait. — A
finánc kihúzott egy csomót a bálábúl és odaütötte a kezefejihön.
-fogó 'a dohányfúró nyele'. — Tizenöt centis fogója van a fúrúnak.
-gányó 1. 'dohánykertész'; 2. 'csomózást végző lány'. — öregszülém monta, hogy a
dohánykertészek vótak régöna gányók, de a csomózó lányokat is igy hijták.
-gyullatt dohánylevél 'a nem szakszerűen felfűzött és ezért felmelegedett, majd
megfeketedett levél'. — Nem vótszabad itthon hagyni; vót tűz és vittek oda egyenöst a
gyullatt dohánylevelet.
-halványsárga levél 'halványsárga színű, gyenge-közepes minőségű
dohánylevél'.Ha nem száradnak mög jól alevelek a spárgán, halványsárgák maradnak.
-halványződ levél 'halványzöld színű, közepes minőségű dohánylevél'. — Egy
zsinoron van mindönfajta: halványsárga,őszbarna, halványződ.kacslevél 'a dohánykacson
levő, keskeny,hegyes levél'. — Most mán nem szödik le a kacslevelet, ott marad, hogy
zsírozza a fődet.
-kancsarodott levél 'szárítás után a zsinórról lehúzott, gyűrött levél'. — Az a levél,
amit lehúzunk a zsinórrúlkancsarodott.
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-karó 'karvastagságú kb. 60 cm hosszú karó, amely a dohányzsinór kifeszítésére
szolgál. — A zsinór mindkét véginél a karót előre leverjük.
-kisimít (leveleket) 'szárítás után a gyűrött leveleket simává tesz'. — Válogatás
előtt kisimítják a leveleket, egykétszöméj.
-kis-kihányás 'kis méretű, szakadozott levél'. — Akik válogatik a dohányt, igy
biztatik egymást: kérők kis-kihányást!
-kisül (a dohány) 'nedvességhiány betegség vagy kártevők következtében elszárad'.
Ha a vajfű környes-körül átfogja a dohányt, akkor kisül.
-kizsinoroz 'ültetés előtt a barázdán szalagocskákkal ellátott zsinórt húz végig'. —
két-három szöméj a fődet tíz7perc alatt kizsinorozza.
-kizsinorozás 'dohányzsinór kifeszitése a barázdák mentén a karók segítségével'. —
A pontosság végött köll a kizsinorozás.
-kuka 'eperfából vagy más nehezen hasadó fából készített kampószerű eszköz'; a
felfűzött leveleknek a szferdiára való függesztésére szolgál. — Régön a kuka fábúl vót,
de most mán csinájják vazsbúl is.
-ledobja (a dohány alját) 'letépi (a dohány alsó leveleit)'. — Csak éccör köll ledobni
a dohány ajját.
-lecsípi (a kacsokat) 'a tetejézés után sarjadt hajtásoka t kézzel letöri úgy, hogy csak
két-három hajtás maradjon'.
— Csak a legszöbb kacsat haggya möq, a negyedik levélön fölül lecsípi,létetejéz 'kézzel
letépi vagy késsel levágjaa kevésbé kifejlődött felsó leveleket úgy, hogy kb. 18—20 levél
még megmaradjon". — Mikor a dohány embörmagasságú, akkor létetejézzük.
-lukat fúr 'kézzel a fúrót a vizes főldbe szúrja'. — Kéccör köll lukat fúrni.
- lukat töm 'kézzel a földbe szúrja a tömőt'. — A kolhoz dohányföggyin nem köll
lukut tömni.
- megpuhul (a levél) 'a dohánylevél meleg helyen puhává válik'. — Kint is
megpuhul a dohány, ha ködös idő van.
-megveti az ágyat (a dohánynak) 'melegágyat készít a dohánypalántának'. — Úgy
márciusba megveti az ágyat a dohánynak.
-nagy-kihányás 'nagyobb méretű szakadozott levél'. — Mikor válogatik a dohányt
úgy incselködnek eccör-eccör atársaikkal az embörek: kérők nagy-kihányást.
-odaszorítja a fődet a dohánypalánta tüvihön 'ültetéskor a földet a fúróval a palánta
gyökeréhez rögzíti'. — Mikormásoccor leszúrjuk a fúrút, a föd a dohány tüvihön szorul.
öszbarna levél 'barna színű, érett, jóminőségű levél'. — Öszbarna levél nincs ojan sok.
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-pászta 'a dohánytábla széles, ösvényekkel szegélyezett része'. — A pászta
szélössége is és hosszúsága is száz métör.
-piros levél 'pirosas színű, nagyon jó minőségű dohánylevél'. — Ha vastag és zsíros
a levél, száradáskor piros lösz.
-piros-rongyos levél 'piros színű, szakadozott levél'. — Ha jön a vihar vagy esik
egy pár szöm jég a piros leveletmeghasogattya és ebbül lösz a pirosrongyos levél,
-puhul . megpuhul,
-sárga levél 'a sárgás színű, egyik legjobb minőségű dohánylevél'. — Mikor
mögkezgyük szödni, minden tőkérűl öthatsárga levelet lévöszünk.
-sárga-rongyos levél 'sárga színű, szakadozott levél'. — Ha leesik a spárga a
szjerdiárúl, a sárga levelek högye letörik;ez a sárga-rongyos levél.
-sötétbarna levél 'sötétbarna színű, túlérett dohánylevél'. — Amit utójára szöd az
embör, az sötétbarna. szakaszt 'két ágas közti távolság a dohánypajtában'. — A két
szakasztos pajtába a középső szferdián kéccör anynyi kuka vót, mint a szélsőn.
-szelemen 'a dohánypajtafedél ágasait alátámasztó vastag gerenda'. — Csak a
dohánypajtákon van szelemen, a házakon nincs.
-szferdia 'a dohánypajta falaiba rögzített, az ágasokon nyugvó közepes vastagságú
gerenda'. — Abba az égy szakasztospajtába két szferdia vót.
szűzdohány 'a finánc elől rejtegetett dohány'. — A szűzdohányt a finánc szöme
nem látta.
-tömő ' 20 cm hosszú, karvastagságú keményfából, készült karó'; ültetéskorű a
szalagocskák által kijelölt helyen aföldbe szúrják. — Amikor a tömővel csinájjuk a
lukakat, a zsinórnak feszösnek köll lönni.
-válogatás 'a dohányleveleknek fajta, szín és méret szerinti osztályozása'. — A
válogatást melög hejön köll elvégezni, hogy a dohány megpuhujjon.
-válogat (dohányt) 'a dohányleveleket csomózás előtt szín, fajta és méret szerint
osztályoz'. — Ha az embör nem válogattya meg jól a dohánylevelet, az átvevő az
alacsonyabb osztájba teszi az egész bálát.
-vizet önt (a lyukakba) 'a tömő segítségével kijelölt nyílásokba öntözővel háromnégy decinyi vizet önt'. —Kapáláskor a luk, ahová a vizet öntöttük eltűnik.
zsinoros dohány 'dohányspárgára felfűzött dohánylevelek'. — zsinoros dohányt
leszödtük a szferdiákról.
Salamon Ida
L. Nyelv 1977/1
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-A településen tájház is található, ahol helyi bútorokkal berendezett szobákat, és a
népi élet elengedhetetlen használati tárgyait láthatjuk.
L.Kisiratos
Kisjenő főhercegi lak és uradalom
- Kerekes Ferenc (Erdőhegy, 1784. június 22. – Balatonfüred, 1850. július 29.)
tanár, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
- Fáy Szeréna (Erdőhegy, 1865. december 24. – Budapest, 1934. január 27.)
színésznő.
- Balogh Ernő (Erdőhegy, 1882. július 24. – Kolozsvár, 1969. július 1.) geológus,
egyetemi tanár, Erdély karsztjainak ésbarlangjainak kutatója.
- Radnai Farkas, 1872-ig Rillhammer Farkas, (1848. március 25. –
Sümeg, 1935. október 24.) római katolikus egyházfő, esperes.
- Vassy Erzsébet (1952. szeptember 28.) festőművész, grafikus.
-Vida Gábor (1968. április 4.), a Látó című szépirodalmi folyóirat szerkesztője.
L.Wikipedia
-„…. a főhercegi lak, földszintes egyszerű épület parkszerű előrészszel. Ez épülettel
szemben vannak a többi főhercegi uradalmi épületek: tiszti lakók és gazdasági épületek”

-„Dűlő nevei: a Hada nevű fáskert, mely mint főhercegi tulajdon most szépen van
gondozva és kellemes sétahely. A község egyik forduló része a Sás-ér, egy másik része
Bernodás …….határnak egy része, a Korhán; nevét az itt átfolyó Korhán-értől vette.
Nagyzerénd felé terül el a Hada dombi községi legelő, ettől nyugatra van egy tó, melyet
töltés-nek hívnak. Székudvar felé esik a Bezz és Bugyogó határrész, továbbá erre van a
Hevesi és Bököny……….A községnek 1826-ban készült magyar köriratú pecsétje kettős
templomot mutat és egy eperfát. Lehet, hogy epreskert helyen keletkezett a község.
Egyéb dülő: Sáséri dülő.
L. Dr. Somogyi
-1306-ban egy osztozkodáskor említették még földesúri kúriáját és két kőre
berendezett vízimalmát is.
L. Wikipedia
A kisjenői uradalom.
-„ A kisjenői uradalom két tagban Arad vármegye északnyugati részén a kisjenői és
eleki járásokban fekszik. Jelenlegi birtokosa József főherczeg ő cs. és kir. fensége, kire az
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nagynevű atyjáról, József nádorról, örökségképen szállott. A múlt időkben a modenai
herczeg birtokát képezte.
Később a magyar kir. kincstár tulajdonába menvén át, ettől a boldogult emlékű
József nádor 1817-ben örökáron vette meg. Az uradalom ekkor 11 község
területével……….., 80 ezer kat. holdat tett, s egy tömböt képezett.
Térfekvése általában róna, lapos, helyenként zsombékos.
A József-Nádor-malom-csatorna pedig, melyen az uradalomnak két vízimalma van,
a csintyei és nadabi határokon át Székudvar s onnan Sikló felé foly
Az uradalom termékeit helyben értékesítheti. A vidék főforgalmi helyét különben
Kisjenő képezi, melynek három országos vásáron kívül minden kedden hetivására is van;
ezeken főleg a sertésforgalom szokott nagyobbmérvű lenni.
Az uradalom az adott viszonyoknak megfelelőleg jelenleg pusztán növénytermelés és
állattenyésztéssel foglalkozik, ……régebben mellék iparágként folytatott sör, szesz és
eczet-gyártást
Az uradalom nagysága 34322 kat. holdat tesz ki, melynek az egyes műveletti ágak
s kerületenként való elosztása :
- 1600 négyszögöles holdakban-Kerület neve Belsőség Szántóföld Rét ,tó Legelő Erdő
és bokor Faiskola Összesen
Központi . .

. 36

48

201

230

23

26

600

725 1647

13

3

3858

352

-

-

2988

Dohányosi . . .

24 1104

Horgostói . . .

21

Livádai . . . .

23

832

454

1279

-

4

2885

Józsimajori . .

12

452

328

896

-

-

1727

589

-

-

2104

Ősi . . . . .

25

780

446

1667

946

Feseti . . . .

24

892

568

540

-

-

2100

Kéthalmi . . .

15

510

440

478

2

-

1495

Bökönyi . . .

19

698

436

685

2

2

1880

Rózsamajori , .

31

1686

107

38

-

-

1924

Lászlómajori .

12

4640

-

-

-

-

4652

Nadabi vízimalom 1

2

-

-

-

-

82

Siklói vizimalom

-

7

-

-

-

13

1
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Ágyai erdészet .

-

-

-

2514

-

-

2514

Szintyei erdészet

-

-

-

2385

-

-

2385

Miskei erdészet

-

-

-

3116

-

-

3116

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen

244

12090

5906

6734

8055

35

34323

Megjegyzés :a táblázat nem tartalmazza 988 megyei út , folyó ,hasznavehetetlen
terület és 71 k.hold töltések és ártér területetet.
Kiss Károly
„Az uradalom, minden a gazdasághoz szükséges épületekkel bőven el van látva. A
dohány szárítására külön pajták épültek s a takarmány is fedél alatt az úgynevezett szénás
kolnákban áll. Ujabban pusztai tűzoltóság szerveztetett. Az épületek mind igen csinosan s
szilárdan téglából építvék s cseréppel vagy zsindelylyel vannak fedve.
Az összes épületek száma 493-at tesz,…….
Igavonó és jármos állatok száma mintegy 120 ló és 640 jármos ökör. A lovak
kettesével, az ökrök négyesével képeznek egy-egy fogatot. A nyerges lovakon a
segédtisztek járnak. A hámba fogandó lovakat a ménes, a járomba szükséges ökröketa
gulya adja. A ménes tulajdonképeni alapítása az 1870-es évekre tehető; az ma már
virágzó állapotban van. A tenyésztésre használt anyag, mely egyszersmind a tenyészirányát is mutatja, az erdélyi és arabs, a telivér és félvér angol, nehezebb nonius és
muraközi fajtákhoz tartozik.
Az erdélyi és arabs - egy néven keleti vér - könnyebb paripa és u. n. jukker lovakat
ad; az angol telivér és félvér a fenséges udvar részére szükséges nagyobb hintós és
nyerges lovakat szolgáltatja, mig a muraközi és nonius törzs a gazdaságot látja el a
szükséges számú igás lovakkal.
A gulya eredete az 1820-ik évre vezethető vissza, midőn a kunok tiszta vérű kúnmagyar tenyész-marhákkal ajándékozták meg József nádort.
Ezen sötét szőrű tenyész-anyaghoz szereztetett be azután a gulya nagyobbítása
czéljából a derékegyházi gr. Károlyi-féle híres gulyából 1825-ben uj világosabb szőrű
tenyészanyag, mely két törzs egymással kevertetvén, a kisjenői híres gulyának vetette
meg alapját.
A gulya, minden idegen vértől menten, tiszta beltenyésztés utján kezeltetik s
kezeltetett folytonosan.
Ma már kétségen kívül az egyedüli tiszta vérű gulyát képviseli hazánkban. (Lásd az
orsz. gazd. egyesület kiadásában megjelent kisjenői uradalom leírását). Az összes marha161

létszám 1356 darabot tesz ki, mely a következő korosztályokból áll: öreg bika 8 darab,
növendék bika 41, öreg tehén 364, növendék tehén 368, növendék tinó 573, összesen
1356 darab. A bikák gondos tenyészkiválasztás után szabadon bocsáttatnak be (szabad
űzetés) a gulyába az üzekedési idő beálltával s ott maradnak annak befejeztéig. Az
állatok, különösen a növendék jószág, belterjesen tartatik, hogy a testének fejlesztésére
szükséges tápanyagokkal bőven rendelkezhessék.
A saját tenyésztéshez a gulyából kisorolt tehenek és bikák helyére már nem szükséges
feles számú bikák s üszők szoktak eladatni, mely eljárásnak ma már nem egy virágzó
gulya köszöni lételét. A járomba alkalmas tinók az összes főherczegi uradalmakban
szükséges jármos ökröket szolgáltatják s a hibásak a kimustrált ökrökkel együtt
gazdaságilag, répán és darán, hizlalva értékesíttetnek.
A juhászat 1820-ban vette kezdetét az alcsúthi uradalomból lehozott electoralmerinó tenyészanyaggal, mely finomabb gyapjú előállítását czélzó tenyészeljárás mellett
az 1870-es évek táján még a durvább gyapjútermelés, az úgynevezett II-od osztályú,
vagyis paraszt birka, tenyésztése is tért nyert. A finom merinó-birkák száma 11 -12 ezer
között, a durvább gyapjúval biró birkák száma 5-6 ezer között váltakozik.
A gyapjúnemesítés mellett különös gond fordíttatik a hús, illetve a test fejlesztésére
is, melyben a tenyésztés ma már igen szép eredményeket mutathat fel.
A sertéstenyésztés, mint az állattenyésztésnek legtöbbet
ága,legnagyobb fontossággal bir s arra különösen nagy gondot fordítanak.

jövedelmező

A mai kisjenői sertésnek alapanyagát azon 9 drb kocza és 2 drb kan sertés képezte,
melyek az 1833-ik évben hozattak Milos szerb fejedelem egyik jószágáról ide. Ezek a
leggondosabb tenyésztés és pároztatás által javítva érték el mai páratlan jó hírnevüket. A
sertés létszám 4—5 ezer darab között váltakozik. A szaporulatot részint budapesti
kereskedők veszik meg hizlalásra, részint pedig egyes tenyésztők és földbirtokosok
tenyésztés czéljából, mely utóbbi tény folytán ma már méltán tekinthető a kisjenői
uradalom a magyar sertéstenyésztés bölcsőjének. — Apró háziállatok tenyésztésével az
uradalom nem foglalkozik.
Az uradalom bőven van a czélnak megfelelő eszközök és gépekkel ellátva. A
gazdaságban 6 cséplőgép működik, melyek közül egyhez herecséplő, egyhez pedig
tengeri morzsoló is van készítve. Azonkívül minden gazdaság kellőkép el van látva
vetőgépekkel, közönséges és grubber boronákkal, egyes, kettős vagy hármas ekékkel,
szélrostával, trieurrel és aranka választó-rostákkal stb.
A gazdasági rendszer az üzlettan alapszabályai szerint a földek minősége s
majortól való távolsága szerint állapíttatott meg, ugy, hogy a háromnyomású forgótól
kezdve képviselve van itt a legtökéletesebb vetésforgóig minden.
Az uradalom évenkénti bevetett területe, magnak és takarmánynak.
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Magnak
: búza,kétszeres-tritikálé-őszi és tavaszi árpa, zab,tengeri,tavaszi
bükköny,mohar,czirok,dohány.
Takarmánynak:búza,rozs,árpa,csalamádé,kevert
bükköny,köles, mohar,állandó luczernás,2 éves vörös here,répa.
Az uradalom műtrágyát egész a legújabb időig nem vásárolt s nem is vásárolhat,
mivel igen kötött és szikes talaja feltétlenül az istállótrágya alkalmazását követeli meg.
Az évenként trágyáztatni szokott terület 8 — 900 holdat tesz, melyre átlag holdanként
28—30 szekér trágya (á 10 m.mázsa) jut. Szabály a trágyázásnál az, hogy a repcze alá
kerülő fekete ugar és a répa-föld igen erős, 40—50 szekérnyi, trágyázást kap holdanként,
míg a búza alá jutó s többnyire zabos bükkönynyel vetett zöld ugar gyengébb
trágyázásban részesül. Ennek oka abban keresendő, hogy a talaj székes voltánál fogva a
trágyát igen hamar bontja fel s juttatja annak erejét érvényre, minélfogva a fenti
rendszabály alkalmazása nélkül a trágyázás könnyen a kalászosok megdőlését vonná
maga után.
A gazdasági faiskola és gyümölcstermelés a kertész felügyelete alatt áll.A faiskola
35 holdat tesz, melyben gyümölcs és más közönséges fák neveltetnek. Az évenként innen
kikerülő fák száma 20 — 30 ezer darabra rug. Ezt részben az uradalom használja fel,
részben pedig eladásra bocsátja.
A gyümölcsös, részint alma és körte, részint diófákkal beültetve, 56 holdat foglal
el. A termés 300—1200 véka között ingadozik, mely vékánként 2 — 4 frtért szokott
értékesíttetni.
- A megyében nagyobb sertéstenyészete v an József főherceg uradalmának
ahonnan évente 2500 sertés kerül eladásra.

- A községben magyar fajú szarvasmarha és sertés tenyésztetik.
L.Gaál Jenő
- Szép magyar mangaliczákat lehet tenyésztésre venni Kisjenőn.
L.Monostori Károly
- József nádor örököseinek kisjenei uradalmát, 36 tisztje közt orvos és baromorvos
is vezette.
L. Márki Sándor
- .. Jó minőségben termelik a sikulai almát a kisjenei Hadában,Déznán és Al-Csill
környékén, mely helyeken más almafajokat is termelnek az uradalmi gyümölcsösökben.
Számottevő gyümölcsészet ezenkívül a síkságon csak egyes uradalmakban van, míg a
kisbirtokosság a gyümölcstermelést egészen elhanyagolja.
- A község határában 1913 körül 78 k.hold szőlő volt.
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- Az 1882. évi közgyűlés Kisjenőn jött össze s ugyanott történt a lótenyésztési dijak
kiosztása, melynél az egylet közreműködött. -Arad megyei gazdasági egylet-L.Gaál Jenő
József nádor azonban, ki az 1819. megvett Alcsúttal is megmutatta,mit tehet az
okszerű gazdálkodás, már uradalmainak kikerekítése előtt dologhoz látott. Először is
szarvasmarhákat hozott a Nagy-Kunságból (1820).s Derekegyházáról, a Károlyi gulyából
(1825.) és ősmagyar módra kezdte tenyészteni a marhát. Alcsútról 1820-ban már juhokat
is hozatott, pedig a vadvizes földön nagy gondot adott a legeltetés.
- 1833-ban Milos szerbiai uralkodótól mangaliczákat vásárolt és csakhamar jó
üzleteket kötött a pesti kereskedőkkel. Fákkal szegélyeztette a dűlőket s ma is mutatják
azt a három terebélyes tölgyet, melyet saját kezével ültetett el. Takarmánynövényekűl a
kéthalmi, 1828. a bökönyi s 1831. a dohányosi pusztán; ez utóbbi helyen akkor, mikor
sikerűit keresztül vinnie a legelő-elkülönítést. Ott, a hol idáig faekékkel szántogattak,
1828-tól fogva Zugmayer-féle vasekéket alkalmazott, sőt 1832-ben a lókapák, sorozók,
töltögető, tengerivető és sorritkító ekék, nehéz fahengerek, vasfogasok stb. hasznára is
gyakorlatban való alkalmaztatásukkal hítta föl a gazdák figyelmét. ő volt az első, ki 1845ben Seidl-féle cséplőgépeket hozatott. A mellett szép gazdasági épületeket, sörházat,
eczetgyárt, sőt nemsokára műmalmokat is emeltetett, hogy az állattenyésztésen,
földmívelésen és rendszeres erdőkezelésen kívül a gazdasági ipar fölkarolásával is
megmutassa, mennyire emeli a jövedelmezőséget, ha helyes arányok uralkodnak a
gazdaságban.

-József nádort 1836. szeptember 20-án iktatták be ünnepélyesen földesúrnak.
L.Márki Sándor
-Két darab 12/4 éves,tiszta (ország, törzskönyvezett) berni bika eladó. Kralovánszky
Kálmán Kis-Jenő.Arad m..
L.Köztelek 1896 október 31
-Az uradalmak gyűjteményes kiállításai között kétségkívül az első helyet foglalta
el József főherczeg Ö fenségének, a szegedi kiállítás védnökének .................kisjenői
uradalmának kiállitása. Ez a kiállítás nemcsak a legnagyobbak közé tartozott és már
izléses külsejével felhívta a látogatók figyelmét, hanem kiállított anyaga ritkán
föltalálható tanulságokban bővelkedett……….. Az alföldi gazdákra a híres kisjenői
uradalomnak táblázatokban kitüntetett kiváló terméseredményei birtak sok érdekkel,
valamint a bemutatott tenyészállatok fényképei, mig az egész ország gazdaközönségét
méltó csodálatra indíthatta a főherczegi uradalmak kertészetének gyümölcsgyüjteménye
Az egész gyűjtemény a legkitűnőbb példája volt annak, hogy miként lehet érdekes,
tanulságos és egyúttal tetszetős kiállítást is rendezni pusztán gazdasági vonatkozású
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tárgyakból, úgy, hogy az ne csak a kiállítóra hozzon fényt és dicsőseget, hanem abból a
szakközönség is tanulságokat meríthessen.
L.Köztelek 1899 december 23
-A kisjenői uradalom (Arad m.) az 1860-as évek elején szakmányban kaszáltatta 10
ezer holdas rétjét és lucernáját, de a bükkönyt napszámosokra és havi béresekre
bízta.(szakmány =egy adott munka adott bére)
L.MNL.II.k
-A kisjenői uradalom erdőségei Arad vármegyében az északi szélesség 45° 59' 46° 41', a keleti hosszúság 38° 34' -40" 11' fokai közt terülnek el, s átalában sik és
lapályos fekvésüek. Az egész erdőterület 8928 katastralis hold (1600 □ ölével), melyből
azonban a kopár részekre 272 holdat leszámítva, a tulajdonképi erdő-terület 8656 k.hold.
„Erdőmivelési rendszere.Az erdőmivelés a kisjenői uradalomban 1840- 41- ben
kezdődik, s a mivelés nemcsak az erdő-foltok és kopár helyek beültetésére s kiegészítésére szorítkozik, hanem egész kerületek is átmiveltetnek; mint például a zerindi
kerületben a fokerdői rész. Nagyobb mérvben a tölgy és kőris tenyésztetnek, mig a csermakk csak úgy szóra tik közbe. Az átmivelés egészben eddig 1864 holdra terjeszkedik, és
pedig átmiveltetett
- 1146 hold tölgy makkvetéssel l-től 23 éves,
41 " " ültetés..... l-től 23 éves,
450 r kőrisfa ültetés---- l-től 23 éves,
227 " tölgymakkvetés . .. l-től 23 éves,
1864 hold átmivelés l-től 23 éves.
A mivelési rendszer a következő:
- A vágás alá került terület a levágás után l-2 holdas részletekbe osztatik fel és ugy
irtatik ki; - az irtás alku szerint holdanként körülbelül 4 ft. készpénzért és a kiirtott fáért
hajtatik végre; - a kiirtott terület az irtónak 4 évre bérbe adatik, holdankint 2 ftért azon
kikötés mellett, hogy az első három évben csak kapásnövényeket, a 4-dik évben azonban
kalásznövényt termeszthet benne.A négy évi termés után kötelesek a bérlők mindjárt
ősszel a földet felszántani és megfogasolni, és jól elkészítve az erdőmivelés alá
bocsátani.A makk 6 lábnyi szélességű sorokban s l lábnyi távolságban kapa után rakatik
le.A makk-sorok közei 3-4 évig tengeri termésre fordíttatnak azon okból, hogy a tengeri
miveléssel a fasorok is folytonosan ingyen miveltessenek, miután a tengeri termelők ez
időközre semmi bért sem fizetnek, hanem ezért kötelesek a csemete mivelést annál
pontosabban végrehajtani, a mit annál lelkiismeretesebben meg is tesznek, mert jól
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tudják, hogy a föld ingyen használatát csak azok kapják meg, a kiknek mivelése után az
uj ültetvények szépen díszlenek. -Az első vetés után mutatkozó hiányok kipótolása és
foltozása a 3-ik és 4-ik években kezdetik meg s leginkább kőrisfával töltetnek ki, melyek
már előre a mivelés alatti tér közelében iskolában neveltetnek.A 6 lábnyi széles soroknál
holdanként l mérő - a 4 lábnyi széles soroknál pedig I 1/, - l '/s mérő egészséges és
csiraképes makk szükségeltetik.”
L. Erdészeti lapok 1865 július
- A szőke mangalica:A magyar mangalicafajta kialakítása 1833-ban kezdődött,
amikor Szerbiából sumadia- sertéseket hoztak be. A behozott sertések között különösen a
kisjenői uradalom számára vásárolt 2 kanból és 9 kocából álló törzs volt értékes. A hazai
parlagi sertésállománynak (a bakonyinak és a szalontainak) a sumadia sertéssel való fajtaátalakító keresztezése, a megfelelő egyedek céltudatos kiválogatása és okszerű
takarmányozása révén jött létre a magyar mangalica, amely mind küllemében, mind belső
tulajdonságaiban lényegesen jobb a balkáni rokonainál.
L. Mangalica

-„Az 1800-as évek derekán az első ültetett út menti fasor fái még a kisjenői
uradalom faiskolájából származtak.”
L.gyulaikerteszetviragokanno
Bereczki Máté a magyar gyümölcsészet atyja kapcsolatai:
Piros jeges alma.
-Származása. E jeles alma valószintileg hazai faj. Kész ojtványban kaptam meg
1863-ban, Kis-Jenöröl. József főherceg kertéből. Azóta mindenfelé kutattam, hogy merre
lehet hazánkban leginkább elterjedve és mi lehet valódi gyümölcsészeti neve? de
kutatásom eredménytelen volt. Erdélyben, a folyó század elején bold. legidősb Bodor Pál
Őszi jeges alma-név alatt, valószínűleg ezen fajt terjesztette; mert catalogjának rövid
jellemzése nagyon jól ráillik az én fajomra is. Lehet ennélfogva, hogy ezen alma is
Erdélyből került hozzánk. Arad megyébe is. Könyveimben hozzá hasonló vagy vele
azonosnak vehető fajt egyet sem találván leírva, hazai fajnak tartom s mint
ilyent,körülményes leírásban ezennel bemutatom.
-Érésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon hiszem, hogy tavaszig is
eltart.Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs.
Nagysága. Nagy, néha igen nagy.
L. Bereczki Máté IV
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Erdőhegy ma Kisjenő része
-Itt született Balogh Ernő (Erdőhegy, 1882 július 24-Kolozsvár, 1869 július 11)
geológus, egyetemitanár,
Erdély karsztjainak és barlangjainak kutatója.
-1571-ben Báthory István fejedelem egy kastélyról
panaszkodik.

- 1851-ben István főherceg és nádor volt Erdőhegy
birtokosa.

L.Wikipedia
-Határnevek: Telekdülő, Paprét, Forrásdülő, Dant rét.
L.Arad
-„A föld termékeny, a lakósság földmíveléssel foglalkozik
- Dőlő nevek: Puszta-Karancs, Telek-dülő (állítólag itt valamikor község volt),
Paprét-dülő, Forrás-dülő, Dant-rét (az ily nevű családról.) Átmetszi e pusztát a Józsefnádor-malomcsatorna, mely Körösbökénynél szakad ki a Fehér-Körösből és
Gyulavarsándnál tér a Körösbe vissza. Görheny-nagyszék, Nagytelek-forrás, Körtvélyes.”
L. Dr. Somogyi
-1900-folyó hó 12-én Erdőhegy községben egy kosárfonó-tanfolyam nyílt meg
L. Köztelek 1901 január 9
Helyi humoros népdal:
Ha bemegyek a Bableves csárdába,
Ott mulat a krumpli csuszpajz magába,
Sárgarépa huzatja a nótáját
Tök káposzta veri össze bokáját,
Zöld paprika kapaszkodj, . . .
Halpaprikás a legjobb a világon. (Erdőhegy).
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- A régi magyar halászatnak főhelyei….., a Körös-melléken : Erdőhegy,
Feketegyarmat és Nagyzerénd
L.Arad
A kisjenői kisbirtokok.
A község talaja általában szikes, kivéve a Körös mentén levő sáséri és Bökönydüllőkben fekvő földeket, melyek a gyakori kiöntés által megiszapoltatván, termékeny
területet képeznek. A tovább fekvő Korhánydüllői szántók igen kevés kivétellel fekete
vadszík és vizjárásos terméketlen földek.
L.Gaál Jenő
Határnevek:Háda-kert, Sasér, Korhány, Töltés.
L.Arad
Kisjenői ménes-1903.
Tulajdonos : József Főherczeg Ő cs. és kir. Fensége.
A ménes helye: Kis-Jenő, Aradmegye.
A kisjenői főherczegi uradalom ménesének bölcsőjét az alcsuthi főherczegi
uradalom ménese képezi. Alapját abból az anyagból vette, a melyet 1838 és-1839 között
Csehországból hoztak be.
Az első behozatalkor a kanczák száma 9 volt, ezekhez vett az uradalom Kis-Jenőről 3,
egyik acsai földmivestől 1, a bánságban pedig 2 drb kanczát,. 1840-ben ujonan 6 drb
kanczát hoztak be Csehországból, 1841-ben vásároltatott Mezőhegyesen 6 drb s végül
1842-ben 8 drb kancza. így tehát kezdetben az összes kanczaállomány 30 darabból állott,
a melyek Bábolnáról, az állami ménesből bérelt ménekkel fedeztettek. 1851-ben az
állományban 97 drb ló volt és pedig: 2 telivér mén, Aemilius és Rattler, 1 félvér mén
Echaby, 19 telivér kancza, 20 egyéb összevásárolt jó kancza és 55 csikó (ebből 37 drb
telivér).
A ménes ebben az időben csupán a magas udvar lószükségletének fedezésére
szolgált, pótlását is az udvari istállókból kikerült kanczákból nyerte, 1853-ban vétetett
Bécsben -Ascott- angol telivér mén.
A ménest évről-évre nagy költséggel tartotta fenn az uradalom, s mikor a telivértenyésztés az országban már lábra kapott, a lótenyésztésre különben nem alkalmas
alcsuthi uradalomban ezzel felhagytak, s a lóanyagot a gazdasági lóállományba osztották
be, ennélfogva az udvari istállókból kikerült kanczák ezentúl Kisjenőre küldettek,hol a
különben sem rosz állomány az állami mének használatával mindinkább nemesebb lett.
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A kisjenői ménes 1889-ben 240 darabból állott, nevezetesen : 58 drb választott
csikóból, 51 másodfü, 39 harmadfű, 34 negyedfü, 58 negyedfünél idősebb lóból.
A gazdasági használatra volt ezidőben Kisjenőn 73 herélt, 57 drb kancza. Tehát
370 drb jóvérű lóállománya volt már az uradalomnak, mikor az egész ménest teljes
megsemmisítéssel fenyegette a kiütött takonykór. A bajt teljes határozottsággal 1889.
szeptember 20-án állapították meg,' a midőn egy ménesbeli gyanús lovat lelövettek s
felbonczolásakor megállapították a tüdő-takonykórt. A ragály azonban már ekkor sokkal
inkább elharapódzott, sem, hogy ezen egykönnyen segíteni lehetett volna. A
legradikálisabb megoldást választotta tehát az uradalom, s a fertőzés legkisebb gyanúja
alatt álló lovakat mind kiirtatta. így elpusztíttatott 1890 junius közepén 137 drb, az ország
első szakértőinek tanácsára. Az 1899. évi választott csikók a ménesbeli lovakkal még
nem érintkeztek, s teljesen ,egészségesek maradtak.
A baj keletkezésének oka abban rejlett, hogy a méneslegelő a nagyváradi állami út
mellett feküdt, hol a legszigorúbb ellenőrzés daczára is éjjelenként bebitahgoltak egyes
idegen lovak,melyek az egész ménest inficiálták,mit bizonyít azon körülmény is, hogy ez
időben fordultak elő a környékben fekvő községekben is a kisjenői takonykóresetek.
A kór elterjedését előmozditotta a kór természete, mely csak előrehaladottab
állapotban válik észrevehetővé, továbbá azon körülmény, hogy a ménesben az összes
korosztályú csikókat együtt tartották.
A vesztegzár feloldása, azaz 1890 junius közepe óta az egyes csikó évjáratok
befogásukig teljesen elkülönítve tartatnak; e mellett folytonos szakértői felügyelet alatt áll
az egész lóállomány; mely szigorú intézkedések kizárják annak lehetőségét, hogy a
veszedelmes kór valaha csak megközelitőleg is oly veszedelmes arányban léphessen fel.
1893-ban Kis-Jenőn az anyakanczák száma 70 drb volt, ezek nagyrészt mint hámos
lovak igába jártak s csak a kiöregedett, avagy más okból használatra
alkalmatlanná vált kanczákat tartották a ménesen. Ez volt a ménes rövid története 1897.
évig. Ekkor Pálffy Dénes tarcsafalvi birtokostól 47 drb-ból álló erdélyi fajtájú ménes
vétetett meg 10.146 frtért, mely anyag állott: 19 drb 4 éves és idősebb, 4 drb 3 éves, 5 drb
2 éves, 4 drb 1 éves kancza és 15 drb herélt csikóból.
1898-ban az állammal 3 éves méncsikó felnevelési egyezség köttetett. Ezen
egyezség szerint az alkalmas 3 éves mének 1400 koronáért vétetnek át darabonként.
A fedező mének megválasztását, valamint az ezek alá kerülő kanczák beosztását a
ministeri kiküldött végzi. Az utóbbi években a következő állami bérmének működtek a
ménesben: 485. Uram bátyám-3,413 Furioso XIX, 542. North Star IV.
Az ezen ménekhez beosztott 92 drb kancza származása a következő: angol telivér
mén után: Roland 4, Rausch 1, Peer 2, Tarqoin 2, Kanász 1, Camillus 24-(erdélyi fajta)
angol fajta mén után : Verneuil 1, Pride of England 1, Sutherland 3,North Star 1,
Kraftmeyer í, Exact 1, Oranien 1, Palestro 1, Furioso 13, Comet 3, arabs fajta 1, Gidran 3,
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Nonius 15, lipizai 3, ismeretlen származású 10, összesen 92 darab anyakancza; 3 éves
kanczacsikó-állomány : Camillus angol telivér után 4,Peer angol telivér után 3, Furioso
angol fajta után 8, Nonius után 1, összesen 16 drb kancza; 2 éves kancza csikóállomány
származása: Peer angol telivér után 5, Massanet angol telivér 3, Trick-Track angol telivér
2, Przedswit angol telivér 8, 6 drb, Trick-Track angol telivér 1, Palestro angol félvér 4,
Sólyom (Furioso) 2, Nonius 1, és Furioso 7 drb, összesen 21 kancza.
Mindezekbői látható, hogy a mének jelen és jövő generácziójában az angol,
különösen a Furioso-vér van túlsúlyban, a mennyiben ezen vérnek összesen a
kanczaállományban 33 ivadéka van. Ez képezte a kiindulási pontot a jövő irányára nézve.
A telivér teljesen kiküszöböltetett és «Furioso» lett azon alapnak kijelölve, melyen a
ménesnek egyöntetűséget kell elérni.
Az anyakanczák 162—170 cm. körüli magasság mellett erős csontozatu angol
félvér jelleggel bírnak, létszámuk 92 drb. Egész lóállomány 300 drb körül van.
Az anyakanczák közül 40 drb szabadon járó,a többi 52 drb a gazdasági
igásfogatokban jár. A meddők 2 kg. zabot, 4 kg. szénát és árpaszalmát fejenként és
naponként, a vemhesek 2 kg. zabbal többet, a fias kanczák ugyanannyit, azonban ha a
legelőre járnak, szénát nem kapnak.
Tenyésztési czél: a Fenséges udvar számára hátas- és hintós lovak előállításai
azonkívül a gazdasági tisztek részére fogatok és a gazdasági könnyebb igásfogatok
részére alkalmas lovak előállítása, s végül köztenyésztésre alkalmas mének nevelése.
A felnevelési mód : a felnevelést az uradalom teljesen mezőhegyesi minta szerint
rendezte be. A csikók jó szikes természetes legelőn járnak.
A felállítás ideje: 31/2 éves korban s hámban lesznek kipróbálva; ezen idő alatti
járandóság 4½ kg. zab, 8 kg. széna fejenként és naponként.
A ménesnek az állammal ménfelnevelési egyezsége van, melyszerint az alkalmas 3 éves
mének a méntelepek részére átvétetnek.
A ménestörzskönyvet 1886 óta rendszeresen vezetik.
A csikók bélyeget kapnak és pedig a nyereghely jobb oldalán a születési évszámot,
a baloldalon ménesbélyeget és csikószámot, alatta az erdélyi kanczákból származó csikók
a bal oldalon külön jelet kapnak, végül az anyakanczák a nyak baloldalán a törzskönyvi
számot kapják besütve.
L.Podmaniczky

Kispereg
-„ A lakósok csakis földmiveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak,…….”
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Dülők: Első, Második és Harmadik forduló, Hereföld, Szőllőskert, Legelőföld,
Nyolcadrész. …..A község főterén, a ref. templom előtt az ezredéves ünnep emlékére
gyümölcsfákkal beültetett emlékkertet létesítettek”
L. Dr. Somogyi
-Kis-Pereg község határának talaja általában könnyen mívelhető, rövid
időközökben kisebb esőzést kivánó, fekete homokos homag, mely könnyen javítható
trágyázás által. A község határa nincs tagositva. A lakosság földjeit leginkább három
fordulóban műveli búza, árpa és tengeri alá. Az ugarolás évről-évre nagyobb arányokban
fordul elő. A mag megválasztásra lehetőleg kellő gondot fordít, a vetést és többi
gazdasági munkát idejében szokta teljesíteni.
Munkaeszközei megválasztásához a talaj könnyen mívelhetőségét tartva szem előtt,
két ló alá való ekét, czélszerű boronát és hengert használ. Néhány év óta a községben levő
néhány vetőgépet is előszeretettel veszi igénybe.Ma már a legnagyobb része
gőzcséplőgép segélyével csépli el terményeit. A gazdasági épületek a lakházzal egy fedél
alatt az igényeknek eléggé megfelelők. Tanyarendszer nincs s ekként a gazdálkodás a
községhez van összpontosítva. A trágyázás kellőleg
gyakoroltatik, a nép a trágyát megbecsüli, s a régi mód szerint tud vele bánni.
A község határában első sorban tiszta búza, tengeri és árpa termeltetik; hüvelyes
vetemény csak is saját szükségletre, kereskedelmi növények nem termeltetnek.
Katasztrális holdanként termésül átlag 8 mm. búza, (1 hektoliter 78. kgr.) 10 mm. árpa (1
hektoliter 60 kgr.) 10 mm. tengeri (1 hektoliter 65 kgr.) vehető fel.
Eladási piacza Arad, csekély részben Magyar-Pécska.Az értékesítési viszonyok
az utóbbi időben mint általában itt is kedvezők.
Az állattenyésztés első sorban a lótenyésztésnél mutat nagy fejlődést.
Könnyű, közép testalkatú, szívós, kitartó lovakat nevelnek.
magyarfajú tenyésztetik,……………

A szarvasmarhából a

Sertésből a mangolicza,hizlalásra igen alkalmas faj, tenyészletik. Az apa-állatok
kiválasztásáragond fordíttatik s azok a tenyészczéloknak megfelelők. …………..

A takarmány termelésére évről-évre nagyobb gond fordíttatik.

A község művelés alatt álló területének nevezetesebb részét a parasztbirtok foglalja
el. A szőlők 3 5 kat.hold paraszt kézben vannak a mezőgazdasági birtokkal vegyesen.
Nagy birtok e községben nincs, középbirtok is alig van kettő-három.
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- Kis-Uj-Pereg –ma Kispereg -alakult 13 6 5 holdon, 1847-ben,
- -A falu határában 1913-körül 32 k.hold szőlő volt .
L.Gaál Jenő
Határnevek:Bánomföld, Templomhely.
L.Arad
Kománfalva
-125 hold urbéri szántófölddel s réttel és 328 hold majorsági erdővel. Van itt az
uraságnak szép szőleje is, melly lehetős bort terem. A Botfejről s Agrisról lefolyó,
és Hagymásról csergedező patakok itt egyesülnek, s 4 malmot hajtanak.”
L.Wikipedia
Konop

Török kúria

-1784-ben a parasztok feldúlták nemesi udvarházait. Birtokosa az 1790-es években
a Török család volt. Vályi András leírása szerint ekkoriban szép szarvasmarhákat
hízlaltak benne, azonkívül sok kecskét és méhet is tartottak.
-1830 körül pálinkafőzdéje, hét vízi- és egy szárazmalma működött (hat vízimalom
a lakosoké, egy vízi- és a szárazmalom az uraságé). 14 ezer holdas határát túlnyomó
részben hegyvidéki erdők foglalták el, sok szilvás, 610 használható és 560 holdnyi kopár
legelő. Birtokosa, Czigler Antal.
L .Wikipedia
A konopi uradalom Konopy Sándorra 1872-ben szállott örökösödési egyezség
folytán. Az uradalom több tagból áll, erdeje azonban egy tagban van; délről a Maros, más
irányokban erdőségek határolják. A Maros-menti terület lapályos, a többi hegyes; úgy az
erdő-talaj, mint a szántóföldek termékenyek, az utóbbiak a Maros iszapolása
folytán………
. Az uradalomnak halászata is van a Maros-folyóban, hol harcsát, pontyot, fehér
halat és kecsegét fognak, ……….
Helyben vasúti állomás van s azonkívül az országút s még inkább a Maros
kínálkoznak közlekedési eszközökűl. Az uradalom terményei tehát jól értékesíthetők; a
Maroson az uradalom falerakó- helyet is tart, hol a fa a tutajokra könnyen felrakható ;
ezen kívül a hegyi magas utak is jól használhatók. Fő forgalmi helyei Arad és Lippa.
Az uradalom nagy része házilag kezeltetik;…………
A kezelő személyzet: 1 erdész, 8 erdővéd, 2 faraktár-őr, 1 gazdasági intéző, 4
kocsis, 8 béres, 1 kovács, 1 bognár, 1 molnár, 2 kanász, 3 mezei csősz, 4 csikós és 1 házi
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kocsis; Aradon külön ügynök van a faűzlettel megbízva. A birtok-terület 7515 kat. hold,
melynek legnagyobb része - 7000 hold - erdő; épületei: 1 úri-, 1 erdész és 1 tisztilak, 1
postaház, 1 korcsma, 1 cselédház 8 lakással, 2 őrház, 1 kovácsműhely lakással, 1
bognárműhely lakással, 2 erdővédlak, 1 szeszgyár lakással, 1 szárazmalom lakással, 1
pataki-malom lakással, 6 istálló 200 drb szárvasmarháira, 2 istálló 40 lóra, 2 disznóól 100
anyakocza részére, 1 tengeri-kotárka, 3 magtár, 3 fészer, 2 kamara, 1 kolna, 1 vinczellérház. Az uradalomhoz halászati és malomjog tartozik.
Igás-állomány: 24 ökör, 26 ló; haszonmarha-állomány: 10 tehén, 1 bika, 25
gúlyabeli marha, 10 borjú, 4 kancza, 3 csikó s 60 drb sertés. …A szántóföldek
váltógazdaság szerint kezeltetnek 3 éves fordával, kivéve a Maros-menti áradásos
földeket, hol mindig kukoriczáit vetnek. Evenkint 300 hold vettetik be. Trágyázni csak a
dombos területeket szokták, mivel a trágya kevés s a sík földeket a Maros hátrahagyott
iszapja ugy is javítja. Munkás többnyire elég van; ………
.Gyümölcstermelés csak házi szükségletre űzetik; az uradalom szőlője 3 holdat
tesz, hol eladásra is termeltetik bor. A szeszgyár jelenleg nincs üzemben; a pataki- és a
szárazmalom a szükséglethez képest dolgoznak.
Az uradalom területén kőfejtés is történik;……………… Az erdőgazdaság 100
éves fordában kezeltetik; az erdőben uralkodó fák a tölgy (3/5 rész), bükk, cser; a faanyag
egy része épület és szerszám, más része tűzi fának használtatik fel s az uradalom saját
hajóin szállíttatik Aradra.
-1876-ban tartatott meg az első vándor közgyűlése az aradi gazdasági egyletnek állatkiállítással egybekötve – Kisjenőn.
L.Gaál Jenő
-.………..derék uri lakháza, pálinkafőző-gyára, 5 patak-, 1 Maros-malma a
lakosoknak, egy urasági patak- s egy száraz malom, sok szilvás és gyümölcsös. Hegyes
völgyes határa 14,000 hold, mellyből 24 7/8 urb. állomány, 360 hold majorsági iszapolt
föld; s a többi majorsági bikkes, tölgyes erdőség, mellyből a község részére elkülönítve
van 610 használható, 560 h. kopár legelő. Földe a Maros mentiben jó, s főleg kukoriczát
terem; juhot, kecskét tart…………… Birja Czigler Antal.
L.Fényes
- 1928 szeptemberében dr. Konopi Kálmán búzanemesítõ gazdasága,az Erdélyi
Gazdasági Egylet kolozsvári mezőgazdasági kiállításán vesz részt ,ahol I. osztályú
aranyérmet kapott.
L.Györfí Dénes
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Kovászi valamikor Kovaszinsz.
- Határa részint róna és igen termékeny, részint hegyes. Szőlőhegye a ménesihez
hasonló bort terem; erdeje és kőbányája van. F. u. a kamara.
L.Fényes
- a Mátra-, vagy Makrahegy aljában, a Csórván s egyéb hegyeken már 1412-ben
űzött szőllőmíveléssel.
- 1494-ben Haraszthy is szőllőbirtokos itten.
- 1466-ban, 1494-ben és 1561-ben mezővárosnak többször azonban csak falunak
írják.
L.Márki Sándor
-A középkorban katolikus lakosságú település, a 15–16.
században mezőváros volt.”…… 1595 után rövid időre erdélyi fennhatóság alá került.
1612-től Mágócsi Ferenc birtokolta uradalmát.
L.Wikipedia
- Határában 1913 körül 14 k.hold szőlő volt .
L.Gaál Jenő
- Akkoriban a mustos fehér, a bakator, az apró
fehér, a sárfehér, a purpureaszka és az ezerjó fajtákat
termesztették.
L.Wikipedia

Köved-valamikor Kujed

Kövedi kúria

-1561-ben öt faluból, Felső-, Kis-, Pap- és Dragánkevedből és Kevedkápolnásból
állt. Határa a borosjenői uradalom vadászterülete volt……A kamarától Nákó János
vásárolta meg 1820-ban. 1895-ben már a Korek család 2400 holdas uradalmának
székhelye volt, …..
L.Wikipedia
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A kujedi uradalom talaja sárgás, fehéres kötött agyag és elég termékeny.
Gazdasági kezelése három részre osztható : u. m. magángazdaság ,felestermelés és végre
haszonbérlet. A házi gazdaság 8 bérest, 4 kocsist, 5 csőszt és egy gazdatisztet
foglalkoztat. A birtoknak Korek Antal tulajdonát képező fele része bérlő által kezeltetik.
Az uradalom nagysága összesen 2400 kat. hold, Az épületek részint téglából,
részint fából építvék és jó karban vannak. Van pedig 3 lakház a falu közepén ; gazdasági
épületek: 4 ökör- és lóistálló, 2 nagy kukoricza-góré, kocsiszín, magtár,tisztilak,
pálinkaház és végre takarmányszín. A igavonó és jármos állatok száma 8 ló és 32 ökör.
Haszonmarha-állománya változó és a két gazdaságban 150—200 darabra rug.
Állattenyésztése 40—60 darab közönséges erdélyi fajú tehén, tenyész bika rendesen
svájczi faj. Házi állatokból saját szükségletre megfelelő mennyiség tenyésztetik.
A gazdaság felszerelése: 2 vetőgép, 1 járgányos cséplőgép, 16 drb kitűnő egy és
kétvasú eke, több vasborona, lógereblye, 2 kukoriczamorzsoló, különféle búza-rosták,
szecska- és répavágók, szőlőprés és egy daráló-malom. A pálinkafőzde pedig el van látva
3 nagyobb kígyó-üsttel összesen 20 hektoliternyi űrtartalommal és mintegy 500 hektoliter
erjesztőedénynyel és hordóval. Gazdasági rendszere eme kettős birtoknak kétféle. Korek
Péteré leginkább a feles vetésen alapszik. Fekete ugarról itt szó sem lehet és a következő
négy rendszert alkalmazza: két részét a birtoknak legelőül használja, egy része
kukoriczavetés és a 4-ik rész őszi vetés alá műveltetik.
A trágyát pedig a szőlőre és szilvásra fordítja.Korek Antal része egyfelől bérlő
által kezeltetik fekete ugartartás mellett. Van másfelől saját őszi és tavaszi vetése és feles
vetése és verge legelője is.
Az összesen 2400 katastrális holdat tevő birtok következőkép osztható fel:
erdőterület 150, szőlő és kertek 20, kaszáló 120, legelő 450, utak és egyéb haszonvehetlen
terület 60 és szántóföld 1600 hold.
A szántóföld felosztatik három részre és pedig: 150 hold fekete ugar, 700 hold
búza- és rozs-vetés és 750 hold tavaszi vetésre.
Az összesen 2400 katastrális holdat tevő birtok következőkép osztható fel:
erdőterület 150, szőlő és kertek 20, kaszáló 120, legelő 450, utak és egyéb haszonvehetlen
terület 60 és szántóföld 1600 hold. A szántóföld felosztatik három részre és pedig: 150
hold fekete ugar, 700 hold búza- és rozs-vetés és 750 hold tavaszi vetésre………
Trágyakészítés tekintetében a viszonyok kedvezőtlenek, miután a szarvasmarha
kora tavasztól a hó leestéig legelőn tartatik és így a trágya csakis a téli hónapokon át
termeltetik, mely mennyiség legfölebb 60- 80 holdterület trágyáztatására elegendő. A
szilvás és szőlő minden 3-4 évben trágyáztatik…………. a nagy menynyiségben található
szilvafák a községben és a szomszéd községekben darabonként 2 krért vásároltattak. A
nemesebb fajú szilva-, alma-, körte-, cseresznye és baraczkfák oltás által szaporíttatnak.
Az uradalomhoz tartozó szőlő 8 kat. holdra tehető.
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Marhahizlalás a legelőn történik, a sok széna és takarmány marhatenyésztésre és az
igavonó marha tartására fordittatik.
Valószínű, hogy a reformátió idejében e községet, melyet akkor állítólag Nyüjed
(Kujed) név alatt ismertek, magyarok is lakták. Magyar elnevezéssel biró düllői mint: Farkaság-, -Borság-valószínűleg magyaroktól nyerték elnevezésüket.
- A község határában 1913 körül 10 k.hold szőlő volt
L.Gaál Jenő
Határnevek: Farkaság, Borság,
L.Arad
Kuvin lásd Gyoroknál ma Gyorok része
Kürtös valamikor Kurtics
-Határa sik és gazdag termékenységü; sok dohányt termeszt; marha- és
juhtenyésztése nevezetes. Többen birják.
L.Fényes gróf Almássy Kálmán birtoka.
A Kurtics határában fekvő Almás-iratosi birtok.
-A legutóbbi — 1885.évi — katasteri felmérés szerint az összes terület 3610 hold,
ebből szántóföld 3446 hold.
- A gazdálkodás mindinkább külterjes jellegű.
Legelterjedtebb a három nyomású rendszer. Az egész birtok kisebb részletekre
osztott, rövid tartamú bérletek alakjában kezeltetik……..
- A falu határában 1913-körül 37 k.hold szőlő volt .
L Gaál Jenő
- A gazdatisztek éredeme , hogy Holdmézesen, Kurtícson stb. a faeke helyett
először hozták divatba a vasekéket, melyeket e községek büszkén viselhetnek
czímereikben.
L.Márki Sándor
- Kiváló magyar szarvasmarha-tenyészettel bir itt Freibeisz Miklós birtokos .
- Az Aradmegyei hitelegylet közbenjárásával eddig 10 önsegélyző egylet alakult
a megyében, köztük
Kurticson is. Van takarék- és segélyegylet is
Kurticson(1880)
L.Gaál Jenő
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-Az 1899-es decemberi országos mezőgazdasági kiállításon 1 dijat nyert a Korbuly
István lófélvér tenyészete .
L.Köztelek 1899 december
Határnevek: Csurka, Kenderhalom, Tapasztó, Udvarmező, Ponyvahát.
L.Arad
BÉRBEADÁS.
1896. évi októbertől bérbeadandó 217 magyar holdSZÁNTÓFÖLD,urasági lakház,
minden kellő gazdasági épülettel dísz-,gyümölcsös és konyhakerttel.
Bővebbet KURTICSON, Aradmegye SCHÁDER MÁRIA tulajdonosnál
L.Köztelek 1896 június 8
Lippa
- Itt fogták el a törökök 1603-ban Wathay Ferenc költőt, végvári kapitányt.
- Itt született 1819. január 6-án Degré Alajos író, publicista, a márciusi ifjak egyike.
- Itt bujdosott rövid ideig, 1849-ben Jósika Miklós író.
- Itt született 1898-ban Vass Zoltán orvos, fogorvos, egyetemi tanár.
L.Wikipedia
- Első ismert bírája Szűcs Simon, 1455-ból. Bíráját és esküdjeit Mátyás király
1473-ban –körűltekintőknek (circumspecti) nevezi). 1414-ben Vad Tamás, 1516—20-ban
Kovács Péter, 1525-ben Lukácsy Mátyás, 1531-ben Dancsok János, 1544-ben Szabó
István volt a bíró9), s 12 esküdt polgárral együtt alkotta a tanácsot. Úgy látszik, évrőlévre választották őket s mint nevök mutatja, a magyarok közől;
L.Márki Sándor
- a Maros bal partján, szőlőkkel és szilvásokkal koszoruzott hegyektől övedzve,
gyönyörü vidéken……… Határa 14,904 hold és 880 négyszögöl, mellyből szántóföld
3310 hold, 600 négyszögöl, kaszálló 1692 h., legelő 1375 h. 1000 négyszögöl, urb.
belsőség 1084 h., szőlőhegy 475 h. 1482 négyszögöl, tó és mocsár 100 h., erdő 6000 h. és
120 négyszögöl. Ezekből majorsági szántó 160 h. 600 négyszögöl, legelő 800 hold, 1000
négyszögöl, rét 200 h., szőlő 40 h. 100 négyszögöl, erdő 6000 hold és 1200 négyszögöl.
Mocsár 100 h., utak 400 hold, postaföld 64 h., 5 papi telek 150 hold, templom- és
iskolaföld 50 h.; a többi urbériség. Földe termékeny második osztálybeli, a dombokon
szürke agyag, lapályon szürke homokos; de egy darab dombos rész csupa fehér agyag,
melly csak igen esős időben szokott középszerüen teremni; a többi föld azonban minden
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gabonanemet jól megterem; bora kedves ízű; gyümölcse sok és szép; roppant erdeje sok
sertést, méhet táplál; határabeli kőhegy igen jó minőségü kovakövet adhatna, ha
mivelnék; s ugyan itt kitünő fazekas agyag találtatván; a lippai cserépedények
távolvidéken is becsültetnek, s ezek égetésével 200 fazekas foglalaltoskodik. Ezenkivül
van itt egy kis kőedény- és egy fénymázos vászon gyár. Az Erdélyből a Maroson lejövő
tutajok pedig tömérdek mennyiségben szállitják ide a fenyő deszkákat, léczeket,
gerendákat stb., s ezekkel nevezetes kereskedés üzetik.
-……….. magyarul Boszborda meredek hegy tetején épült régi vár,………
L.Fényes

Weszely Béla hordógyára Lippán 1895.

-Határa 14,904 hold és 880 négyszögöl, mellyből szántóföld 3310 hold, 600
négyszögöl, kaszálló 1692 h., legelő 1375 h. 1000 négyszögöl, urb. belsőség 1084 h.,
szőlőhegy 475 h. 1482 négyszögöl, tó és mocsár 100 h., erdő 6000 h. és 120 négyszögöl.
Ezekből majorsági szántó 160 h. 600 négyszögöl, legelő 800 hold, 1000 négyszögöl, rét
200 h., szőlő 40 h. 100 négyszögöl, erdő 6000 hold és 1200 négyszögöl. Mocsár 100 h.,
utak 400 hold, postaföld 64 h., 5 papi telek 150 hold, templom- és iskolaföld 50 h.; a
többi urbériség. Földe termékeny második osztálybeli, a dombokon szürke agyag,
lapályon szürke homokos; de egy darab dombos rész csupa fehér agyag, melly csak igen
esős időben szokott középszerüen teremni; a többi föld azonban minden gabonanemet jól
megterem; bora kedves ízű; gyümölcse sok és szép; roppant erdeje sok sertést, méhet
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táplál; határabeli kőhegy igen jó minőségü kovakövet adhatna, ha mivelnék; s ugyan itt
kitünő fazekas agyag találtatván; a lippai cserépedények távolvidéken is becsültetnek, s
ezek égetésével 200 fazekas foglalaltoskodik. Ezenkivül van itt egy kis kőedény- és egy
fénymázos vászon gyár. Az Erdélyből a Maroson lejövő tutajok pedig tömérdek
mennyiségben szállitják ide a fenyő deszkákat, léczeket, gerendákat stb., s ezekkel
nevezetes kereskedés üzetik. …….Patakok többen vannak, s egy Iváncsa nevü mocsárja,
melly kákát, nádat terem, s arról nevezetes, hogy benne vadmadarak nem tanyáznak. Régi
vára falomladékai a Maros parton a helységen keresztül a hajósok lakai mellett huzódnak
el; s kivált emlitésre méltó a Koazta Bea magyarul Boszborda meredek hegy tetején épült
régi vár, mellyből most csak egy csonka torony látható. Monda szerint a Maros
tulsópartján vele szemközt álló sólymosi várral a Maros alatt közlekedésben volt.
……….Egyébiránt Lippa hajdan királyi város volt, mint azt Zápolya János által 1529-ben
kiadatott, s 1611-ben Bethlen Gábortól megerősitett, s jelenleg a károlyfejérvári
káptalanban fekvő eredeti oklevél tanusitja. Birja a várost a királyi kincstár.
L.Fényes
A gyümölcsfa tenyésztés és kézikönyve. -10 színes táblával vagy 1 szines fali
táblával.
Kapható 1 frt 20 kr. bérmentes beküldése mellett Erdmann Róbertnél Lippán, (Temes m.)
német-magyar ' kiadás.
L.Köztelek 1891 deczember 23
- A község határában 38 k.hold szőlő volt 1913 körül.
L.Gaál Jenő
- Határnevek: Nyúlhegy, Tüskés
L.Arad
Lippakeszi
- Lippakeszi Árpád-kori település, egykor a Keszi törzsbeliek települése volt.
L.Wikipedia
Magyarád
- Nevét a Megyer törzsről kapta. Ez arra utal, hogy a névadás időpontjában ehhez a
törzshöz tartozó nép lakta
- III.Béla király 1177-ben itt 14 szölöt és 29 szőlőművelőt adományoz.
L. Kovách Géza
- 1214-ben gyümölcsöskert okleveles említése itt ./ Megyerként van említve Bihar
megyében a Tehnikatörténeti kronológia c. könyvben./
L.Csetri
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-magyarádi szőlő és borok..A Ménes-Magyarád borvidék fehérbor központja. A
környék borait magyarádi borokként ismerik. A faluról van elnevezve a Magyarádi
mustos fajta. .A falu szőlőiben termelt más fajták:Bakator, Olasz rizling, Ottonel
muskotály, Piros tramini, Királyleányka.A közeli dombokon kellemes ízű ,jól eltartható
borok születnek.
1746-ban 45 vincellér tulajdonában, 103 kapa szőlő van. 1851-ben 330 ha , a
filoxéra pusztítása előtt 364 ha szőlője volt. A hagyomány szerint három hegyen volt
szőlő az Öreg hegyen, az Uri hegyen, és Kis úri hegyen. Ez utóbbin teremtek a
legfinomabb magyarádi borok, melyek világhírűnek voltak minősítve. Ezen szőlőket
1630 és 1659 között II Rákotzí György és az atyjának fejedelemsége alatt telepítették
akkori neve Magyar -hát vagy Magyar Lát Peretsényi Nagy László szerint.A magyarádi
mustos citromsárgás ,savanykás, zamatos ,könnyű bor.
L. Csávossy
- Alagcsövezés van Magyaráton Tagányi István szőlőjében
- A község határában 632 k.hold szőlő volt 1913 körül.
- A sor és tőketávolság parasztszőlőkben 1 - 1 méter, úri szőlőkben 1,20-1,25
méter.
- Különösen a magyaráti humosus talajokon és nem déli fekvésekben nagy
terméseket érnek el, holdankint átlag 50 hektoliter bort, melynek ára must korában
jelenleg 18 — 20 frt hektoliterenkint, s igy érthető, hogy miért igyekszik minden
szőlőbirtokos elpusztult szőlőjét minélelőbb felújítani, vagy a kinek nincs területe,
ilyenhez jutni.
- Fehér bornak szolgált a mustos fehér, bakator, aprófehér, sárfehér, purpureaszka,
ezerjó s elszórtan kisebb menynyiségben hazánknak majdnem minden szőlőfajtáját
fellehetett itt találni. Magyaráton, Pankotán, Apatelken, a hol főleg csak fehér bort
termeltek –magyaráti- név alatt, a mustos fehér, bakator, aprófehér, Apateleken a fehér
bakator voltak a fő szőlőfajták. E fajok többnyire csak vegyesen voltak ültetve, ritkán
fajtiszta táblákban.
- A fehér szőlő is részben lebogyózva, parasztoknál csutkástól összezúzva vagy
csömöszölve, először kádba kerül, az erjedés beálltáig, körülbelől 24 órán út a musttal
együtt marad s azután kisajtoltatik.
- A fehér bort négyszer,………….fejtik le az első évben.. Készítettek azonkívül
rácz ürmöst és szalmabort is. Minthogy a borok a megtörésre általában kevésbé
hajlandók, a derítést csak ritkán alkalmazzák.
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- Vegyi összetétele az aradhegyaljai magyaráti bornak a következő : Magyaráti
fehér- 1883. Évi-: víz 88,22, szesz 9,50, vonatanyag 2,27, sav 0,85, hamu 0,14. Magyaráti
bakator -1883. Évi-: víz 87,68, szesz 10,30, vonatanyag, sav 0,60, hamu 0,16.
L.Gaál Jenő
- Jókai Mór 1858-ban, Erdélybe tartva járt a faluban: "Hét napot töltöttünk a híres
Magyaráton, ahová a szüret alatt Arad megye szépe, java fel szokott gyülekezni s a régi jó
idők mintájára barátságosan mulatni. Valaha híres ünnepélyek voltak a magyaráti szüret
napjai; ez volt a gyűlhelye a főrendnek és középosztálynak, mellyet sehol olly egyetértő
barátságban összeolvadtan látni nem lehet, mint itten."[3] A látogatás élményét később És
mégis mozog a föld! című regényébe is beépítette. Ide helyezte Bálvándy báró
regénybeli kolnáját (présházát)
L.Wikipedia
Magyarádi mustos:.
-Őshonos fehérszőlő-fajta Arad -hegyalján .Olyan sajátos hegyaljai jellege van
mint Tokajon a Hárslevelűnek. Kristályos fény,zöldessárga szín, üde,,gazdag boros
illat,kissé citromos,üdítő, hosszú lecsengésű íz, elegáns savakkal dúcolt gerinc jellemzi.
Bár könnyű bor,nem tűnik könnyűnek,igazi beszélgető bor,kártya mellé is ajánlható,nem
főbántó,de magát itató. Remek kísérője a halételeknek,kiváló pezsgőalapbor,igen hosszú
életű.
L. Csávossy
- Arad , 1873. Oct. 24.
Magyaráti szőlőmből tenap érkezém haza. A szüret e hó 13-án kezdődött és a
legpompásabb nyári meleg kiséretében folyt le. Nagy volt a hőség egész szüretünk alatt,
ugy hogy a must alig jutott a hordóba, két három óra múlva már elkezdett zajosan forrni,
és forrt oly mértékben, hogy alig győztük a hordókat, melyek a szokottnál nagyobb
hézaggal töltettek meg, a kifutástól megmenteni. A „kisuri hegy" aljában fekvő hat
catastr. holdnyi szőlőm, melynek fele lapályos s itt-ott vizállásos, és csak fele lejtősebb,
az idei sok mindenféle kellemetlenség, áprilisi fagy, május juniusi folytonos esőzés, jég
és oidium Tuckeri daczára körülbelől 500 akó kiforrt mustot adott .Ezért magyaráti
királynak szólítanak, minthogy az egész hegyen én kaptam a legszebb eredményt. Jöttek
is látogatóim, köztük Dr. Patrubány Gergely pesti orvos is és mások megnézni szőlőmet,
hogy azzal, melyet 1868. évben oly elhagyott állapotban vettem át, mit csináltam, hogy az
emlitett sok kellemetlenség daczára ily szép és egészséges termésem van ? Általában
elterjesztették rólam azon kedvező hírt, hogy néhány év múlva szőlőm lesz a magyaráti
hegyen a legtöbbet termő.
Naray Imre.
L.Borászati 1873 október
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Az 1875-ős borászati kiállításon a fehér asztali borok közül elsőrendünek
találtatott
- . Domány József 1866-ós ,1868-magyaráti bora és az 1872. magyaráti rizling bora.
L.Borászati 1876 március
- A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve: Atzél Péter, Magyarád, jeles fehér asztali boráért. Dr. Gáll József, Ménes,
jeles vörös asztali boráért, Vásárhelyi Béla, Magyarád, jeles fehér asztali boráért. Wasmer
Adolf báró, Magyarád, jó fehér asztali boráért
L.Borászati 1885 november
A ménes-magyarádi borvidék képviselete a mintapinczei kollektív
kiállításban meglehetős volt; nevezetesen kiállított: a ménesi vinczellérképezde kitűnő
ménesi kadarka aszút, bakar és egyéb fehér borokat; Vásárhelyi Béla és báró Wasmer
Adolf magyarádi fehér asztali bort; Kintzig József paulisi fehér siller és vörös bort; dr.
Gaál József 1876. és 1881-iki ménesi kadarka vörös bort; Aczél Péter magyarádi bakar és
vörös burgundi bort és Faur János 1875., 1879., és 1880-iki lugosi pecsenye- ; bort.
- Határa 4593 4/8 hold, mellyből 1696 h. szántó, 848 2/4 kaszálló, 841 h. legelő,
841 h. szőlőhegy, 367 hold belsőtelek. Ebből majorsági föld csak 62 h. kaszálló; a
szőlőhegy dézmás; a többi urbériség. Földe középszerü, s terem buzát, kukoriczát és
zabot. Szőlőhegye felette hires bort ad. Birja b. Ditrich József.
L.Magyarország geográfiai szótára
-A baromfitenyésztéssel okszerűen foglalkozik Atzél Péter Magyarádon, aki
különböző kiállításokon kitüntetéseket is nyert,…….
L. Gaál Jenő

Magyarpécska lásd Pécskánál
Majláthfalva
-gróf Majláth országbíró közbenjárására, magyar dohánykertészeket telepített le .
L. Borovszky Temes
-Hatalomváltásig itt gazdakör működöt
L. Berkeszi István dr.
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-„Majlátfalva amely kamarabirtokon 1819-ben települt. Miután Majláth akkori
országbírónak része volt a megszállásban, a falut róla nevezték el.
-Törzslakossága vitathatatlanul Szeged népéből, de nem közvetlenül a városból és
környékéről került oda, hanem a szintén szegedi gyökérzetű Szentmihálytelek,
Törökkanizsa, Nagykikinda, Verbica, Magyarcsernye, Száján, Torontáltorda, továbbá
Hódmezővásárhely odavándorolt katolikus dohánykertészeiből ötvöződött össze.
L.A szegedi…..
-1819-ben Temesközi /bánsági/ és Csanád megyei gazdák és dohánykertész
családok alapították a községet a Harangod folyó bal oldalán. A hely volt már lakott,
Túregyháza de Szőlős és Serfesd elnevezés is előfordult . Vinga és Fönlak községek
között nyugatra fekszik. A községtől dél-keletre voltak a Bezdán, Szőke, Sörös és a gróf
Woracziczky tanyák. A lakosok a rokonságot sokáig föntartották a bánáti Szaján ,
Magyarcsernye és a Csanád megyei szőregi és makói rokonokkal. Szomszédos falvak:
Monostor Fönlak ,Fönlaki vár, Szentpéter ,Németszentpéter , Zádorlak , Kétfél , Vinga,
Ság ,Mezőság.
.- A községben Gazda kör, Hangya szövetkezet, négy vendéglő működött.
Mesterember volt minden szükséges mesterségben.
-Vállalkozói rátermettséget és kitartó munkát igényelt a szerződött
dohánykertészet, de egyben kitörést is a gyarapodásra. A Csanádi Egyházmegye népe a
Tisza és a Maros mindkét oldalán sokáig művelte ezt a foglalkozást. Őshonosak ezen a
vidéken. Majláthfalva lakossága nem államilag telepített, mint a volt szomszédos sváb
falvak, akik idegenből jöttek, ingyen földet és kiürített házat kaptak. A majláthfalviak
maguk bérelték a földbirtokostól a földet több évre dohány, búza kukorica termesztésre.
A házak úgy épültek, hogy 1-2 szakaszos dohánypajtát is magukba foglaltak. 1851 től a
dohány állami monopólium lett. A dohányfinánc, állami alkalmazott, a határban évente
kimérte a területet. A kertészeket állami dohánymaggal ellátta, felügyelte a melegágyas
palántanevelést, kiültetést, a gondos kapálást, a levelek érettségét szedésre. A
dohányleveleket felfűzték, a dohánytűvel madzagra húzták, a két végére faágból készített
kuka (kampó) volt kötve, így akasztották a szergyiára a pajtában szárításra. A finánc
ellenőrizte a mennyiséget, minőséget. Késő ősszel végezték a válogatást, csomózást,
bálázást, majd következett a mázsálás, a dohány kifizetése. Szokás volt a gyerekeknek
cukorkát, fügét és narancsot hozni a városból. A környező falvakat is Majláthfalva látta el
jó vágott dohánnyal, ezt már profi kupecok intézték éjjel. A büntetés nagy volt. Később a
román állam úgy védekezett, hogy nem árusítottak cigarettapapírt, ez is csempész árú lett,
Magyarországról hozták.
-XX. sz. második felében sokan áttértek a kalocsaihoz hasonló piros paprika
termelésére. Majláthfalva lett az őrölt pirospaprikával Erdély ellátója, Székelyföldtől
Nagybányáig ismerték, Temesváron állandó árusító hely volt. Mint háztájit termelték,
elmunkálása hasonlított a dohányra, a melegágyas palántaneveléssel kezdődött, a csöves
paprikát is felfűzve szárították. A magot saját maguk válogatták, mondhatjuk, hogy van
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majláthfalvi fajta. Őrlésével is többen foglalkoztak, úgy szintén az értékesítésével. A
majláthfalvi őrölt pirospaprika márkanév lett.
L.Wikipedia
Monógráfiát Dr.Albert Ferenc készített afaluról.

Marosberkes
1787-ig mai helyétől két kilométerre északra, a Maros mai holtága mellett
feküdt, ami akkor a folyó főmedre volt. A gyakori áradások miatt 1787-ben a
Zselénszkyek tölgyese helyére költözött. A költözés előtt a tölgyerdőt kivágták, a helység
alaprajzát a széles, két kilométer hosszú főutcával és az azt egyenlő közökben metsző hét,
egyenként hétszáz méter hosszú mellékutcával mérnök tervezte. Néhány tölgyfát
meghagytak, pár öreg tölgy ma is látható a kertekben.
L. Wikipedia

Marospetres
-

Szalbek kastély

1895-ben 9 316 kataszteri holdasuradalma 88%-ban erdőkből állt.
L.Wikipedia

Marosszlatina
A maros-szlatinai uradalom területe 15,700 katasztrális hold. Tulajdonosa a Munk
H. és fiai czég. Áll 15.000 kat. hold erdőből, 700 kat. hold rét, mező, szántóföld és
legelőből. A birtok házilag kezeltetik.
-A gazdasági felszerelés áll a megfelelő igavonóállatokból, eszközökből és
gépekből. A hivatalnokok száma 6, fizetésük 300—600 frt, lakás, fűtés, világítás és a
szokásos deputátumokból áll. A munkások száma nagyon változó és az sokszor 300-ig
emelkedik………
-. Az állatállományt 50 — 70 szarvasmarha és 200—400 sertés képezi. Különben
itt a mezőgazdaság és állattenyésztés mellékes, az erdőkihasználás a fő foglalkozási ág.
L.Gaál Jenő

184

10 e z e r h o l d a s , bővizű területen levő bükkfa-makkoltatásolcsón kiadó. M a r
o s - S z l a t i n a i u r a d a l o m, állomás , Aradmegye
L.Köztelek 1901 szeptember 21
-Itt született 1897-ben Szenes Piroska író, újságíró.
-Itt ölték meg rablógyilkosok az 1849. augusztus 15-ről 16-ra virradó
éjszakán Madách Imre nővérét, Máriát, annak férjét, Balogh Károly honvédőrnagyot és
gyermeküket.
L.Wikipedia

Mácsa

Csernovits-Károlyi kastély .

-1 8 6 2 - t ő l a K á r o l y i c s a l á d t u l a j d o n a , e k k o r k e r t j é b e n m e l e g h á z
és úszómedence is volt.
L.Várak útján –internet
- …….. gazdag határral, juhtenyésztéssel………
L.Fényes
- Az urasági nagy parkban Damjanich és Lahner vértanúk hamvai pihennek.
Holttestüket titokban Csernovics Péter hozatta el Aradról és temettette el saját kastélya
kertjében.
- Itt született Rodiczky Jenő mezőgazdász.
- 1579-ben
37
adófizető
magyar
család
lakta,
később
elpusztult. Erdélyi, szatmári és máramarosi románok és 1832-ben szentmártoni németek
költöztek be. A magyarok uradalmi cselédek és alkalmazottak voltak.
- Híres az itt termesztett paradicsom.
L.Wikipedia
--Kertjében korabeli melegházak, …….találhatók…………, 17
park ….arborétum, többek között egy páfrányfenyő (Gingko biloba)otthona.

hektáros

L. Dr. Somogyi
A gróf Károlyi Tibor mácsai uradalom.
hold 11

-öl, kert 23
— A birtok körül
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van árkolva, ákáczfa szegélylyel beültetve, kivéve a nagyobb székes foltokat. Van a
gazdaságban több nyár-,akácz- és eperfa-sor ; szétszórva a birtokon 1/2—1 holdas
remisek, összesen14.
Vásárjai Arad, B.-Gyula és heti piacza Kurtics.
Különben nagyobb eladásainál fogva nagy kereskedőkkel van összeköttetése.
Közlekedési utai a föld vegyülete mellett tűrhetők; főterményeinek elszállítására a jól
gondozott megyei út szolgál — Az uradalom fel van osztva 4 gazdaságra, u. m. Ábrány,
Topilla, Simánd és Újfalura.
A házi kezeléssel foglalkozik egy intézkedő, egy számadó és három gazdaság
kezelő-tiszt 2 gazdasági segéddel. A tisztek gazdaságaikban laknak. Az uradalomban van
3 béresgazda, 10 kocsis, 90 béres, 6 csősz, 20 nyári béres április 1-től november
30-ig, juhász számadó és 17 bojtár, kanász számadó és 7 bojtár,vinczellér, csikós, gulyás
2, gépész, fűtő 2, kovács 2, kovács-segéd, k.tanoncz, bognár 2, bognár-segéd, kőmives.
Az épületek többnyire szilárd anyagból emelték. Van Mácsa községben
egy újonnan átalakított csinos úrilak, körülvéve 40 hold ízléses parkkal; van ehhez egy
szép úri istálló, egy nagyobb istálló lovak és részben a tehenészet számára, kertészlak és
kerti bojtárok lakása, a kertben egy nagyobb üveg és 2 melegház, továbbá egy
lovászmesteri lak. Ez utóbbi lakok távol a kastélytól elkülönítve vannak. Még a park déli
szélén van egy tiszti- és egy cselédlak; az előbbi a számadó-tiszt lakása, az utóbbi az
ábrányi cselédeknek szolgál lakásul. A magtár az istállók udvarának északi szélén áll. A
faluban a parkkal szemben van a tiszttartói lakás. Az egyes majorok mind nagyon szépen
vannak épületekkel ellátva.
Igavonó ló van 40 darab,jármos ökör és pedig bivaly 12,magyar fajú fehér ökör
őszszel befogott tinókkal együtt 220 darab.
A haszonmarha állattenyésztése tehenészetből, (15 tehén, 2 bika és 16 darab
növendék marha) áll s csupán a tulajdonos házi szükségére szolgál.
E mellett leginkább a használatban levő hámos lovak neveltetnek félvér mén után.
Évenként 14—18 drb. kerül befogásra 4 éves; 1—3 éves van összesen 7 0 - 75 drb.
A gulya (vett tinók) állománya (1—4 éves) átlag 160—170 drbot tesz.
A Merinó-fajta birka 4 — 5000 drb. között, a fésűs juhállomány pedig 2 5 0 0 3000 között váltakozik.
A sertésnyájat 200 drb. kocza utáni szaporulat képezi.
A baromfi tenyésztés főleg 200 — 250 drb. fáczán és 1 0 0 - 1 5 0 drb. pulykából
áll.
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Van 2 drb. 10 lóerejü, 1 drb. 8 lóerejü Clayton-féle gőzcséplőgép. 10 sorba vetőgép
Garret, Khüne és Nicholson-féle és egy szórvavetőgép. Használatban van 6 drb. Sack
mélyítő, 20 drb. Clayton-féle 3-as és 4 kettős eke, egyes eke 75 drb., Grubber porhanyitó
3 és takaró 7 drb. ekéje, tagolt Howard-féle vasfogas boronák; rögtörő és közönséges
tagolt hengerek. A szekerek és kocsik házilag állíttatnak elő.
Van az uradalomnak 4
kilométer hosszú, 50czentiméter vágány szélességű Ditrich és Krupp féle mezei
gazdasági vasútja. 24 drb. vasúti egyenként 4 méter hosszú és 8 kerekű kocsival. A vasút
leginkább Aradról beszerzett trágya szállítására építtetett, de répa és tengeri hordására is
használtatik; szemes élet hordására is alkalmas.
A gépek és szerszámok értéke 54,540 frtot és 58 krt képvisel.
Az uradalom központilag vezettetik. Élén a rendelkező tiszttartó áll, alárendeltjei a
kezelő-tisztek; ellenőrzést az intézkedő mellett a számvevőség végzi. Üzeme belterjes. A
vetés forgásnak alapját a norfolki négyes forgó képezi, mely a körülményekhez képest 5
— 7— 8 — 10-es váltóforgóvá alakul, takarmány, névszerint lóhere, luczerna, zöld
ugarban takarmány-bükköny, termeléssel összekötve.
Termesztetik búza, repcze, rozs, árpa, zab, kukoricza, dohány, köles, burgundi répa
takarmánynak és szinte takarmánynak marhatök, sőt kender is, de csak saját szükségletre.
—
Bevettetik évenként: repczével 250 hold, búzával 1430, rozszsal 70, őszi árpával
20, tavaszi árpával 400, zabbal 222. magbükkönynyel 30, kukoriczával 686. dohánynyal
230, répával 95, kenderrel 4. lóherével 164,, luczernával 30 , takarmánybükkönynyel 280
hold.
A termés kat. holdanként 6—9 métermázzsa búza, 5—7 mm. rozs, 6—13 mm.
árpa, 8—14 mm. zab, 6 — 9 mm. tengeri, 4 — 8 mm. dohány között váltakozikA
lóheréből minden másodéves vetésből hagynak magot, miután átlag 1—3 mm. Tiszta mag
várható. A munkás viszonyok a jobbak közé tartoznak, mert Abrányt ,Mácsa, Topillát
Mácsa és Kurtics, Simándot Simánd és Székudvar ellátja munkással. Az aratók részesek
szoktak lenni tartással 14-ik rész mellett.
Évente állattenyésztés után összekerült és aradi szeszgyártól vett trágyával 738—
750 hold trágyáztatik meg, 300 mmázsát adva egy holdra. Aradról azelőtt évenként 800—
900 waggon trágya szállíttatott 4 frt 50 krjával, kiszállítása 5 frt 19 kr., lerakása 40 krba
jött. A lerakóhely az uradalom területén a puszta szélén van ; a telepről a trágya mezei
vasúttal továbbíttatik s igy 1 holdnak 300 mmázsával való trágyázása legkevesebb 36
forintba kerül. Ezen módon javitja földjeit már 1883. óta.
Korábban évente 7000—8000 frt kiadása volt csupán trágyára. —
Van minden gazdaságban faiskola ákácz, platán, szerecsendió és fenyőfákból,
melyek leginkább saját szükségletre fordíttatnak ; a kertészetben a gyümölcsfát
szaporítják.
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Az uradalomnak egy homokos partos helyen fekvő szőlője karó mellett karikás
műveléssel kezeltetik; termése házi és uradalmi szükségletre használtatik. A termés átlag
20 hectoliter. Az uradalom igavonó jószágából az ökrök közül évente kisorsolt 44—48
darabot télen répa és száraz takarmányozás mellett meghizlal s ezt Bécsben értékesíti.
Téglát saját szükségletére minden évben égettet. Az uradalomnak van egy szépen
beosztott 100 hold fáczános ültetett erdeje. Van benne akácz, tölgy, cser, nyár, nyirfa,
fenyő és különféle bokorfák. A fasorok és a határiak vágásra felosztása után az uradalom
évente vágat 1200—1800 köb78 méter fát.
- Kiváló magyar szarvasmarha-tenyészettel bir itt gróf Károlyi Tibor .
- A megyében nagyobb sertéstenyészete van gróf Károlyi Tibornak
-A falu határában 1913-körül 26 k.hold szőlő volt .
L.Gaál Jenő
-“…….híresek voltak Csernovics Péter mácsai teli- és félvérei,……..”
L.Márki Sándor
A mácsai kisgazdaságok.Erdőbirtok parasztkézen egyáltalában nincsen.
A szőlőbirtok e község határában csupán néhány holdra terjed. Ezen kívül a szomszédos
községek határaiban is sokan bírnak a helybeli lakosok közül 20 évre haszonbérbe adott s
szőlővel beültetett, mintegy 150 kat. Hold területet apróbb parczellákban.
A parasztbirtokok nyomás szerint parczellákra oszlanak.
A község határában termeltetik a gabnaneműekből búza, rozs, árpa és zab;
hüvelyesekből csak a bab, kertileg vagy szórványosan kukoricza között; a kapás
növények közül pedig kukoricza, burgonya és kevés répa; a kereskedelmi növények közül
a kender, amit azonban a nép csak saját szükségletére használ fel.
Átlag kataszteri holdanként van a gabnaneműekből 5 métermázsa, a kukoriczából
6 métermázsa termés. A házi szükséglet meghagyása mellett a fölösleges terményeket a
nép mindjárt aratás, illetve elkészítés után készpénzért
a közeli piaczokon, Kurticson vagy Aradon, adja el.
Tenyésztik a közönséges magyar fajtájú lovat, szarvasmarhát, sertést és a
hosszúszőrű síksági raczka juhot, melynek gyapját a nép csinos, színes
…………szőnyegek készítésére dolgozza fel.
Az apa állatok jók, mert a községnek van állami mén fedeztető állomása. A sertés
és szarvasmarha apa állatokat pedig kitűnőbb tenyésztőktől szerzik be.
L.Gaál Jenő
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Mácsai ménes -1903.
Tulajdonos: gróf Károlyi Tibor
A ménes helye: Mácsa, Aradmegye
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 8000 k. hold.
Alapitotta jelenlegi tulajdonosa 1891-ben, az anyakanczák a gazdasági igásfogatokban
járnak.
A tenyésztés 2 különböző irányban folyik,a mennyiben angol félvért és hidegvérüeket
tenyésztenek. Az utóbbiakat a muraközi és ardenni fajták keresztezésével állítják elő.
Az angol félvér ménes kanczáit a mácsai állami fedeztető állomás ménjei, mig a
hidegvérű kanczákat egy saját nevelésű, fentebb emlitett keresztezésből származó mén
fedezi.
Állomány 27 drb anyakancza s ezekből 10 drb angol félvér, a többi hidegvérű.
Egész lóállomány 70—80 drb között mozog.
Tenyésztési czél: nemes kocsilovak és nehéz igáslovak előállitása.
Felnevelési rendszer:csikók elválasztásig a befogott kanczával járnak,elválasztás után a
ménesbe kerülnek legelőre A csikók kora tavasztól késő őszig legelőn járnak, e mellett 1
évesek 6 liter, a többi 4 liter zabot kapnak naponként és fejenként.
Beszorulás
után
lekötve tartatnak zabadag mellett és 4—5 kiló szénát és tavaszi szalmát kapnak. Alkalmas
időben a nap nagyobb részét az istálló előtt lévő korlátban töltik.
A muraközieket három éves korban könnyű használatra befogják. Félvérek 3¾
éves korban leköttetnek, előzőleg nyereg alatt idomítják s csupán a betöltött 4 éves
korban fogják be. A számfeletti muraköziek 4—5 éves korban adatnak el; könnyűek, a
menynyiben háti lovaknak alkalmasak, 4 éves korban eladatnak, avagy kocsi előtt
használják őket.
L.Podmaniczky
Máriaradna
- A község határában 1913 körül 273 k.hold szőlő volt.
- A legelterjedtebb szőlőfajták voltak: Radna, Paulis, Ménes, Gyorok, Kuvin
községek szőlőiben vörös bornak: a kadarka; itt-ott lehetett találni nagy-burgundit,
oportót s más vörös bor fajtákat is de csak elszórtan.
L. Wikipdia
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- van takarék- és segélyegylet is Radnán(1889)
L.Gaál Jenő
- Máriaradnai búcsu.
A lakósság földmiveléssel és bortermeléssel foglalkozik.
-a radnai szőlő és bor: Itt kezdődik Arad-hegyaljához tartozó Ménesi borvidék.
1851 -ben kb 270 ha szőlő volt a határban,a szőlők a Nagyhegyen és a Kőrishegyen
voltak.
L. Csávossy
Radnai kisbirtokok
-Itt a mezőgazdasági birtokok egyedül a parasztbirtokos osztály kezében vannak. A
szőlők nagy része szintén a parasztoké mezőgazdasági birtokkal vegyesen ; erdeje
azonban nincs.
A parasztbirtok nyomásokra és parczellákra oszlik. A megmívelés szabadsága
bizonyos vetés-forgási szabályokhoz s ezekhez hasonló szokásokhoz van kötve.
A községtől távol fekvő radnai pusztában inkább a tanyai rendszer honos,
-a szarvasmarha a hegyi vidéknek megfelelő faj. Sertésből a vegyes, juhokból a
magyar-faj, kecske pedig a közönséges tenyésztetik;
L.Gaál Jenő
Mennyháza
-Itt hunyt el 1906-ban Czárán Gyula, az Erdélyi-szigethegység turizmusának
úttörője. Emléktáblája utolsó lakóhelye, a Zubor-villa falán, sírja a római katolikus
temetőben található.
L.Wikipedia
Ménes (1333ban-Palülése) Grassalkovics kastély
-A középkorban valószínűleg magyar, katolikus népességű falu és már akkor
bortermelő jobbágyfalu volt.
-A kincstártól Grassalkovich Antal szerezte meg, aki 1744 körül már nagyobb
mennyiségben készített vörös aszút, amit 1745-től nagyobb távolságra is szállíttatott.
- A század végére a 678 holdnyi szőlőből 480 volt bebírók tulajdonában.
-A ménesi kadarka és a kadarkaszőlőből készített aszú a 18–19. században a
legjobb hírű magyarországi borok közé számított. Edelspacher György birtokos 1800-ban
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már Lengyelországba is szállította, az 1862-es londoni világkiállításon pedig a magyar
borok királynéjának választották. A környező tájat a szőlőbirtokos családok présházai –
helyi nevükön kolnái(a délszlávból származó román colnă szóból) – tarkították. 1828-ban
………kamarai ispánság és kincstári erdőfelügyelőség is működött benne. Mezőőrségét
1840-ben állították fel, hegytörvényeit 1842-ben fogadták el. Az 1848 körüli évekre
bortermelése elérte az évi 150 ezer akót.
- A volt Grassalkovich-kastélyban a magyar állam 1881-ben három éves
vincellérképző iskolát indított. Az iskolában az első évben 24 diákot oktattak, akik főként
a környékről érkeztek a hegyközségek, a birtokosok és a gazdasági egyesületek
ösztöndíjasaiként. Nemsokára, 1885-ben megjelent a vidéken a filoxéra, majd 1889-ben
a peronoszpóra is. Az iskola 1888-tól oltványismereti tanfolyamokat tartott, 1891-ben
pedig hároméves programját egyévessé szervezte át. Főként a saszla, a kecskecsöcsű és
a rózsaszín bakator fajtákat igyekeztek népszerűsíteni. Az iskolának is köszönhető, hogy
az új betegségek nem tudták elsöpörni a ménesi bortermelést. A határban álló előkelő
kolnák mintájára 19. század végén előbb a kereskedők (a Brumhuber, Neumann,
Almássy, Fischer, Kende és Messeny családok) építettek maguknak négy-öt szobás,
„úrias” házakat a faluban, majd a legmódosabb parasztcsaládok is.
A vincellérképzőt 1912-ben Bihardiószegre helyezték át, a ménesi kastélyban
kutatóintézet működött tovább. A trianoni békeszerződés után, 1921-ben a román állam
szőlészeti alsóbb iskolát indított a kastélyban. 1924 és a második világháborúközött
átlagosan évi ötven benntlakó diákja volt az iskolának, amelyhez 1924-től ötven hold
szántó tartozott Ötvenespusztán, 1927-től tíz hektáros oltványiskola Barackán
-A Hagya család dalmáciai minta után épült egykori kastélya, a Villa Marina, a
település határában.
-A romos volt Ortutay-kastély.
-Kovács Árpád házában működik Románia egyetlen méhészeti múzeuma .A
faluban bor muzeum létezik.
L.Wikipedia
Ménesen s a Hegyalján már a XII. század végén is volt bortermesztés, a vörösaszú
készítése azonban csak 1709 táján kezdett divatba jönni. Elhírlelték, hogy, mint
Tokajban, aranyporos fürtöket is találtak; aranyat azonban csak 1783 óta hoz a
tulajdonosoknak e bor, mert ekkor kezdték Anglia s 1841 óta Amerika felé kereskedésbe
küldeni. Közmondássá lett, hogy „tokajit a betegnek, ménesit az egészségesnek”! A vörös
aszúnak kellemes, szegfű-illata és igen jó zamata van. 4–5.000 hektoliter aszú s 3–4.000
hektoliter máslás készűl évenkint e borból, mely, Vörösmarty szerint, „setét, mint a
czigányleány”. Kelendő a világos aranysárga színű ménesi is, melyet savanykás íze,
kitűnő zamata, tükör-tisztasága és jó illata miatt kedvelnek. Együtt véve 60–70.000
hektoliterre teszik a ménesi bortermést.
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A szőlősgazdák itt a karikásmívelés barátjai; olyan fajta szálvesszőket eresztenek,
mint példáúl a rajnavidékiek, csakhogy az évenkint megkimélt egy-két szálvesszőt még
hosszabbra hagyják s nem vízszíntesen, vagy félívre nyújtják a másik tőke felé, hanem a
sor irányában saját karójához egyiket fölfelé, a másikat lefelé fordítva, egész ívre hajtják
meg s két helyen is megkötik rafiával, fűzfavesszővel, vagy sással. A szőlőmívelés helyes
módjára most a Mária-Terézia-hegyen fölállított vinczellér-iskola tanítja a népet.
L.Osztrák-Magyar
-A ménesiek (lásd a Borászati lapok 1858. év 85. lapját) hat héttől kezdve 8—10
hónapig, sőt évekig is rajta hagyják a bort az asszutésztán, de a felül úszkáló
szőlőmagokat egy pléhkalánnal leszedik, nehogy állitások szerint a bor kesernyés izt
nyerjen,………….
-gr. Nádasdy Lipót öt ménesi borral , melyek között egy fehérbor is volt vett részt
az 1869-es boroszlói bor kiállításon.
L.Borászati 1869
-Ifjabb gróf Nádasdy Ferencz ur ő méltóságának ménes-gyoroki szőlőbirtokára
kerestetik egy alkalmas egyén, ki ugy a szőlőszet- mint a borászatban elméleti és
gyakorlati jártassággal bir, s magát képesítve érzi, korszerű kezelés által a kitünő ménesgyoroki boroknak a világpiaczot megszerezni. A kellő bizonyítványokkal felszerelt
jelentkezések aprilis hó végéig alólirottnál, Budapest, Bálvány utcza 7. sz. nyújtandók be.
Vuncsó Gyula
L.Borászati 1875 április
- A Terrel-féle pasteurizáló-gép Ménesen.
Arad-hegyalja déli részén, illetőleg Ménesen, f. é. april 2. és 3-kán működött a
Terrel-féle borhevitő-gép. Yockenberger, Amerikába települt hazánkfia, mint practicus
üzletember, ismerve hazai borászatunk primitiv állapotát, midőn borvásárlást kezdeni
merészkedett: egyszersmind a „Terrel aux Chénes"-féle gépet sem hagyhatta el; biztosan
tudván, hogy csak ily eszköz segitségével éri el azt, a mire törekszik: a czélt, a sikert. És
jóllehet a pasteurizálási mód által a tisztán kezelt, úgynevezett világostükrü bor —
egyszermindenkorra — megóvatik is a megtörés és zavarodástól, mégis a külföldi
piaczokra nem fog vitethetni soha is az oly keverékü folyadék vagy gyenge erejű bor,
mely mustafer- vagy ilynemű silány fajokból állíttatott elő; hanem csak az olyan: mely
erő, íz, szin, illat és jóság tekintetében a külföldi igényeknek kielégitő- leg megfelelend;
ez pedig csak akkor fog lehetni: ha fajboraink lesznek. A jövőt illetőleg, okosan
cselekszik tehát minden szőlőtulajdonos, hahogy válogatott szőlőfajokat szaporít
szőlejében; még okosabban pedig az olyan, a ki újból teremtve vagy parlagot ültetve,
kipróbált s megállapított jóságú szőlőfajokkal ülteti be telepét, mert ezeknek jövőjök van.
A Terrel-féle pasteurizálógép, oly teljes és tökéletes mechanismus, hogy az a boriparra
valóságos nyeremény, nemcsak mint borhevitő eszköz, hanem mint borlefejtő gép is:
mert elszedve a csöveket a kazánról, előttünk áll teljes borfejtő csöveivel az összhangzó
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borszivattyu, mely egyszerű, mondhatni egy kéz segitségével könnyen mozgatható levén:
erőt fejtve — nyomás által — egyik hordóból a másikba, gyorsan, halkabban, vagy a
miként tetszik — vezeti át a bort. A Terrel-féle pasteurizáló-gépet minden oly gazdasági
egyletnek, melynek területén szőlőcultura is van, hovaelőbb birnia kellene! Még egyet.
Az említett gépkazán belcsövecskéi, nemkülönben a kazánra kívülről csavarokkal
hermetice illesztett vastag körcső belsejében a kazánéival teljesen összevágó többrendü
csövecskék okozzák: hogy kevés fűtőanyag emésztetvén fel, az 55 — 60° C. mégis
sikerrel éretik el. A bornak illata-, jósága-, ereje- és szinéből a pasteurizálás mit sem von
le.
Rövid időn a már az egyik csőből pasteurizáltan folyt bor — lágymelegen is
igazolta ezt; a kurta idő alatt meghütött bor pedig teljesen bizonyitotta. A mi áll a fehér,
ugyanaz áll a vörös borra is. A tények beszéltek
Nagy Zoltán.
L.Borászati 1872 április
- Az 1873-as bécsi világkiállításon a nemzetközi borverseny zsürije Varjasy
József, Magyarország, Arad, fehér ménesi boráért érdem érmet adott.
L.Borászati 1873 szeptember
- A ménesi vincellér iskola.
- Kiemelkedő épület a díszes vincellér-iskola, mely az egykori birtokos
Grassalkovics Antal herceg kastélya volt./bővebben a ménesi vincellér-iskoláról a z”
erdélyi magyar gazdasági iskolák” címszó alatt-/
L. Dr. Somogyi
- Az 1896-ban a ménesi vinczellériskolában 1 kat. hold 5 éves csemege szőlőtábla
64 métermázsa asztali szőlőt adott. Ebből 9 métermázsa szőlő, mint eladásra alkalmatlan,
borrá let feldolgozva, 55 métermázsa szőlő pedig 30 írtjával egy budapesti kereskedőnek
adatott el s így az 55 q. szőlőért 1750 frt folyt be; levonva ebből a megmunkáltatási
költség fejében 120 frtot, egy k. hold 5 éves szőlő 1630 frt tiszta hasznot adott.
L.Gaál Jenő
- Borászati tanfolyam néptanítóknak. A tanfolyam két részletben fog megtartatni
és pedig a tanfolyam első része április 27-étől május 10-éig, a második része pedig
októberben 14 napig Ménesen
L.Köztelek 1899 március 29
-a ménesi bor: A XIX .század egyik leghíresebb aszúbora az erdélyi borvidéken
a ménesi rózsából (Bakatorból) készült , ménesi vörös aszú bor volt. Erre a híres ménesi
aszúra mondták,hogy” míg a tokaji a betegek bora ,a ménesi az egészségesek bora”
Idézet a Csávossy könyvből”Ideje volna ezt a régi ,kitűnő hungarikumot ismét
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megteremteni és asztalunk ékességei közé tenni”1771-ben
nyilván.

250 ha szőlőt tartanak
L. Csávossy

-Ménes, a hajdani híres történelmi borvidék Arad-hegyalján, hosszú ideig feledésbe
merült a XX. század forgatagában. A legendás vörös aszúk, a fûszeres Kadarkák, az
egykoron Európa-szerte híres nagytestû, bársonyos ménesi vörösborok és szelíd
Királyleánykák vidékén létrejött pincészetünk 1999 óta arra törekszik, hogy e borvidék
visszanyerje régi patináját,hírnevét
-70 hektáros szõlõbirtokunknak 85%-án kék, 15%-án fehérszõlõt termesztünk.
Pincészetünk tárolókapacitása 5.000 hl.
-Ménes kiváló talajadottsága és az adriai éghajlathoz hasonló klíma szülte a
borvidék büszkeségeit, a vörösborokat! A Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon,
Kékfrankos és a Kadarka ma is cégünk kiváló borai. Zászlósborunk a Kadarka, amibõl
régen
a
vörös
aszút
készítették.
Vörösborainkat hagyományosan ászokhordóban érleljük. Alkalmazzuk a
kishordós (barrique) érlelést is. Kitûnõ évjáratú borainkat több éves érlelés után
értékesítjük.
- Fehérborainkat korszerûen, reduktív módon, hűtött erjesztéssel készítjük.
Sajátosságunk a huszáros savgerinccel rendelkezõ Mustos Fehér, de szélesíti palettánkat a
világfajta Sauvignon Blanc, a rózsaszirom illatú Tramini, a szelíd, de titokzatos
Királyleányka, a jellegzetes Szürkebarát és a harmonikus Olaszrizling.
-Ménes érdekes, izgalmas szín- és ízvilága babonázza meg vendégeinket boraink
kóstolásakor, mert a nálunk készült bor ”... szikrát ad a szerelemnek, szárnyat a
gondolatoknak, kandallótüzet a barátságnak”.
L.Balla Géza Pincészete
-A legelterjedtebb szőlőfajták voltak: Radna, Paulis, Ménes, Gyorok, Kuvin
községek szőlőiben vörös bornak: a kadarka; itt-ott lehetett találni nagy-burgundit,
oportót s más vörös bor fajtákat is. de csak elszórtan.
-1913-körül a faluban 17 k.hold szőlő volt.
- A bakator szőlő is mint kiváló csemege szőlő -ménesi rózsaszőlő- elnevezés alatt
igen keresett czikk.
Vegyi összetétele az aradhegyaljai Ménesi aszúnak -1883. évi-: víz 65,24, szesz
13,50, vonatanyag 20,25,ebből 12,5% czukor, sav 0,88, hamu 0,27. Ménesi vörös -1882.
Évi-: víz 82,86, szesz 13,25, vonatanyag 3,88,sav 0,66, hamu 0,27. Ménesi fehér -1883.
évi: víz 86,58, szesz 11.—, vonatanyag 2,41 sav 0,58, hamu 0, 21.
L.Gaál Jenő
Monostor Két kastély van a faluban a báró Izdenczy és gróf Woracziczky kastélyok
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-a lakosok sok czigara juhot tartanak. ... van 2 nagyszerű uradalmi szesz és
ecetgyár.
L.Wikipedia
Monyoró
-Történelmi nevezetességet kölcsönöz e birtoknak, hogy Leiningen gróf honvéd
tábornok, az aradi vértanúk egyike, ideiglenesen itt temettetett el, midőn a birtok az
Urbán-család tulajdonát képezte.
- “……….az egész egy tömegből áll,………..” Talaja kötött;………. forgalmi
helyei: Borosjenő, Beél, Buttyin, Borossebes. Közlekedési eszközeit a kielégítő
állapotban levő közutak képezik. A birtok házilag kezeltetik, 1 tiszttartó, 1 irnok, 7
kocsis, 2 csősz és 4 kanász segélyével.
-Területe
lóistálló.

-öl; a rajta levő épületek: kastély, tisztilak, magtár,

Igás állomány: 16 igás ló. Összes állatállomány: 14 tehén, 1 bika, 80 drb
növendék-marha, 22 ló, 18 csikó és 24 sertés.
-A birtokon szabad gazdálkodás űzetik kielégítő munkásviszonyok mellett.
Évenkint 60 hold trágyáztatik saját termelésű trágyával. Faiskola is van, kezdetleges
állapotban. Az uradalom erdeje fiatalsága miatt nem értékesíthető.
L.Gaál Jenő
Munar
- Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
Muszka
-

1374 április 24-én Muszt Arad megyei faluból elhajtanak 25 őkrőt.
L.Márki Sándor

- Bortermelés -fehér borszőlőfajták-. Szőlőültetvényei 1880-ban
164 hektárt tettek ki, főképpen csemegefajtákból, királyleánykából és
olaszrizlingből álltak
L.Wikipedia
- A községben 1913-körül 18 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
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Nadab
- Róna határa gazdag s első osztálybeli. Kiterjed 12639 holdra, mellyből belső telek
239 h., szántóföld 5297 h., rét 2132 h., legelő 2912 h., erdő 2059 hold. Ebből majorsági
szántóföld 3000 hold, kaszálló 1000 h. legelő 1059 h., erdő 2059 h. Vize a Fejér-Körös és
a fejérkörösi malomcsatorna. Ezen van az uradalomnak egy 6 kerekű malma, melly 7
molnárt foglalatoskodtat; 24 óra alatt egy kerék 80 posoni mérő gabonár őröl; s s az egész
malom tiszta jövedelmet mintegy 9600 posoni mérő gabonát hoz be. F. u. József
főherczeg volt nádor.
L.Magyarország geográfiai szótára
-“….. 1332-ben már templomos hely volt. 1347-ben nádori közgyűlést tartottak
itt. …….1481-ben és 1486-ban említik a Dóczi és a Tarcsay család kúriáit. Ekkor
malmai, a Körösön pedig vámhelye volt. Lakói módos polgárok voltak. 1514-ben a
parasztsereg kúriáit elpusztította, de újjáépültek. A 16. század végén magyar lakossága
volt, mely 1596-ban elmenekült. Helyükre később nagyrészt románok települtek.Somos
nevű határrészén feküdt az egykori Kissomos falu, melynek lakosai 1824-ben József
főherceg határrendezése során Nadabra települtek be.
L.Wikipedia
- 1517-ben egy malmot emlitenek.
L.Márki Sándor
-A falu határában 1913-körül 18 k.hold szőlő volt .
L.Gaál Jenő
Határnevek:Négydülő, Pogányér, Dohányos,Horgostó
L.Arad
Nagyhalmágy
.- Bennszülött almafajtája a sárga, téli halmágyi alma.
L
.Wikipedia
- N a g y Hal m á g y . (Zarándmegye.) keresett szarvasmarha vásárai vannak.
L.Nagy
S c h w e i g e r József n a g y h a l m á g y i
uradalma. Uradalmi központ.
-7367 kat. hold, 1
-öl erdőből, 153 hold,
-öl szántóból, 149 hold, 332 -öl rétből,851 hold,
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-öl kertből áll. A birtok egész területe tehát 8555
- ö l . E birtok nem egy tagban, hanem az egész nagyhalmágyi járásban
elszórva fekszik; nagyobb területek vannak belőle Nagy-Halmágy, Brusztur,
Lungsora,Csúcs,Leásza, Pojenár, Szirb, Bodesd, Mermesd, Gros, Lázur és Talács
községekben. A birtok házilag kezeltetik; gazdasági épületeinek száma 4 ; a birtokhoz
tartozik 1 saját és 44 taksás malom;………..
-

L.Gaál Jenő
Nagyiratos
- „ A község1810-1820 között létesült, amikor a Szalbek család Nógrád
megyei katolikuspalócokat telepített ide, mint dohánykertészeket” A nagyiratosiak
származási helye: Etes, Karancsalja, Karancskeszi,Karancslapujtő, Baglyasalja,
Egyházasgerge, Szendehely, Cered, Salgótarján, Bodony.
- 1850-ben Nagyiratos a gróf Nádasdy család birtoka lett, mely a dohánytermesztés
visszaesése miatt igen nehéz adóterhet vetett a falu lakóira. Ezért 1859 Szent Mihály
éjszakáján (szeptember 29/30) 162 család (912 személy!) megszökött a nagyiratosi
birtokról, és Mezőkovácsháza pusztáján megalapították Magyarbánhegyes községet. A
szökés szervezői: Andó Pál, Zsíros János, Matuz András és Gálik András, 1848-as
katonatüzér. A Nádasdy család, Nagyiratos erősen megfogyatkozott lélekszámát a közeli
Magyarpécskáról betelepített, szintén palóc származású, katolikus magyar telepesekkel
pótolta.
L.Wikipedia

A buzsáki és forray-nagyiratosi birtok
„Gróf Nádasdy Ferencz buzsáki birtokának terjedelme: 1 1 6 3 hold szántó,14 hold
kert, 22 hold rét, 22 hold legelő, 1 hold erdő, 35 hold utak, belsőség, árkok Összesen
1246kataszteri hold.
Épületben álló felszerelése: tiszti, 5 cselédlak,…….
magtár, 3 istálló, 3 pajta, kotárka és korcsma. Az összes, épületek 7176 méter2 területen
feküsznek.
A művelés alatt álló föld talaja részben márgás vályog,részben homokos vályog,
területe táblákra van osztva,………… A birtok állandóan bérrendszer mellett
kezeltetik;……”
A forrai-nagyiratosi birtok terjedelme : 2 7 9 4 hold szántóföld, 3 hold kert, 9 0
hold rét, 5 8 0 hold legelő, 17 hold erdő, 9 3 hold utak, belsőség, árok.
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Összesen 3 5 8 0 hold.
Ebből Forrai-Nagy-Iratos telepítvényes községnél bérben van 80 év óta :1017hold
szántóföld, 25 hold rét,122 hold legelő, 16 hold utak, árkok.
Összesen 1181hold.
A telepes bérlők gazdálkodása igen egyszerű,évenként a trágyázás és
takarmánytermelés a szántóföld 10%, kapás-növényeké 30%, kalászosoké 60%-án
történik annak, tehát egyoldalú gazdálkodást űznek.A föld termő erejének fenntartása
erős támaszt nyer az által, hogy mióta a községi lakosok megtelepültek, állandóan
dohányt termelnek.
A birtokból házi kezejés alatt áll: 1 7 7 7 hold szántó, 3 hold kert, 6 4 hold rét, 4 5 8
hold legelő, 1 7 hold erdő, 7 7 hold út, belsőség, árok: Összesen 2 3 9 8 hold.
A talaja fele részben mély rétegű homagos vályog,fele részben pedig igen mély
rétegű, de kötött vályog talaj, helyenként 100-öl területű szikes foltokkal.
A birtok szabályos 80 holdas táblákra van felosztva.
Főközlekedési és szélesebb dülő utai be vannak fásítva ákácz, eper, korona-ákácz,
olasz- és canadai jegenyével.A házi kezelés alatt álló gazdaság felszerelése épületekben
ez : nagy és szép emeletes kastély, 2 tiszti lak, 26 cseléd lak (79 szobával), 2 magtár, 42
istálló, 11 dohánypajta átjárókkal és teljesen felszerelve, simító ház és sertés-fürösztő, 2
sertéshizlaló akol, gépszín, takarmányszín, 2 takarmány verem, kender kikészítő épület,
kenderáztató-medencze, 50 ól, 5 kotárka, malom 2 pár kővel, 3 gépész-,kovács- és
bognár-műhely, 2 iskola, mázsáló épület és 38 kút.
Gép- és eszköz-felszerelése: 3 gőzkazán, 3 cséplő szekrény, 9 vetőgép, 3
gyújtógép, 2 fűkaszáló, 4 tüzi-fecskendő, gőzmorzsoló, 2 kézi-morzsoló,szecskavágó,
fúró-gép, kendertörő gép (6 pár hengeres) és 6 kendertiló-gép.
Különféle gazdasági eszközök és szerszámai száma: kovács-, kocsis-,béres-,
gépész-, magtári-, molnár-, bognár-, dohánykertész-, téglavető-,birkás- és kanász
eszközök, összesen 155.000 drb.
A gróf Nádasdynak forray-nagyiratosi ültetvényein ez idő szerint 11 exsiccatorszáritó pajta- van alkalmazva és mondható, hogy a legfényesebben válnak be.
Elő leltára: 95 drb ló, 548 drb szarvasmarha, ökör, tehén és tinó, 12 drb bivaly, 580
drb birka, 500 drb bárány, 1000 drb sertés, 1 szamár.
A szarvasmarhák és sertések között benfoglaltatnak a gazdaságban alkalmazott egyének
állatai is. Egész darab számot tevő állatlétszám 1022 drb, a 2398 holdat tevő házi kezelés
alatt levő birtokból esik 1 darab számos állatra 2,3 hold, az 1 777 hold szántóföldet
tekintve, esik 1 darab számos marhára l,7 k. hold, a mi a gazdasági felszereléseknél a
haszonállat tartás és a szántóföld közötti arányt nagyon kedvezőnek tünteti fel.
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A gazdaság személyzete; 3 tiszt, ember- és állat-orvos, gépész, 2 tüzelő, 2 kovács, 2
bognár, molnár, magtáros, gazda, csősz, számadó 10, pásztor 19, éves cselédség kocsis,
béres 37, segéd gyalog munkások 30, (az alkalmazottak családtagjainak száma 322) nyári
hónapos munkás 20, nyári szakmánymunkások : aratók, cséplők, kendervágók 410, egész
éven át gazdasági munkánál felhasznált napszám 5000, dohány-feleskertész 26 család
(családtagjainak száma 150).
A házilag kezelt terület gazdálkodási rendszere váltó-gazdaság. Évenként
trágyázott területe 343 k. hold 19%. A gazdaság évi trágyatermelése, mely télen át
szokott a földekre kihordatni, 60-70.000 mm. között váltakozik. Használ a gazdaság
évenként 200 mm. műtrágyát (Thomas salak). Ez mint kipróbált biztos hasznothozó
műtrágya van rendszeres használatba véve.
Van a gazdaságban rendszeresített állományban 120 drb jármasökör,12 bivaly, 12
drb igás ló. Az 1777 hold szántóföldből esik egy pár igavonó állatra 25 hold
megmunkálása és az összes eladó terményeknek 16-20 kilométerre a vasútra szállítását
szinte ezen igásfogatok végzik, továbbá épület- és útfedő-anyagok szállítását szinte ezen
fogatok eszközlik.
A jármas-ökröket a gazdaság Erdélyből beszerzett tinóborjúk felneveléséből szerzi
be, melyek 4-5 éves korukban kerülnek járomba. A kiselejtezett jármas-ökrök a
gazdaságban hizlaltatnak meg és innen adatnak el. November hóban 500 klg. élő suly
mellett lekötve 5-6 havi hízás után drbja 700 klg. sulylyal kerül a piaczra.
Lótenyésztést nagyban a gazdaság nem űz, csak az igáslovak után nevel a saját
szükségletére csikót (Nonius vérből).
A gazdaság 5-600 drb anya-birkát vásárol össze, ezeket június hóban angol hus
kosokkal fedezteti s a származó bárányokat 7-8 hetes korukban mint pecsenye-bárányt az
aradi piaczon adja el. A birkák zsirosan nyiratnak, a gyapjú vagy zsírosan adatik el, vagy
Budapesten a mosógyárban tisztítva, mint gyárilag mosott gyapjú kerül eladásra.
A sertéstörzs áll 100 kondor kocza és 20 kanból, az utóbbi időben a Poland-China
sertéssel tettek kísérletet a tenyésztésnél. Ezek törzse 15 kocza és 3 kan. A kondor
sertések után a malacz-szaporulat 1 drb után 5 ½-4 drb., Poland-China után 7-8 drb. A
kondorszőrű sertéstenyésztés kielégítő sikerrel, a tiszta vérű Poland nehezen honosulván,
a tiszta vérbeli tenyésztéssel felhagytak.
E helyett a kondorsertésekkel való keresztezést kísérelték meg, a mi tekintve a
rövid két évi időt, sikerrel kecsegtet. A kondor-sertésekkel felétetett eleség 20-22%-kal
értékesül, addig a Poland-keresztezéssel felétetett eleség 24-25%-kal értékesül. A kondorsertések eredete kisjenői; 7 - 8 évi időközökben vérfrissítésül Okányból, Székudvarról és
Mezőhegyesről kanok szereztetnek be, az utóbbiak a legjobb eredménynyel. A süldősertések 10-15 hónapos korukban adatnak el páronként 110-120 klg. élő súlyban helyben
átadva. A kiselejtezett öreg sertések gazdasági szükségletre hizlaltatnak s itt leöletvén, a
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szalonna a cselédek és a gazdasági munkásoknak járandóságul adatik ki, a húst pedig
szalámi-gyárosok veszik meg.
A birtokot három oldalról körülfogja a szárazéri-társulat vízlevezető csatornája,
melynek segélyével úgy Iratos, mint vidéke, nedves években súlyos bajoktól szabadul
meg.
-A megyében nagyobb sertéstenyészete van itt gróf Nádasdy Ferencnek
L.Gaál Jenő
- Kiterjedése 5212 hold 1160 négyszögölével, mellyekből 1232 hold kaszálló, 3120
hold szántóföld, 860 hold pedig legelő. Az egész puszta róna és igen gazdag
termékenységü; rétje legelője zsiros levén, a marhahizlalás nagyban divatozik.
Haszonbérlők tartják, de van itt egy kis 30 holdnyi erdő mellett egy dohány-kertész
község is megtelepitve,………. Birja a pusztát Almásy Pál, volt hevesi
alispán. L.Magyarország geográfiai szótára
Nagyiratos mint magántelepítvény
A talaj termékeny; a nép váltógazdaságot űz s a mi fő, gabonanemek mellett
dohányt is termel. A nép értelmisége, erkölcsi és műveltségi állapota kielégítő.
L.Gaál Jenő

Határnevek:Bibolár, Homokos, Tüskés, Tapasztó, Temetődülők, Csúcs, Bikarét.
L.Arad
Nagylak
- Itt született Faragó Rezső (Nagylak, 1887. október 23. - Buenos
Aires,1953. október 26.) magyar újságíró.
- Itt született Farkas Sándor (1887) könyvtáros, utazó és író, Kőrösi Csoma
Sándor rokona, több keleti útleírás és úti beszámoló szerzője.
L.Wikipedia
Az ezredéves kiállításon érdem oklevelet kapott Hajdu András 2 drb
egyeskaptárért.
L.Köztelek 1896 december 5

200

- Van itt több derék uradalmi épület, …………... Határa tágas és felette termékeny;
a marha, juh, sertés és apró szárnyas-állattenyésztése nagy fontosságu. Tűzi és
épűlet-fát a Maroson szállitanak le, mellynek kiöntései tetemes kárt okoznak.
L.Fényes
Nagypél
- derék kasznári lakkal, 4 kerekű malommal, s emeletes épülettel a fejérkörösi
malomcsatornán, nagy birkaólakkal 5000 darabra. Határa 12,959 h., mellyből szántóföld
2081 2/4 hold, rét 5001 hold, de nádas belőle 4000 h., legelő 3000 hold, kaszáló 1676 1/2
h., tavas, melly örökké vizes, s haszonvehetlen, és a vize alatt csupa tiszta szík s kemény
900 h., mocsár s apró zsombikos 300 h., de ollykor tűzre valónak kaszálható. Ezekből
majorsági szántóföld 400 hold, kaszáló 1000 hold és rét 5001 hold, mellyből 4000 hold
nádas, nagy zsombikos 400 hold, sásas, kákás s foltonként sima is, mit ha a víz az évben
nem járja és szárazság van, kaszálni is lehet 601 hold. Földje szíkes és gyenge termésű;
leginkább termi a zabot és kukoriczát; buzát középszerüen. A határ szélén folyik a FejérKörös, a falu alatt pedig a malomcsatorna. A kutak a határban salétromosok, még ételt
főzni sem valók, hanem a csatornavizből főznek. ………….Birtokosa b. Névery Károly.
L.Fényes
- Nagypél 1334-ben egyházas hely volt. A magyarok lakta falu a 16. század végén
néptelenedett el. A magyarok helyére a 17. századtól románok települtek be.
- a tagosítást 1878-ban fejezték be .
L.Wikipedia
A nagy-péli uradalom:
- Talaja a belső résznek homokkal van keverve, a rété ellenben ritka fekete humus,
mindkettő jó termőképességgel. Az egész birtok terjedelme 4400 kat. hold, ebből
haszonbérbe van adva 1800 hold (1100 r]-ölével számítva)………..; a többi házilag
kezeltetik s ártéri fekvésénél vetési forgókba nem lévén beosztható, kapás növények,
bükköny és here termesztésére, vagy legelőnek használtatik, a mi nagy arányú
állattenyésztést tesz lehetővé.
- A házi kezelésnél 2 kulcsár, 2 gazda, 8 hajdú mint felügyelő, 28 béres, 5 kocsis, 6
gulyás, 14 kanász, 8 juhász, a nyári évszakban hónapos munkások is dolgoznak. Ezeken
kívül még egy gépész, egy kovács és egy bognár is van.
Az uradalomnak megfelelő szilárd, nagy és szép épületei vannak.
A gazdasági felszerelés több gépből, számos kisebb eszközből áll és a
viszonyoknak teljesen megfelelő. Az igás-állomány 100 darab ökörből és 20 darab lóból
áll. Az állattenyésztés, melyre az uradalom már természeténél fogva utalva van, nagyban
űzetik; a haszon marha állomány: 500 drb szarvasmarha, 2800 drb juh és 2500—3000 drb
201

sertés. Évenként 200 - 2 5 0 holdnyi terület trágyáztatík. saját termelésű trágyával. Az
uradalomnak 8 holdnyi akáczfaiskolája van. Az istállókban évenként 60 darab
szarvasmarha és 600 ürü hízlaltatik.
- A megyében nagyobb sertéstenyészete van Sternthal fiainak ahonnan évente
1500 mangalicza fehér sertés kerül eladásra.
- A község határában 1913 körül 76 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
-Határnevek:. Paprét, Borzas.
L. Arad.
Nagyvarjas
- Kis- és Nagy-Varjasháza dohánykertész községekkel Arad vmegyében, Tornya
mellett, …..Az egész róna, igen gazdag puszta áll 7511 1/4 holdból, mellyekből Nagy- és
Kis-Varjasháza községek mint kertészek birnak 1797 2/4, az uradalom 672 hold
szántóföldet; a többi kaszáló és legelő, mellyből 1274 3/4 holdat maga az uradalom
használ, 3767 holdat pedig haszonbérlőknek és kertészeknek ad ki. A két dohánykertész
faluban lakik 618 r. kathol. magyar. Birtokosa a pusztának: Marczibányi Livius örök.
L.Fényes
-A földje termékeny. A lakósság földmiveléssel foglalkozik.
-Határrészek nevei: Száraz-ér (fátyó), Laczincsai halom, Vizi csatorna, Szöllősipuszta, Gyep-dülő, Négyhalmok (itt úgylátszik Kunhalmok vannak), Szöllőshalom
(rét)……….. Dülő: Vizesi-halom, a vizesi csárda mellett.
L. Dr. Somogyi
-“….helyhez kötött specialitások, pl. a sóba vizbe azaz gyúrt tészta és krumpli
összefőzve rántás nélkül (Nagyvarjas),……..
Határnevek: Négyhalom, Szőllőshalom (rét), Gyepdülő,
L.Arad
Nagyzerénd
- ……. urasági épületekkel,……….. Róna határa igen termékeny; de lapályos,
vizenyős. Kiterjed 9162 holdra, mellyből 1722 h. szántó, 4460 h. legelő, 2392 h. rét, 512
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h. erdő, 76 hold szőlő. Majorság: 3928, urbériség 5234 hold. Vize a Fekete-Körös.
F. u. István főherczeg volt nádor.
L.Fényes
-„… földgye középszerű, erdeje szép, határja 3 nyomásbéli, mellyet Bihar
Vármegyétől a’ fekete Kőrös választ-el; itten foly Tür vize a’ Kőrösbe, valamint Sártos,
és Levelesér is.”
L. Vályi
„1559-ben….. fejlett állattartás
tartanak, és 720 juhot írtak össze”

jellemzi: sertéseken kívül, méhcsaládokat is

A Körösök szabályozása az 1613-ra nyúlik vissza, de csak 1823-ban született meg
a partosítás terve, melyet 1843-tól kezdenek megvalósítani.
Zerind határ nevei ma a következők: Báránytó, Halastó, Dögkerti bánom, Gyepű,
Csárdazug, Fáskert, Szőlőskert (régen Kéterdő), Kutyahely, Kenderföld, Határoldal,
Kétlapos, Újkút, Hosszúrét, Fűzfáshíd, Petrányi dűlő, Gál kert, Ősi- puszta, Nyílás, Sós
kút, Rövid föld, Nagyhányós, Gál hányós, Németkalap, Patkó, Lencseszeg, Hosszúkerek,
Stekli, Hétházhely, Falualji- bánom, Kőhídi- bánom, Kaszáló, Pályi- tanya, Bugyogó,
Bejec, Sziki kút, Cserépszín, Libalegelő, Disznókút, Túl a Körös.
-Minden határrésznek meg volt a maga funkciója, a sóskúti legelőn és a Sziki
kútnál legelt a falu csordája, a Nagyhányóson a ménes és a gulya, míg a Kétlaposnál az
ökörcsorda. A Disznókútnál a csürhe, a Kaszálón és a Hosszúréten a birka legelt. A
Cserépszínnél és a Libalegelőn a libák legeltek, és ezek a zerindi kövér libák számos
város piacain keresettek voltak
-Főképpen búzát, kukoricát, cukorrépát, takarmánynövényeket, napraforgót, és
régebben seprűcirkot és gyógynövényeket is termesztettek.
-Zerind határában termett nád és gyékény is. A nádat házak falához, kerítésekhez,
házfedélnek, vagy tüzelőanyagnak is használták. A gyékényből szőnyeget fontak.
Halászattal is foglalkoztak, de ölfaszállítással és fa- szerszámkészítéssel (talicskát és
jármot főleg), kosárfonással, seprűkötéssel és gyógynövénygyűjtés- és szárítással is.
-Gyógynövényszárítással először az 1932-33-as években foglalkoztak, majd
néhány év múlva Steiner Elemér és Richter Vilmos is próbálkozott borsos
menta, körömvirág és koriandertermesztéssel.
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Zerindi méhész és cséplés

-„….. a módosabb parasztok, külön álló istállót, ólakat, gabonást, górét építettek.”
-„Zerind egyik jellegzetes építménye a malom. Régi feljegyzések szerint előbb víz,
majd gőzmalom működött. „
L. Wikipedia
-A lakósság földmiveléssel foglalkozik. Régebben halászattal, ölfa-szállítással és
fa-szerszámok készítésével foglalkozott.
.Nevezetesebb határrészek: Báránytó (szántó), Pályi-tanya (legelő), Dereskút
(szántóföld), Hányos (legelő), Nagysziget (legelő), Vajda-sziget (kaszáló), Határrét
(kaszáló), Ujkút (legelő), Nyilás (szántó), Nagy lapos (legelő), Kutyahely (szántó),
Kéterdő (szöllőskert), Postakert (szántóföld) Böndös-ér (szántóföld), Lajankai-dülő és
Kéterdő-szöllők. Puszta: Ősi-puszta.
L. Dr. Somogyi
Nagy-Zerénd község határának talaja részben székes, részben kötött fekete föld, a
közlegelő átalában szék, a kaszállók és szántóföldek részben székesek, a szántóföldek
javíthatók s trágyázás által javíttatnak is.
A lakosság szántóföldjei három fordulóba vannak osztva, őszi, tavaszi s zöld ugar
vetés forgókra; a földek jól míveltetnek s jó mag vettetik beléjök.
A szántáshoz vas ekék használtatnak, gépek nincsenek, a gazdaság a községben van
összpontosítva. Termeltetik tiszta búza, zab, kukoricza, igen kevés árpa, mivel a talaj nem
arra való. A búza és a zab minősége a talaj székes voltánál fogva igen szép és nehéz,
katasztrális holdanként terem 9—10 mmázsa búza és 8 mmázsa zab.
„Az állattenyésztés fejlődött; különösen tenyésztetik magyarfaj szarvasmarha
erdélyi faj ló és mangolicza faj sertés ;……….”
Termeltetik bükköny takarmánynak s a természetes kaszálókon gyepszéna,
továbbá a kukoricza-kóró s polyva használtatik takarmányul. A bikák a kisjenői
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főherczegi uradalomtól, a mének erdélyi fajból, a kanok szintén
fajokból szereztetnek be.

kisjenői uradalmi

„Erdő a község határában nincsen,……..”
“……van a község határában 36 kat. hold szőlő,…….”
A nép foglalkozása a szántás-vetés és állattenyésztésen kívül a kereskedés
szerszámfával. Nevezetesen a közeli erdőkből nyert fákból készítenek jármot, talpat,
küllőt, agyat s kötnek tövis boronákat.
- A község határában 1913 körül 52 k.hold szőlő volt.
-van takarék- és segélyegylet Nagyzerinden (1894)
L.Gaál Jenő
Helyi népköltészet :
Ha bemegyek a Bableves csárdába,
Ott mulat a krumpli csuszpajz magába,
Sárgarépa huzatja a nótáját
Tök káposzta veri össze bokáját,
Zöld paprika kapaszkodj, . . .
Halpaprikás a legjobb a világon. (Erdőhegy)
- A régi magyar halászatnak főhelyei….., a Körös-melléken: Nagyzerénd
,Feketegyarmat, és Erdőhegy.
- Határnevek: Báránytó, Dereskút, Hanyos, Nagysziget, Vajdasziget (kaszáló),
Ujkút (legelő), Nyilas (szántó), Kutyahely, Böndös-ér, Kéterdő, Nagylapos.L.Arad

- Eladó 2 éves, nem átiskolázott gyökeres fás szőlőoltvány bor- és
csemegefajokban, hiányok pótlására kitűnő anyag, Rip. Portalis alanyon, valamint nagy
mennyiségű 2 éves gyökeres és tőkén 2 éves sima Rip. Portalis is, oltási czélra kitűnő.
Továbbá 1915. évi fajborok, egy teljesen jó karban levő Tempus szóró, két
permetezőgép szintén eladók. Megkeresésekre azonnal válaszol a tulajdonos : Polgár
Sándor okl. szőlész, oltványtermeiő, szőlőbirtokos, Nagyzerénden , Arad m.
L.Borászati 1916 február
-1900-ban tojásértékesítő szövetkezet alakult a faluban.
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-Nagy-Zerinden-1900-f. hó 2-án létesítettek egy hitelszövetkezetet kapcsolatban az
Országos Központtal180 üzletrészszel, 9000 korona értékben .
- 1900-folyó hó 12-én Nagy- Zerind községben egy kosárfonó-tanfolyam nyílt meg
L. Köztelek 1901 január 9
- Nagyzerénden a következő fajta halakat fogják: harcsa, potyka, kecsege, márna,
keszeg, kardos (fehér hal), orsó durbincs, menyhal, széles keszeg és egy speciális halfaj,
melyet népiesen barátf . . . nak neveznek.döbbencs (durbincs,kis szúrós hal, népiesen p . .
. rágó, p . . . fűsű), tolvaj hal, buckó, paduc (fekete bélü, hosszúkás fejű hal). A Körös
mellékén ezeket a hálókat ismerik : kerítő háló (itt húzó háló), érzős vagy szákháló, bóka
vagy pókháló (emelő háló), csömpöly, pendelyháló (tiszai eredetű), kaparó háló. Halászó
eszközül használják (hajtásra) az egy vagy kétágú szigonyt. Tompa orrú 3—4 méter
hosszú ladikot (bárka) használnak. A hal részei az ismert nevüeken kivül: füle vagy
koppoti (kopoltyu), pénz (pikkely). A hal-fogást pórázra fűzik fel, úgy viszik piacra.
Régebben éjjel halásztak, most csak nappal.
-VERESS Ferenc - agronómus. (Sarkad, 1830. november 16. - Középfalva, 1894.
november 30.) itt volt tanárL.Elődeink……
Németpereg
-Német-Pereg alakult 2 4 6 0 holdon 1851-ben,
L.Gaál Jenő
Németság

gróf Szápáry kastély

Gróf Szápáry Istvánné birtoka. Területe 512 k. hold. Ezenkívül Arad megyében
van még 8000 k.-hold birtoka. A temesi részből kert és beltelek 12, szántó 496, kaszáló 4
k.-hold. Gazdasági és üzemrendszer: négyes vetésforgó. A lóállományból igás 5
mezőhegyesi, urasági 6 amerikatrabber. A szarvasmarha-állományból jármosökör 35
erdélyi, hízómarba 32 pinzgaui-berni keverék. Van egy 8 HP gőzcséplőkészlete
L. Borovszky Temes
Németszentpéter
- Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr
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Ócsa valmikor Kisócsa ???????
Kiskorú P o r s c h József és Janka ócsi birtoka
-

-ö
- ö l legelőből áll; a birtok házilag kezeltetik; gazdasági épület

van 2,…………
L.Gaál Jenő
Odvos(hajdan Ötvös)

Konopi kastély.

-A Konopi-kastély 1800 után épült, egy a 17. század második feléből való udvarház
alapjaira, klasszicista stílusban. A jelenlegi ……épületet park veszi körül. -térségijelentőségű-Itt született 1880-ban, itt gazdálkodott 1911-től és itt is halt meg 1947-ben Konopi
Kálmán növénynemesítő. Az 1920-as években itt kísérletezte ki az Odvosi 3, 156,
241 és 427 nevű búzafajtákat. Akatolikus templom tövében temették el.
- 1784 novemberében a felkelők feldúlták nemesi kúriáit.
L .Wikipedia
-2 patakmalma,……... Hegyes sziklás határa 7000 hold, mellyből 27 4/8 urbéri
állomány, 600 hold rét, 728 h. legelő, 80 hold postaföld; a többi erdőség, mellyben
mintegy 2000 hold fiatal tölgyes is van. Földje kevés őszit, hanem főleg kukoriczát terem.
Birja b. Forray András özvegye.
L.Magyarország geográfiai szótára
Konopy Kálmán és neje odvosi birtoka vétel útján került jelenlegi tulajdonosai
birtokába; előbbi tulajdonosa gróf Nádasdy Lipót volt
A birtok több tagból áll; erdeje 1 tagban, szántóföldje 4 tagban, egy része a Maros
túlsó partján fekszik. Szántóföldjei és kaszálói a' Maros mentén nyúlnak el; talajuk néhol
vizenyős, de többnyire termékeny iszapos talaj.
A birtok fő forgalmi helyei Lippa és Arad. Közlekedési útjai az erdélyi vasút, az
arad-zámi országút és a Maros. E birtok házilag kezeltetik, csak a Maroson túl fekvő 40
hold van rendesen bérbe adva; a kezelő-személyzet: 1 gazdasági intéző, 2 erdőőr, 1
mezei-csősz, 2 kocsis, 6 szekeres-, 6 gyalogbéres, 1 tehenes és 2 gulyás. Ezen kivül a
birtokos kovácsot és bognárt is tart. A birtok területe 2050 kat. hold; ennek legnagyobb
része 1560 hold erdő, 310 hold szántó stb. Epületei: 1 úri-lak, 1 intéző lakóház, 6
cselédház, 1 bognárműhely lakással, 5 istálló, 1 magtár, 1 kukoricza- kotárka, 1 széna
fészer, 1 csőszház, 1 korcsma s 1 nagy kamara.
Mindehhez malom és halászati jog is tartozik. Igás-ökör van 36 drb, igás ló 4 drb;
állattenyésztésre szolgál 20 tehén, 1 bika és 4 kancza; növendék-marha 60, csikó 8
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drb……..Az áradásnak jobban kitett szántóföldek, az egész szántóföldnek mintegy fele,
folyton kukoriczával vettetnek be, a másik felén pedig váltógazdaság űzetik 3 éves
fordával.
Évente 40-50 hold trágyáztatik ; munkás elég van;……. A birtok szőlője csak házi
szükségletre szolgáltat jó minőségű bort és gyümölcsöt.
A gazdaságban évente 10—12 szarvasmarha hizlaltatik; a bányából melyből
kék homokkövet nyernek, bérbe van adva.Az erdőgazdaság 80 éves fordában űzetik..
L.Gaál Jenő
-1937 júliusában dr.Szász Pál az E.G.E. elnöke meglátogatta Odvoson dr. Konopi
Kálmán az Aradi Gazdasági Egylet elnőkének vetőmag nemesítő telepét és tenyészetét
amely európai hírű.
L.Erdélyi gazda 1940 augusztus 1
Az Odvosi 241-es őszi búza
kapható a nemesítő által szavatolt fajtaazonosságú és tisztaságú
vetőmagja megrendelhető
az odvosi növénynemesítő gazdaságban Konop Arad megye
L.Erdélyi gazda 1940 szeptember 1
Ópálos

Paulis valamikor Pálülése

Kastély

- A kastélyt 1451 után Haraszti Ferenc építtette.
- Itt élt és itt volt szőlőbirtoka a Lóczy-családnak, amelyből Lóczy Lajos és fia, ifj.
Lóczy Lajos, mindketten híres geológusok, geográfusok .
L. Wikipedia
- A XIV. században Szomolya, Mátra, Rózsás és Rózsásmál nevű előhegyein jó
bort termesztettek.
L.Márki Sándor
- A község határában 1913 körül 737 k.hold szőlő volt.
- A legelterjedtebb szőlőfajták voltak: Radna, Paulis, Ménes, Gyorok, Kuvin
községek szőlőiben vörös bornak: a kadarka; itt-ott lehetett találni nagy-burgundit,
oportót s más vörös bor fajtákat is. de csak elszórtan.
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A paulis-barackosi állami szőlőoltvány telep.:
- Midőn 1885-ben gróf Széchenyi Pál, akkori földművelésügyi miniszter,
meglátogatta Aradhegyalját és a ménesi vinczellér-iskolát, kimondta azon kívánságát,
hogy Aradhegyalján egy nagyobbszabásu amerikai szőlőtelep létesíttessék s ezen
határozatával megvetette a paulis-baraczkai állami amerikai szőlőtelep alapját. 1886-ban
történt az első telepítés Paulis-Baraczkán mintegy 12 kat. hold területen. 1887-ben ez 20
holdra egészíttetett ki, 1889-ben már 80 s 1890-ben a paulis-baraczkai kincstári birtok
egész 120 holdas területe a szőlőmívelés czéljaira vétetett át.
- „….az Országos szőlőoltvány telep részvénytársaság baraczkai már említett
telepén a szőlőoltványok nedvesítésére.A viz egy czentrifugál szivattyú és locomobil
közvetítése mellett a Marosból emeltetik ki és töltések között húzódó apró árkokon az
oltványnyal beültetett táblák között szétvezettetik ; az oltványok egymástól 1,5 méter
távolságban fekvő és a talaj felett 50-60 cméterre felhalmozott hátakra sűrűen egymás
mellé vannak ültetve.Gyökereik megnedvesítése tehát egyszerűen ugy történik, hogy a
töltések között húzódó csatornákból az oltványsorok közötti barázdákba annyi viz
bocsáttatik be, mint a mennyit a talaj felszívni képes.
- Dr. Horváth Géza, kinek a Magyar szőlőszet a phylloxera elleni védekezésnél oly
sokat köszönhet, midőn 1891-ben Francziaországban járt, felszólította Richter Ferencz
montpellieri szőlővessző és oltványkereskedőt s szőlőoltvány-iskola tulajdonost, hogy
látogasson el azon év őszén Magyarországba. Richter Ferencz engedett a meghívásnak és
november hó első napjaiban Budapestre érkezett s onnan ugyancsak Horváth Géza és e
mű írójának kíséretébenelutazott Ménesre, illetve a paulis-baraczkai telepre. Richter a
viszonyokat, a talajt stb. igen kedvezőnek találta s minekutána két napot Aradon és
környékén a talajviszonyok vizsgálatával töltött el, dr. Horváth Géza és a ménesi
vinczellér iskola igazgatójával visszautazott Budapestre, a minisztériumnak jelentést
teendő. - A minisztérium először azt óhajtotta, hogy Richter a maga szakállára tegyen
kísérletet, de ő ebbe nem ment bele, hanem oly értelmű szerződést kötött az állammal,
hogy az ő rendszere és az ő vezetése mellett készitett oltványok megeredési százaléka
arányában dijaztassék. Ezen az alapon készült 1892. tavaszán a a baraczkai telepen
800,000 drb oltvány s az eredmény 42% lett. A következő évben a készitett oltványok
száma két millióra emeltetett, de egy júniusi árviz az eredményt a minimumra redukálta. Már az 1893-ik év kezdetén belátta az akkori földmivelésügyi miniszter, gróf Bethlen
András, hogy az oltványoknak ily nagymérvű termelése állami kezelésben lehetetlen.
Belátta, hogy ez magánvállalkozás keretébe tartozik és mégis indította a tárgyalást
néhány budapesti pénzemberrel. - Már készen volt a szerződés, csak alá kellett irni,
midőn az árviz nemcsak az oltványokat, de a vállalkozók bátorságát is elmosta, s mivel
ezen urak nem foglalkoztak az előtt ilynemű gazdálkodással, visszaléptek a szerződéstől.
Ekkor jelentkezett báró Bohus László és Vásárhelyi Béla s megkötötték a
szerződést a minisztériummal nemcsak a paulis-baraczkai és akkor már szintén az ehhez
csatolt lippa-baraczkai, összesen 250 k. hold terület átvételére,hanem még ezen felül egy,
az Arad melletti kincstári erdő birtokból kihasítandó, 7-800 holdas terület betelepítésére
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is.
Kötelezték magukat 1894. és 1895-ben, évenkint két millió, aztán 1900-ig évenkint
5 millió és 1900-tól évente legalább 10 millió oltvány készítésére. A telepeket és pedig a
két elsőt 1894-ik év január havában, a csálait 1894.október havában vették át. De a
fentemiitett két ur nem tartotta meg magának a vállalatból bizton remélhető anyagi
hasznot, hanem már az 1894-ik évi április havában részvénytársaságot alakított és annak
adta át a szerződésben nyert összes jogokat és kötelezettségeket. Azóta a paulis-baraczkai
120 holdas, a lippa-baraczkai 130 holdas és a csálai 850 holdas,összesen 1100 holdas
telepeket az országos szőlőoltványtelep részvénytársaság birja, mely 300.000 frt
alaptőkével alakult 50 évi időtartamra.
Midőn a telepek az államtól átvétettek,1894.január havában, volt összesen 40
kat.hold és 8 hold európai anyaszőlő telepítve s az összesű telepeket még árviz járta.
1896-ban volt a társulatnak 500 hold amerikai anyatelepe, 100 hold szőlőoltványiskolája,
részben öntözésre berendezve, 100 hold dugvány-iskolája, 40 hold európai anyaszőlője,
melyet legközelebb 100 holdra egészit ki fajtiszta oltógaly nyerése végett, 8 kilométer
hosszú árvízvédelmi töltése, mi által összes területei árviz ellen biztosítva vannak; 30.000
frt értékű uj épületei, hat kilométer hoszszu mezei vasútja. E társulat az oltási időben
hónapokon át 1000-1200 munkásnak ad foglalkozást, úgyszintén télen, mikor máshol
mindenütt szünetel a munka, óriási vesszőkészletei feldolgozásánál száz és száz egyén
keresi meg mindennapi kenyerét. 1896. tavaszán már 5 millión felül készített oltványokat,
s jövőre egész alanyvessző szükségletét saját telepeiről fedezi. Mindez még csak a kezdet,
mert hiszen két év oly rövid idő ily vállalat életében még az a szervezkedésre sem elég;
de közel van az idő, midőn telepei 30 - 40 millió alany vesszőt, a megfelelő minőségű s a
mi fő, tiszta fajú európai oltóvesszőt és 4-5 millió eladásra kész oltványt fognak termelni,
s ezek előállítása és feldolgozásánál ezer és ezer egyénnek ad munkát és pedig
olyanoknak, kiknek eddig nem volt érdemleges munkakörük (asszonyok, leányok és
gyermekek) s oly időben, midőn még a férfiaknak sincs elegendő munkájuk (kora
tavaszszal és télen át.)1885-ben Gyorokon is létesítettek szövetkezeti uton amerikai
szőlővessző szaporító telepet. Közczélú amerikai szőlőtelepet létesített: Kuvin község
400 -öl területtel, Borossebes község 550 -ől területtel, Világos község 10 kat. hold
területtel, Pankota 4 kat. hold területtel. Számos magánbirtokos is hozzáfogott az
amerikai szőlővessző ültetéshez és az oltáshoz. Eleinte a zöld oltás volt divatban, 1892.
óta, midőn Richter Ferencz a paulis-baraczkai telepen megkezdte a fás oltást, ezen oltási
mód terjedt el óriási mértékben nemcsak Arad vármegyében, de az egész országban is.
1894-ben már 1202 kat. hold régi szőlőterület újra be volt ültetve amerikai vesszőre
(többnyire Ripáriára) oltott oltványokkal s ezen uj szőlőkben ez évben már 2900
hektoliter bor termett. 1895-ben Aradhegyalja hazánk összes borvidékei közt a szőlők
újra betelepítése terén a legnagyobb sikert mutatta fel annyira, hogy nemcsak az egész
ország, de a külföld is hozzánk jön az eddig elért sikerből tanulni és bátorságot meríteni.
Már elegendő amerikai vessző és értelmes munkás áll rendelkezésre. De a
reconstructió költsége meglehetősen nagy, mert egy kat. hold szőlőterületnek
oltványokkal való beültetése 800 — 1000 frtba és azon felül is kerül. Az ujabb időben
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természetesen jobban is trágyáznak és e czélra sok helyen az aradi szeszgyárak friss,
conczentrált vagy szőlő-trágyáit, sőt most már mindinkább műtrágyákat is használnak.
- Híres a paulisi szívcseresznye.
Az 1877-ben Pankotán tartott vándor közgyűlés alkalmával lókiállítás rendeztetett s a
dynamit-robbantás mezőgazdasági alkalmazását illetőleg kísérletek tétettek –arad megyei
gazdasági egyletL.Gaál Jenő
-A bécsi borvilágkiállításon a nemzetközi zsűri Nagy Zoltán, Magyarország,
Paulis, boraiért elismerési diplomát adott.
L.Borászati 1873 szeptember
- Paulisi promontorium, 1873. oct. 14. A szüretet octóber 6-ikán kezdtük meg és 3
—4 nap alatt be is fejeztük; ebből láthatni, hogy nagy termésünk nem volt. Az egészben
az a jó volt, hogy sem rothadt sem pedig száradt szemeket nem kaptunk: kifejlődve lévén
a fürt teljesen. Mennyiségre nincs sok borunk, de milyenségével felette megelégedhetünk;
kevés vörös bort is csináltunk. Az uj bornak eddigelé nincs ára, mert a vevők nem
jelentkeznek.
Nagy Zoltán.
L.Borászati 1873 október
- Eladó 150 liter tiszta borból párolt O-cognac Bódy Bódog, Opálos.
- Eladó 5 hektoliter kitűnő minőségű- tizéves ménesi vörösasszú gyógybor Bódy
Bódog szőlőnagybirtokos, Opálos , Arad megye.
L.Borászati 1916 január
Baracka
- „….amerikai szőlőtelep kezdi el működését: Barackán, előzőleg az Aradi
Gazdasági Egylet kezelte 110 holdon 1886-ban . Az oltványkészítés olyan fejlődésnek
indul, hogy a csálai és barackai oltványtelepek, melyeken évi 5 millió oltványt
készítenek, a 19. század végén a világ legnagyobb telepei közé számítanak.
L.Csávossy Gy
-1880 után amerikai szőlővessző szükségletét a kormány Franciaországból fedezte
s azokból részint ujabb állami telepeket létesített, …pl.…Paulis-Barackán.
L.Pallas
- Szőlőkötözés . Széles Magyarországon nincs oly vidék, ahol a szőlőmivelés oly
költségeléssel járna, mint Arádhegy alján. Ezen vidék hárssal szokott kötni; és miután az
elterülő erdők hársfái jobbára elpusztitvák: ma ott állunk, hogy a kötöző hárs felette drága
lett. Ezen segítenünk kell, annyiból is, mert a vékony levelű és magasra növő sásnem,
továbbá a finomabb fajta káka, ugy nem különben a rozs, illetékesebben zsupszalma,
(vízbe áztatva, vagy kellőleg meglocsolva az előbbi kettő pedig, előbb megszárittatva és
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azután megnedvesittetve), épen azon szolgálatot állítják elő : nem marad más hátra tehát,
mint a most említett kötöztető anyagokat kellőleg felhasználnunk. Marosmente és vidéke,
ugy nemkülönben a közel puszták birtokosai helyesen cselekesznek azért, ha az e nemű
használtatható anyagokat Arad-hegyalja községi piaczaira haladéktalanul elhozzák :
lehetvén azokat biztosan elárusítani. Más vidékeken a káka és sásnemü, csomókba kötve,
egy-egy csomó 2 — 3 krért árusittatik el, és ezen árt szívesen adók meg mi is.
Paulis. Nagy Zoltán. (Alföld.)
L..Borászati 1875 junius

Bereczki Máté kapcsolata:
Paulisi nagy cseresznye
Török Géza, birtokos, barátom Kálnóról küldötte meg e fajt, mint igen nagy és jó
cseresznyét, mely Paulis, arad megyei község szőlőhegyén magról keletkezett egy
odavaló szőlő-túlajdonosnál. Nálam még nem termett.
L.Bereczki Máté IV.
-Czucz István egy nógrádmegyei nemescsalád ivadéka (szül. 1765., mh. 1830. febr.
13. Paulison, hol kitűnő gyümölcsöse volt.

A paulisi kisbirtokok.
Paulison a mívelés alatt álló terület — egy csekély részét kivéve parasztbirtok;
szőlők is vannak ugy a község belterületén, mint a hegyen, ezek is nagyobbára
parasztkézben vannak, de erdő nincsen.
A parasztbirtok dűlők szerint parczellákra oszlik. A mívelés szabadsága korlátozva
van, a mennyiben rendesen a határ egy harmada kukoriczával és tavasziakkal, kétharmada
pedig búzával felváltva vettetik be.
-Szarvasmarháknál túlnyomó a szürkés fehér (magyar) faj, de van itt tarkafaj,
úgynevezett svájczi korcs. Az apaállatok jók.
Volt - és remélhetőleg a felújítás után ismét lesz szőlő és van szilvatermelés. A
szilva pálinkának dolgoztatik fel.
L.Gaál Jenő
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Ottlaka
- A község határában 1913 körül 185 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
Ötvenespuszta
Új-aradi uradalom ötvenes pusztai birtoka.-70 hektáros parkkal.
„- Arad és Temes vármegyék három járásában, az aradi, uj-aradi és lippaiban
fekszik. Területe 6003 kat. hold, 364
Ebből volt 1895szántó föld, 480 h. legelő és kaszáló, 120 h. dísz- és haszonkert, 6 hold nádas, 6 hold
kavics és anyagbánya, végre 212 holdon majorok és utak.
A gazdaság felszereléséhez tartozó épületek és leltári tárgyak következő adatai
1895-ből valók. Van 2 tiszti lak, 14 szegődményes-család lakóháza, iskola, vendéglő, 15
istálló-épület,12 dohányszáritó pajta,dohány simító helyiség,sertéshizlaló, 3 magtár, 2
gépes kocsi-szín, gőzmalom, gazdasági szeszgyár, 6 kukoricza-kotárka, üvegház, 3 raktár
épület, 4 trágya-telep, 31 itató kút. Van továbbá 4 darab Fowler-féle gőzeke kazán és 3
darab cséplőgép teljes fölszereléssel, 112 drb külömböző jármű, 80 drb különböző eke, 18
drb vetőgép, 12 drb kapáló gép,6 drb cultivator, 32 drb henger, 3 drb gőzszecskavágó, 5
drb répavágó,16 drb gabona és heretisztitó rosta,kaszáló gép, gépműhely,kovács-műhely,
bognárműhely, molnár és asztalosműhely, szíjgyártó műhely és 4 tűzfecskendő mind
felszerelve ; az összes alkalmazottak teljes kézi szerszám felszerelése. A tiszti
személyzetet képezi a tiszttartó, 2 ispán, a számtiszt, a gazdasági segéd, a gyakornok, a
gyárvezető. A gazdasági személyzet áll 212 rendes alkalmazott mezei munkás és 21
kézművesből.
A gazdaság állat-állománya volt 1895-ben 250 darab igás ökör, 32 drb használati
ló, melyek egyszersmind tenyésztésre is szolgálnak, 52 drb használati lótól származott
csikó, melyek rendeltetése az uradalom gazdaságainak lószükségletét fedezni, 150 darab
különböző fajú tehén, melyek részben borjunevelésre, részben tejtermelésre
használtatnak; 140 darab hízó marhából, melyeket részben a gazdaság állományából
selejtezés útján nyernek, részben egyenest erre a czélra vásárokon szereznek be, 250 drb
különböző korú és fajú növendékmarha, melyek a gazdaság tehén és igás ökör-állomány
létszámának kiegészítésére használtatnak, 150 darab
tenyész koczából, melyek tenyésztésre szolgálnak, 750 darab növendék sertés, mely
eladás útján nyer értékesítést, 200 darab hízó sertésből, melyek az uradalom
gazdaságainak szalonnaszükségletét fedezik; 1500 db birka, melyek bárányai 6 hetes
korukban eladás utján értékesíttetnek.
A különféle állat-állományok faj szerint a következő képet adják:Az igás ökrök
erdélyi és magyar fajúak, az igás lovak 3/ 4-ed részben percheron és muraközi
keresztezés, 1/4-eá részben pedig félvér. A csikók 3 / 4-ed részben percheron és muraközi
keresztezés, 1/4-ed részben angol telivér és félvér keresztezés. A tehenek 1/3-ad részben
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tiszta erdélyi magyar fajták,2/3 -ad részben nyugoti tarka(simmenthali és hollandi
keverék).
Az erdélyi magyar borju-nevelésre, a nyugoti fajú pedig tejelésre használtatik. A
hízó marha felerészben magyar, felerészben pedig nyugoti.
A növendék-marha szintén. A tenyész kocza hazai fehér kondor szőrű zsir-sertés. A
növendék és hízó sertés ugyanaz. — A juh posztó gyapjai merino fajuak.
A gazdasági rendszer a váltó gazdaság. Az tiz forgóra van felosztva, minden forgó
pedig bizonyos számú egyenlő területű táblára. A mennyire lehetséges, egy forgóban
egyenlő minőségű talaj osztatik be. A táblák, a gőzeke működésének megkönnyítése
végett hosszúk és 300 méternél nem szélesebbek. Minden forgóban
meg van állapítva, mi a vetésforgás és ennek meghatározásában a talaj minősége.
figyelembe vétetik
A forgók száma 10 s azokban következő 6 –féle vetésforgás alkalmaztatik..

A

B

C

I.fekete ugar trágyázva

I.répa vagy takarmány kukorica

I.fekete ugar

II. repcze

II.búza

II.dohány

III. búza

III.takarmány bükköny

III.búza

IV.takarmány bükköny
IV.kukoricza

IV.búza

V.búza

V. kukorica

V.búza

VI.kukoricza

VI. árpa

VI.árpa

D

E

F

I.len

I.kender trágyázva

I.répa

II.here

II.rozs herével

II.búza

III.búza

III.here

III.dohány

IV.kukorica

IV.búza

IV.búza

V.búza
V.kukoricza

V.kukoricza
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IV.árpa

IV.árpa

VI.búza
VII.

kukoricza
VIII.luczerna
A legnagyobb területen használták az A alatti vetésforgást.
-Az ötvenesi gazdaságokban évenként megtrágyáznak 767 k.hold földet
istállótrágyával,azonkívűl a szükségeshez képest használnak még csontlisztet és gypset.A
trágya egy része az uradalomban állittatik elő,más részét
Aradról vasúton
szállították,különösen míg az ottani nagy szeszgyárak jelentékenyebb trágyakészlettel
bírtak.
Egy métermázsa megülepedett istállótrágya az ötvenesi megállóhelyen 10
krajczárba kerül.A csontliszt Budapestről hozatik melynek métermázsájáért a múlt
években 5 forint 50 krajczárt fizettek. A gyps amely a lóherésekre és a luczernásokra
használtatik Erdélyból származik
egy métermázsa
Ötvenesen 90 krjc-ba
jön.Istállótrágyát k.holdanként szükségeshez képest 200 métermázsától 400 métermázsáig
használnak fel:csontlisztet k.holdanként 2 métermázsát ,gypset szinte 2 métermázsát
hintettek el.Tekintetbe véve a talaj nagyobb részének soványságát erős trágyázás nélkül
ez uradalomban nem lehetne gazdálkodni.
-ől.A parkban mindenféle honi és
-ől ,abban található
összesen 200 darab nemes fajból való almafa,100 darab 20 faju körtefa,75 darab 10 fajból
levő cseresznyefa,75 darab 10 faju szilvafa,40 arab8 fajból levő kajszin baraczkfa,és 16
darab 8 fajból való őszi baraczkfaj. Összesen 506 darab gyümölcs és 40 darab diófa. —
Azonkívül az utak mentén vannak ribiszke, egres, málna, birsalma és mogyoró bokrok,
fügék és naspolyák. Az egyes kiváló fajokból gyümölcsfa-iskolát tartanak fenn, melyből
évenként csemeték el is adatnak. Továbbá van egy vegyes faiskola, melyből a gazdaságot
fásítják be. A gyümölcsös kertnek egy délfelé lejtő partján szőllő van, melyben a
következő fajok tenyésztetnek : 1. egy tábla fehér chasselas. 2. egy tábla rózsa szőllő. 3.
egy tábla fekete burgundi. 4. 21 sor szőllő, melynek minden sora különféle egynemű
fajból áll. 5. 21 sor szőlő, melynek minden sora különféle muskatály fajból áll. Van egy
160 méter hosszú fal, melyre izabella-szőllők vannak húzva. A bor mind az uradalom
központján, Uj-Aradon kezeltetik.
Az ötvenesi park te

Az 1895. évi termés adatai szerint kataszteri holdanként termett őszi buza 12,
tavaszi 8, tavaszi árpa 9, rozs 14, czukorrépa 150, takarmány répa 180, tak. répamag 6,
czukor czirokmag 18, hagyma 60, zab 10, takarmány bükköny mag 10, kukoricza 14,
luczerna mag 1, dohány 8 métermázsa és vörös lóhere mag 80 klg.”
- A gróf Zselénszkynek ötvenesi birtokán ……….ez idő szerint 12 exsiccatorszárító pajta- van alkalmazva és mondható, hogy a legfényesebben válnak be a dohány
szárításában.
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- Kiváló magyar szarvasmarha-tenyészettel bir itt gróf Zselénszky Róbert
- A megyében nagyobb sertéstenyészete van gróf Zselénszky Róbertnek .
- Ugy mennyiség, mint minőség tekintetében igen számottevő a gróf Zselénski
Róbert ötvenesi birtokának régi gyümölcstermelése, mely már 1857-ben virágzott; az
almát ekkor 55, a körtét 101, az őszi baraczkot 21, a cseresznyét 19 fajban s a szilvát és
más gyümölcsöket igen nagy mennyiségben termelték. Jelenleg ezek közül csak azokat a
fajokat termelik, melyek vidékünkön jobban beváltak;
igy almából 20 fajt és pedig: a gravensteini, Burchardt reinette, ananász reinette,
kewi ízletes, téli arany parméne, Coulon reinetteje, Baumana reinetteje, téli fehér calville,
Wagner almája,carmeliták reinetteje, orleansi reinette, nemes reinette, canadai reinette,
Oberdick reinetteje, Parker pipinje, casseli nagy reinette,champagnei nagy
reinette,sikulai,willenburgi rózsa-alma és Mihályfi pipinje fajokat termelik ; az
almafaállomány 200 db.
Körtéből szintén 200 fa van 20 fajban és pedig a madame Treyve, fa-színű vajoncz,
vörösszürke esperes, Hardenpont ízletes, Bosc kobabja, Napóleon vajoncza, Blumenbach
vajoncza, Cairgean vajoncza, Tottleben tábornok, pisztráng- körte, Liegel téli vajoncza,
Diel vajoncza, kormányzóné, téli Nélis, nivellesi vajoncz, Millet vajoncza, Josephine de
Malines, Olivier de Serres, Fortunée és Napóleon herczeg fajokban. Cseresznye fa 75
darab van a következő 10 fajból: coburgi májusi víz-cseresznye, Winkler fehér
vízcseresznye, királyi amarelle, hedelfingi óriás cseresznye, kettős natte, nagyherczegnő,
walesi cseresznye, Hortensia királyné, badacsonyi óriás, nagy mignonne.
Szilvából 10
faj van és pedig : a Berchtold korai faj, vörös nectaire, tarka perdrigon, van Hartwis sárga
magvaválója, Washington, Viktória királynő, ibolyaszínű jeruzsálemi szilva, Jefferson
jodoignei reine-claude, beszterczei magvaváló fajokat termelik; faállomány: 75 drb.
Kajszinbaraczkból 40 drb. fa van a következő 8 fajban: montplaisiri, korai, Breda,
ambrózia, legjobb magyar, Jovy kajszinja, királyi kajszin, Nancy, Pourret kajszinja.
Őszi baraczkból 16 fa van a következő 8 fajban: Duforar báró, Elruje nectarineja,
nagy mignonne, Willermon baraczkja, I. Lipót, Lieulle baraczkja, bourdine, gyümölcskert
királynéja.
Diófa összesen 50 darab van.
Az utak mentén ribiszke, egres, málna, birsalma és mogyoró bokrok, fügék és
naspolyák. A gyümölcsössel kapcsolatban van a szőlő, hol a fehér chasselas, rózsa szőlő,
burgundi, Izabella fajok nagy mennyiségben s más fajok kisebb mennyiségben
termeltetnek.
L.Gaál Jenő
-1579-ben 29 adófizető család lakta, vegyesen magyarok és szerbek. Valószínűleg
a 17. század elején néptelenedett el.
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-A 18. század második felében az ún. újaradi uradalmat összevásárló ötvenesi
Lovász Mihály választotta uradalma székhelyéül. Lakói állandóan cserélődő, szerződéses
gazdasági cselédek voltak, magyarok és románok vegyesen.1859-ben gazdasági
szeszgyárat és gőzmalmot alapítottak területén. 1885-ben az anyagi ágon Lovászutód Zselénszky Róbert hatezer holdas uradalmának volt a központja. Ekkor a
majorságban a grófi rezidencia, a tiszttartólakás és a cselédházak mellett működött a
mezőgazdasági eszközöket előállító gépgyár, a malom és a szeszgyár. Utóbbi évente
kétezer tonna kukoricát, árpát és rozsot dolgozott fel. Az uradalomban a gabonafélék
mellett jelentős volt a repce, a kender és a dohány termesztése.
-1926-ig Fakerthez tartozott, ekkor alakították önálló községgé. A Zselénszkytől
kisajátított területre a román állam hetvenkétegyházi és battonyai román családot
telepített. Zselénszky Róbert az 1921-es agrártörvényt kijátszva a megengedettnél több,
1280 holdnyi földet tartott meg. Az 1930-as években az itt termett muskotályszőlőből
helyben konyakot is előállítottak. Híres volt ekkoriban dinnyetermesztése is. 1949-ben a
Zselénszky-uradalom területéből állami gazdaságot hoztak létre.
L.Wikipedia
Két. darab Percheron és muraközi keresztezésű, szépen fejlett s tavaszszali
tenyésztésre használható 23/4 éves méncsikó eladó. Megkeresések uradalmi tiszttartóság
Ötvenes, u. p. Arad küldendők.
L.Köztelek 1896 október 28
-A „Deutsche Landwirthschafts Gésellschaft" Magyarországon időző 153 tagja a
tanulmányut programmjába fölvette gróf Zselénski Róbert ötvenesi birtokának
megszemlélését is.
A társaság május 26-án indult Aradról két külön vonaton Ötvenesre, hol maga a
nemes gróf fogadta a németeket igaz Magyar vendégszeretettel……….
Meglepte németeinket a pompás kőris-fasor az ut két oldalán. Elsőbben a legelőre
hajtattak. Megnézték a legelő marhát, magyar teheneket, tarka tinógulyát és a juhokat.
Nagy súlyt fektet az uradalom a takarmánytermelésre, meg is látszik a marhaállományon, melynek különben a legelője is olyan buja, amilyen kevés van hazánkban.
Majd a Klára-major mellett a főút mentén a gőzszántást szemlélték meg. Két
gőzeke volt éppen működésben ezen a napon, a másik gőzeke, melyhez a délután jutottak
a németek, silány talajt forgatott 80 cm. mélyen; a rossz föld megjavításának ez a módja
ujabb időben mindinkább tért hódit nálunk s ugy látszik a német gazdák a földjavitásnak
ezt a módját még nem alkalmazzák, mert bámulattal nézték a gőzeke vasa által
felforgatott óriási hantokat. 300 hold van gabonával bevetve.
-Nyilván az itt szerzett impresszió adta ajkára egyik német gazdának a
fehérasztalnál az ut későbbi folyamán elhangzott pohárköszöntőjébeh azt az immár jeles
közgazdák által alaposan leczáfolt epithetont, hogy „ez az ország Európa
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gabonakamrája". Sajnos nem az többé, ha az idegen búzával (és buzaocsuval el nem
árasztanának bennünket a keleti államok, nem vinnénk ki a „lágy kenyérnek" valót,
megennénk jómagunk.
Az uradalom czukorrópát is termel elég. sikerrel mintegy 120—-140 kat.
Holdon…..
Az uradalom központja a László gazdaság a legnagyobb kiterjedésű s a 7200
holdnyi területből 3600 holdat tesz ki. Itt van a tehenészet is ; a tejet Aradra szállítják,
részben vajjá, sajt és túróvá dolgozzák fel. A vajat a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó
Szövetkezete értékesíti. A magyar fajtán kivül van szimmenthali keresztezés is, melyeket
a fejés után kihizlalnak. Marhahizlalásra 120—150 drb. szokott beállíttatni s kihizlalt
állapotban Németországba, főként Münchenbe adják el.
A lótenyésztés czélja az igáslovak előállítása; muraközi kanczákat kereszteznek
percheron apávál.Utóbbi időben tettek kísérletet a lipiczai és muraközi fajták
keresztezésével; a kísérlet igen szép sikerrel biztat. Anyakanczákat nem tart az uradalom
s csak az igás kanczák fedeztetnek.
A László gazdaságban van a mezőgazdasági szeszgyár, ma már az egyetlen Aradmegyében, hol évtizedekkel ezelőtt még 80-nál több mezőgazdasági szesztermelő volt, de
a nagyipari szeszgyárak végképp leszorították őket a porondról. Az ötvenesi szeszgyár
napi termelési átlaga 7 hl.
A juhállomány 2000 drb, nagyrészt merino. A juhtej szintén turó és sajt készítésre
használtatik fel. A fiatalabb állatok kereszteztetnek angol és husjuhokkal s ezek bárányait
elég jó árban árusítja az uradalom, az aradi piaczon folynak a mütrágyázási kísérletek is.
S bár elég nagy az állatállomány, mindazonáltal az aradi Neuman-féle szeszgyárból is
hordat az uradalom istállótrágyát.
A gazdasági ipar a czirokseprőgyártás és kosárfonással űzetik. Egyszóval
mindabból sok szépet láttak itt a német gazdák, ami a modern mezőgazdasági kultura
feltételét képezi.
A „Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft" tagjai azzal az impresszióval hagyták
oda Ötvenest, hogy ott egy a gyakorlati gazdálkodás terén szorgalom, kitartás és
odaadással munkálkodó magyar főrangú ur példát mutató sikereit volt alkalmuk
megfigyelhetni.
L.Köztelek 1897.június 2
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Vetőmagvak eladása
A gróf ZSELÉNSKI-féle uradalmak jószágigazgatóságánál Uj-Aradon.
Vregon árpa, sárga oberndorfi takarmányrépa, czukorczirok,florenczi seprő czirok,
prairée királyné és fehér lófogu tengeri magvak.
L.Köztelek 1897 március

ELADÓ
Obendorfi
répamag,
fajtiszta
saját
termés,
Czukorczirok-mag,
takarmánytermelésre, Seprőczirokmag, eredeti olasz mag után termelt, Maklura
Aurentiaca, legszebb s legjobb élő sövény, fagy és rovarmentes, 1000 drb 2 éves csemete
10 frt; 2 drb muraközi és percheron keresztezésü, szépen fejlett, tenyésztésre alkalmas 3
éves méncsikó.
Megkeresések intézendők
Uradalmi tiszttartóság Ötvenes, u. p. Arad
L.Köztelek 1897 január 27
Gróf Zsélénszky Róbert uradalma Ötvenes-.a gépi szántás árai -Amortizáczió és kamat
figyelmen kívül hagyásával 28—30 cm. mély szántásnál 4, 50 frt, 30—35 cm. mély
szántásnál 5,50 frt, kötött erős talajon 26—25%-ál több. Porhanyitás (grubber) 2 frt,
rigolozás könnyű talajon 65—70 cm. mélységig 45—50 frt, rigolozás nehéz talajon 65—
70 cm. mélységig 60—65 frt.
L.Köztelek 1899
február 8
- Az Arad megyei gazdasági egylet 1875-ben Ötvenesen szántásversenyt rendez.
L.Gaál Jenő
Ötvenesi ménes-1903.
Tulajdonos: gróf Zselénszky Róbert.
A ménes helye : Ötvenes-puszta, Aradmegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 6000 kat. h.
Alapitotta jelenlegi tulajdonosa 1882-ben.
A ménes kétféle tenyészirányt követ: Vérbeli tenyésztést angol telivér és angol félvér
kanczákkal; hidegvérű tenyésztést: muraközi kanczákkal.
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A vérbeli kanczák részint az aradi és kurticsi állami fedeztető állomás, részint pedig a
mezőhegyesi m. kir. állami ménes ménjeivel fedeztetnek.
A muraközi kanczákra «Huszár» nevü brabanti (Belga) saját mént használják.
Állomány: 6 darab angol telivér, 12 drb angol félvér és 18 drb muraközi, összesen
36 drb anyakancza. Az egész lóállomány 85—90 drb körül van. Az anyakanczák
tavaszszal elletnek.
Tekintettel a ménes tenyésztési irányára:az angol telivért a ménes tulajdonos
fogatai, illetve hátasló szükséglete fedezésére, a félvért az uradalom személyzete részére
és katonai czélokra,a hidegvérüt pedig a gazdasági igák szükségletére nevelik.
Felnevelési módszer: január 15-től november l-ig a ménes legelőn van, az év többi
részén istállózás; mozgatás kifutókban, melyek területe 15 k. h.
A csikók 4 hónapos korban elválasztatnak s a betöltött 1 éves korig naponta 9 liter
zabot, 4 kg. szénát s tavaszi szalmapótlékot kapnak. Későbbi korban csak
legelnek, vagy jó minőségű tavaszi szalmát s állandóan 6 liter erőtakarmányt kapnak. A
nehéz csikók zabadagját felerészben kukoriczával helyettesitik. Eladás vagy
használatbavétel előtt a zabadagot 2 literrel emelik; a könnyebb csikók pótlékul szénát,
mig a nehéz csikók kevés répát is kapnak. A nehéz csikók 3 éves korban befogatnak s a
betöltött 4 éves korral rendes használatba vétetnek. A számfelettiek 3 éves korban
eladásra kerülnek.
A könnyebb lovak 4 éves korban rendeltetésűknek megfelelőleg hátas vagy kocsilónak
idomíttatnak. A számfelettiek 4 éves korban vagy katonai czélokra, vagy
magán feleknek adatnak el. Az eladásra szánt csikók ½ évvel előbb gondosabb
takarmányozásban részesülnek, azonban nem taníttatnak be.
L.Podmaniczky
-A 18. század második felében az ún. újaradi uradalmat összevásárló ötvenesi
Lovász Mihály választotta uradalma székhelyéül. Lakói állandóan cserélődő, szerződéses
gazdasági cselédek voltak, magyarok és románok vegyesen.1859-ben gazdasági
szeszgyárat és gőzmalmot alapítottak területén. 1885-ben az anyagi ágon Lovászutód Zselénszky Róbert hatezer holdas uradalmának volt a központja. Ekkor a
majorságban a grófi rezidencia, a tiszttartólakás és a cselédházak mellett működött a
mezőgazdasági eszközöket előállító gépgyár, a malom és a szeszgyár. Utóbbi évente
kétezer tonna kukoricát, árpát és rozsot dolgozott fel. Az uradalomban a gabonafélék
mellett jelentős volt a repce, a kender és a dohány termesztése.
1926-ig Fakerthez tartozott, ekkor alakították önálló községgé. A Zselénszkytől
kisajátított területre a román állam hetvenkétegyházi és battonyai román családot
telepített. Zselénszky Róbert az 1921-es agrártörvényt kijátszva a megengedettnél több,
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1280
holdnyi
földet
tartott
meg.
Az 1930-as
években az
itt
termett muskotályszőlőből helyben konyakot is előállítottak. Híres volt ekkoriban
dinnyetermesztése
is. 1949-ben
a
Zselénszky-uradalom
területéből állami
gazdaságot hoztak létre.
L.Wikipedia

Pankota .a Lo s o n c z ya k , ma jd a G yu l a ya k k a s t é l ya v o l t .
Pankota cimere
-Itt született 1842. december 8-án Csiky Gergely színműíró,
szülőház
át
az 1906-ban elhelyezett emléktábla jelöli (a főutca 57. számú háza).
-Itt született 1883. február 22-én Aradi Viktor publicista.
-Itt született 1891. március 31-én Asboth Oszkár, magyar
repülőmérnök, helikopterkonstruktőr.
-Itt született 1921-ben Geck Péter, tudós, az immuntus feltalálója.
-Itt született 1927. április 27-én Nagyhalmágyi József zenekritikus.
-Itt született 1940. június 23-án Pallos Gyöngyi operaénekes.
-Itt született 1943. szeptember 22-én Szilágyi Aladár helytörténész, publicista,
szerkesztő.
L.Wikipedia
- III.Béla király 1177-ben itt 11 szölöt és 21 szőlőművelőt adományoz.
L. Kovách Géza
A pankotai kisbirtokok:
- Pankota művelés alatt álló területének legnagyobb részét kis birtokok foglalják
el,melyek a promontoriumon lévő szőlőkkel együtt parasztkézen vannak.
-A község határa tagosítva lévén, a parasztbirtok egy tagban van s igy a
megművelés
szabadsága semmi szabályok avagy helyi szokások által nincs korlátolva.
A birtokváltozások többnyire adásvétel útján csak a parasztbirtokosok között történik.
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A község határának talaja általában gyengének mondható, mert abban első osztályú
föld a legújabb kataszteri felvétel szerint nem találtatik. A földek egynéhány düllőjét
trágyázással lehetne ugyan javítani, azonban a gazdák, ha van is egy kevés trágyájuk, azt
a rekonstrukczió megindulása után ismét inkább szőlőjük művelésére használják fel, mig
a föld termőképességét vetésforgás által igyekeznek egyensúlyban tartani.
A község határa tagosítva van, mégpedig 1867. évben megindított úrbéri per
folytán. Ezen tagosítás azonban a határnak nagyon is egyenetlen volta miatt — az
elöljáróság nyilatkozata szerint — a község lakosainak nagy részére igen kártékonyán
hatottA mi a község lakossága értelmiségét és különösen gazdasági értelmiségét illeti, az
fejlettnek mondható; a szorgalom takarékossággal van párosulva.
A község határában 1913 körül 19 k.hold szőlő volt.
- Fehér bornak szolgált a mustos fehér, bakator, aprófehér, sárfehér, purpureaszka,
ezerjó s elszórtan kisebb menynyiségben hazánknak majdnem minden szőlőfajtáját
fellehetett itt találni. Magyaráton, Pankotán, Apatelken, a hol főleg csak fehér bort
termeltek –magyaráti- név alatt, a mustos fehér, bakator, aprófehér, Apateleken a fehér
bakator voltak a fő szőlőfajták. E fajok többnyire csak vegyesen voltak ültetve, ritkán
fajtiszta táblákban.
L.Gaál Jenő
- Bencés monostora a Kopasz-hegy lábánál az 1260-as években épülhetett,………
- Várát először 1318-ban említik, amikor királyi vár lett.
- A település királyi, majd földesúri mezőváros volt, kereskedelmi, borászati és
kézműves központ, fénykorát a 14–15. században élte. Ifjai közül sokan tanultak külföldi
híres egyetemeken.
- 1605-ben a várost még összeírták, vélhetően magyar nyelvű lakossággal.
- 1768-ban ismét vásártartási jogot kapott. 1776-ban a román lakosságú település
nyugati peremén 178 cseh- és morvaországi, svábföldi, rajna-vidéki és elzászi német
telepes megalapította Újpankotát.
- Csanád és Csongrád vármegyéből magyarok költöztek be.
-A 18. században újraindult a szőlőművelés, sőt 1801-ben szőlőt telepítettek az
ún. Szodomlápra. 1806-ban két húszezer akóbor befogadására alkalmas pincét építettek.
-1822-ben a kincstártól br. Dietrich József vette meg uradalmát, melyhez
ekkor Szőllős, Csigerél, Magyarád, Muszka, Ágris ésAranyág tartozott.
- Heti- és országos vásárai a 19. század elejére a legjelentősebbek közé emelkedtek
a megyében.
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-1884-ben viszont
tönkretette a filoxéra.

szőlőit

(magyarádi

mustos, bakator és aprófehér fajták)

-A Sulkowski-uradalom 1895-ben tizenkét falu határára terjedt ki, fő
jövedelemforrásai a gabonatermesztés mellett a sertés- (szőke mangalica), a lótenyésztés
és a gyümölcstermesztés voltak. A birtokszerkezet felaprózódott volt, a módosabb
gazdáktanyákat hoztak létre.
L.Wikipedia
-pankotai szőlő és bor:1746-ban
kapával,. 1823-ban 1203 kapával.

155 család 233 kapa szőlővel bír.,1771-ben 206

Az Ó-pankotai borokról Peretsényi írja” A Bokréta nevű magos dombjának mind
bora ízére,mind tartósságára nézve ,az első az Arad vármegyebeli borok közzül való”
Ugyanő a következő szőlő fajtákat sorolja fel Pankota szőlőjében.:Rózsa,Bakator,
Dinka, Kökörtsin, amelyek a színt adják- a Muskotály:Alattermő Mádalj, Szeremi zöld,
Paprany, Aranka ,Zöld Krispán az erősséget biztosítják-a Száldob,Karánfutó Námély
,Leveteg,Bihari
boros,Gyoroki
sás,Galsai
dinka,Boglár,
Lószemű,Reszleg,Hárslevelű,Juhfark,-bővebb mustot adnak. A Bakar,Gohér,Bajor
,Erdélyi fürtöknek nem igen árt a dér:A szőlők a Bokréta és a Leszeri dombon vannak.
1945 előtt 281 ha szőlő terület volt a határban. 2100 darab kolna
volt(.szőlőfeldolgozó
és
tároló
pincék)Itt
termesztett
régebbi
szőlőfajták:Bakator,Magyarádi mustos, Furmint, Fehér leányka,Olasz rizling, és a
Chasselas félék..Mai szőlő dűlök nevei:Bokréta, Kis uri hegy,Patkó,Harang dűlő.
L. Csávossy
-„A 18. században újraindult a szőlőművelés, sőt 1801-ben szőlőt telepítettek az
ún. Szodomlápra. 1806-ban két húszezer akó bor befogadására alkalmas pincét építettek.”
,….. Fő jövedelemforrásai a gabonatermesztés mellett a sertés- (szőkemangalica), a
lótenyésztés és a gyümölcstermesztés voltak.”
L. Wikipedia
- Vidéki tudósítás. Pánkota,
1872. mart. hóban. Hogy azon szőlőhegyet, melyen már 3 éve öszpontosul minden
tevékenységem, csak mostan mutatom be olvasóközönségünknek — e körülménynek oka
: mert nemcsak előre törekvő hajlamaink, — de eredmények tolmácsa is szerettem volna
lenni. Eredményeink ugyan nem nagyok teljesebbek bevárása még hosszabb időre
kényszeritett volna hallgatásra, mit nem tűrhetvén, kezembe veszem a tollat, s
megelégszem, ha következő soraimból legalább haladási törekvéseinket foghatják a
tisztelt olvasók kiösmerni.
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Ám csak most veszem észre! Mentegetem vendégemet, mielőtt bemutattam volna;
tehát az aradmegyei pankotai szőlőhegyről beszélek. — E kis és kies szőlőhegy
koszorucskát szerkesztő ur igen jól fogja ismerni, nemcsak szomszédja az a magyaráti
promontornak, de egy része (a bokréta) abba is esik. A pankotai és magyaráti hegy között
lényegetlen a különbség, s ez az, hogy utóbbinak talaja még kötöttebb (a mustafer is
hosszura metszhető); — a fekvés nem előnyösebb. A kultur-különbség már nagyobb.
Magyarát diszitve lakályos uri kolnák soraival, kiképzett férfiút ábrázol, holott Pankota
még csak ifjú, de gazdag, erejében telt, messzetörekvő tervekkel.
Pankotának főfaja a mustafer, utána legtöbb a kék kadarka s ezután a rózsa. Egy
más alkalommal bővebben ismertettem a 2 kevésbbé általános elterjedésü fajt is: de a
tisztelt olvasók számára azt itt talán ismételnem kellene ? — Tehát a rózsa virágzásában
igen zsingás, karikára metszetik; — bora aranysárga, erős, aromaticus ; (a must 1870-ben
17°/0-ot mutatott a klosterneuburgi százalékos mustmérő szerint). — A rózsa a vörös
dinka s a bakator közt foglalhat helyet. — Van 2 faja : a fehér rózsa s a piros rózsa;
elsőtermőbb, nagyobb fürtü, fehérebb bogyókkal, de értéke silányabb. A mustafer
kedvencze hegyünknek, valóságos kanaáni ivadék, (de nem édességét illetőleg). Nem
felejthetem el soha egyik szomszédom ékes pourparler-ját e faj felett. Nagy vita volt.
Tisztelt szaktársam Nagy Zoltán onnan a vörösboros hodók tájáról megszólta a mustafert
•— mérlegezésére is hivatkozva. Az én szomszédom magas, vastag, phlegmaticus
szőlőtermelő. Szőleje igen jó karban áll s többnyire mustafer. — Kint a a tőkék körül
akart demonstrálni. Kivitt. Le kellett térdre kuczorodnunk s igy másztuk körül a rezolokat
taratori éles pillantásokat vetve a leveletlenség miatt könnyű tájékozást nyújtott
gyümölcstermésre. „Nézze e biliingeket, mi az? Termés? mire megyünk mi enynyivel?"
hányta szemére a piruló rózsának. „Ez a mi fajunk, leves, sok és nagy fürtü, s daczol az
idők szeszélyével" s nekiesett egy elhízott mustafer-bogyónak, és kisajtolta belőle a 60
cseppet. — A mustafer czitromsavanykás faj, de nem édes és savanyu. — Hogy egy faj
lehet igen édes és igen savanyu egyidejűleg, azt sok profán nem érti; a Rothgipfler 1868ban Klosterneuburgban 31% czukrot s 7°/0 savanyt mutatott; tehát a legédesebb s
legsavanyubb mustja e fajnak volt. A mustafer 1870-ben 15 % 1871-ben 13% bírt. Ujabb
időben a szőlőtelepítés már mindenütt rigolozott földben történik s igen sok kísérleteink
vannak külön faj ültetésekkel. — Vannak fiatal rizlingtelepeink, bg Sulkovszkynak,
Vaílernek; én rizling, mustafer és fehér burgundival tettem eddig próbát; az idén rulandit
(pineau gris) és traminit ültetek. — Közvetlen szomszédom olasz rizlinget telepit, mig
mások a szerémi zöldet honosítják meg. Ez egy-két adatból is látható, hogy a jóakarat
nem hiányzik. Vagy tán kapkodásnak lehetne épen a felhozott példákat tartani? Bocsánat!
Ép az idén tapasztaltuk, hogy a rizling a 18 fokos hideget kiállotta, s itthonos fajaink nem.
— A mustafert meg akarjuk mi tartani, de a roszul termő rózsa helyett — a mely az
aroma princípiuma — csakugyan jobb szeretnénk egy kevésbbé érzékeny fajt; talán a
„Zierfahndlít — (Galliny igen dicsérte) vagy tán a piros veltelinit? Egyéb
előmenetelünket se hagyhatom emlités nélkül. Kitűnik itt a trágyázás. — Trágyázunk
érett marhaganéjjal, korhadt gyeppel és pelyvával; a műtrágyát per jux kisérlenénk meg.
A talajmunka is tökéletesül. — A must mérlegezése az intelligentia közt általánossá kezd
válni! — Ez alkalommal csak ennyit. Ha szívesen veszi szerkesztő ur tudósításomat,)
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azok nem maradnak el, ámbár — megvallom — időjárási tudósítást nem szeretek annyira
jegyezgetni, mint nagyobb mérvű alkotásokat; — mit használ a köznek most is, ha
elmondom, hogy boraink az utolsó 2—3 hét alatt pompásan tisztulnak s nem oly
savanyúak, mint tavaly. E soraimmal csak bebizonyítani akartam, hogy megérdemeljük,
ha kormányunk Ménesen borászati intézetet alapit s hogy t. szerkesztő ur és Erkövy
Adolf ur is véleményadásukkal — a közjónak nagy szolgálatot tettek, mert a birtokosokat
az tetemesen gyámolitja s használ az „óh népnek" is, mert az „óh nép" csakugyan „ó nép"
— s nekünk is „ó".
Rochel Károly. Szerk.
L.Borászati 1872 április
-Szőlőverseny-Az erdélyi gazdasági egylet 130 faj szőlőt mutatott be levágott
fürtökben, a melyek azonban részint; mert az erdélyi clima nem a nagy példányú
gyümölcsök hazája és részint mert az erdélyi szőlőéréshez képest a kiállítás egy kissé
korán is volt tartva…………..Herczeg Sulkovszky J. M. pankotai uradalmából leginkább
az ottani borfajok lettek kiállítva; itt láttuk valódi minőségben a Mustafert, melynek zárjel
közt hiába írták oda Juhfark synonimáját; mert biz az nem juhfark, hanem sokkal
közelebb áll a járdoványhoz.
L.Borászati 1885 december
- Közczélú amerikai szőlőtelepet létesített: Pankota 4 kat. hold területtel.-1885- Különösen a pankotai humosus talajokon és nem déli fekvésekben nagy
terméseket érnek el, holdankint átlag 50 hektoliter bort, melynek ára must korában
jelenleg 18- 20 frt hektoliterenkint, s igy érthető, hogy miért igyekszik minden
szőlőbirtokos elpusztult szőlőjét minélelőbb felújítani, vagy a kinek nincs területe,
ilyenhez jutni. Pankotán egy kat. hold parlag szőlőt alig lehet kapni 1000 forinton alul.
L.Gaál Jenő
-A pankotai uradalom jelenlegi birtokosa, Sulkowski József Mária herczeg.
Versenyképesség és kivitelképességért killlítási érmet kap Sulkovszky József
herczeg, Pankota.
L.Köztelek 1896 december 2
Az uradalom hét különféle tömegből áll:
-Pankota, Muszka, Magyarád, Ágris, Aranyág, Kerek, Szőllős-Csigerél,
Kiszindia-Pajszán, Barakony, Apáti és Taucz községek határában. Részben sik, részben
hullámos, fele részben pedig hegyes vidéken fekszik.
-Talaja a hegyes vidéken sziklás, csekély részben rézmarás, nagyrészben
csillámpala-réteges, de levélkorhadás folytán televényes is; a lapályon márgás agyag,
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részben székes, egyes helyeken áromlási talajjal. A felső réteg elég mély, egyes helyeken
vizáteresztő homokos altalajjal, helyenként pedig, nevezetesen a hegyek lábainál, vizes és
forrásos altalajjal. Az utóbbi alagcsövezés által száríttatott ki.
Kereskedelmi s forgalmi helyei, vásárjai:Arad,Pankota,Csermő,Zaránd,Borosjenő
és Buttyin.
Az uradalom házilag kezeltetik. Van 6 főmajorja 4 mellék majorral,3 erdőkerülete,
szőlőszete és pinczegazdasága. Személyzete a jószágkormányzó,ügyész, felügyelő,
könyvelő, pénztárnok, 2 kerületi főintéző, 4intéző, kasznár, ellenőr, szőlő- és pinczeintéző, 3 orvos, állatorvos, rétmester,4 erdész, irnok, komlókertész, műkertész, 8 majoros
gazda, 7 hajdú, 26 kocsis, 126 béres, 9 csősz, 10 gulyás, 4 csikós, 7 vinczellér, 17 erdőőr,
3 gépész, 2 kovács 4 legénynyel, 2 kerékgyártó 3 legénynyel,2 malommester,
gőzfűrészgyár intéző 28 munkással és 6 vizsgázott gépfűtőből áll.
Térnagysága mívelési ágak szerint a következő: szántóföld 15,735, rét és kert 1300,
legelő 2000, szőlőterület 80, komlótelep 15, erdő 17,081, terméketlen 312, összesen
36,523 kat. hold. Epületei ezek: kastély, 48 lakház, 107 gazdasági épület, vizimalom és
fűrészgyár. A kastély, lakházak és a gazd. épületek részben szilárdak, részben pedig fából
és vályogból valók.
Igavonó állatai ezek: 26 lófogat, 126 négyes ökörfogat és 12 kettős bivalyfogat.
Ménes-állományát 2 drb tenyészmén,36 drb anyakancza, 96 drb vegyes nemű és korú
nemzedék képezi. Az évi átlagos szaporulat 30 csikó. A 3 1/2 éves csikók részint a
hadseregnek, részint az aradi és temesvári vásárokon adatnak el.
A magyarfajta szarvasmarha-állomány ez: van 12 bika,240 tehén, 576 külön ivarú
és korú növendék. Az évi átlagos szaporulat 210 borjú.
A sertéstenyészet áll 100 drb tenyészkan, 800 drb koczából 3200 drb vegyes korú
és nemű utánnövéssel. Átlagos szaporulat 1 koczára 5 malacz. A faj hazai szőke kondor
szőrű mangolicza, mely kiválóan hízékony, betegségeknek ellenálló, edzett.
Az egyes gazdaságok a mai fokozott igények szerint is teljesen megfelelően vannak
eszközökkel és gépekkel felszerelve. A hat főmajorban gőztakarrnány főzőkészülékek
vannak felállítva, melyek a cséplés idején kívül takarmányt főznek, e mellett szecskát és
répát vágnak, továbbá darálnak és zúznak.
Az uralkodó mívelési rendszer a váltógazdaság, mely nemcsak majoronként,
de düllőnként is változó. Van 7, 9 és 12-ős forda, sőt van dűlő, melyen tökéletes szabad
gazdálkodás űzetik. A terület 2/ 5 - e kapás, 1/5-e takarmány és 2 / 5 része gabonaféléket
terem.
A használt trágya saját termelésű s az egyes táblák vagy minden nyolczadik évben
kerülnek teljes, vagy minden negyedik évben fél trágyázás alá. A faiskolázás
226

és gyümölcstermelés csak kezdődik. Vannak ugyan már termő fák is, de az legtöbbnyire
most nyer lendületet, midőn a telep körülbelől már 30.000 darab nemes
gyümölcsfaoltványnyal bir. A szőlőszet területe az amerikai anyatelepekkel együtt 80 kat.
hold. Ennek mintegy fele teljesen be van ültetve tiszta fajú szőlőoltványokkal. A
beültetett területnek nagy része már terem, a többi terület pedig fokozatos beültetés
tárgyát képezi.
A borerjesztővel egybekötött pinczegazdaság okszerűen kezeltetik. Magyarádi
asztali, bakator, burgundi veres és fehér, tramini, olasz rizling kitűnő borokat állít elő.
Van 2 gazdasági gőzmalma olajsajtolással egybekötve,egy négygaratú vízimalma a
József-Nádor-malomcsatornán.
Van továbbá gőzfűrészgyára, 3 rámás fűrész és 9 körfűrészszel, valamint egy
hornyoló géppel.
-Erdőgazdasága három főkerületre oszlik, u. m. 1. az ágris-aranyágtauczi
hegyes feltétlen erdőtalajra, 2. a barakony-apáti lapályos erdőre és 3. a kiszindia-pajsáni
szintén hegyes feltétlen erdőrészre. Az erdők a földmívelésügyi ministerium által
jóváhagyott üzemterv szerint 80 éves vágásokra vannak felosztva. Az erdők állaga
vegyes, az uralkodó fő fanem a tölgy, melyből azoknak legalább 60%-a áll, a többi 40%
cser, bükk, néhol hárs és gyertyánnal elegyes.
-Végűl mint történelmi nevezetesség megemlítendő a József
Nádor
malomcsatornán levő szőllősi vízimalom, mert az 1849-íki magyar szabadságharcz
fegyverletétele az uradalom e malmának kertjében s a malomcsatorna mentén, Világoson
pedig csakis az írásbeli megállapodás történt.
-Az esetre, ha a terület a saját csapadék vizein kivűl más idegen vizekkel is küzd,
érdekes példát talált a kultúrmérnöki hivatal Pankotán a községtől északra elterülő viztől
.szenvedő 800 kat. hold nagyságú terület megjavításánál.
Különös előszeretettel foglalkozik a megyei birtokosaink közül a dinnyetermeléssel és nemesítéssel újabban, főleg Kürthy Ferencz, a ki pankotai birtokán
összesen 42 fajú sárga s 9 fajú görögdinnyét termel s dinnyemagvakat is árusít el
Nöthling Vilmos budapesti magkereskedő útján.
Az Aradmegyei hitelegylet közbenjárásával eddig 10 önsegélyző egylet
alakult a megyében, köztük Pankotán is.
L.Gaál Jenő
-Határa 9477 hold, mellyből szántó 5000 hold, rét 477 hold, közös legelő 2000
hold, szőlőhegy 2000 hold. Urbériség 8872, majorság 1605 3/8 hold. Földje gyönyörű
tiszta buzát, szőlőhegye hires bort terem. Határán keresztűl megy a József nádor
malomcsatorna. Régi apátságának egy hegyoldalban ma csak romjai láthatók, melly
1217-ben már fenállott, de minő szerzeteseké lehetett, nem tudhatni. Van egy nevezetes
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szeszgyára, mellynek diszét egy ugrókut emeli, mellynek vizsugára másfél öles és minden
24 órában 1500 akó vizet szolgáltat. Országos vásárt 4-et tart; hetivásárok pedig
szombaton vannak, mellyeket az erdélyi gabonavásárlók élénken látogatják. Birja a várost
b. Ditrich József.
L.Fényes
Tenyészsertés eladás.
A herczeg- Sulkowski I. M. pankotai jó hirnevü tenyésztéséből 1 1/2 éves fehér
szőrű vészmentes immúnis tenyészkanok kaphatók. írásbeli megkeresésre bővebb
felvilágosítással
Herczeg Sulkowski J. ML urad. felügyelősége Pankotán
L.Köztelek 1896 október 28
Milléniumi kiállítási érem Sulkovszky József herczeg ,nagybirtokosnak
Pankota. Jeles minőségű terményekért.
L.Köztelek 1896 november 21
Tenyész-sertés.
A Herczeg Sulkowski József M. pankotai hirneves tenyészeténél különféle korú
tenyészkan sertések kaphatók. A sertések orbáncz ellen beoltattak s a vészt kiálották.
Bővebb értesítéssel szolgál a Herczeg Sulkowski J. M. urad. felügyelősége,
PANKOTÁN.
L.Köztelek 1897 január 16
- Szép magyar mangaliczákat lehet tenyésztésre venni Pankotán.
L.Monostori Károly
DIÓFA,
4 és 5 éves magas tőrzsü diófa kapható mérsékelt árban a pankotai uradalomnál.
Megrendelhető a Herczeg Sulkowski J. Ml. urad. felügyelőségénél PANKOTÁ
L.Köztelek 1897 január 16
Mária-pankotai ménes-1903. Tulajdonos: Herczeg Sulkovszky József. A ménes helye :
Pankota, Aradmegye.
A ménes alapíttatott az 1860-as években különféle erdélyi és mezőhegyesi
származású kanczákból; azonban a viszonyok változtával 1883-ban a régi lovak
228

legnagyobb része, a jobb kanczák kivételével, eladattak, s később 8 drb-ot Erdélyből,
4 drb-ot gr. Csekonicstól és 4 drb-ot gr. Almássytól vásároltak.
A ménesben a következő mének fedeztek: 1883—85 Exact, 1885—88 Eredmény
Nonius, 1888 egy Ostreger, később Szaláncz Nonius, 1894—900 egy
Furioso XlX-es, 1901-ben Furioso XXI-es és Furioso XXIII-as. A ménesre a Furioso
mének voltak jó befolyással, miután ezek csikain az egyöntetűség szembetűnő.
Az anyakanczák származása: 10 drb Ostreger, 13 drb Szaláncz Nonius, 30 drb
Furioso XlX-es és 7 drb ismeretlen erdélyi származású.
Az anyakanczák középtermetű hámos és hátas lovak jellegével bírnak, 160—167 cm.
átlag magasság mellett. Az anyakanczák létszáma 60 drb s mind a gazdasági igás
fogatokban járnak.
Takarmányozás: a meddők és vemhesek 6 kg. zabot, 4 kg. szénát, 3 kg tavaszi
szalmát, a fiasok 7 kg. zabot, 4 kg. szénát és 3 kg, tavaszi szalmát kapnak naponként és
fejenként.
A ménes tenyésziránya: jó gazdasági, valamint katonai czélokra alkalmas
lóanyag tenyésztése.
A csikók etetési rendszere: elválasztásig a mennyit megesznek, az egyévesek3-4
kg. zabot, 2-4 kg. szénát, 3 kg. árpaszalmát; a 2 évesek 5 kg. zabot, 5 kg. szénát, 3 kg.
árpaszalmát; a 3 évesek ugyanazt mint a 2 évesek. A felállítás korában ugyanazt mint a 3
évesek. Télen naponként a kifutóban tesznek mozgást és nyáron 15 k. hold természetes
tápdus legelőn és tarlón jár a ménes.
A felállítás 4 éves korban történik és kocsilovakul taníttatnak be.Az átlagos felállitás 26
drb.
A tenyésztésre alkalmas kanczák a ménesben maradnak, a herélteket
katonatiszteknek adják el, a visszamaradtak a gazdaságban használtatnak fel.
Az eladás 4 éves korban történik nyersen. Az eladott lovak átlagos ára nyersen 700 kor.
1895 óta ménestörzskönyvet vezetnek s a csikók bélyeget kapnak.
L.Podmaniczky
Petercse
- A petrisi uradalom Ürményi Pál tulajdona jelenleg, azelőtt Szalbeck birtok volt,
-öl, szántó
hold és
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lévén, kevés
lapályos földet foglal magában. A lapályos részek majdnem kizárólag
takarmánytermelésre használtatnak; a hegyi szántóföldek kevés kivétellel a községi
lakosság által részben műveltetnek, a termésnek 1/3-a képezvén a birtokosnak járó részt.
Gazdasági eszközökkel és gépekkel e gazdaság el van látva. Az uradalom
marhatenyésztéssel és gyümölcstermeléssel is foglalkozik. A fő gazdasági ág azonban az
erdőmívelés, melynek czéljaira 15 kilométer hosszú keskeny vágányú iparvasútja van..
Az Aradmegyei hitelegylet közbenjárásával eddig 10 önsegélyző egylet alakult a
megyében, köztük Petrisen is.
L.Gaál Jenő
Pécska
-Itt született 1813. február 20-án Ormós Zsigmond, művészettörténeti író,
a MTA levelező tagja (1861).
-Itt született 1875. november 13-án gr. Klebelsberg Kuno, belügy-, majd vallás- és
közoktatásügyi miniszter, a magyar iskolarendszer megreformálója.
- Itt született 1879. szeptember 15-én Mester János filozófus, pedagógus, a szegedi
egyetem tanára, pápai prelátus.
- Itt született 1881-ben Rugyasi Dr. Panka Károly az
Országgyűlési Könyvtár címzetes igazgatója.
- Itt született 1885. augusztus 23-án Balla Ignác, író, költő, műfordító, újságíró.
-Itt született 1891. szeptember 26-án Zágoni Dezső újságíró, író, szerkesztő.
-Itt született 1893-ban Nagy Oszkár, festő. Képzőművészet Magyarországon
-Itt született 1909. augusztus 8-án Martinszky János, festő.
-Itt született 1928. november 8-án Kocsik József magyar népművelő, újságíró.
Lukács István József, a Szoboszlay Aladár vezette mozgalom résztvevője.
-1960-ban egyesül Pécska néven Ó-Pécska és Magyar-Pécska.
L .Wikipedia

-„A földnek e vidéken sehol sincs olyan ára, mint Pécskán s nem egy parasztgazda áll
egy-két százezer forintig. Mintaszerűen berendezet tanyáikon lépést tartanak a
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mezőgazdaság haladásával; gazdasági és más lapokat olvasnak; sok tagja van a gazdasági
és méhészeti egyesűleteknek, s igyekeznek meghonosítni minden jóravaló újítást;
csakhogy előbb kipróbálják. Pécskán ma már alig van eladó föld;……”
L.Osztrák-Magyar
- A falu feltárt temetője alapján a 11. században már magyarok lakták.
- 1514-ben vámszedőhelyként említik.
L.Wikipedia
- 1898-ban népies mintagazdaság alakult itt.
A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy: 1. a már
előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat,gépeket s egyéb
segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott vetőmagot vagy egyéb anyagot
gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra felhasználja; 2. Gazdaságában előállított
takarmányt és szalmát állatai takarmányozására és almozására, a gondosan összegyűjtött
és megfelelően kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a használatra
nyert nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése után
gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő mérsékelt dij
ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első sorban az eszközök
javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai szerint a gazdaságban
szükségesnek mutatkozó beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a megállapított vetésforgót
szigorúan betartja és megfelelő nagyságú területet évenként betrágyáz 5. gazdatársainak a
gazdaság minden részére és menetére vonatkozó bárminő kérdéseire felvilágosítással
szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével megbízottnak a gazdaság szakszerű vezetésére
vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre
nem látható okok miatt a vetésforgó módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése
mutatkozik szükségesnek, tartozik a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak
előzetes engedélyét, illetőleg intézkedését kikérni.
L. Köztelek 1900 deczember 19
Magyarpécska ma Pécska része
- Határa 12,574 hold, mellyből legelő 2556 h., szőlőkert, melly bőtermést ad 125 hold,
szántóföld 9093 hold, erdő 800 hold. És ez mind urbériség, az erdőt kivéve. A föld magas
és ritka minőségű, fekete homokos, jó mivelés mellett mindent gazdagon terem.
Szarvasmarhát sokat és szépet tart a környékbeli haszonbérleti pusztákon. A Maros vizén
kötelenjáró komp van. Az erdőt hasitó legelő vonalán látszanak a régi romai sánczok;
…….Országos vásárt kettőt tart, u. m. maj. 9., és sept. 14-dik napját megelőző hétfőn.
Vasárnap kezdődik a baromvásár, melly igen hires az alföldön, s a belsővásár hétfőn
reggeli 10 órakor indul meg. Ezeken kivül minden szerdán és szombaton hetivásár. Végre
Sz. György napján nevezetes cselédvásár tartatik itt, mellyre 20 mfdről is eljöbnnek a
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földbirtokosok, haszonbérlők, férfi és nő cselédek felfogadására. A város birtokosa a kir.
kincstár.
L.Fényes
- „A község lapályos helyen fekszik, északi szélén egy fensík határolja, mely szőllővel
van beültetve (mintegy 150 kat. hold)
- 1780-iki megállapitás szerint a város egész határát Irinta, Csócza, Szent Miklós,
Alsó- és Felső Gődös, Latrán, Abán és Babos nevű dülők és puszták képezték. Gedus
(Gödrös), Remeteág, Hitlánya kincstári erdőrészek..
- A nép foglalkozása kitünőleg a földmivelés, mellyel ma gyakorlati érzékkel
összeköt mindent: állattenyésztést és főképen baromfitenyésztést.
- Magyarpécska nagy területen fekszik és határa messze kiterjedő. A tanyai
gazdálkodás ép ezen oknál fogva a megye összes községei közül itt a legfejlettebb.
Hangyaszorgalmú, munkás nép lakja, takarékos és vagyonra szert tenni törekvő. …..”
- Ópécska A lakósok földmiveléssel, többféle háziiparral, kenyérsütéssel
foglalkoznak, régebben halászatot is űztek A Csála-telepen. gyönyörű uj állami szöllő
ültetvény.
L. Dr. Somogyi
Pécskán a mivelés alatt álló földterület majdnem egészen a kisbirtokosság kezében
van,a középbirtokos osztály csak némilegvan képviselve.Mind nagybirtokost a m. kir.
kincstárt lehet felemlíteni, melynek itt terjedelmes erdeje van. A kincstáron kívül még
Ortutay Béla ó-pécskai birtokos említendő, kinek 786 hold földje kiváló szakértelemmel
kezeltetik.
Házi iparról annyiban beszélhetni, mert a kenyérsütés nem egy családnak képezi
majdnem kizárólagos jövedelmi forrását. — Az aradi piaczot jó részben pécskaiak látják
el zamatos magyar kenyérrel………... Az ópécskai gazdaasszonyok szövéssel-fonással
foglalkoznak háziiparszerüleg, azonban leginkább házi szükségletre. A magyar- pécskai
gazdák legtöbbje otthonos a kosárkötés és szakajtó készitésben.
Különösen ez utóbbiból egyesek valóban szép példányokat állítanak elő. Ez
kizárólag házi szükségletre történik. Méhészkedéssel egy magyar kisbirtokos nemcsak
nagyban, de valódi szakértelemmel foglalkozik s 100—120 sajátkezüleg készitett
Dzierzon kaptár hozadéka jövedelmének nem csekély részét képezi.
Sehol talán széles e hazában nincs a földnek oly hallatlan magas ára, mint M.Pécskán……..
- Ópécskán 1889-ben fejezték be a tagosítást.
L. Gaál Jenő
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- Ópécskai határnavek: Babos Forgács (álló víz).
L.Arad
- Magyarpécskán a tagosítást 1873-ban fejezték be.
- Magyar-Pécskán Lelik János földművelő foglalkozott méhészettel.
- A falu határában 1913-körül 156 k.hold szőlő volt .-Magyar pécska- 1877-es évben Pécskán szántásverseny volt s megalakult az ottani gazdasági kör.
- Az 1878-ban Pécskán tartott vándorgyűlés lókiállítással volt egybekötve.-arad
megyei gazdasági egylet- 1881-ben itt közreműködött a pécskai lódijazásnál. arad megyei gazdasági
egylet- Az 1883—1888-ig terjedő 3 évi időközben lódíjazás Pécskán, Eleken és Aradon
volt, mindhárom esetben a gazdasági egylet közreműködésével.
- A magyar nép például Pécskán különösen szeret a baromfiak tenyésztésével bíbelődni s
a tenyész-anyag kiválasztását bizonyos kedvteléssel űzi, minek az a következése, hogy a
ki csak teheti, szép baromfit nevel. A magyar fajtát is ilyen tenyészkiválasztással és jól
tartással - az. ujabb időben látható előnynyel - tenyésztik,mivel igen meghálálja a reá
fordított gondozást. Testileg is a legkorábban fejlődik, emellett jó tojó, edzett és szapora
faj.
- A baromfitenyésztéssel itt okszerűen foglalkozik gávai Gaal Sándor .
- A régi magyar halászatnak főhelye a Maros-melléken Magyarpécska,………. A
magyarpécskai halászatban következő halfajok szerepelnek: harcsa, potyka, kecsege,
márna, keszeg, kardos (fehér hal), orsó, durbincs, menyhal, széles keszeg és egy speciális
halfaj, melyet népiesen barátf . . . nak neveznek. A következő hálófajokat ismerik és
használják : kerítő háló, istáp (stáp-álló), piritty, hegyes kece, kusza, pendely, tapogató.
Halászati eszközük az egyágu vagy kétágú szigony
L.Arad
-pécskai kenyér:-Nagyon híres az araszos nagyságú és fehér,foszlós bélű pécskai
kenyér.

Tenyészállat kiállítás M-Pécskán. -1897-Az aradi gazdasági egyesület junius 7-én ..Magyar-Pécskán díjazással egybekötött
szarvasmarha és ló tenyészállat kiállítást rendez. A kitűzött dijak a következők: I.
Szarvasmarháknál, összesen: 44 drb, 10 koronás arany. II. lovak-nál, összesen 360
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korona. Kiállíthatok arad-megyei birtokosok és földmives gazdák által nevelt, illetőleg
egy év óta birtokukban lévő állatok. Diszokleveleket és elismerő okmányokat a biráló
bizottság a pénzdijaktól eltekintve önállóan is fog kiadni
L.Köztelek 1897 junius 2
A pécskai kincstári uradalom
-100.000 holdat meghaladó területű pusztáin,melyek Arad- ésCsanád megyében
feküdtek, a jelen század első évtizedeiben még az állattenyésztés volt a fő gazdasági ág.
A terület legnagyobb részét legelőnek hagyták és szarvarmarhát hizlaltak rajta
egész göbölyükben, melyeket azután a vásárokra hajtottak. A bérlők főleg gazdag
erdélyi örmény kereskedők voltak,………
Nagy fordulat állott be a pusztaságon 1820-ban, midőn Hengelmüller Mihály alsóausztriai loosdorfi nagybirtokos Ritter József nagykereskedő társaságában a kincstár 11
nagy pusztáját eleinte négy évre, ez időszak leteltével pedig ujabb 8 évre bérbe
vette……..
Hengelmüller bérletének idejében néhány községet telepített az említett birtokokon,
melyek azután az 50-es években a dohánytermelés nagyobb mérvű felkarolása folytán
erősödtek s újabb községekkel szaporodtak.
A Hengelmüller-féle bérlet megszűnte után az erzsébetvárosi, szamosujvári s
gyergyó szent-miklósi örmények göbölyhízlalása még általánosabbá lett a kincstári
pusztákon, melyeken valósággal ökör-legelő gazdálkodást folytattak
E gazdálkodás fő időszaka 1780-tól 1845-ig terjedt; a szarvasmarhákat az örmény
bérlők az erdélyi vásárokon szerezték be s nyáron füvön,télen pedig szénán javították fel
azokat s vagy a pusztán adták el ajelentkező mészárosoknak, avagy lábon hajtották egész
göbölyökben Pestre vagy Bécsbe.
Az uradalmi puszták göbölyösei és pásztorai számára eleinte a pécskai parasztsütők szállították 3 naponkint nagy mennyiségben a kész kenyeret.A növendék jószág és
a göbölyök egész éven át szabadban voltak; nyáron a legelőn, télen pedig garádos
karámban vagy hordozható gyalog-jászolhoz kötve.
1843-ban a pécskai tiszttartóság rendeletet kapott, hogy a dohánytermelést
lehetőleg mozdítsa elő. Ekkor indultak meg nagyobb mérvben a telepítések ; a
telepesekkel kötött haszonbéri szerződések 20 holdat karoltak fel rendszerint 20 évre.
Minden család3 - 5 hold dohányt tartozott termelni; a dohánytermés felét haszonbér
fejében adta át a kincstárnak, másik felére pedig annak elővételi joga biztosíttatott. A
telepes községek legalább 80 családból állottak, de voltak 200 családból állók is és azok
tervszerűen épültek.
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Ezen telepítvények sok vajúdás után az 1873-ik évi telepítvényes- törvény
értelmében megváltattak s ma már az összes volt kincstári telepítvényesek szabad
birtokosok, de még mindig igen jelentékeny váltság- összeggel tartoznak a kincstárnak.
Az uradalom 22 gazdasági részletre volt fölosztva,haszonbéres rendszer mellett
kezeltetett.
A bérleti szerződés értelmében minden bérlő köteles volt a bérterűlet 12%-át
takarmánytermelésre fordítani. Minden egyes bérlet el volt látva a szükségesépületekkel
és pedig minden tagon volt bérlőlak, cselédlak, magtár, istálló,kukoricza-góré, kocsi-szín
és pincze, mind szilárd anyagból. A bérleti gazdaságok nagy része saját gőz-cséplőgéppel
rendelkezett kisebb gazdasági gépjei pedig mindegyiknek voltak. Az igás-állomány a
birtok területerületén 1887-ben 704 jármos ökröt s 373 lovat foglalt magában; a
haszonmarha- állomány pedig ugyanakkor 1154 drb gulya-marhából, 2643 drb sertésből s
2180 birkából állott. Az összes gazdaságokban váltógazdaság űzetett; évenkint 920—940
kat. hold trágyáztatott meg.
Gazdasági faiskola és gyümölcstermelés minden egyes
bérleten létezett, a mi természetes folyománya volt a bérszerződés azon kikötésének,
hogy a bérlők a határoknál és az utak mentén levő árkokat ákácz-fával beültetni, a
tanyatéren pedig a bérlet kiterjedéséhez képest 100—900 drb különféle gyümölcs- fával
ellátott kertet voltak kötelesek létesíteni és fentartani, mire pénzbüntetésekkel is szorítva
voltak.
- az 1890-es években Pécskán évente kb .6000 disznót hizlaltak
L.Gaál Jenő

L.Arad
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L.Arad
Itt a nép életrendje szigorúan meg van szabva.A következőben egy pácskai gazda
napi életrendje:
A magyarpécskai gazda korán kel. Ellátja a jószágot, elvégez a ház körül mindent,
mikorra a háznép (gyermek, család) is feltápászkodik.
Az ember a ló, az ökör és disznó körül forgolódik, mert jól esik neki a tejbe leves. A
tisztaság nem azért kell, mert a test megkívánja, hanem mert nem illik bocérosan
(kócosan) ülni a tál mellé.
Mikor a gazda elvégezte dolgát a jószág körül, früstököl, majd munkához lát. Vagy
külső munkához megy, vagy otthon barkácsol; az asszony házi dolgait végzi.
Nyáron háromszor, télen kétszer étkeznek. A nyári időszakban délben ebédelnek;
evés után a gazda egy órát szundit (hisz a jószágnak is kell pihenőt engednie), azután
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ismét munkához lát és maga is eszik s vacsora után lefekszik, mert korán kell felkelnie.
Télen csak reggel 9 óra és délután 5 óra felé esznek, tehát kétszer napjában.
Az időbeosztást nézve általában ez az életrend uralkodik Arad megyében. A
pécskai nép, de meg a többi sem, az ételben nem válogatós.
A reggeli tejbe leves, vagy rántott leves, melyben jó, ha nagy ritkán egy kis kolbász
úszkál, vagy szalonna és kenyér pálinkával, de megelégszik egy kis sült tökkel, nyers
(savanyított) káposztával vagy hagymával is. Nyáron a zöld paprika, gyümölcs és
főképen a dinnye vagy szőlő nagyon kisegít. Ebédre a munkához mérten főznek. Erősebb
munka idején nem hiányzik a hús, különben beéri a reggeli ételrenddel is. A vacsora
olyan mint a reggeli.
Az ételek gerince a kenyér és szalonna, rántott leves, szűz leves, ecetes bableves,
ganca, gölödin kása stb., túrós csusza, töltött káposzta, túrós lepény csak ünnepi eledel. A
zsíros cipó és lángos kedvelt ételek voltak, de már kiveszőben mindkettő.
- Helyi étel specialitás a ganca(Magyarpécska),…….
Határnevek: Hitlánya, Remeteág, Gedus, Cseh-ér.
L.Arad
- Arad-megye, Pécska' község, Magyarát Szőlővidéke. Hozzávetőleges készlet
4000 .akó ó és 120 akó 1874-ki. A nemzetközi borvásároni részvétre 24 akó 1852., 24
akó 1868., 150 akó 1873-val számithatni. F. S.
L.Borászati 1875 február


dr. Nagyhalmágyi Sándor: Magyarpécska múltjából (Pécska, 1999)

Pisztrángosfalva- 1464-ben Bogyesti melleti, mára eltünt falú.

Radna
- Határa 7700 hold, mellyből szántóföld 552 hold, kaszáló 200 h., nádas 21 h.,
legelő 2650 h., szőlő 500 h., erdő 3727 h. Majorsági föld az erdőn kivül nincs. Földe
terem buzát és kukoriczát. – A Maroson több malmai vannak, s a várost egy hegyi patak
vágja ketté. Bora közönséges……..– Országos-vására kettő, u. m. máj. 1., és sept. 29-kén
ó kalendáriom szerint, vasárnap a barom, hétfőn a kirakóvásár tartatván. Hetivására
privilegium szerint pénteken lenne, de szombaton szokott tartatni. Birja a kir. kincstár. –
A város felett emelkedő hegyen fekszik a capistranus sz.-ferencziek zárdája, s két tornyu
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szép temploma,……….. A lippai klastrom elpusztulása után a törököktől üldözött
szerzetesek Radnán, melly akkor csupa erdőség volt, megtelepedtek,……….
L.Magyarország geográfiai szótára.
Repszeg
- H e n d r e y Pál repszegi birtoka.
“……egy tömegből áll és síkon fekszik az egész. Talaja kötött……
Forgalmi helyei: Beél, Borosjenő, Boros-Sebes, Buttyin. Közlekedési eszközei: az aradcsanádi egyesült vasutak körösvölgyi vonala, melynek Repszegen állomása van s
-öl, feles gazdálkodás űzetik. A rajta levő épületek 1 lakház, 1 cselédlak, 1 istálló s egy
magtár. Állat-állomány: 2 ló, 6 tehén és 34 drb növendék-szarvasmarha. Trágyáztatni
szokott evenkint 4 hold saját termelésű trágyával.
L.Gaál Jenő
Nagy Sándor repszegi birtoka.
“…….két külön tagból áll, mindkettő síkon fekszik, talaja kötött:……….
A birtok házilag kezeltetik ; alkalmazva van 1gazdatiszt, 4 kocsis, 8 béres és 1
lre rug, 2 lakóház, 1 cselédlak, 2
istálló, 1 műhely és 1 magtár van. Az igás-állomány 12 igás lóból s 44 ökörből áll; egyéb
állatokból van még 16 tehén s 52 növendék-marha………
. Az egész birtokban szabad gazdálkodás űzetik;a munkásviszonyok kielégítők.
Évenkint 60 hold föld trágyáztatik saját termelésű trágyával.
L.Gaál Jenő

Réthát
- Itt született 1825. március 11-én Kövér Lajos drámaíró.
L.Wikipedia
Selénd

Deseő kastély

-Deseő Ádám 1865-ben szervezte meg seléndi központú uradalmát. Ez 1895-ben
három tagban feküdt: Selénd, Dezsőháza határában és az apateleki Mokra-hegy-en.
695 hold tölgyerdőből és 643 hold szántóból állt. Az erdőben kitermelt fát épületfának és
távíróoszlopnak adták el. A családnak kastélya is volt a faluban……………. az 1890-es
238

években magyarpécskai, battonyai és Hont vármegyei magyarokat és szemlaki németeket
telepítettek be.

L. Wikipedia
A Deseő Ádám-féle kegyes alapítványi silingyiai uradalom.
Az uradalom 3 tömeget képez: az egyik 1866-ban alapított Deseőháza, mely önálló
községet képez, a második Silingyia község határában, a harmadik pedig Apatelek község
határában levő Mokra hegyen fekszik.
Területe általában televényes, részben homokos agyagtalajnak mondható, mely a
nedvességet soká megtartja, de át nem bocsájtja; 4—6 méteren alul diluviális
korszakba tartozó tályagot és homokot találunk. Kereskedelmi és forgalmi helyei Arad,
Pankota és Borosjenő.
Az uradalom erdő, szántó és jelentéktelen szőlőterületre oszlik fel.Abból 1600 kis
holdas részletekben…………
. A szántóföldek az alapító akarata szerint különben is holdanként évi 5 frtjával
adatnak bérbe.
Az uradalom térnagysága 1224 kat. hold szántóföld, 1324.29 hold erdőség, 19
hold belsőség Silingyián és 80 hold belsőség Deseőházán.
Az alapítványi uradalomhoz tartozik és Silingyia községében levő uradalmi kastély, mely
kitűnő szilárd anyagból van építve; ugyanott van 3 gazdatiszti épület részben bérbe adva,
részben pedig elhagyatott állapotban.
A királyi jogokat most a halászat, vadászat és malomjog képezik. Faállaga legnagyobb
részt tölgyekből áll: 5 0% magyar tölgy, 4 5 % cserfa és 5% gyertyánfa.
- A község határában 1913 körül 76 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
-a seléndi szőlő és bor:Az 1746-os összeíráskor 11 vincellérgazdasághoz tartozó
21 kapa szőlője volt. 1880 ban a filoxéra előtt 40 ha szőlő volt a határban.
Szőlőültetvényei a falu feletti Boglis .hegyen vannak. Nagyobb részt minőségi ,fehér
asztali borok vannak. A mokrai borokhoz hasonlóak.
L. Csávossy
Seprős

Három klasszicista Czárán-kastély.

-Itt született 1847-ben Czárán Gyula, a magyar turisztika úttörője.
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-1822-ben I. Ferenc uradalmát a gyergyószentmiklósi örmény Czárán családnak
adományozta. 1824-ben új birtokosa újra kívánta osztani a falu határát és
a jobbágyok jobb földjeit magának kisajátítani. A falu június 16-án és július 1-jén a
királyhoz írt panaszt. A szolgabíró június 19-én katonákat hívott a faluba, de a lakosság
fegyverre kapva elűzte a szolgabírót, a katonákat, majd az odaérkezett alispántis.
A vármegye ekkor egy századnyi katonát vezényelt ki, akik 30 napig tartották megszállva
a falut.1825. szeptember 25-én a vármegye elrendelte a parasztok részleges kártalanítását
elvett gyümölcsöseikért.
-1882-ben Czárán Tivadar ötezer forintos alapítványt tett magyar tannyelvű,
tandíjmentes iskola létesítésére. Az iskola 1887-ben kezdett működni és 1906-ban már
négy tanerős volt.
- Folyó hó 9-én -1900- Seprősön egy fogyasztási szövetkezetet létesítettek 195
üzletrészszel 3900 korona értékben.
L.Wikipedia
A Czárán-család seprősi birtoka.
„Az egy tagból álló uradalomnak, mely sikon s részben vizenyős talajon fekszik,
összes területe 9210 katastralis hold; hajdan nagyrészt erdőséggel volt ……………az
uradalom területe azonban most már nagyrészt szántóból áll. Talaja fekete,
középminőségü, részben agyagos föld; az egésznek harmada szikes, kötött talaj, mely
trágyázás által termékenyíthető.
A birtok piaczait képezik a két országos vásár Csermőn s a hetivásár ugyanott és
Kisjenőn. Közlekedési útja a kisjenő-csermői……..,”
A birtokosság kizárólag házilag kezeli birtokát.
Az igavonó állatok száma 480. Szarvasmarha és sertéstenyésztés nagyban,
birkatenyésztés csak egyes birtokokon űzetik; a baromfi-, úgyszintén a méhtenyésztés
jelentékeny. A birtokosság jól el van látva gazdasági eszközökkel, melyek értéke mintegy
20,000 forintra rug.
A gazdasági rendszer általában váltógazdaság;évenként minteg 560 hold trágyáztatik,
„Egyes birtokokon gazdasági faiskolák vannak. Az uradalom erdőterülete
mindössze 600 kat. hold, melynek faállománya nagyrészt tölgy, kisebb részben gyertyán,
juhar, kőris és szil;………..”
A Czárán-család uradalmának egy részét a Czárán Márton birtoka képezi, melynek
területe 1448 kat. hold, nagyobbrészt szántóföld. A kezelés házilag történik a szükséges
személyzet segítségével. Az állatállomány 140 drb jármosökör, 8 ló, csikók és 120 darab
sertés. 1895-ben ott holdanként 7 mmázsa 77 — 80 kilós búza, 6 mmázsa 65 — 70 kilós
rozs és 7 mmázsa zab termett.
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- A megyében nagyobb sertéstenyészete van a Czárán-családnak.
L.Gaál Jenő
Egy 32 éves nőtlen rom. kath. földmives iskolát kitűnő sikerrel végzett. gazdatiszt,
kiszolgált katona, ki egy 1200 holdas belterjes gazdaságnak 10 év óta önállóan
rendelkező kezelő tisztje, beszél magyarul románul az egyszerű és kettős könyvvitelben
valamint'" a gazdálkodás minden ágában teljes jártasággal bír; 1897. év január 1. egy
uradalomban oly kezelötiszti állást óhajt elfoglalni, "hol tiszta jelleme szorgalma és
szakképzettsége” által, - valamint nősülhétés czéljából jövőjét biztosithatná. Szíves
megkeresések Lunkafi jelige, alatt Seprősre (Arad-megye) kéretnek. 1
L.Köztelek 1896 június 8
Seprősi ménes-1903.
Tulajdonos: Paikert Henrik.
A ménes helye: Seprős, Arad megye
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 800 k. h.
A ménest jelenlegi tulajdonosa alapitotta 1893-ban, a következő kanczákkal: 1 drb
magasvérü angol félvér gr. Andrássy Tivadar terebesi méneséből, 1 drb gr. Wenckheim
Dénes dobozi méneséből, 3 drb gr. Károlyi István nagykárolyi méneséből, 1 drb Jakabffi
Zoltán kupai méneséből, ezenkívül lehetőleg mezőhegyesi
North Star és Furioso mének után származó Mezőhegyes környékebeli ivadékok is
vásároltattak.A felsoroltakon kivül van a ménesben 5 darai angol telivér anyakancza,
névszerint: Miss Florenee, Arlequine, Sensatio, Alkonyat és Harmat.
A ménesben a következő mének fedeztek 1893-tól a mai napig: Vihar I.(VulcanStella) angol telivér, 1893-97 Lator 2, volt mezőhegyesi angol félvér törzsmén, 1893-94
Revolver (Furioso XII. ivadék, magánmén),1894 Vielleicht angol telivér, országos fedező
mén, 1900 Felleg (Fenék-Teresina) angol telivér, Filou (Gunnersbury-Fidget) telivér, egy
Durczás és egy Furioso XXI-es bérménnek Filou kivételével, Duncan (Doncaster-Black
Ágnes), Adieu (St. Simon-Farewell) és Gallifard (Gunnersbury-Gaillarde) angol telivér
mének.
A félvér kanczáknál legjobb eredményt ért el Vihar I. angol telivér, a Furioso XXIes és Durczás angol félvér mének.
A jelenleg használatban levő anyakanczák a következő mének után származnak:
1 drb Chieslehurst telivér, 1 drb The Miser telivér, 1 drb Frangepan telivér, 1 drb Fenék, 1
drb Shallow, 1 drb Algy telivér, 1 drb Criterium, 2 drb The Czar telivér, 4 drb Vihar I.
telivér, 1 drb Vihar telivér, 1 drb Cambuscan telivér, 2 drb Furioso Xll-es, 1 drb
Kalandor, 1 drb Furioso IX-es, 1 drb Lator-2 félvér, 1 drb Buccaneer félvér után, 3 drb
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North Star félvér után, 2 drb egy másik Furioso után, 2 drb egy Gidran és North Star VIos után.
A ménesben uralkodó szin a «pej» és «sárga», középtermetű, hátas, 165-170
cm. körüli magasság, erős csontozatu angol félvér jelleg mellett.
Az anyakanczák létszama 32 drb, melyből 4 darab angol telivér. Egész lóállomány
100 drb körül váltakozik. A telivérek csupán tenyésztésre, a félvérek könynyebb munkára
használtatnak. Takarmányozás : mint meddők kapnak naponta és fejenként 3 kg. zabot,
szénát tetszésszerinti mennyiségben, mint vemhesek és fiasok 4 kg. zabot széna mellett.
Tenyésztési czél: katonatiszti hátas- és pótlovak előállítása.
A felnevelés módja 1 éves korban etetés alatt lekötve, 2 ós 3 évesek futó istállóban, 3½
éves korban felállíttatnak. Választott kortól egész felállításig a csikók kifutóban korlátok
között naponta rendszeres mozgást végeznek. A legelő terület minden darabra 1 hold jó
minőségű, helyenként szikes gyep, mely ha kisül, zöld luczerna takarmánynyal pótolják.
Felállítás 3½ éves korban, május hó végével, a midőn nyereghez szoktatják, könnyű lovas
alatt. A tenyésztésre besorolt kanczák 4 éves korban részben lovas alatt, részben hámban
próbáltatnak ki (kisjenői félvér versenyek és esetleg aradi versenyeken). Felállítás alatti
illeték 4 kg. zab, 3½ kg. széna naponként és fejenként.
Eladásra kerül évente 5—7 drb betanított hátas, esetleg hámos; állandó vevője a
ménesnek a katonai lóavató-bizottság és katonatisztek. Az alkalmasnak látszó egyéves
méncsikókat az állam vásárolja meg.
A csikók nyersen való eladása mellett a legmagasabb értékesítési ár 800 kor. a rendes
átlag 700 korona.

A ménestörzskönyvet 1894. évtől fogva vezetik. A lovakat bélyegzik és pedig
jobbról a nyereghelyen a ménes bélyegét, alatta születési évszámot, balról a nyereghelyen
törzskönyv-lapszámot és a mén kezdőbetűjét és csikó számát.
L.Podmaniczky

Sikló
-Lakósai nagyrészt magyar kisnemesek voltak. A falu a török hódoltság alatt sem
néptelenedett el, de lakossága kicserélődött..
L.Wikipedia
- 1851-ben Fényes Elek írta a településről:
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mezőváros Arad vármegyében, szép rónaságon, …….a malom-csatornán van az
uradalomnak 4 kőre épített felette jövedelmes malma. Birja István főherczeg, volt
nádor.
- A tagosítást 1892-ben végezték be.
- A község határában 1913 körül 184 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
-Határnév:Kikis (kékes tó)
L. Arad
Sikula sikulai alma
-A sikulai alma állítólag még a török világban került ide. Némelyek szerint
(Sikula=Székely) Székely-alma név alatt kerülvén Németországba, ott Sekler-apfel névre
keresztelték. E kitűnő almafaj ujabb meghonosítása P. Nagy Lászlónak köszönhető.
L. Bereczki Máté
- „A –dohánynak -Virgíniában szokásos tüzelés általi szárítást is megkisérlette
Atzél Péter annak idején Sikulán,………….”
- A Körös völgyének vidékéről származik a híres sikulai almafaj, mely Sikula
aradvármegyei községtől vette elnevezését.. Jó minőségben termelik ezt a fajt
Sikulán,…….
L.Gaál Jenő
Határnevek: Nagypipaj, Kispipaj (puszta).
L .Arad
Simánd

/Alsó és Felső Simánd / kastély
-A simándi castellumot,…….. 1469. említik, mint a Maróthyak jószágát.
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- „… Fábián
Gábor
1835-ben
igy
ír
Simándról:
„A
lakósok
közönségesen igyekező emberek; jó mineműségű földükön mindenféle gabonát
termesztenek; szarvasmarhát meglehetőst nevelnek, úgyszintén lovakat és magyar juhokat
is; a földesurak pedig az utolsók helyett a finomabb fajta selymes birkákat
szaporítják. „”…..21 szárazmalom közül 18 a lakósok sajátja…
-Mézeskalácsosok a XVI. század második felében nagy számmal lehettek
különösen Simándon, hol csínos mintázatú bábsütőket találtak ezekből az időkből[
L. Márki Sándor
- Simánd k ö z s é g határa egészen róna ; talaja általában véve három részre
osztható fel, nevezetesen: 1. sötétbarna szinű mérsékelt kötöttségű, igen termékeny
homag talaj; 2. világos, szürkés barna szinű lazás, közép termékenységű, homagos homok
talaj, 3. sötét szürkés szinű kötött, csekélyebb termékenységű homagos agyag talaj.
A községbeli lakosok gazdasági területe általában három fordára van osztva; a talaj
jól míveltetik, a vetőmag gondosan megválasztatik, a vetés és a többi gazdasági munkálat
rendes időben teljesíttetik. A nép munka-eszközei a közönségesek; gépeket csak cséplésre
használ; ………..
„…..a nép, a menynyiben készlete engedi, trágyázza földjét és a trágyát
megbecsüli. Általában búza, tavaszi árpa, zab és kapás-növények termeltetnek, hüvelyes
vetemények csak kertekben a szükséglethez képest.
Kat. holdanként a búzáiból 12, az árpáiból 10, a zabból 9, kukoriczából 10 mmázsa
szokott eléretni.
Az állattenyésztés csak a házi állatokra szorítkozik. A ló- és szarvasmarha- faj a
közönséges ; sertés, juh szinte tenyésztetik. Az apaállatok válogatottak ugyan, de szinte
közönséges fajúak
Méhészet ……. egyes lakosok által gyakoroltatik jó eredménynyel;……….
selymészet nincsen. Mellékkereset forrása a lakosoknak a fa-, kavicsszállitás és
fuvarozás.
- A tagosítást 1880-ban fejezték be. A tagosítás a községre előnyös volt,
amennyiben a föld értéke ennek folytán tetemesen emelkedett.
- A község határában 1913 körül 170 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
Határnevek: Porta-sánc, Lapászt (lapos, vizenyős hely), Bugyér (Bugy-ér),
Négyhalom dűlő.
L. Arad
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- Tágas határa sik és gazdag termékenységű; szép tiszta buzát és káposztát terem;
szarvasmarha és sertéstenyésztése nevezetes; sok marhát hizlal. F. u. többen. – Hajdan
Ápásnak is hivatott, s az onodi káptalan jószágaihoz tartozott,……….. 1572. Sz. György
nap táján, népes vásárját egy 800 főből álló rabló csoport, melly közt egyébiránt fő
emberek fiai is voltak (ifj. Dóczy Gergely) kifosztani akarvan, a várost megtámadta, s
kiprédálta…….
L.Magyarország geográfiai szótára
Tövisegyház ma Simánd része
- Kiváló magyar szarvasmarha-tenyészettel bir itt Kintzig János birtokos.
L.Gaál Jenő
Simonyifalva
- Simonyifalva telepes községet, mely a kisjenői járásban fekszik, báró.Simonyi
Lajos létesítette 1881-85. között magyar telepítvényesekkel.
- A nép a föld holdját örökáron 150 frtért vette meg, mely 50 év alatt törlesztendő
6%-os kamat mellett. A lakosság értelmes, munkás s a művelődés iránt
fogékony;………...
- A község határa 3879 kat. holdra terjed s közepes minőségű földből áll. A
lakosság földjét jól műveli,……………..
-Az Aradmegyei hitelegylet közbenjárásával eddig 10 önsegélyző egylet alakult a
megyében, köztük Simonyifalván is.
L.Gaál Jenő
- Lakói németek, szlovákok, magyarok és románok voltak, kiket báró Simonyi
Lajos
telepített
ide Békésről, Szentandrásról, Orosházáról, Szarvasról, Szentesről,Gyulavarsándról, Mező
be-rényből és Pest megyéből. Lakossága földműveléssel, ipari növények (dohány,
cukorrépa, cirok) termesztésével foglalkozott. Háziipara a szövés-fonás volt. Nevét
vitézvári báró Simonyi József (1777–1837) huszárezredesről (Simonyi óbester) kapta.
L.Wikipedia
- Ezt a területet, a bárói rangot kapott Simonyi József, a napóleoni háborúk
legendás óbestere vette meg 182o-ban. Elkezdtek a lápos, vizenyős területek lecsapolását.
Az úrbéri összeírásban majorsági birtok lett. A gazdasági ügyeket Simonyi fia Lajos
intézte, aki földművelésügyi miniszter lett.
-Az idejöttek közt volt módosabb, és földhözragadt napszámos, akik fedeles
hajlékot kellett kovácsolniuk maguknak és állataiknak. Fejlődésükhöz segített az 1896245

ban alakult Országos Földhiteli Intézet, így tíz év sem telt el és rendezett település képét
mutatta a falu. A vadon helyén bőtermő búzatáblák kukoricaföldek jelentek meg.
- 19o4-töl vasút kötötte össze Simonyifalvát Gyulával, elősegítve az
árucserét. 191o-ben épült a 2 emeletes malom, egy cementöntöde és egy cserépgyár.
L.Webvidék
-A
falu határnevei : Vadaskert, Poszmán, Kistelek, Pince-kert, Óírtás, Újirtás,
Szamártó, Kati kengyelkéje.
L.A szegedi……
Soborsin

gróf Hunyady Károly kastélya,

-Van itt egy diszes urasági kastély, egy szép angolkert közepén; az angolkertből a
Marospartra egy platán fasor vezet; egy más fenyőültetvényekkel szegett uton pedig
Ivánliget vadaskertbe járnak mulatni a lakosok, hol szarvasok, őzek, és vaddisznók
tanyáznak; a város előtt ismét egy kupalaku Czukorhegy nevezetü nyulik fel, bokrokkal
benőve, melly az ide sereglett rókák kedves tanyája. Van ……pénteken hetivásár, ezen
kivül 4 országosvásár febr. 14., máj. 13., august. 18., és dec. 3-dik napján. Határja a
városnak elég tágas, van 27 7/8 egész urbéri telke, 919 hold legelője, 401 h. 610
négyszögöl majorsági földje, 39 hold urasági curia és kert, 662 h. 490 négyszögöl bikkes,
967 h. 79 négyszögöl cser, 71 hold vegyes erdő. Földje a Maros mentiben termékeny;
legelője kopár, szilva elég; kecske sok tartatik. Birja a várost báró Forray Iván.
L.Fényes
- alagcsövezéssel szárították ki a gróf Nádasdy Ferencz soborsini kastélyát..
L.Gaál Jenő
- .…….Soborsinra érek, hol Nádasdy grófnak emeletes kastélya van, gonddal ápolt
parknak közepette. Itt sötét fenyvesek tartanak hűs árnyat, ott a mosolygó napsugáron az
"Orangerie" Hesperus almái integetnek felénk. Óriási szálfák árnyékolta gyepköröndökre
és ízléses virágrabattokra esik tekintetünk.
L. Dr.Rodiczky
-Díszparkjában 350 éves tölgyek, 170 éves tiszafák és diófák láthatók.
L. Dr.Somogyi
-„…… jelentős volt a Maros alsó folyása mentén, a szabályos téglalap alaprajzú
soborsini vadaskert, melyet az I. katonai felmérés térképszelvénye is egyértelműen jelöl
(„Thier Garten”). A soborsini vadaskertet Csőre Pál Erdély harminc legjelentősebb
vadaskertje között említi.A forrásokban Ivánligetként szerepel: „Egy más
fenyőültetvényekkel szegett úton pedig Ivánliget vadaskertbe járnak mulatni a lakosok,
hol szarvasok, őzek, és vaddisznók tanyáznak…” A soborsini Forrai-birtokhoz tartozott
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még a halalisi vadaskert is, melyet Csőre ugyancsak említ, és amelyik Fényes Elek
tudosításában 119 hold kiterjedéssel bírt."
L. Fekete Albert
- a marosi fa- és sószállítás fontos állomása volt.
-1895-ben gróf Nádasdy Ferenc uradalma 3334 hold erdőből (vadállomány),
gyümölcsösből (alma, körte), ponty- és pisztrángtenyészetből állt. 15 km-nyi gőz- és
13 km-nyi lóvasúti szakasz segítette a fakitermelést. A településen heti- és négyországos
vásárt tartottak, melyekre főként szarvasmarhát hajtottak föl.
- a királyi kastély eredetijét egy 1680 körülről származó vadászlakot felhasználva
Forray András építtette 1810 és 1816 között
- Barabás Miklós festményén portikuszos klasszicista épületként látható.
-1848-ban Forray Iván kerítette el vadasparkját
-1866-tól a család nem lakta, de kertjében továbbra is termesztettek gyümölcsöt,
melegházban déligyümölcsöt is
- díszparkjában 350 éves tölgyek, 170 éves tiszafák és diófák láthatók.
-A falu nyugati végén, az egykori Vám faluban egy, a 18. század végén épült, a 19.
század első felében klasszicista stílusban felújított vadászkastély áll, parkkal körülvéve.
L.
Wikipedia
- A község határában 1913 körül 11 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő

Gróf Nádasdy F e r e n c z soborsini uradalma.
-“……..a báró Forray-családról szállott reá örökségképen. Az uradalom 3 nagy
tagból áll és pedig Soborsin,Kujás és Temesest községek határában van 3334 kat. hold
-öl és Trojás község határában 6042
. A közlekedés
eszközeit részben az erdélyi vasút és országút, részben hegyi utak képezik, melyek elég jó
karban vannak. A kezelés részben bérletileg, részben házilag történik. A házi kezelésnél 1
gazda, 7 béres, 2 kocsis, 2 csikós és 2 tehénpásztor van alkalmazva. A birtokon levő
épületek: 1 szép emeletes kastély melléképületekkel, 8 tiszti, 5 cselédlak, 4 munkásház, 4
ló- és 2 tehénistálló, 3 korcsma, 4 vízimalom, 1 fűrészmalom s 2 bérház. Az uradalom
tulajdonosát megilleti a vásári vámszedési jog Soborsinban. Az igás-állomány 16
ökörből, 2 bivalyból és 4 lóból áll; a haszonmarha-állományt 12 tehén, 1 bika s 6 borjú
képviseli. Az uradalom területe majdnem kizárólag erdő, ennek értékesítése végett
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keskeny vágányú iparvasút van rajta építve és pedig 15 km. hosszúságban gőzerőre, 13
km. hosszúságban lóerőre berendezve;……..
- A nyolczvanas évek végén,gróf Nádasdy Ferencz birtokán, Soborsinban készült
egy kisebb pontytenyésztésre alapított tógazdaság, valamint a Trojás patak
rendszeres benépesítésére egy kisebb pisztráng költőtelep.
- A magánosok nagyobb gyümölcsösei közül megemlítjük a Nádasdy grófi
uradalom soborsini gyümölcsösét, melyben főleg nemes fajú almát és körtét termelnek.
- A Nádasdy-uradalom soborsini kertészete ….. a környéknek konyhakertészeti
terményekben való szükségletét fedezi.
A budai vinczellér- és pinczemesterképezdén az első éves tanfolyamról vizsgázott
Őry Sándor, Sorborsinról.
L.Borászati 1880 júlis
L.Gaál Jenő
-Forray soborsini uradalmában 20 (közte 1postakezelő,díszkertész,ispánrangú
házfelügyelő és ménesfelügyelő) dolgozott.
L.Márki Sándor
Sofronya.

Purgly János kastélya.

3606 hold kiterjedéssel, melly kevés sziket kivéve átaljában gazdag róna
föld. Elosztatik 3 osztályra. Első osztályt birja Vörös Zsigmond, s ez áll 2038 holdból,
melly közt 814 h. szántó, 475 h. kaszálló, 667 h. legelő, gazdasági épületek, kertek, ákácz
erdő 63 hold, utak 19 hold. Második osztály birtokosa Tóth Károly örökösei. Ez áll 587
hold szántó, 197 hold kaszállóföldből. Harmadik osztályt birja Fribeisz Károly, s ez áll
614 hold szántó, 110 h. kaszálló, 60 hold tanya és legelőföldből.
L.Fényes

Purgly János sofronyai gazdasága.
-A birtok területe 1615 katast.hold; ebből: szántóföld 1230, természetes kaszáló
202, természetes legelő 140, széna- és szalmás-kertek 10, ákáczfa remise 10, gyümölcsös
és veteményes kert 8,udvar,díszkert, épület-hely 8, utak, árkok, mezsgyék 7 kat. hold.
A birtok területén 4 major van, melyekből egy dohánykezelési épületek és
dohánykertész-lakásokból áll, a másik három pedig a többi gazdasági épületeket egy
központtal foglalja magában. — A szántóföldek talaja erősen agyagos humus, gyakori
székes foltokkal, rossz fizikai összetétel ennél fogva igen nehéz munkálatú.
A kaszálók kisebb mérvben, a legelők teljesen székes területek, melyek igen
csekély hozamot nyújtanak. —
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A szántóföld termelési ágak szerint következőkép oszlik fel: őszi buza 450 kat.
hold, rozs 25, árpa 100, zab 75, kukoricza 200, dohány 100, czukorrépa 30, vetett
takarmány 250 kat. hold.
A szántóföld területet minden nyolczadik évben áttrágyázzák és mélyítik, ennek
tulajdonítható, hogy egyrészt a talaj már sokat veszített rossz fizikai
tulajdonságaiból, másrészt az átlagtermések emelkedést mutatnak.
Az állattenyésztés és haszonmarhatartás a legelő és kaszáló-területhez képest
nagyban űzetik. A lótenyésztés: id. gróf Almásy Kálmán kétegyházi méneséből az összes
méncsikók választási korban megvétetnek (évente 10—16 darab) s ezek kiválóbb
példányai az államnak mint 1 éves méncsikók adatnak el, a többi pedig
3 1/2 a éves korig a tágas kifutókkal ellátott ménesben felnevelve, részben eladásra,
részben pedig mint hámos és nyerges lovak a tulajdonos czéljaira használtatnak. Ezen
csikóállomány jelenleg (1897-ben) a ménesben 34 darab. Ezen kivül 16 darab muraközi
kancza végzi a gazdasági gyorsabb igásmunkát, s ezek percheron ménnel keresztezve egy
nagyobb szabású igás-lótenyésztés alapját vannak hivatva megvetni. Szarvasmarhatenyésztése áll egy magyar gulyából, mely a kisjenői főherczegi tenyészetből való s főleg
gróf Wenckheim Frigyes kigyósi és gr. Almásy Kálmán kétegyházi gulyáiból származó
bikákkal lett felfrissítve. Létszáma 40 drb tehén s 110 drb növendék, 32 drb választott
borjú és 3 drb bika. A négy éves tinók a gazdaság igásökör-létszámát egészítik ki
évenként. — Továbbá egy svájczi tehenészetből, melynek jelenlegi létszáma : 30 db
részben pinzgaui, részben bonyhádi tehén, s eredeti törzskönyvezett simmenthali bikával
párosítvák; a szaporulat szintén felneveltetik.
A tej az aradi tejcsarnok szövetkezeti árudájában értékesíthető évi átlagban 6,
egész 7 krajczárért és a fejési átlag évenként s darabonként 1803 Jiter. E tehenészet
összes létszáma 60 drb.
Juh-tenyésztés : 400 darab fésűs gyapjas anyabirka, melyek angol hús juh kosokkal
párosítvák s a 6—7 hetes korú bárányok Aradra adatnak el mészárosoknak átlag 6—7
forintért páronként.
A sertéstenyésztést kicsinyben kizárólag házi szükségletre folytatják Van ezen
kívül a gazdaságban: 14 drb luxus ló, 120 drb magyarfajú jármos ökör, 100 drb hízó
szarvasmarha felváltva, részben a gulya, tehenészet és az igás mustra-ökör, részben külön
e czélra vásárolt tarka busa ökör.
-- A Purgly János birtokán ……….ez idő szerint 20 ezer exsiccator-szárító pajtavan alkalmazva és mondható, hogy a legfényesebben válnak be a dohány szárításában.
- Kiváló magyar szarvasmarha-tenyészettel bir itt Purgli János birtokos

249

- A megyében nagyobb sertéstenyészete van Purgli Jánosnénak ahonnan évente
900 sertés kerül eladásra.
L.Gaál Jenő
Friebeisz Miklós sofronyai birtoka :
-848 hold Beosztása: 685 hold szántó, 46 hold. kaszáló, 55 hold legelő. 15 hold
-ől szénás kert, 2
4 hold
tehenészete az aradi tejcsarnok részére szolgáltatja a tejet; gondos gazdálkodás színtere.
L.Gaál Jenő
- 1895-ben gr. Nádasdy Ferenc uradalma 3334 hold erdőből (vadállomány),
gyümölcsösből (alma, körte), ponty- és pisztrángtenyészetből állt. 15 km-nyi gőz- és
13 km-nyi lóvasúti szakasz segítette a fakitermelést. A településen heti- és négy országos
vásárt tartottak, melyekre főként szarvasmarhát hajtottak föl.
- A királyi kastély eredetijét egy 1680 körülről származó vadászlakot felhasználva
Forray András építtette 1810 és 1816 között. Parkját Heinrich Nebbien kezdte kialakítani.
- 1848-ban Forray Iván kerítette el vadasparkját.
- 1866-tól a család nem lakta, de kertjében továbbra is termesztettek gyümölcsöt,
melegházban déligyümölcsöt is.
- Díszparkjában 350 éves tölgyek, 170 éves tiszafák és diófák láthatók.
-A falu nyugati végén, az egykori Vám faluban egy, a 18. század végén épült, a 19.
század első felében klasszicista stílusban felújított vadászkastély áll, parkkal
körülvéve.
L.Wikipedia
Solymosbucsa
-Nevezetesebb épület: az uradalmi épület.
-Birtokos régen Mossóczi Institoris-család.
L. Dr. Somogyi
A solymos-bucsávai birtok.
Az Institoris Gyula-féle gazdaság mező- és erdőgazdaságra oszlik.
Gyümölcstermelés csak házi szükségletre van. Alkalmazva volt a mult évek alatt rajta
majoros-gazda, erdőőr, 2 béres, 2 tehenes, csősz és kanász. A birtok összterülete 876 kat.
és legelő 200
hold, a többi erdőség. Egy úrilakon kívül az összes gazdasági épületek is szilárd nyagból
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építvék. Igavonó-állatok száma volt 12 ökör és 2 ló. A birtok gazdálkodásának fősúlya az
állattenyésztésre volt fektetve.
Az állomány törzsét 12 drb jó erdélyi fajú tehén és 1 drb pinczgaui bika és ezek
ivadékai, továbbá 20 drb kisjenői fajú koczától származó malaczok képezték.
A gazdasági eszközök, a pálinkafőző készülékkel együtt, mintegy 2000 frtot
képviselnek. A gazdálkodás 4 és vetésforgással, trágyázás mellett megy végbe.
- a makkot saját sertései, vagy a befogadottak által fogyasztatja el.
- A község határában 1913 körül 45 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
Solymosvár
- A 14. századbankirályi uradalom központja volt.
L.Wikipedia
-, uradalmi tisztlaka, 3 Maros-, 7 patak-malma, 3 kallója. Hegyes völgyes határa
roppant kiterjedésü, mert 15000 holdra felrug. Ebből 2249 hold szántóföld, és réturbériség, s a falutól 4 órányi távolságra mintegy 300 h. legelővel különválva sikságon
fekszik, de elcsigázva; 1700 hold a falu mellett erdős, sziklás legelő, 65 hold szőlőhegy,
mellyben szép gyümölcs terem, de a szőlőtőkék elhanyagolva; a többi része a határnak
uradalmi gyönyörü tölgyes, bikkes erdőség, s talán legszebb a megyében. Régi várának
falai egy sziklás hegytetőn nagyrészben maig is fenállnak. Ez a vár fekvésénél fogva igen
erős lehetett, mert keleti és déli oldalát mászhatlan kősziklák fedezték; e mellett a
várhegynek szinte tövét mosó Maros vize itt legsebesebben folyik. Első épitőjét a
történetirók még eddig fel nem fedezték. 1597-ben Solymos várát Jósika István birta.
1607-ben Rákóczy Zsigmond Lugossi Jánosnak, lippai várkapitánynak zálogositotta 4000
forintért. Ma Solymos kincstári birtok.
L.Fényes
Somoskeszi

derék urilaka van Somoskeszinek.

-„…derék urilaka. Határa 7600 hold, ... Birja Jakabffy Gergely. …”írja 1851-ben
Fényes Elek.
- A megyében nagyobb sertéstenyészete van Jakabffy Gerrgely birtokosnak. -

L.Gaál Jenő

251

Jakabffy István somoskeszi birtoka
-„….az egy tagból álló birtok vizenyős helyen fekszik. Talaja lapos, kötött, száraz
években bő termést ad………..; Piacza Arad és Gyula; a birtok egy törvényhatósági út
mellett fekszik; területe 2534 kat. hold, haszonbérbe van kiadva
……... A rajta levő épületek: 1 nagy kastély, 1 tisztilak, 2 lóistálló, 2 ököristálló. A
bérleten jármos ökör van 40,gúlyabeli marha 50, ló 12 és sertés 500 darab. A munkás
viszonyok jók; évenkint mintegy 50 hold trágyáztatik saját termelésű trágyával.
Kisbirtokok
-Somoskesz község határának talaja általában fehér és sárgás kötött agyag.
A nép vas ekét,vas boronát és egyéb közönséges gazdasági eszközöket használ. A
nép kellőleg trágyáz. Kataszteri holdanként a kalászos növények 5 — 6, a kapás
növények 6 — 7 mmázsát adnak.
A marha- és sertéstenyésztés fejlődést mutat. Mókán apró lovai vannak.
Szarvasmarhái szép magyarfajúak, sertései göndör manguliczák. Az apaállatok kitűnők; a
szarvasmarha és sertéstenyésztés okszerű haladása a tenyész apaállatok kellő
megválasztásának tulajdonítandó.
„……. az erdőkben való szénégetés……”
L. Gaál Jenő
Szapáryliget
- Szapáryliget alakult 1297 holdon 1885-ben.
L.Gaál Jenő
- 1900-ban tojásértékesítő szövetkezet alakult a faluban.
L. Köztelek 1901 január 9
- A lakósság földmiveléssel és dohánytermeléssel foglalkozik. Nagyon szorgalmas,
becsületes nép lakja, mely szorgalmával egyre gyarapodik. Különösen ló- és
szarvasmarha tenyésztésével tünik ki.
L. Dr. Somogyi
Szederhát
- Egykor színmagyar falucska volt,………………..
L.Wikipedia
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Szemlak
- Határa 17,447 hold, mellyből szántóföld 14313 h., legelő 2330 h., szőlő 40 h.,
nádas, erdő és sziget 800 hold. Majorsági szántóföld 6006, urbéri 8307 hold. Földje első
osztálybeli, s főleg tiszta buzát és kukoriczát terem. Marhatenyésztése virágzó. Minden
évben három országosvásárt tart hétfőn, és mindig az aradi országos vásár előtt tizenöt
nappal. Hetivásárok kedden tartatnak. Birja a várost gr. Hadik Gusztáv.
L.Magyarország geográfiai szótára
-„….ez a’ Bánátban esik; földye igen jó, határja a’ Bateleki, Gutini, Kis-Peregi, és
Babár pusztákkal nevkedvén, 3 nyomásbéli, bővelkedik gabonával, marhával, juhokkal,
sertéssel; erdeje is elég van”
L. Vályi
A szemlaki vallás-alapítványi uradalom.
Összes kiterjedése 4588 hold, ebből esik a) a gazdászati területre 37 1 8 hold b) az
erdészeti területre 8 6 9 hold . . . . A gazdászati területnek, fensíki fekvésénél fogva,
talaja és termő rétege általában egy minőségű barnás, nagyon kevés homokkal vegyes
könnyű agyag.A területet bérlők dolgozzák meg.
Szemlaki kisbirtok: határának fekvése fensík, hullámos talaja homagos szürke
agyag, csekély kivétellel termő. A jobb termést a kellőleg művelt és trágyázott földek
adják. Fekete ugar és trágyázás által az egész határ jó termővé volna tehető. E határ nincs
tagosítva és minden úrbéres telek szétszórva öt részből áll.
Búza után felugarolja földjét, tavaszszal vet bele kukoriczát, őszszel búzát és igy
tovább.
A magot nem változtatja, de szép tiszta magot vet kézzel, mert vetőgépei
nincsenek. Ekéi vasból készültek s vagy gyári vagy kovács munkák.
A lakosság állat-ganajjal trágyáz, elismeri, hogy e földnek trágyára nagy szüksége
van, de nem lévén legelője, az istállózás pedig csakis tagosított földön
vagy tanyai rendszer mellett alkalmazható,……….
- Kiváló magyar szarvasmarha-tenyészettel bir itt Kővér Márton birtokos
- A megyében nagyobb sertéstenyészete van Kövér Márton birtokosnak.
- A község határában 1913 körül 144 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
-Hadik (Futaki, gróf)-családból Aradban András lovassági tábornok és b. Rassler Mária
fia, Gusztáv (szül. 1801. jún. 23., † 1873.) 1840. január 13. vette kezéhez Szemlakot,
melyet a kincstártól 324,693 frt 215/8 kron vett meg .A forradalom után mintagazdaságot
rendezett beL.Hadik
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Szentleányfalva
-A községhez öt tanya tartozik s a Halmai-féle szép szöllőbirtok gyönyörű villával.
Az öt tanya vidéke Postakert név alatt ismeretes.
L .Dr. Somogyi
- Szent-leányfalva alakult 1788 holdon 1845-ben,
-A község határában 1913 körül 12 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
Szentmárton-Aradszentmárton
-A 16. században a világosi uradalom része, 1566-tól török uralom alatt állt, ekkor
lakosai még magyarok voltak. A század végén pusztult el.
- Határában szikes legelők (jellegzetes fajok: sziksófű, sziki mézpázsit, Agropyrum
elongatum).
L.Wikipedia
A 18.század végén……lakói selyemhernyóttenyésztettek, káposztát termesztettek
és szőlőt műveltek.
-1836-ban rendezték a község határait s felosztották három dülőre. A fennmaradt
topografiai nevek ezek: Szikes, Mácsai kereszt, Kenderes, Káposztás, Eleki kereszt,
Dombos, Tenczer-dülő, Sibylla-dülő (honnan e név nem tudni), Nagy- és kis kaszálók.
Végül Karcos és Csaviczki kerti szöllők. Legelők: Csikós, Libalegelő, Bokros.
L. Dr. Somogyi

- A község határában 1913 körül 93 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
Szentpál

Haller kastély ?

1471-ben mezővárosként szerepel, mint a környező területek gazdasági
központja.
- A város valószínűleg 1596-ban pusztult el, és csak a 20. század elején, magyar
dohánytermesztő családok telepítették újra.
L.Wikipedia
-
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Székesaranyág
- “…..a Sulkovski-féle herczegi uradalom igazgatósága Aranyágon száz holdas
gyümölcsöst létesített….”
- L.Gaál Jenő
Birja b. Ditrich József, kinek itt majorsága 151 h. legelő, 142 h. rét, 94 h. irtás, és
7887 hold erdő.
L.Fényes
Székudvar

udvarház

- Épületei közül megemlíthetők: egy régi udvarház, mellette a régi apátság helyén
egy roppant boltpince, mint gabonatár. ….Van egy híres nagy vízi-műmalma.
L. Dr. Somogyi
- A tagosítást 1892-ben fejezték be.
- A fajtenyészetek közül megemlítendő első sorban a kisjenői és székudvari
országos hírű magyar gulyák..
- A megyében nagyobb sertéstenyészete van gróf Wenckheim Frigyesnek.
- A község határában 1913 körül 28 k.hold szőlő volt.
- Az Aradmegyei hitelegylet közbenjárásával eddig 10 önsegélyző egylet alakult a
megyében, köztük Székudvaron is, van takarék- és segélyegylet is Székudvaron (1888)
L.Gaál Jenő
- 1900-ban tojásértékesítő szövetkezet alakult a faluban.
L. Köztelek 1901 január 9
- A népes magyar falunak a 16. században vására és vámja is volt, területén több
malom működött.
L.Wikipedia
- a körösi malomcsatornán jövedelmes 4 kerekű szép malommal. Határa 26026
hold, melyből 5934 h. szántóföld, 4974 h. kaszáló 3100 h. nádasrét, 10.000 h. közlegelő,
2000 h. erdő, 18 h. uradalmi kert. Ezekből majorsági szántó 513 h., kaszáló 2473 h.,
nádas 3100 h., erdő 2000 hold. Földje 1-ső osztálybeli, s mindent, de különösen zabot
gazdagon terem; azonban néha a földárja sok kárt okoz. Káposztát szinte nagy
mennyiségben termeszt, de legelője szikes vizes levén, inkább a sertéseket kezdik
szaporítani………….. Birtokos: gróf. Wenkheim József.
L.Fényes.
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Sineke Szinte v. Szintye Valamikor magyar falu.
Temeskeresztes
-A régi kúria még a 18. század közepén épült
L. Wikipedia
Temesnagyfalu
- Árpád-kori település.
- Határában epusztult falvak:Ráróstelke,Rimán,Rohonca,Tóti/ A mohácsi
vész utáni korszakban a falu magyar jobbágy lakói elhagyták a
települést,helyükbe szerbek költöztek.
L.Wikipedia
Temesújfalu

gróf Zelénsky kastély
„ Gróf Zelénski Róbert birtoka.

- Temesújfalu és Sistarócz határában terül el 1340 k. holdon. Ezenkívül még Arad,
…......., Szatmár …......vármegyékben és Galicziában van kb. 40.000 hold birtoka. A
temesi részből kert és beltelek 154, kaszáló 86, szőlő 11 k.-hold, a többi szántó.
Gazdasági és üzemrendszer hármas vetőforgó. Lóherét 25, luczernát 40, őszi borsót 30 és
burgonyát 3 holdon termeszt. A lóállomány 73 vegyes; ebből igás 59, urasági 14. A
szarvasmarha állomány 145 tarka; ebből jármos ökör 36, tehén 63, üsző 45 és egy
tenyészbika. A juhállomány 250 angol merino. A napi tejtermelés 330-860 liter, melyet
Lippán és Radnán értékesítenek. A vajgyár heti termelése 14 kg. Szőlőjében csak
borszőllő fajok találhatók. Kertészetében mindenféle zöldséget termeszt, évi 300-400
korona forgalommal. Van egy 22 HP. Benzin motora, egy 8 HP. gőzekéje és két kévekötő
gépe.”
L. Borovszky Temes

Tornya Marczibányi kastély
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-A falu híres szülöttei:
- Czakó Margit (1932. február 2.), újságíró
- Kiss János (1941. január 20.) tanár, újságíró
- Péterszabó Ilona (1957. július 2.), újságíró
-1752-ben felvidéki katolikus magyarokat és szlovákokat, illetve bánáti falvakból
(Németszentmártonból, Szemlakról) svábokat telepített Tornyára. A szlovákok és
németek hamarosan a magyarságba olvadtak, csak családneveik alapján mutatható ki
egykori jelenlétük.
L.Wikipedia
- Van derék kastélya és kertje, vendégfogadója, gazdag róna határa. F. u. a
Marczibányi Livius örök.
L.Fényes
Tótvárad

valamikor Váradja

-Tekintelyes királyi uradalom 46 falura terjedt ki 1427-1479 a Garayak majd a
Bánffyak bírták,s a XV.század végén népes város vala.
L.Téglás Gábor
Tüzmiske
Árpád-kori település. Nevét már 1249-ben említette oklevél Myske néven.A
tüzmiskei kisbirtokok.
A lakosságnak 3 / 4 része mellékkeresetre van utalva. Egy igen jelentékeny rész a
nagybirtokosnál szolgál, a kisebb rész az ország különböző pontjain van munkában. A kik
a községben vannak, azok a tavasz kezdetétől őszig a főherczegi uradalomnál elegendő
munkát kapnak.
Napszámban és szakmányban dolgoznak; rész-aratással és csépléssel, télen pedig
ölfavágással keresik meg mindennapi kenyerüket.
“Az állattenyésztés haladott; a lovak vegyes fajúak; szarvasmarha állománya igen
szép és tisztán magyarfaj; az apaállatok elég jók, a bikák a kisjenői főherczegi
uradalomból valók, a kanok mangolicza fajúak;……….”
L.Gaál Jenő
Újszentanna

Kastély

-Újszentanna lakóssága túlnyomóan földmiveléssel, állattenyésztéssel, s nagy
mértékben sertéshizlalással foglalkozikA község határának ….nevei. Gyoroki-út
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(Steinhübel), Kereki-dülő (Kereker Hoter), Varsándi belső föld (Warschander In'rfelder),
Varsándi külső-dülő, Csigeri-föld (Baumacker), Kan-föld (Schanzacker), Nagykaszáló.
-Földje nagyon termékeny. A lakósság földmiveléssel foglalkozik, régebben
talicska-készitéssel, fuvarozással és vályogvetéssel is foglalkozott.
-Határrészek nevei: Torony vagy első mérés (szántó, ezt jelölték a telepitéskor
elsőnek), Almás (farkasalmától elnevezve), Hosszú, Széleske (lapály), Alatka-szöllőskert,
Nagy-szöllők, Morócz-ér (rét, nádas), Kerek-rét, Szártos, Nagykanálos, Kiskanálos, Szék,
Kertalja, Eklésia
L. Dr. Somogyi
-…………….. a birtokot 1755-ben eladta galántai gróf Fekete Györgynek, majd
1811-ben Edelspacher Zsigmond tulajdonába került. A családnak 1819-ben kastélya állt a
településen, határában bort és dohányt termesztettek.
-Birtokszerkezetét a század végén az igen szétszórt kisbirtokok jellemezték.
Házainak többsége vert falból, cseréppel vagyzsindellyel fedve épült. Gabonán
kívül cukorrépát, zöldséget, gyümölcsöt és szőlőt is termesztettek. Arad vármegyében itt
volt a legjelentősebb a selyemhernyótartás, és Adelmann Károlyé volt a legnagyobb
méhészet. Marháit néha külföldre is szállították. Hetipiacot és három jelentős országos
vásárt tartott, amelyeken főként sertés és ló cserélt gazdát. Gőzmalma a legjobbak egyike
volt a vármegyében, emellett olajsajtó, szikvíz- és téglagyár is működött benne. Az
iparosok többsége magyar volt, és a módos gazdák is kezdték elveszíteni nemzetiségi
különállásuk tudatát. A legtöbben beszélték a magyar nyelvet, és az egyletekben a német
rovására tért nyert a magyar nyelvhasználat.
L.Wikipedia
Ujzimánd lásd Zimándújfalunál.
Vadász

Simonyi József-féle kastély

- 1363. Vadászon a gazdatisztek ellen hatalmaskodnak;
L.Márki Sándor
- Legnagyobb nevezetessége a báró Simonyi József-féle kastély a parkkal.
„….A lakósság földmiveléssel foglalkozik. Mig a nagy erdőségek állottak, a furásfaragás, famunka-féle nagyon el volt terjedve közöttük. Meglepőek saját készitésű
faragványos bútordarabjaik, …”
„Határnevek: Marócz, (birtokosa Moróczi), Ködmönös, Csete-földek, Teleki,
Szentpál, Kismező, Balogh-föld (dülők), Liget, Kovács-zúg, Kocsis-zúg, Jósi-zúg,
Gyapjas-zúg, Köteles-zúg (földek, tulajdonosukról elnevezve), Pince-kert (Pincze
Jánosról)…………). Régi maradványok: Maróczon, Telekiben és Papok-halmán”
L. Dr. Somogyi
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„Vadász község határának talaja általában középszerű;……..”
- “…….fekete ugart nem tart; a magot többnyire megválasztják;-….”
- “ A nép egy része trágyáz, a trágyát megbecsüli, tud azzal bánni………,”
-„ A község határában legnagyobb részt búza és kukoricza, kisebb részben árpa,
zab, bükköny, rozs és dohány termeltetik. Egy kat. Hold általában 5—8 métermázsát
ad;……….”
“Eladási piaczok Nagy-Szalonta és Kisjenő;………”
- „…..közönséges magyar faj ló, ugyanily fajú szarvasmarha, mangolicza sertés
tenyésztetik; az apaállatok jók és tenyészképesek;…….”
- “……kendert termelnek........”
L.Gaál Jenő
- “……helyhez kötött specialitás pl.a tésztaleves suhantékkal (vereshagyma
pirítva kevés paprikával), lebbencs leves, szárma, kukóleves (Vadász),….”
L.Arad
Tiszta-vérü Berni bika
-az O. M .G .E által törzskönyvezve, 16 hónapos kitűnő hágó,1 ritka szép példány
eladó.
Ára 250 frt. Náray Géza, Vadász, Arad-megye.
L.Köztelek 1896 okóber 28
Varsánd

rég Fazekasvarsánd

- Fazekas nevét alkalmasint a nép ebbeli foglalkozásától nyerte.
L. Dr. Somogyi
- “Varsándon tudvalevőleg már 1280-ban kir. szekerészek és favágók laktak.”
- 1341-ben egy kuriát emlitenek.
- Fazekas-Varsándon 1847-ig nemcsak a legelőket különítették el, hanem a belső
telkeket is rendezték.
L.Márki Sándor
- 1792-ben a falu közelében magyarok telepedtek le, és a román lakosságú
Varsánd (Óvarsánd) mellett új falut alapítottak, Újvarsánd néven, és az 1910-es térképen
már mindkét Varsánd: Ó- és Újvarsánd is fel volt tüntetve.
L.Wikipedia
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- “Az uj-fazekas-varsándi napszámos magyart szívesen is alkalmazzák az aradi
hegyalján földfelforgatásra, és szőlőültetésre s a szomszédos uradalmak közülök
választják ki dohánykertészeiket s egyéb segédmunkásaikat.”
-“Uj-Fazekas-Varsánd község határában csakis a nagy és kis parasztbirtok van
képviselve. A nagybirtok tulajdonosa báró Edelsheim Gyulai.Középbirtokos osztály itt
nincsen.
- Az őseitől reá szállott földjét és házát nem adja el, de csak nagy ritkán vehet
hozzá, ezért van, hogy a községben ritka a négy fertályos gazda, de viszont majd
mindeniknek van vagy egy kis házacskája, vagy egy láncz szántóföldje, kenderföldje,
szőlője, a mihez szívósan ragaszkodik.
A parasztok gazdasági felszerelése a korral halad. Az újítástól nem riadnak vissza s
tanulási vágygyal figyelik meg az egyik vagy másik gazdaságot,hogy ebből maguknak
hasznos tapasztalást merítsenek. Gazdasági felszerelésök hiánytalan, de gépeik nincsenek.
E kisbirtokosok feltudják fogni, hogy az idő pénz, mert sürgősebb mezei munkáknál
társulás által segélyezik egymást (kaláka). A szántás-vetésen, mint fő gazdasági ágon
kivűl,a talyicskakészítés dívik s háziszükségletre a kendertermelés.
- “…. konyhakerti növények termeltetnek.”
Ezek feleslege a szomszédos Uj-Szent-Anna és Simánd hetipiaczain talál vevőre.
Baromfi s különösen liba tenyésztése miatt gyakran fordulnak meg a községben
Csanád- és Csongrádmegyéből is kereskedők, illetve kofák.
Szőlőmívelése és gyümölcstermelése is magasabb fokon áll. Ezek termékeivel
Arad piaczait szokták felkeresni.
Felemlitésre méltó, hogy ritka itt az, ki a
gyümölcsnemesitésben többé-kevésbé jártas ne lenne.
Az állattenyésztés fejlesztése végett a község a kincstártól vásárolt 2 darab
ménnel, 3 bikával és 4 kannal rendelkezik. Minden tenyésztési ágban, ha nem is nagy
mérvű, de mégis valamelyes haladás észlelhető. Szarvasmarha- és ló-vásárai Zaránd,
Simánd, Pankota és Arad, sertésvásárai Uj- Szent-Anna és Simánd.
A legelő nincsen felosztva; a mesterséges takarmánytermelés nagyobb lendületet
vehetne s. itt haladásra azért van remény, mert most is minden második-harmadik gazda
foglalkozik vele.
-Trágyáját a nép szorgalommal gyűjti s alkalmazza földjein.
A házi ipar, a fennebb jelzett talyicskakészítésen kívül, a házi vászon szövésére
szorítkozik.
A talaj,másfél dülő vizes lapos helyet kivéve,jó középszerűnek mondható.
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- A község határában 1913 körül 50 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
- Határa igen tágas rónaság és gazdag termékenységü; dohányt és sok kendert
termeszt. F. u. gr. Gyulay.
L.Magyarország geográfiai szótára
Vészalja
Nóvák Péter vaszojai régi nemesi birtoka.
-öl, ebből kert 7 kat. hold,
hold,638

-öl

.Házi kezelés alatt van megfelelő felszereléssel, melyben a szükségesigák,
járgányos cséplőgép, daráló, morzsoló, Dréher-rosta, szecskavágó,körfűrész, burgundivágógép stb. szerepelnek. — Tisztje nincs, magagazdálkodik ; belső és külső 17 cselédje
van………..Állat-állománya: 4 ló, 30 drb gulyabeli marha, 12 drb ökör, 240 drb 7 hónapos
sertés, 265 drb1 — l 1/2 éves sertés. — Átlagos termés kat. holdankint búza 6
mmázsa,árpa 6 1/2 mm., zab 68 mm., kukoricza 8 1/ 2 mm., széna 12 mm.
L.Gaál Jenő
Makkoltatás. Ez évi gazdagon termett 300 holdon levő bükk-, tölgy- és :makktermés sertések részére eladó. Tudakozódás Novák Péter, Vaszaja, Aradmegye, u. p.
Arad-Buttyin, Vasút Borossebes-Buttyín, intézendő.
L.Köztelek 1896 szeptember 16

Világos

Bohus Imre épitette kastély

- Ebben írták alá 1849-ben a világosi fegyverletételt.
- Magyar Világos is létezett ! Világosi fegyverletétel 1849 augusztus 11-én
Görgey
Magyar- és Ó-Világos kisbirtokai:
-A határ talaja különböző, de többnyire agyagos. Trágyázás által javítható, van
azonban nagy részben javíthatlan sziklásterület is……..
-. A gazdálkodás a községben van összpontosítva. A nép a trágyát többnyire itt is a
szőlők műveléséhez használja fel; a trágyát megbecsüli. - Az állattenyésztés
meglehetősen fejlődik. A hasznos házi állatok fajai a közönséges paraszt ló, magyar és kis
részben nyugati szarvasmarha, nemes kisjenői sertés, közönséges kecske ; az apaállatok
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tenyész igazolványnyal vannak ellátva.Van a községben cognac-gyár……... Házi ipar, a
vászonszövés és seprtíkötés, a nép saját szükségletére folytattatik.
- A község határában 1913 körül 955 k.hold szőlő volt.
-. Közczélú amerikai szőlőtelepet létesített Világos község 10 kat. hold területtel1885-.
L.Gaál Jenő
- Akkor,a mikor Széchenyi lótenyésztő társasággá alakította át az 1826. Szervezett
pályafutási társaságot, Világoson Bohus János 1828. okt. 6. a pestinek mintájára már meg
is tartotta az első lóversenyt. A várostól délre ¼ órára levő Liváda-pusztán karókkal
kijelölt és nemzeti zászlókkal díszített helyen a megyei nemesség részvételével pontban
12 órakor kezdődött a futtatás. A 8561 / 2 bécsi öl hosszú pályakör első nyertese 2 percz
alatt Bohus 5 éves Szellője lett. A 4 szakaszból álló futtatás, melyen Bohus János, Atzél
József és János, Bánhidy Antal alispán, Vásárhelyi János, ifj. Csernovics Péter és Demkó
lovai vettek részt, délután félkettőig tartott.
L.Márki Sándor.
-a világosi szőlő és bor: Egy 1169-ből származó okiratban ( ebben III István király
megerősíti I Lászlónak a szentjobbi monostor javára tett adományát) 9 gazdaság és 20
szőlő szerepel..A szőlőterület szempontjából Világos vezető szerepet töltött be.
- Az 1746-os összeírás szerint 121 szőlőgazdaság létezik,melyekhez 271 kapa
tartozott. 1835-ben 1500 holdat írnak össze. 1880 -ban a filoxera vész előtt 1955 kat
holdat. 1950 előtt kb 160 ha szőlő volt a határban. Szőlőhegyei:Kurtyilics, Funtinele
,Kiskut, Merezind-láb,Csóka,Szaladás,Siska hegy,Kér,Sztárec,Brebú.
-a világosi pálinka: és konyak-itta századfordulón konyakgyár épül.
L .Csávossy
-Borászat. Szőlőhegyén fehér borszőlőt termesztenek, hagyományos fajtái a mustos
fehér, a bakator, az aprófehér, a sárfehér, a purpureászka és az ezerjó.
L. Wikipedia
-A báró Bohus László szőlője alagcsövezve van. Ha a szőlő már betelepíttetett,
mint a Bohus László báró világosi 80 kat. hold nagyságú szőlőjében történt, a vízmosások
keletkezését a terep minden egy méter esésében ásott oly méretű vízszintes szélű árokkal
szüntették meg, mely a következő árokig a felette elterülő terület záporának vizét magába
fogadni képes. A két árok között összegyűlő viz még oly kevés, hogy vízmosást előidézni
nem képes
L.Gaál László
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- Arad-megye. Készlet 33 akó világosi. A borvásároni részvétre 240 akó 1870-ki
világosi fehér, 120 akó 1871. ménesi fehér, 200 akó 1873. aszúval számithatni. Rajcsányi
István.
L.Borászati1875 február
-A magánbirtokosok által létesitett amerikai szőlőtelepek közül kiemelendő-1886-;
aTörök Árpádé Világoson,
L.Borászati 1888 február

Eladó sima I. és II. oszt. amerikai szőlővessző.
Riparia portalis, Rupestris monticola, Motalliea, Novo mexicana,
Taylor Narbonne, Gamay coudere, Rup. Portalis és Taylor fajtiszta
alanyvesszőből,még előjegyezve, nincs körülbelül egy millió.
Ezre I. oszt. 10—12 frt, II. oszt. 4—6 frt. Bővebbet
Báró Bohus László szőlőgazdasága
Világos
L.Köztelek 1899 március 1
Vinga
A legkitűnőbb raffia háncs (Szöló'kütöző) Szepesy Lajosnál Vingán kapható, 4 1/4
kilós csomagokban. Postai bérmentes küldéssel 4 forint. Eredeti 70 —100 kilós
bálonkint olcsóbban adatik.
L.Borászati 1887 május 9
Zaránd
- Róna határa gazdag és első osztálybeli. Kiterjed 12,313 holdra, mellyből
belsőtelek 324 h., szántóföld 3391 2/4 h., rét 1809 h., legelő 291 2/4 h., erdő 3874 hold.
Ebből majorsági szántó 500 h., rét 500 h., legelő 620 h., erdő 3874 hold. Vizei a FejérKörös, a fejér-körösi malomcsatorna, és a Cziger vize. Országos vásárt 4-et tart, u. m.
oláh hushagyókor, oláh pünkösdkor, Nagyboldogasszony napján ó szerint, és dec. 17-kén,
melly a megyében sertésvásárral legnevezetesebb. E határhoz tartozott ezelőtt Harkály
erdő 1000 holdnyi, és Liget puszta 2400 holdból álló, de a gr. Fekete család
magvaszakadtával a kir. kincstárra szállott. Zaránd város mostani birtokosa: gr. Gyulay
Ferencz altábornagy.
L.Fényes
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Zádorlak

kastély

Zimándköz
-Gazdag róna határa 7029 674/1100 hold szántóföldet és 298 hold kaszálót foglal
magába. F. u. a királyi kincstár.
L.Fényes
-A földjük termékeny. A lakósok foglalkozása földmivelés.
L. Dr. Somogyi
- Zimándköz alakult 1267 holdon 1845-ben.
L.Gaál Jenő
Zimándújfalú
-Zimánd-Ujfalu alakult 944 holdon 1845-ben,
L.Gaál Jenő
- kertészek lakják, és dohányt termesztenek, fekszik Világos, Ötvenes, Sz. Anna, és
Arad között; földgye nem igen jó, a’ Maros árjának ki van tétetve, e’ pusztán keresztűl
mégyen a’ Trójai sántz, ’s Székudvarnál végeződik.
L. Vályi
- a földje termékeny. A lakósság
tilegnógrádmegyei dohánykertészek,..

földmiveléssel

foglalkozik.

Erede-

L. Dr.Somogyi

- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Biró Pált és Takács Miklóst.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Zombrád
- A Nagyhalmágyról visszavonuló Inczédy László 1849. május 21-én itt helyezte
el a Hatvani-féle szabadcsapat egyik századát..
- Gróf Z s e l é n s k i Róbert zimbrói és brusztureszki birtokai
“…..1894-ben bukófélben volt, mire a fentnevezett birtokokat a vasúttal
együtt gróf Zselénski Róbert vette meg.”
-A birtokok területe mívelési ágak szerint a következő : 76 kat. hold szántó, 4 hold
kert, 50 hold gyümölcsös, 204 rét s 6491 hold erdő, összesen 6825 hold; a terület
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legnagyobb része tehát erdő. Központi kezelés tekintetében a birtokok gróf Zselénszki
szalánki uradalmához vannak osztva, melynek területe 24.425 hold.
“……fordítottak nagyobb figyelmet. Az erdők főállaga bükk, de
szórványosan tölgy-, gyertyán-, kőrishárs- és juharfák is fordulnak elő. Az elég bővizű
patakokban pisztrángok tenyésznek.
L.Gaál Jenő
Zsigmondháza

ma Arad része Arad megye

-A lakósság földmiveléssel, kertészkedéssel foglalkozik

L. Dr. Somogyi
Arad megyének a könyvben szereplő magyar-román helységnév szótára.
1,Acsuca-Ácsfalva=Aciuța

28,Dud-Duud=Dud

2,Alcsil=Cil

29,Erdőhegy=Pădureni (Chișineu-Criș )

3,Almásegres=Agrișul Mare

30,Fazekasvarsánd=Olari

4,Alsobarakony=Berechiu

31,Fakert=Livada

5,Angyalkút= Fântânele

32,Feketegyarmat=Iermata Neagra

6,Apatelke,Mokra=Mocrea

33,Feltót=Tauț

7,Apáti=Apateu

34,Féregyháza=Firiteaz

8,Arad sz.kir. város=Arad

35,Főnlak=Felnac

9,Aranyág-Székesaranyág=Arăneag

36,Galsa=Galșa

12,Ácsva=Avram Iancu

37,Glogovác=Vladimirescu

11,Ágya=Adea

38,Gurahonc-Honctő=Gurahonț

12,Áldofalva-Körösvajda=Voivodeni

39,Gyorok=Ghioroc

13,Bakamező=Bacau de Mijloc

40,Gyulavarsánd=Vărșand

14,Barza=Bărzesti

41,Háromalmás=Almaș

14/a,Báttyafalva=Bătuța

42,Holdmézes=Pescari

15,Bél=Beliu

43,Kalodva=Cladova

16,Bélmárkaszék=Seliște

44,Kápolnás=Căpâlnaș

17,Bélmocsolya-Vasile Goldiş

45,Kerülös= Chereluș
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18,Bélzerénd=Zerindul Mic

46,Kevermes, csak a pusztái

19,Bokszeg=Bocsig

47,Kishalmágy=Hălmăgel

20,Boncfalva=Bonțești

48,Kisiratos= Dorobanți

21,Borossebes=Sebiș

49,Kisjenő= Chișineu-Criș

22,Buttyin=Buteni

50,Kispereg=Peregu Mic

23,Bulcs=Bulci

51,Kománfalva= Comănești

24,Csermő=Cermei

52,Konop=Conop

25,Dezsőháza=Satu Mic

53,Kovászi-Kovaszinsz=Covăsânț

26,Dézna=Dezna

54,Köved-Kujed=Cuied

27,Doroszlófalva=Drauț

55,Kuvin=Cuvin

56,Kürtös-Kurtics=Curtici

86,Ottlaka=Graniceri

57,Lippa=Lipova

87,Ötvenespuszta= Andrei Șaguna

58,Lippakeszi= Chesinț

88,Pankota= Pâncota

59,Magyarád= Măderat

89,Petercse= Pătârș

60,Magyarpécska-Pécska=Pecica

90,Pisztrángosfalva= Troaș

61,Majláthfalva= Mailat

91,Radna=Radna

62,Marosberkes=Birchiș

92,Repszeg= Răpsig

63,Marospetres= Petriș

93,Rélthát= Tisa Nouă

64, Marosszlatina=Slatina de Mureș

94,Selénd= Șilindia

65,Mácsa= Macea

95,Seprős= Șepreuș

66,Máriaradna=Maria Radna

96,Sikló= Șiclău

67,Mennyháza=Moneasa

97,Sikula=Șicula

68,Ménes=Miniș

98,Simánd=Șimand

69,Monostor= Mănăștur

99,Simonyifalva=Satu Nou

70,Monyoró= Mânerău

100,Soborsin= Săvârșin

71,Munar= Munar

101,Sofronya= Șofronea

72,Muszka= Mâsca

102,Solymosbucsa= Buceava-Șoimuș
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73,Nadab= Nădab

103,Solymosvár= Șoimoș

74,Nagyhalmágy= Hălmagiu

104,Somoskeszi= Șomoșcheș

75,Nagyiratos= Iratoșu

105,Szapáryliget=Țipar

76,Nagylak= Nădlac

106,Szederhát=Sederhat

77,Nagypél= Pilu

108,Szemlak=Semlac

78,Nagyvarjas=Variașu Mare

109,Szentleányfalva= Sânleani

79,Nagyzerénd= Zerind
Sânmartin

110,Szentmárton-Aradszentmárton=

80,Németpereg= Peregu Mare

111,Szentpál=Sânpaul

81,Németság= Șagu

112,Székesaranyág= Arăneag

82,Németszentpéter= Sânpetru German

113,Székudvar= Socodor

83,Ócsa-Kisócsa=Ociu

114,Sineke=Sintea Mica

84,Odvos= Odvoș

116,Temesnagyfalu= Satu Mare

85,Ópálos-Pálülése=Păuliș

117,Temesújfalu= Neudorf

118,Tornya= Turnu

126,Vinga=Vinga

119,Totvárad=Vărădia de Mureș

127,Zaránd=Zărand

120,Tőzmiske=Misca

128,Zádorlak=Zădăreni

121,Újszentanna= Sântana

129,Zimánköz=Zimandcuz

122,Vadász= Vânători

130,Zimándújfalu= Zimandu Nou

123,Varsánd=Vărșand

131,Zombrád=Zimbru

124,Vészalja= Văsoaia

132,Zsigmondháza= Mureșel

125,Világos= Șiria
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Beszterce- Naszód megye, általam
ősszegyűjtött magyar mezőgazdasági öröksége .

vármegye cimere.

-A megyében 1897 áprilisában 2 fedeztető állomás 6 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
- A Földmívelésügyi Királyi Magyar Ministerium 1896-ban a törvényhozás elé
terjesztett jelentése vármegyénként javaslatot tesz a nagybani termesztésre érdemes fajták
listájára
ezek
szerint
Beszterce
-Naszód
megyében
javasolt
a
Vajalma,Boralma,Hagymaalma,Erdélyi fehér rozmarin,Erdélyi tafota almák.
L. Szani Zsolt
-Borzás, Kékes, Veresegyháza, Vice és Almásmálom - ezt az öt települést szokták
a Melles-menti magyarlakta települések közé sorolni.
L.Mezőségi tóvidék
Almásmálom
-„A középkor óta gyümölcs-, különösen almatermesztő falu. 1603-ban Géczi
Andráshajdúi, majd a kuruc háborúk idején a hadak járása pusztította népességét.
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Reformátussá lett magyar lakói mellé ortodox románok költöztek,…..”
L. Bíró Vencel
- almásmálom almái és gyümölcsei:
- Feltehetően nevét az itt lévő nagy almáskertek után kapta.,
- már Mátyás királyunk idején híres alma termesztők voltak- megmaradt alma elnevezések-kerek,boros,Erzsébet,batul, pónyik stb .
- körtvéi, szilva, barack, diója keresett.
-Az 1750-es évből fennmaradt a falucska gyümölcsöskertjeinek évi jövedelmi
adata is, mely 34 frt. 48 kr. volt.
L.Mezőségi tóvidék
-……..1370-folytonos perben volt Málom határa miatt a bálványosvári
várnagyokkal és a bálványosváraljaiakkal, kik 1368-ban reá rontottak Málomra s onnan
minden termesztményt elvittek.
-1480-1485-ben így írják ” ….gyümölcsfákat vágott ki,s ez által 100 aranyforintnál
több kárt okozott........”
-Lakosait többször pusztitották ki, így 1603-ban a Básta irtó hadjárata alkalmával
Géczi hajdui. 1703–11 közt a II. Rákóczy Ferencz szabadságharcza alkalmával
fogyatkoztak meg, kiknek elpusztult örökségeire oláhok nyomultak s ezek utódai
vegyesen lakják a községet, melynek túlnyomó része magyar. Szorgalmas földmüvelők.
- 1701-ben 690 köbölnyi szántója van,283 jármos ökre és 163 tehene és 93
méhköpüje.
- 1773-banbirtokosai: Geréb Zsuzsa gr. Kornis Ferenczné, Kapi Éva br. Diószegi
Zsigmondné, Mósa László, Jábróczky Zsigmond, Keczeli Sándor, Alsó Zsuzsa Baróthi
Gáborné és gr. Bethlen Gergely, Lajos és Elek az Apaffy-féle fejedelmi részben.
- Jelenlegi birtokosai (1892. és 1898-ban): gr. Bethlen Bálint, öröklés gr. Bethlen
Pál után, 102 hold; Jüngling Mihály, részben örökölte nejével, részben vásárolta neje
Barabás Eszter testvéreitől (régebben Jékely birtok), 205 hold; Székely Gábor, öröklés
nagybátyja Mikola Károly után; 102 hold, régebben Füleki és Sárváriak birták; Glósz
Sámuel, vásárlás útján többektől.
-Kezdet óta magyarok lakták. A hagyomány a község alapitását a szászoknak
tulajdonitja.
- almásmálom szőlője és bora:.
-1688-ban szőlőt örökölnek……………,
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-1701-ben 1054 vedret termő szőlője van…………..,
-1796-ban „...100 vedret termő szőlőt adnak zálogba.
-1750-ben 1054 veder mustot termelnek..
-1701-ben „...egy szőlőt vásárolnak amelyben van egy szup és egy fehér almafa”
-Boruk nagyon jó,gyümölcseik keresettek,híresek..
Mezőgazdasági elnevezésű határnevek
-1622-ben: ” Felsőlábja szőlő, van az eklézsiában 3 almafa egy fehér szup(czup) a
harmadik telelő édes almafajta”Pap szöleje,
- 1642-ben Almamező,
- 1703-ban Kecskekő szőlő, Hagymás mező,
- 1754-ben Mennyhágó és Bongárd (gyümölcsöskertek és szőlő)
Éghajlata egészséges, széltől védve, jég ritkán bántja határát.
-1750-ben határának harmada terméketlen, a többi közepes termésü. Földjük
termékeiből élnek, melyeket Besztercze és Szamosujvár vásárain árúsitanak el. Két
fordulós határa 6 ökörrel szántható, a trágyázást évenként megköveteli, de hegyes volta
miatt szekeres trágyával nem javitják. Egy köböl őszi búza 6 kalangyát, szemül másfél
vékát ereszt, a tavaszi 6 kalangyával, egy-egy vékát fizet. A must vedrét 15 krajczárjával
árúsitják. Tüzelésre való fás erdejében épületnek való fája nincs. Legelője szűk s ezért a
szomszédos községek legelőin is legeltetnek és viszont. Birnak s mivelnek földeket F.Oroszfalu, Csaba-Ujfalu, Décse, sőt Lekencze határaiban. Gyümölcsös kertjeinek
jövedelme 34 frt 48 kr. Van 690 1/4 köb. vetésre való szántója, elvetettek 279 1/2 köb.
őszi búzát, 1 3/4 köb. rozsot, 209 köb. zabot, tavaszgabonát, szemül termett 27 3/4 köb.
tengerije, rétje 193 1/2 szekérre való s van 1054 1/2 veder mustot termő szőlője, malom
jövedelme 4 frt. Van 238 jármas ökre, lova, 163 tehene, 40 tulok, 268 juh, kecske, 65
disznó, 93 méhköpűje.
-Van több pálinkafőző üstje, jövedelme 8 frt 34 kr. Iparosa 5 kerekes, 1 csizmadia,
2 kovács, 1 kádár, 1 ládakészitő (asztalos), 1 szűcs, 1 szekrénycsináló.
-1829-ben adózás tekintetében határa harmad osztályú. Jó bora terem. Adó alatt
van 647 köböl szántó, 278 szekérnyi kaszáló, 783 vedernyi szőlő, 56 ökör, ló, 48 tehén,
17 bornyu, 40 juh, 14 kecske, 6 méhköpű, királyi dézmát fizet.
-Jelenleg (1898) határának földje gyenge, de a búzát, tengerit, zabot megtermi.
Igavonó állatai: bivaly s ritkán ökör, hazai fajta tehenet, juhot, kecskét tartanak, sertést és
kevés lovat.
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-Almafái még Mátyás király idejében voltak, midőn egy fiú a Bálványosvár
területéhez tartozó erdőben levő almafák héját lehúzta s ez által 100 frt kárt tett, az
ügyvéd azzal menti, igaz, hogy az erdőben volt, de nem azért, hogy kárt tegyen, hanem
seregélyfiókát keresett s ez a szó az, mely az oklevelekben legelőbb megyénkre
vonatkozólag magyar nyelven előfordul. Jelenleg almái (kerek borsos, Erzsébet, batul,
pónyik, stb.), körtvéi, szilva, baraczk, diói keresettek. Szőlőhegyei pusztuló félben.
Határhelyek
-1334-benCsipkéshegy, Nádasbüki (Nadisbiky), erdő és patak; Ispánlese
(Spanlesy), hegy; Daróczpataka; Kapusd, út, völgy; Likashatár; Mellyespataka.
-1407-benOroszbércz, Endrevára (Endrevara és másutt Castrum Endre) és Bozkut
v. Bozkeit, Sidovár, Várhegy, helyek.
-1435-ben Belkepataka a faluban, patak.
-1454-ben Kapusd, út; Lyukashatár, Hosszúbükk, erdő.
-1622-ben Bök, rét; Büdöskút, Földi Gall tetején, szántók; Nyirmező,
Hagymásmező, Oldalút, Cziberekút, Kendertó; Felsőszeg, falurész; Sátorhalom,
szántóföld; Agyagás, Felsőlábja, szőlő, van az ekklézsiában 3 almafa: egyik fehér, szup
(czup), a harmadik telelő édes almafa. Pap szőlője.
-1642-ben Almamező, Sátorhalom.
- 1701-be Pokoltó
-.1703-ban Kecskekő, szőlő; Ropo, Bongord, erdők és szántók; Hagymásmező,
szántó.
-1753-ban Sárhely, Irtovány, szántó.
-1754-ben Temető, Harangláb dombja; Alsó forduló: Kendertó, Bejke,
Hagymásmező, Váraljai út, Malomgárgya, Porgolatkert, Oroszkút, Büdöskút oldal,
Somkút, Kertmegett, Égés, Nyir, Nyirmező, Felső malom, Pokolkő, Hosszú Kecsketó,
Mennyhágó, Bongord, ez utóbbiak szőlők és gyümölcsösök.
-1760-ban Mátéhida, Nyirmező, Bikafő, Garde, Görgőség, Barbarik, Gyaluj
Daróczi, la Büdöskút, la Csipkés, Denyiláta, Szegény etető, Sarola, Somkút, Borberek,
Hosszúhegy, la Bodonkút, Keserüség, Szolomé, Oroszkút, Gátya, Cserétye, Danyila,
Szigenecz.

-1898-ban dülők, határrészek: Nyirmező, Galambos domb (a hagyomány Pintye
pinczéjét ide helyezi, de alap nélkül), Hidegkút, Matéda, Görögség, Somkút, Végláb,
Gatya, Magyaró bokor, Oroszkút, Árkok, Bodonkút, Büdöskút (kénes vizéről), Csernyek,
Égés, Nagyáj, Vállaskút, Szöjkekút patak, Iszákos, Bogorgya, Szék, Sáralja, Szalván,
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Hótpatak, Korsum, Sükerczefánál, Bongora, Menhaga, Decsekut, Hotföldek, Itató,
Borsoroj, Bejke, Csipkés, Kendertó, Szénégető, Gyapalfő, Csonka, Malom gárgya.
L .Kádár József Szolnok
-. “Az ilyen iparhoz is értő jobbágy megbecsülésére utal APOR újabb
urbariumában a málomi tehenes nevénél tett bejegyzés: „nem mindennapi szolga,
mesterember”.”
L. Bíró Vencel
Alsóilosva
- a XVIII .században egy Bethlen kastélyt
említenek.1848- ban a Horváth család udvarházát
említik. A 18. században egy Hye család tulajdonú
kastélyt is említenek.
- Ilosva kezdettől fogva Csicsóvár
tartozéka……………..
- 1553-ban Csicsóvár tartozéka……….
Hye kastély↑

- 1849-ben30 főből álló vadászcsapat alakult, április havában Tövisnél küzdöttek, hol
Szőcs Samu és Szabó József estek el. Az itthon maradtak pedig ezalatt az ott harczolók
földjeit is megmivelték.
- 1866-ban nemesi jogú birtokosai: Bartha Károly, Solymosi Károly és Ferencz,
Csobos Ferencz és Károly, id. és ifj. Sós Dániel, Sós Sándor, Dániel György, id. és ifj.
Ajtai Mózes, Ajtai Sándor, Miklós, Sámuel, Rápolti Károly, Ferencz, Sámuel, András,
Solymosi Antal, Sándor helyesebben István, Mihály, Sámuel, Miklós, Szász György,
Nagy István, Imre, Ferencz, Prodán László, Csoboth Sándor, Horváth Antal, István, Imre,
János, id. és ifj. Öregdi Gergely, Lajos, Szeredai Sándor, Székely Ferencz, Dobai Antal és
Ferencz, Menyhárt Dávid és Samu, Bán Zsigmond, Timár Mihály és József, Kendeffi
Árpád, Szilveszter János, Mikle Mózes, Fancsali Károly, Széll János és Sándor, Miller
Samu, Kőrösi Ödön, Fodor Miklós.
Jelenlegi birtokosai: (1898) Hye Adrienne, 981 kh., Kendeffy és Horváthféle birtok, örökség nénje gr. Berthold Eugénia után. Horváth Imre, 221 kh., részben
öröklés atyja után, nagyobb részben szerzemény. Solymosy Károly és Ujváry Károly
(Molnár-féle) öröklés.
-Jelenlegi lakosai magyarok, románok.
Határhelyek:
-1831-benKisvárdombja, vár oldal; Szombati malma.
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-1864-ben Lazu lui Belei, legelő domb; Szupt Dosz, erdő alatti rét; Gelésaj v.
Gelesaja árka, Gye szupra pietri, (kövön felül), sziklás erdő; Málom Doszá, oláhul Doszu
maluluj (erdő); Lázu Bonzáruluj (Bonzár irtványa); Málom pataka, ol. Válye máluluj; La
Merisora, (az almafánál), földrész; Koaszta Pestyenyilor, irtvány kaszáló; La Szeretura,
sósforrásról nevezett hely; La ritu frenczáj, Ferencz rétje; Kis kerpinis, Nagy kerpinis,
erdei írtványok; Facza, a hagymási határig felnyuló verőfényes erdő; Pojana lui Pável,
Rozom Doszá, ol. Doszu rezosuluj, erdő; Koaszta lui Sándor, írtvány; Pereu Kasztyi lui
Sándor, a Sándor írtványa mellett folyó patak; Doszu lui Krecz, Krecz írtványa; Rozom
pataka, La Rogozime, kaszálók; La meru csel rosu, almafáról nevezett rét; La ritu
Turkuluj, (Turk rétje); La csurgeau (a csorgónál), forrás körül lévő kaszálók; La ritu lui
Kolosvári, Koaszta lui Hodis, In csuncsi, közös erdő; Balta Kornyeszi, szántóföld,
(Kornye írtványa); Pereu Csuncsilor, a Csuncsiból lefolyó árok; Podu Kerpenyesuluj, K.ből lefolyó árok hidja; Czigányok berke, ol. Berku Cziganilor; Dimbu Kurczi, egy
udvarral határos emelkedett földrész, (udvar dombja); Girlistye, határrész; Prund,
porondos hely; Kirligáta, kanyarodott földrész; In nyetyeda, Kotu lui Gyorgye, Kotu
lupsi, Zeovju lui Togyerás, Ográve lui Ferencz, kaszáló hely; Intre ogredi, két írtvány
közt levő kaszáló; Zapogye lui iftyenie, Lazu Dencseszku, La oltovany (az oltványoknál);
La fintina Csokmenyeszi, La fintina vintuluj, In lezvana, írtványok; In petris, kövecses
hely; Csokmányásza, írtvány; Magura, erdő; Plesa, egykor kopasz, ma erdős hely;
Tyuzei, szőlőhely; Fundeturi, határfenék; Gredina Kreminásului; La Jepuritye,
nyulaskert; La pereu csel szerat (a sóskútnál), földrész: Tó, kaszálók; Belebán, szántók; A
puszta szőlőknél, ol. La zsija csel pusztije, egykor szőlőhegy, most szántók; Orezel, régi
várhely; Gyalu la Teutz, szántóföld; In zevoje, víz melletti porondos helyek; Moari
Rápotyi, Rápolti malmáról nevezett földek; Kotu Urzsi, porondos hely; Intre mori, két
malom közt levő porondos helyek; Berek, Akasztófadomb, ol. Dimbu akasztezsilor, kerek
domb; Toma árka, ol. Pereu Tomi, árok kaszálóval; In Lazuri, legelő hely; Dumbrava
beszericsi, erdő.
-1898-ban: Hagymási patak, Podaranka, Láz, Ranka, Czigányok árka, Dobrava, Kő
alatt és felett, Podu steri, Parau Gilisoi, Malompataka, Facza, Kis- és Nagy-Körpényes,
Roram Dosu, Rorampataka, Koszta luj Sándor, Balta Kornesi, Malom előtt, Berek,
Hegytó, Norana, Lunka, Kis- és Nagyvárdomb.
- Éghajlata ez erdőkkel körülvett községnek egészséges, szélnek nincs kitéve, jég
ritkán bántja határát.
-1750-ben határának két harmada terméketlen s csak harmada termékeny.
Keresetforrásuk földjük termékei és baromtenyésztés, melyeket Retteg, Bethlen, Deés,
Szamosujvár és Besztercze vásárain árúsitanak. Határa két fordulós, csak hat ökörrel
szántható, trágyázást nagy mértékben megköveteli, sok munka s többféle akadály miatt a
hegyen trágyázni nem szoktak. Az őszi és tavaszi búza köble öt kalangyát, szemül
másfelet, fizet. Kaszálni fordulónként szoktak, szőlője nincs, de erdeje elég; legelője
fordulónként s azért jobbára a négerfalvi határon bérelnek legelőt.
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-Van 306 1/4 köböl férőű szántója, elvetettek 176 köböl őszi, 84 köböl tavaszit, lett
12 köböl törökbúzája, borsója; rétje 146 szekérnyi, 83 jármas ökre, lova, 86 tehene, 18
tulok, 28 juh, kecske, 60 disznó, 32 méhköpű adó alatt, főzőüstök jövedelme 1 frt 51 kr.
-Iparosa 1 ács s 1 czigánykovács.
-Jelenleg 1898-ban határának két része jó, a többi kevésbbé termékeny. Főbb
terményei: búza, tengeri, repcze, lóher, bükköny, lencse, kender, zab. Állatai: Erdélyi faju
szarvasmarha, mangalicza faj disznó, bivaly, juh, ló. Gyümölcsei: alma (batul, pónyik,
rozmaring, kormos, tányér), körtve-félék (császár, muskotály, vajonczok), szilva
(beszterczei, kövér, fehér és ringló) és szőlő
- Van a községben szatócsüzlet; iparosa: asztalos, kerekes,kovács, kőműves,
czipész, csizmadia, kőfaragó. Van egy alulcsapó két kerekű és kövű malma, Horváth Imre
tulajdona.
L.Kádár József Szolnok
Tipikus valamikor magyar alapú helynevek, nagyobb részt románra
fordítva. Mit tudunk meg a falu foglakozásáról ezen határnevekből?
Kiss Károly
- A 20. század elején nagyüzemű szarvasmarha tartás folyt benne.
L. Wikipedia
- 1940-ben a gazdakör elnöke Vincellér Márton
L. EMGE
Apanagyfalu
Apanagyfalusi Apaffy család cimere.
←
Hires kastélyai ,kúriái:az Apafi család kastélya, a báró Bánffy
Ferenc által épített kúria(arborétummal ,több mint 100 fafajjal.)
és a gr. Bethlen kúria.
- Ítt született 1869-ben a kastélyt építő báró Bánffy
Ferenc, valamint 1881-ben Röszler Károly mezőgazdász és
1912-ben Almási Márton színész.
- a XX. század elején a parasztgazdaságokban jelentős a baromfi tenyésztés, az
uradalomban a gyümölcstermesztés ,szarvasmarha és sertés tenyésztés folyik..
L. Wikipédia
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- Apa-Nagyfalu az Apaffyak ősi fészke.
-1353-ban Nagyfalu határait Bálványosvára felől kijáratták…….
-1407-benApafi Péter fia Miklós, ki nagy perrel támadta meg Bálványos urait, a
szántói Laczkokat, 1410-ben,mert azok Apa-Nagyfalut elfoglalták, tisztjeit kínoztatták, a
jobbágyokat megadóztatták és fosztogatták s az itt lévő halastavat kihalásztatták; itt és a
többi birtokaiban (Décse, Bödön, Encs, Újfalu, a két Oroszfalu, Árpástó) ezer arany
forintnál több kárt okoztak.
- Ezt megelőzőleg 1408-ban Albert király megengedte az Apa fiainak, Miklósnak
és Györgynek, hogy Erdélyben, a hol akarják, két várat csinálhassanak.
-1413-banApaffy Miklós és Gergely Nagyfalu mellett nagy halastavat csináltattak, a
melynek gátja elszakadván, Bethlen János, Miklós és Gergelynek, mint oroszfalusi
birtokosoknak, vetéseikben a víz sok kárt okozott s újból való megcsináltatásának ellene
mondanak.
- 1454-ben Bethlen Márk és Antal, Apanagyfalusi László fia Mihály Nagyfalu,
Décse, Malom és Bődhöz tartozó szántók, erdők és rétek elfoglalásáért Szánthói Laczk
Miklósnak ellene mondanak s Bálványosvára és Vicze felől való határát újból ki jártat
jak, egy darab földet el akarnak foglalni, a minek a várnagy ellene mond s őket
megidézte. Időközben, 1455-ben Bethlenek és az Apaffyak szolgáikkal fegyveresen ama
tiltott földre rontottak, 100 szekér szénát gyűjtöttek s vittek el, a mi 200 arany forintnyi
kár. Azután a Gyapol nevű helyen egy nagy nyársat állitottak fel, annak jeléül, ha oda
megy tisztjei közül valaki, ebbe húzzák bele, s az ez által okozható kárt ezer forintra
becsüli. Ezen kivül viczei Jobbágyaitól szekereket szénástól, ekéket, mindeniket
marhástól elhajtották, ezeket ugyan visszaadták, de a kárt 200 frtra becsüli. Az erdőit
vágták, hordták s mintegy 300 frt kárt okoztak.
-1476-ban…. ökreit lefoglalva, adják át Keresztúri Péter biztosának.
- 1493-ban özv. Macedóniai Klára és Apaffy Mihály fiai Lénárd és Miklós az itteni
halastavakat és kaszállókat elosztják.
- 1568-ban………… nemesi udvarházukba új adomány czímén beigtattatnak
- 1580-ban birtokosai: néhai Apaffy Mihály fia, Miklós fia Gergely és az ő fiai:
Lénárd és Miklós, azon néh. Apaffy Mihály fia Miklós fia Farkas fia István s az ő fiai:
László és István s végül azon néh. Apaffy Mihály fia azon Miklós fia Farkas fia Imre.
-1603 - ban a falú teljesen leég ,s a szőlőhegy is elpusztul,utána tatárok, labancok
pusztítják a magyar lakosságát .
-1731-ben az egyik udvarháznak birtokosa van.
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-1750-ben 871 köbölnyi szántója,411 szekér szénát adó rétje 72 veder bort adó
szőlője van.
- 1892-ben birtokosai: br. Bánffy Dezső, 199 k. hold, szerzemény gr. Bethlen
Sándortól. Kovács I. János, 962 k. hold, szerzemény gróf Bethlen Gergelytől vétel útján.
Flórián János, 519 k. hold, br. Bornemissza Ignácz-féle birtok, öröklés öcscse után.
Katona Ilona, Gyárfás Endréné, 270 k. hold, öröklés Katona Elek után. Fogarassy Mihály,
199 k. hold, gr. Mikes-féle birtok, öröklés néh. nagybátyja Fogarassy Mihály, erdélyi
róm. kath. püspök után.
- Vetnek búzát, rozsot, zabot, kölest, borsót, törökbúzát. Van 180 jármasökre, 152
tehene 381 juha 48 méhköpűje.
-Hajdan város, ma falu.
-A történelmileg nevezetes szerepet vivő Apaffy család e birtokának lakosai kezdet
óta magyarok voltak, kiket Básta zsoldosai 1602–3-ban nagy részben elpusztítottak, majd
a Kemény János fejedelmet üldöző török, tatár csorda Ali vezérlete alatt gyilkolta és fűzte
rabszíjra lakosait 1661 nyarán.
-1703–11 közt a labanczok pusztításait szenvedte át, mely alkalommal megtizedelt
magyar lakosai helyébe birtokosai oláhokat kezdenek telepíteni a falu nyugati részébe
-1815–17-benaz éhség alkalmával, főleg ezért, de más okok miatt is kényszerítve
és csábittatva, 12 család vándorolt ki e falu magyar lakosai közül Bukovinába, kik
Andrásfalván telepedtek meg.A többieket a kivándorlástól csak úgy tudták visszatartani,
hogy a következő évben ezer frt segélypénzt osztottak ki közöttük.
- Éghajlata gyümölcsnek s mindenféle gabonának egyaránt kedvező
-1750-beli összeírás szerint határának harmada termő, kétharmada terméketlen,
mindenütt trágyázást kiván, de a lakosok különböző okokból nem trágyázzák. Egyedüli
keresetforrása a föld terménye és állatai, melyeket a három mértföldnyire levő Besztercze
heti és országos vásárain árusítanak. Szántója két fordulóra osztott, 6 ökörrel szántható.
Egy köböl őszi búza 7 kalangyát vagy kalangyául másfél véka szemet ereszt; tavaszi
köble 6 kalangyát, szemül is ugyanannyi vékát. A must vedre 17 kr. Tűzrevaló fás erdeje,
legelője elegendő. Van évenként kaszálható rétje.
- Adó alatt van: 871 köböl vetésre való szántója, 411 szekér szénát termő rétje, 401
köb. búza, 1 3/4 köb. rozs, 161 tavaszi gabona, zab, 23 1/2 köb. köles, borsó, törökbúza
vetése, 72 veder bora, 180 jármas ökör, ló, 152 tehén, 17 tulok, csikó, 381 juh, kecske,
(56 disznó, 48 méhköpü, egy főző üst.)
Határhelyek:
-1334-ben Csipkés-hegy. Nádasbüki (Nadisbiky) erdő és patak. Ispánlese
(Spanlesy) hegy. Daróczpataka. Kapusd, út, völgy. Likas-határ. Mellyes pataka.
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-1353-ban Hosszúbük, erdő.
-1454-ben Babospataka.
-1644-ben Tóvége, rét.
-1715 körül Szakadás. Csere alatt, fügéi csere, országút, Encsi völgy, oláh határ,
Encsi patak, szántók, kaszállók.
-1754- felső forduló: Verescsere, törvényfa, encsi völgy.
-1812- Felső forduló: Tófarka mellett, az ország útján alól, Akasztó rét, fellaki
patak. Alsó forduló: Brétei völgy, Csigái pólyán, Csiga, falurétje, Pogyer, oláh templom
mellett.
1864-ben Csipkés föld. Aranycsorgó (oláhul Arancsorgaü) határrész jó ivóvízzel,
oláh határ (az oláhság első telepedő helyei és irtványai) Pordán; Medvepataka (egykor
erdős hely) oláhul Valye urszuluj; Kapus, hegycsúcs, alatta szűk hegyi út; Szélbocs, a
rege szerint egy Szél nevű ember irtott benne s egy medvebocsot nevelt fel, mely
megnőve, gazdáját megölte.
-1898-ban hegyei: az 591 méter magas Kapus, Szalbocs és Nagyoldal. Düllők:
Kaptyistya, Medvepataka, Isztina, Veres, Domhatár, Pordán, Oláh határ, Nagy-oldal,
Fellaki völgy, Szőlőláb, Pogyerej, Oltóvány, Csigái irottvány, Szakadások, Falu rétje,
Árkok közt, Nyerges, Krankó, Iratványok.
-Mesterségre 1 fazekas s egy csizmadia, van egy kétkövű malma, két pálinkafőző
üstje és………... Határa két fordulós. 53 ló, 64 ökör, 130 tehén, 62 bornyu, 21 bivaly, 240
sertés, 212 juh, 7 kecske, 18 méh köpű adó alatt. Van szőlője, szálas erdeje bőven, vize s
épületköve rossz.
-1822-ben határa III. osztályú, adó alatt van 654 1/2 köbölnyi szántó, 178 1/2
szekérnyi rétje, 21 ökre, lova, 28 tehene, 5 bornya, 38 juha, 10 sertése.
Mesterségre 1 fazekas s egy csizmadia, van egy kétkövű malma, két pálinkafőző üstje és
4 korcsmája. Határa két fordulós. 53 ló, 64 ökör, 130 tehén, 62 bornyu, 21 bivaly, 240
sertés, 212 juh, 7 kecske, 18 méh köpű adó alatt. Van szőlője, szálas erdeje bőven, vize s
épületköve rossz.
Az Apaffyak lakóhelyén egykor vár volt .
L. Kádár József Szolnok
-”……. Az Apafi nemzetség egyik ágának ősrégi lakóhelye. Ma Bánffy Dezső
tulajdona kinek itt udvarháza és ménese van”
L. Révai
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-Bánffy Ferencz báró kolozsborsai földbirtokos sz.1869-ben Apanagyfaluban ,
1896 óla birtokán gazdálkodik.
L. Erdélyi lexikon
Aranyosmóric
-1377-ben Mányiki Albert (azon Mikó fia Albert utóda) s fia Antal két itteni
kuriáját……eladja…..
- 1478-ban Bongárthy Antal panaszolja, hogy Jankafi János, Osváth fia Simon és Eösi
Jankafi János fia Lőrincz és Simon a Németerdő és a Móriczi szőlőhegyek közt levő
szántóját idevaló jobbágyaikkal felszántatták.
-15101-ben eladnak egy udvarházat.
Kevés magyar, több szász és román lakossággal biró község. Földmivelés és
baromtenyésztéssel foglalkoznak. Nevezetes, hogy a szász a magyarral nem házasodik
össze, míg az oláhval gyakran.
- Jelenleg határa közepes termésü, terménye mindenféle szalmás gabona és tengeri.
Állatai: hazai fajta szarvasmarha, juh, sertés, ló kevés.
-Gyümölcse közönséges alma s beszterczei szilva. Itatója kevés forrásaiban és az
alatta elfolyó patakban.
L.Kádár József Szolnok
Aranyosszentmiklós
- Kapi majorház -1697- 1866-ban az itt összeírt 55 füstből 9 nemesi füst volt. Nemesi jogú birtokosai
voltak: Gencsi Albert, Réthi Dénes, Hatfaludi Ferencz és László, Szilasi János és Sándor,
br. Inczédi László, Molnos Elek, Kászonyi Sándor, Karácsonyi Sándor és Décsei János.
- Jelenlegi birtokosai (1898): Haragai Antal szamosujvári lakos, 279 h. 574 • öl,
vétel Gencsy Alberttől és nejétől árverés útján; Szilasi Sándor gör. kath. esperes (lakik
Beszterczén), 215 h. 1265 • öl. Örökség apjától, annak magánszerzeménye.
- Lakói kezdet óta magyarok voltak,………Magyar lakosai 1657 és 61, úgy szintén
1704–11 közt török, tatár s labanczok pusztításainak eshettek áldozatául s helyébe a
gyakran változó birtokosok oláh jobbágyokat telepitettek,…
- Lakosai szorgalmasak, földmiveléssel s főleg állattenyésztéssel foglalkoznak,….
- Határhelyek
- 1329-benLovászbércz, hegy.
- 1498-ban Lovásztelek, föld.
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-1476-ban Nagy-Gyertyános, erdő.
-1537-ben Lovasteleke, kaszáló. Turósdomb, hegy.
-1864-ben in kapu Bratuluj, La Jisineu, La Korabie, Leku manyicseszk, in dosz,
Dumbráva, Kopecselu, Czika, La Kesztej.
-1898-ban Tyityinyeu, Osztyelek, Kopacsel, Dumbráva, Pe Fácze, Pe Fityicsare, La
Akesztej. Patakja: Pereu de la Lunka, csurgeu Boteu és Csurgó de la Borte.
- Határa két fordulóra van osztva, földje sárga, oldalos, részben félig fehér, nem
termékeny, trágyázást kivan, kétszer szokták e helyet 6-6 ökörrel szántani, őszgabonát
szintén terem, szénája elégséges, közép minőségű tűzre való fája van; hadi úton gyakran
dolgoznak. Vásárra és őrölni a két mértföldre fekvő Szamosujvárra járnak.
- Van benne: 8 ökör, 11 tehén, 6 bornyú, 2 ló, 19 juh, 5 sertés. Termőföldje 69
köböl vetésre való; elvetettek 8 köböl őszi, 5 köb. tavaszgabonát s termett 62 kal. búza,
rozs, 20 kal. zab, árpa, 10 kal. kender, van 2 1/2 véka törökbúza vetésük, melyből lett 10
véka, termett 32 szekér szénája.
- 1821-beli Cziráky urbáriumi összeírás szerint határa a III. osztályba tartozik
-1837-ben kevés szántója szűken terem, legelője tágas, erdeje, szőlője csekély,
nagyobb tavaiban halak tenyésznek.
L.Kádár József Szolnok

Árokalja Bethlen kastély

-a nagytáj határán, kereskedelmi és közlekedési út és meghatározó folyóviz
mentén létesült az árokalji Bethlen kastély.
L .Fekete Albert Szemelvények
- A Bethlen-kastély a 19. században épült, neobizánci stílusban. Parkja arborétum,
száznál több fafajjal.Térségi jelentőségű .
L.LTK
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-Először egy 1235-ből való okirat említi (Arukalia). Az 1241–1241-es tatárjárás után
szászokkal települt újra. Bagyinszky galéria. 1801-ben Bethlen János a Sajót új mederbe terelte, kastélya körül angolparkot és
ménesbirtokot létesített.
L.Wikipedia

-„…az ezernyi kereszt gabonákra mint lapályos kövér földjei gazdag
gyümöltseire….kelet néző szőlőhegyecskéi gazdag szüreteket adnak.”Legelői jó füvű
termést adnak.
L. Hodor Károly
- Hagyomány szerint ősi lakói magyarok voltak.””1803 április 3-án a falú leég csak
gróf Bethlen János udvara marad meg......... maga a gróf az összes gabona készletét
kiosztja”.A falut”.... gróf Bethlen János tette híressé, ki itt 1801-től az udvar felett levő
erdőt angol kertté alakított át,a Sajót más mederbe vezette ,híres fajú szőlő és
gyümölcsfákat ültetett ,virágházat és híres ménest tartott,s nevezetessé főleg gazdatisztje
Iklandi György László, ki ” Árokalyi Énekek azaz Méltóságos gróf Bethlen János úr ő
nagysága n.s. Doboka vármegyei
árokalyi jószága ritkaságainak ,szépségeinek és
némely történeteinek versekbe foglalt leírása 1801 évtől kezdve” által szerzett magának
hírnevet. Kiadva a gróf költségén Kolozsvár 1811.Bora elég jó. 1769-ben határnevei
Kenderföldek, Nagy rét.
L. Kádár József Szolnok.
- , baromtenyésztéssel…..
L.Révai
-„A XIX. század elején a parasztgazdaságokban jelentős a baromfitenyésztés,az
uradalomban gyümölcstermesztés ,szarvasmarha és sertés tenyésztés folyt „Parkjában
jelenben arborétum van száznál több fafajjal.
L. Wikipédia.
-Országos hírű ,szakszerűen megszervezett gyümölcsösök voltak itt.”hol főleg
sok pojnyik alma terem”
L.Nagy -Tóth Ferenc
Árpástó
- Itt született Cserenátoni Gyula (1858. november 3. - ?) nyelvész, tanár.
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-Itt született Miháltz István (1897. május 9. – Szeged, 1964. márc, 16.) geológus,
egyetemi tanár, az Alföldre vonatkozó földtani összegzés megszerkesztője.
-Itt született Balázs Ernő (1929. május 31. –) testnevelés tanár, aligazgató
-Itt született Kozma Zsolt (1935. február 19. –) református lelkész, egyházi író,
teológiai professzor-Itt született Daróczi Tamás (1954–) tenor énekművész
L.Wikipedia
-Előnevét.”... az itt különösen termeszteni kezdett árpától,utónevét a hely
fekvéséből magyarázható tavas voltától kapta.”1585-ben és 1748-ban udvarházat
említenek. Kezdettől magyar falú.Az oláhság 1658 után kezd ide beszivárogni.
-Árpástó eleinte bizonyosan Décse határához tartozott, mert annak 1269-ik
évihatárjárása szerint Décse akkor a Szamosig terjedt s a falu helye „aqua palosa”-nak
iratik, csak később vált ki abból önálló községgé.
- Árpástót Tamás erdélyi vajda a csicsói királyi várhoz csatolta,…….
-1585-ben nemesi udvarházat említenek……..
-1702-ben birtokosai érszentkirályi Szikszay György és neje Balásfy Erzsébet,
Szodorai György, özv. Széki Sándorné és Balogh Gábor. Egy telkes nemesek: a Rósa,
Kovács, Székely, Szász, Mezey, Dobai családok
-1748-ban három uvarházat említenek.
- 1760–69-ben birtokosai: Kornis Ferencz, Bethlen Lajos, Kabos Ferenczné, Alsó
János után Alsó Ferencz, Mósa László, Horváth Ferencz, Kénosi Zsigmond, Kandó
Ferencz s utóda Mihály, Vajda Mihályné, Horváth György és László, gr. Bánffy Dénes
neje gr. Bánffy Ágnes jogán, Galambos Samuné, Cserényi István neje Kabos Sára után,
Keczeli István, Vajda Gábor, Kandó Zsigmond, Nemes György, Horváth Pál és Ilona
Losonczi Andrásné, Horváth Éva Tímár Jánosné.
-1839-benbirtokosai: Gróf Bethlen Ferencz, Horváth Ferencz, Domokos Ferenczné
örökösei, Gr. Bánffy Dénes, Kozma Imre, Torma Mihályné, Mósa Klára (Galambos,
Rettegi és Kénosi részek), Mósa Sándor (Dániel Elek, Alsó, Szász, Enyedi, Kénosi,
Galambos rész, Cserényi Dániel, Keczeli rész.
-Jelenlegi birtokosai (1898): gróf Bethlen László, Öröklés atyja gr. Bethlen Sándor
után; 181 k. hold. Mósa Sándor, 155 k. hold, részben öröklés, részben szerzemény.
Sombori Lőrincz öröklés folytán.
-Árpástó sík téren fekszik. Csinos falu. Az épületek körül nemes fajú gyümölcsfák.
Csaknem minden telken a házzal szemben gémeskút.
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-1702-benhatára két fordulós, a II-ik osztályba tartozik, van 485 1/2 köbölnyi
szántója, 154 szekér szénát termő rétje, 431 veder bort termő szőlője, 31 ökre, lova, 30
tehene, 12 sertés, 5 méhköpűje adó alatt.
-1750-beli összeírás szerint határának harmadrésze téren, a többi hegyen fekszik,
amaz termékeny, ez pedig kevésbbé termő. A lakosok egyedül való keresetforrása a föld
terménye, melyet a 6 órai távolságban fekvő Szamosujvár vásárain szoktak elárusítani.
Határa két fordulós, a téren 6, a hegyen pedig 8 ökörrel szoktak szántani, a földet
trágyázni nem szokták. Egy köböl őszi vetés a síkon fr kalangyát ad, kalangyája másfél
véka szemet ereszt; tavaszi vetése a zab, kalangyája két véka szemet ad; szénát a fordulók
szerint csinálják. A must vedre 17 kr. középszámitással. Erdeje nincs, hanem ezt a
décseiektől vásárolják; legelője elegendő. Bírnak Décse, Omlásalja határaiban is.
-Adó alatt volt ekkor 643 3/4 köb. búza férőü szántója, elvetettek 335 3/4 köb. rozs,
őszbúzát, 79 köb. tavaszi gabonát, köles és törökbúza vetésből lett 22 1/2 köböl szem,
szénája 192 szekérrel, bora 399 veder; jármas ökre, lova 171, tehén 123, bornyu, csikó
30, 192 juh, 118 disznó, 53 méhköpű. Pálinkafőző üstök jövedelme 9 frt 38 kr.
-1898-ban három hajósmalma a Szamoson, kettő Mósa Sándor, egy Mátyás
Salamon és társai tulajdona.
Határhelyek
1622-ben Hajómező partja (szántó), Uy-Tóh-ban (szántó), Pad-on, Zekérutba,
Zölőtorokba, Turiben,Pál bércze, Kereszturszegh, Szalvány, Borzatorka, Kispad oldal,
Zátonárka, Eszterga, Király útja, Pad szurdok, Egéroldal, Hajómezeőh, Uytho = újtó,
Holttvizen túl, Sebestyén réti, Holtvíz. Omlás felé.
-1643-ban Palo Bércze, Kereszturszeg, Szalvány, Borzatorka, Szekérút, Alsó-felső
forduló.
-1754-ben Felső forduló: borzatorka, kispad oldal, kőverem teteje, tabalás,
pallobercze, esztergar teteje és alja, országútja, záton kerülete, záton, serfőző, kövecses,
ehmező. Alsó forduló: feneketlen tó, hajórév, kis porond, kerek tó, gyalkos, sós,
lunkatorka, szekérút, Vajda vápa, pad, egér oldal, felső szőlőhegy, Biko Martya,
búrjukért. Melegaly nevű szőlőhegyet 1738 körül építette a falu, miután az erdőt onnan
kiirtotta.
-1809-benszász út (patak).
-1864-ben Köles nyilak, Nagy nyilak, Polgárföldek, Kis pad, Esztergály, Palló,
Jabalasi, Büdöskút, Pokol földje, Borza, Pados, Dusza földje, Nyáros, Décsei patak,
Mozgó, Somoshegy, Vajda vápa, Lapát, Kis patak, Szekérút, Szász út, Kornis rét, Alsó
porond, Kis porond, Sóskút, Víz köze, Gyalkos, Ház tára földek, Horgas, Bonta,
Kenderföld, Bornyukert, Brányistya (Jó hely), Serfőző és 1898-ban Gyalkos dülőben egy
részt Postarétnek hívnak.
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„Az épületek körül nemesfajú gyümölcsfák „vannak. 1702-ben
485 köbölnyi
szántója, 154 szekér szénát adó rétje, és 431 veder bort termő szőlője van. Vetnek
búzát,rozsot,kölest ,törökbúzát és van 171 jármas ökre és lova,123 tehene
L.Kádár József Szolnok
- Szép szőlőhegyekkel, melyeken jó bor terem.
L. Révai
Határnevek.:
-1622-ben Hajó mező szántó, Uy tóban szántó,Szőlőtorokba,
-1754-ben Serfőző, Feneketlen tó,Kerek tó, Felső szőlőhegy.,Melegaly, szőlőhegy,
-1864-ben Köles nyilak, Kenderföld, Bornyúkert, Serfőző.
L.Kádár József Szolnok.
Baca
-1405-ben magyar falunak mondatik.
-1603-ban udvarházat említenek ,
-1613-ban nemesi házat emítenek,
- 1631- ban egy magasított várkastélyról tudunk.
- Káposztája minden időben bőven terem.
- 1750-ben 860 vékányi és 1822-ben 1403 vékányi szántója van Termelnek őszi
búzát, tengerit,kölest.1822-ben 287 szekér szénája van.
- Szőlője 1750-ben 325 ,1822 -ben 286 vedernyi bort ad..
Az urasági szőlő nagy kiterjedésű és jó bort terem .
Határnevei /válogatott határnevek-/
-1622-ben Lókert,
-1754-ben Szőlő alatt,Eger falu osztó nyíla,Kerek tó, Lókert,Urak szőlőhegye
- 1864-ben Tók közötti kaszálók,Kenderföldek ,Szőlőkertek.
L .Kádár József Szolnok
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Besenyő
- Magyar nevét besenyőkről kapta, akik valószínűleg a szászok beköltözése
előtt lakták.
L.Kádár József Szolnok.

Beszterce

kastély

-Itt született 1785-ben Teleki Ferenc költő, az MTA tiszteletbeli tagja
-Itt született 1892-ben Haynal Imre orvos, a magyar belgyógyászat jeles alakja.
-Itt született 1898-ban Weiss Soma orvos.
-Itt született 1910. november 16-án Szilvássy Margit opera-énekesnő.
-Itt született 1928. május 20-án Kiss-Bitay Éva romániai magyar pedagógus,
biológus, biológiai szakíró.
L.Wikipedia
-települési jelentőségű kastélykert,kúria kert
L.T.K.
„….Tolmács Mátyás adott cserébe 13 curiát(házat) 3
szőlőt,3 szénafüvet 46 holdnyi szántóföldet Besztercéről és
a’ Besztercei határból……”
L .Hodor Károly
-B e s z t e r c z e . Tímárok, kádárok, kovácsok nagy számmal lakván e' város,
vásárain kész bór,hordó 's vasas lószekér nagy mennyiségben 's jutányos áron találtatik.
— Országos sokadalmain nevezetes szarvas marhavásár tartatik. Legnevezetesebb a
Bertalan-napi vásár, mellyre egész méneseket hajtanak ki Moldóvából; Segesvárról ottan
készült kalapokat visznek,főleg kendert,lenét, gyapjút, viasszat, mézet minden vásárain
bövőn lehet találni. Itt vehetni a' szép,de töredékeny borgai pipákat is olcsó áron és nagy
mennyiségben.
L.Nagy
Bethlen

Bethleni vár, : Kékedi Zsigmond udvarháza

-A bethleni gróf Bethlen családból számos nagy államférfi született.
-Itt született 1804-ben Lukácsy Kristóf katolikus pap, armenológus.
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-Itt született 1945-ben Jakab Mária újságíró, magyar rádió- és tévészerkesztő.
L.Wikipedia

Gróf Bethlen Pál kastély parkja.

- 1374-ben Lajos király Bethleni Gergely a János fia kérelmére megengedi, hogy
az ország törvényei ellenére Bethlen, Keresd és Bese község fele részét és hegyvámját s
malmainak jövedelmét anyjának adja élete hosszáig s ugyan ő birja 1386-ban is.
- 1408-banBethlen Pál és János mester tiszttartója panaszt emel azért, hogy
karácsontelki Apa fia Miklós mester jobbágyai malomi földjükből elszántottak s azt
learatták.
-Vára 1438-ban épült.
- birtokán

1435-ben kúriát osztanak el,

-1482-ben egy udvarházat cserélnek.
-1492-ben a Nagy Szamoson levő szigetet és malmot emlitik.
-1503-ban kuriát említenek.
-1505-ben a Sajon és a Mellesen levő malmokat említik.
-1524-ben Bethleni Farkast az itteni szigetnek s halastónak elfoglalásától tiltják.
- 1549-ben Bethleni Farkast az itteni szigeten a vár és ennek közelében lévő NagySzamoson a malom építésétől eltiltják.
-1552-ben a szigeten levő malmot említik.
-1570-ben a bethleni vár borospincéjét említik.
-1590-ben nemesi udvarházat ruháznak át,
-1641-ben udvarházat említenek.
-1642-ben a Szamoson hídat említenek és Bethlent mint régi vámhelyt.
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- 1670-ben a várban lakott Béldy Pál, kinek itteni tiszttartója uzoni Darvas Mihály.
- 1676-ban itt lakó nemesek: Polyák, Murányi, Kis, Szigethi, Szekér és Erős
család.
-1745-ban udvarházat említenek.
-1750-ben 1975 vékányi szántója volt ,szőlője 86 veder bort terem és rétjei 531
szekér szénát.
- 1770–73-banösszeírt birtokosok: gr. Bethlen Lajos és Pál ősi ad. jogán, bethleni
Murányi Péter apai ad. j., bethleni Szikszay Ferenczné Murányi Borbála, Polyák
örökösök, Szikszay József és János, Székely Mihály anyai adom. jogán, jábrodi
Jábróczky János, porcshalmi Jékey Zsigmond apai, anyai adomány jogán, érszentkirályi
Szikszay György utóda Cz. Vass Anna Pongrácz Andrásné.
-1796-ban …………… itteni egy nemes udvarházát, …………..a két hid és a Sajó
között, a kertek alatt, a szigetben s több más helyt lévő birtokát, szántóföldjeit és a nagy
rétben levő részét elzálogosítja .
-1840 -ben szeszgyárat építenek.
-Jelenlegi birtokosai (1898): gr. Bethlen Károly örököse, gr. Bethlen László; 938 k.
hold, gr. Mikes-féle birtok; Gr. Bethlen Pál, gr. Bethlen Pál után 737 k. hold; Gr. Bethlen
András, gr. Bethlen Ferencz után 499 k. hold; Gr. Bethlen Bálint, gr. Bethlen Pál után 608
k. hold. Flóth Ferencz Adolf és neje Fejérváry Róza, részben öröklés, részben
szerzemény: 241 k. hold.
-Az 1665 január 3-án a vár tulajdonosa Béldy Pál részére készült becsülevélből:
- A várat a Szamos folyta körül, de oly kiterjedésben, hogy a váron kivül még egy
darab szigetrész maradt, a melyben a virágos kert mellett több lakóház volt s éppen ezért
„insula
populosa”
népes
szigetnek
neveztetett
.
A vár tartománya:
1576-ban, 1577-benés 1589-ben: Bethlen, Omlásalja, Szent-Margita, A.-Oroszfalu,
Füge, Malom, Bődön, Borzas, Kétel, Encs, A.-Sz.-Móricz részbirtokok, Szeszárma a
nemesi udvarházzal és a következő egész falvak: Nagy-Kaján, Kis-Kaján, Nagy- és KisDebrek, Pujon, Ilosva, Egres, Körtvélyes, Nyires, Szita, Ispán mező, Dögmező, Kőfarka,
Középfalva, Belyegalja b.-szolnoki és Szent-Péter nemesi udvarházzal, Berkenyes,
Királyfalva egész birtokok; Örményes, Kis-Nyulas, Pokocza, Tuson, Domb, Budatelke,
Szt-Miklós, Feketelak kolosmegyei birtokrészek.
1601-ben Bethlenvárához tartozik: Bethlen, Füge, Belyegalja egész birtokok és
birtokrészek, Omlásalja, Árpástó, Malom, Bőd, (Alsó)-Oroszfalu, Egres, Borzas, Kétel,
Encs, Móricz, Sz.-Miklós, Szt-Margita.
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1619-ben Haller Zsigmond ide csatolta Munczialt és Libatont, ezen kivül ez időben
hozzá tartozott maga Bethlen falu, Belyegalja, Szeszárma, Körtvélyes, Dögmező, Nagyés Kis-Kaján, Malom, Borzas, Encs, Kétely, Egres és Füge.
1632-ben Belyegalja, Szeszárma, Kis- és Nagy-Kaján, Dögmező, Körtvélyes egész
és Malom, Füge és a városban levő részbirtokok.
1638-ban Belyegalja, Füge, Szeszárma, Körtvélyes, Nagy- és Kis-Kalyán,
Dögmező, Kőfarka, a malomi és bethleni részek tartoztak Bethlenvárához.
1660-ban ugyan az előbbi egész és Bethlen, Malom, Füge részbirtokok.
1672-benBethlenben van egy udvarház, 10 régi házhely, 4 lakott, 6 puszta.
-„1891-Kétszáz év előtt teljesen magyar, a mit régi határhelyeinek magyar neveiből
is tudunk. Részben bevándorlás, részben a magyar köznép eloláhosodásával megfogyott a
magyarság. A bethleni oláhság még emlékezik egykori magyar voltára, nem ritka köztük
a Vajda, Nemes, Kerekes, Csomós, Kába, Rápolti. „
-„Az erdélyi magyarság eloláhosodása még ma is, bár lassabban, tart s megyénkben
is sokfelé látjuk, hogy nem az oláhságnak lehet ellenünk panasza, de a magyarság
panaszkodhatik, mert ő volt a vesztes fél a rumunizmussal szemben, melyet a múlt idők
nembánomsága és közönye mozdított elő.”
-Határának fele térben, más része oldalos, fehér, száraz és homokos. Adózás
tekintetében az első osztályba tartozott a múlt században. 1750-beli összeírás szerint két
fordulóra osztott határa, egy búzaszem 2 5/8, tavaszbúza 2, a rozs 4 szemet ad
középtermésben. Törökbúza ekkor összesen 178 1/3 véka termett.
Adó alatt lévő szántója 1978 vékányi volt, 1822-ben pedig 1836 véka, ebből őszi vetés
alá használt 1169 1/2, tavaszira 569 vékát, a többit törökbúzának és legelőnek hagyták.
Szénatermése 531 3/4 szekér, a mi 1822-ben 841-re szaporodott. Szőlőjében 86 veder bor
termett.
-1839 tájt a bekehegyi fensíkot, a mely eddig közlegelő volt, a birtokosság
feltagolván, váltógazdaság alá fogta.
-Vízi vámjoga őskorbeli, azon hid fenntartásáért fizették, melyet a helységben a
Szamosba siető Mellespatakán a birtokosság jókarban tartani köteles volt.
-1750-ben volt: szűcs, csizmadia, kerekes, molnár egy-egy, fazekas és pintér kettőkettő és 7 czigánykovács.
-Gr. Bethlen Ferencz és Károly feles számú szarvasmarha és juh-nyájat tartottak s
nagy hírre és keletre vergődött ménese az előbbinek még volt 1845-ben…..
-………..Székely Sándor helybeli állatorvos……….
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- a Bethleni takarékpénztár 1869 nov. 25-én tartotta alakuló közgyűlését.
Határhelyek
-1524-ben- Aszaló kútja, forrás; Berekszópatak, patak.
-1524-ben-Lókért, terület.
-1644-benSajó folyó, Sajó, Sziget, Koromhold, Kotorok, Kerektó, Töltött út
mellett, Kelencze, Bastelke, Oroszfalva felé, Kiscsorgó felett, Székely út, Nagy sósmező
torok, Belső sós, Pap reketyéje, Bikástó, Kövecses oldal.
-1678-ban Nagy vízvető; Kisvízvető; Szent-János sara; Kocsirév; Csörgő;
Malomszeg; Holt mellyes; Mellyes hídja; Hárskút; Egres padja; Kuldui rév; Szilas;
Ehmező; Úszószeg dülők.
1754-ben Falu nagy utczája, Oláhok temploma, felső fordulóban: Reketyés,
Kerektóköz, Kelenczekút, Dellő, Kövecses oldal; alsó fordulóban: Kudui rév,
Mellyespataka, Bostelke, Sósmező, Sóstó, Lengyelek dombja, Külső sósmező,
Kövecsesút, Figébe vezető országút.
1796-ban Felső forduló, a két híd között szántó, Alsó forduló, Szamos felé, Sajó
között, Nagyrét, Kertek alatt, A sziget, Dimbu Sáli vagy Saladombja, Irtóvány szántó,
Szekeres rétje, Fügéi út mellett, Bálint kútja, ezek irtóványok, szántók és kaszálók. A
felső fordulóban: a Parabita, Szakács rét. Alsó fordulóban: Csonnás, Székelyút, Lengyel
temető.
- 1812-ben Alsó fordulóban: Róka rét, Sóstó, Kudui rét, a falu osztó rétje, Falusi
pásztorok rétje, Lengyel temető, Lengyel domb, Belső sós, Külső mező, Sóspatak, Bérez,
Fige felé menő út, Oroszfalu felé; Felső fordulóban: Parabita, Bálint kútja, a hídnál,
Bekehegyen és hegy alatt.
-1864-ben Lengyel temető, a mai ref. temető; Várárka; Hostát, a várhelyen és
körülötte épült városrész; Bekehegy; az aknák közt, egykor sóaknák helye; Szarvas kút,
magaslaton fekvő legelő; Tündér-út, régi út; Bilak, magas szikla; Üvegcsür, egykor a
Bethlen grófok üvegházáról nevezett hely; Ujhid, át 1847-ben befejezett kőhid; Lengyel
domb, egykor a lengyel lakosok temetője.
L .Kádár József Szolnok.
- az erdélyi kastélyok legtöbbjének mai napig is e parkok fő díszei; ilyen még a
bethleni kastély gyönyörű kertje.
- az erdélyi flóra bámulatos gazdagsága fellendítette a kertművészetet s egyéni
vonásokkal tette jellegzetessé.
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- 1661-ben pedig Bethlenben az udvarház mellett virágoskertet és a kertben egy
nyári házat írtak össze.
L.Csoma-Tüdősné

-A gr. Bethlen Ferencz bethleni pálinka gyára a legnagyobb figyelmet igényli,
mint a mely a többek köztt párkettirozott.
L.Nagy
A kastély ura volt egykor gróf Bethlen Ferenc (1800-1875)...........aki egyrészt
nyilvános könyvtára ,régiség és természetrajzi gyűjteménye révén híresült el,másrészt
nagy kiterjedésű szederfa(ma eperfa) telepének
köszönhetően
,melyen kiváló
selyemhernyó tenyészetet működtetett.”A kastélyhoz hajdan jókora gondozott park
tartozott.
-A kastélyt Bethlen Pál építette,következő tulajdonosa Bethlen László(1900-1967)
közgazdász aki a két világháború között az erdélyi szövetkezeti mozgalom meghatározó
egyénisége volt. Tulajdonosa volt gr. Bethlen Béla (1888-1979) a XX. század Erdély
magyarságának egyik legnagyobb formátumú egyénisége. 1908- és 1911 között a
kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián tanul. 1916-tól az Erdélyi Gazdasági Egylet
alelnöke, 1931-36 között elnöke. A két világháború között mezőgazdasági,politikai és
agrárpolitikai cikket ír az erdélyi újságokban.
L .Bicsok-Orbán
A vár leltárából 1661: Két gabonásház,szalonnásház,
L. B. Nagy Margit
-Az eperfa termesztés — mennyire utánna járhatánk-a' következendő helyen űzetik
szembetünőleg: B e th 1 e n ben Gr. Bethlen Ferencznél nagy számmal.
L.Nagy
Alagcsövekre megrendeléseket elfogad a bethleni uradalom tégla- és alagcsőgyára.
L.Köztelek 1896 június 8
Megjegyzés: Jelenleg négy ….. épület áll, amelyek közül a legfontosabb a 18.
században barokk stílusban épült egykori gróf Bethlen András-kastély a település
központjában…..gróf. Bethlen Béla 1929-ben épített magának egy udvarházat……….
Bethlen László egykori kastélyát körülépítették a 20. században……….. A Bethlen Pálféle kastély az egykori bethleni vár közelében épült.E kastély hátsó homlokzata egykor
egy igényesen kialakított parkra nézett,………a kertben voltak gazdasági épületek,és
barokkos ablakú istállók.
L. Bordás Beáta
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-Bethlen Pál gróf (Bethlen, 1851. jan. 25. – Kolozsvár, 1935. márc. 19.) Szolnok Doboka majd Beszterce –Naszód megye főispánja összesen 14 évig.
- A zürichi egyetemen végzett, beutazta Nyugat-Európát, majd 5 évig
huszárhadnagy volt. Utána hazatért, és bethleni birtokán gazdálkodott. BethlenPálnak
Szilágy és Szolnok-Doboka megyében volt 3000 hold birtoka..
L. Pál Judit
-Bernády György (1864-1938) itt született Bethlenben1864. április 10én,Marosvásárhely polgármestere. ,szakmája gyógyszerész.
L.Wikipedia
- Az EMGE
Zöldmező szakosztálya a Földművelésügyi Minisztérium
támogatásával 1941 március 2-és 9-ike között a Szolnok-dobokai Bethlen községben
megrendezte az első Zöldmező tanfolyamot. A tanfolyamon a megye 17 községéből 45
hallgató vett részt.

L.Erdélyi gazda 1941 április 1

L.Erdélyi gazda 1943 május 1
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-1940-ben a gazdakör elnöke gróf Bethlen Béla
L. EMGE
Bethlenkeresztúr 1830-ig Sajókeresztúr Cserényi és Kamuti udvarház
-1797-ben Sárvártól való elszakittását és Sajó-Szent-Andráshoz való csatoltatását
kérelmezi.
-A középkorban a település vegyes német-magyar lakosságú volt, ezt támasztja alá,
hogy a reformáció idején a lakosság egy része lutheránus, másik része református lett.
(Erdélyben a lutheránus vallás szinte kizárólag a szászok között hódított). A 17. század
közepére a németek teljesen kipusztultak. A magyar lakosság is annyira kipusztult,
hogy 1644-1744között még saját papjuk sem volt, mert nem tudták eltartani. 1744-től
azonban újra megerősödött, mert ismét önálló református egyházközség lett, a falunak
azonban ekkor már vegyes román-magyar lakossága volt.
L.Wikipedia
-„Mezeje ,szőlői kiesek igen termékenyek. Gazdag aratás reménnyel….”
- A Sajon több malom van.
- Sajó-Keresztúr határát 1345-ben kijárják.
- 1479-ben Kereszturi György és János birják, kiktől Sajó-Keresztur és Kentelke
közt levő földrészt, mikor ők a törökök ellen harczoltak s megsebesültek, elfoglalták és
Kentelkéhez csatolták a bálványosvári várnagyok s most e határrész újból való kijáratását
rendeli el Báthori István erdélyi vajda.
-1482-ben új határjáratás történik.
-1562-ben Farkas János és neje Csomafái Anna idevaló lakosok.
-1671-ben Ilyés, Szász, Mészáros, Kovács, Pap, Vinder, Aranyász és Kálmán
jobbágycsaládok említtetnek.
- 1698-ban udvarházat említenek.
-1757-bena határfelosztás alkalmával a Csáky- vagy Mikola-féle rész 19,
Kereszturi rész 10, Szentpáli rész 15, melyből gr. Csáky Kata gr. Bethlen Miklósnénak
van 23 1/2 öröksége, br. Toroczkai János és Béldi Jánosnak 15 öröksége, Becski
Miklósnak, Nemes Györgynek, Vajda Mihálynak, Szilágyi Zsigmondnak együtt 4 1/2
öröksége, Székely Sámuelnek 1, a ref. egyháznak 1 öröksége.
Birtokosai (1892-ben és 1898-ban): gr. Bethlen Béla, szerzemény vétel útján br.
Bornemissza János és br. Jósika Antóniától, 557 kat. hold, birja jelenleg nagybátyja után
gr. Bethlen Balázs országgyűlési követ. Székesfehérvári Fejérváry Károly, részben
örökség, részben vétel, 350 k. h., birja fia Jenő.
291

-Hagyomány szerint egykori lakói szászok és magyarok voltak. A magyarság
tömegesebb pusztulása 1600–3 időre tehető. Básta hajdúi pusztíthatták s ölhették ki
lakóit, mint a körülményekből alaposan feltehetjük. Jelenleg alig van néhány magyar
lakosa, a többi oláh.
-1797-ben Sárvártól való elszakittását és Sajó-Szent-Andráshoz való csatoltatását
kérelmezi.
- Kenderföldeken
- 1721-bene sík téren fekvő falu határa a Sajó keleti partján. Határa két fordulós,
nyugat és déli irányban terül el, talaja nedves és fekete, részben köves és fövényes, trágya
nélkül is termő; kétszer szokták szántani, búzát, rozsot vegyesen termelnek, szénája jó,
tűzre való erdeje van. Hadi úton némelykor dolgoznak. A Sajó kiöntése miatt káruk
gyakori, halászni nem szoktak, a földesurak itteni malmában őrölnek, {21.} vásárba
Beszterczére járnak, melytől 2 mértföldnyire fekszik. Van 127 köböl vetésre való
szántója. Elvetettek ez évben 20 köb. őszi, 8 köb. tavaszi gabonát s termett 130 kal. búza,
rozs, 60 kal. árpa, zab, 48 kal. kender, tengeri termett szemül 8 1/2 véka s 1 véka borsó,
lencse, rétje 62 szekérre való. Van 15 ökör, 29 tehén, 6 bornyu, csikó, 6 ló, 45 juh, 4
méhkas és 56 sertése.
-1837-ben mezeje, szőlői kiesek s igen termékenyek. Gazdag aratás reménye
táplálja s ritkán csalja itt a munkást. Erdeje tölgy és sok. A Sajón több malma van, mely
néha kiönt, iszapol és ront, van számos sóskútja.
-Határa jelenleg is termékeny. Terményei: tengeri, búza, zab, lóher. Gyümölcse:
alma, körtve, szilva, dió, megygy és baraczk. Itatója a Sajó és Kiskút nevű forrás.
Sóskútjából minden pénteken vihetnek szükségleteik fedezésére sósvizet.
-Tűzoltó-egylete régóta fennáll, elnöke Kovács Sándor. Malmai, szőlői
elpusztultak. E község területe 1900-ban 2163 k. hold.
Határhelyek:
- 1345-benSóspatak, Hidösséd pataka (Hydussed pataka), Hegyes hegy, Határséd
patak.
-1364-ben Sóspatakfő, Szőllőbércz (Zeleubercz), Berekjó pataka (Berecs pataka).
Tölgyfa, Rakothyafa.
-1482-ben Sóspatakfő, folyócska.
-1644-ben Aszaló alatt, Domb. Patak mellett. Alsó és felső tábla. Sajó folyó,
Horgas, Egyházvápája, Borsó- és Varjusziget, Királyszigete, Águt által.
-1648-ban Horgas, Ág-ut, Varjusziget, Mogyoróberek, Magosmart, Tógát, Heslán,
Csorgó, Király szigete, Dajkarét, Kerektó, Göbecz, Bikarét, Nyerges, Gátfüze,
Kormányos, Sóskút, Horgas sziget, Szénégető, az erdő alatt, Kövecses oldal.
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-1671-benAlsó határ, Gátfűz vagy vízhagyás, Vízfolyás árka, Szénégető, Horgas,
Tóköz, Rekettyés, Berety patak (Brétei?), Magos-mart alatt, Ágas út átaly, Hosszú,
szántók és kaszálók.
Milyen szép magyar nevek !
Kiss Károly
-1732-benBaczka (lásd Buchatelke, egykor község helye), Hegyes, Rosnai Poján,
Brettei völgy, Mákszin Poján, Kövecses út, Lápos, Sárvári kert alja, Sárvári berek, Brétei
hid, Lókért, Sárvári akasztófa, Kereszturi akasztófa.
Megjegyzés:-1732-ben jelennek meg az első román határnevek és érdekes” poján”
névvel ami a románság legeltetési foglalkozását jelzik. Sőt nevüket is sejthetjük
Rosnai (valahonnan Rozsnyó környékéről ide került román lehetett) és Makszin
akinek a neve egy kicsit szlávos.(jelzem a pojána szó is szláv eredetü)
Kiss Károly
- 1739-benBorsos, Sárvári sziget, Molosza, Huruba, Sárvári tó, Kálmán rév, Csibej
kút.
A Huruba is az első szálláshelyeiket jelezheti..
Kiss Károly
-1754-benfelső fordulóban: Kendtelki határszél, Király szegelete, Domb alatt,
Keresztnél, Szőlők kútja alatt, Patak között, Országútja. Alsó fordulóban: Horgas, túl a
vizén, egyház vápája, Malom útja, Mart alatt, Borsó sziget, Siube, Kiskút, Morgundai
hidja, Horgas tó.
-1812-be Felső forduló, la sziget, la Coda csorguluj, Dupa grenyine, la Krucse,
intra pareje, la funtina Zsii; alsó forduló: gropa la ripa, la gregyina funaruluj, linga drumu
Móri, la podu funarczuluj, in Sztrimbile, balta vagy tocska, baczka, erdő.
Megjegyzés : 1812-Majd minden határnév egyszerű magyarból románra való
fordítás eredménye,eredeti román határnevek nincsenek. Pl.-lasziget(egyszerű
átvétel)Coada csorgului-a csorgó vége-dupa gredinye-a kertek megett-la krucse-a
keresztnél,intre paraje-a patakok köze,-la fintina zsii-a szőlő kútjánál-la podu
fínarcului-a rét hegyibe-in sztrimbile- a görbében-görbületében-kanyarában,baltatócska .
Ez erős magyarság jelenlétet jelent amely az 1800-as évektől törik meg.
Kiss Károly
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-1864-benBaczka, Fundóre, Balta cei rotunda, Stib fagadau, Sub Costa, Ruginosa,
Luncselu, Ritu Hrubeloru, La Mora, Strimbele, Horgasiu, Sub petrosa, Sub pojana, Borsi
gethi, Ritu Zahariei, Podu Breti, Valea Breczi
L.Kádár József Szolnok.
Udvarházi leltár:- 1648:-Sütőház,jégverem,hosszú pajta,hosszú istálló, tyúk és lúd ólak,csűr,
szekérszín és gabonásház,veteményeskertecske.
L. B. Nagy Margit
Megjegyzés: 1700-ban Sajó-Keresztúr ,mai megnevezése Bethlenszentandrás /
Volt Magyar-,Rácz-,Oláh-,Alsókeresztúr neve is.
A falut történelme folyamán , végig magyar uradalmi tulajdonosok bírták.
Kiss Károly
-1834: a' Tiszta Búzát elsőben 1829be kezdettem vetni, akkor 10 vékát meg
szemeitettem a' Dézma Búzából [Sajókeresztŭr)
L.E.M Sz T
-A falu lakossága a reformáció idején áttért az unitárius, majd a református
vallásra.
-A falut 1603-ban Giorgio Basta katonái elpusztítják, a kőtemplomot is
lerombolják. A megcsappant magyar lakosság mellé ezt követően románok települtek, de
a magyar lakosság sem pusztult ki teljesen, mert a magyar lakosok adakozásából a
templomot újjáépítették.
- 1837-ben Hodor Károlymár ezt írta róla:
Itt csak volt református templom, melynek puszta falai közt a fül ma csak
csendességet hall a madarak napestig való csevegésén kívül.
L.Wikipedia

Bilak
-Bilakon, kényelmes udvarházuk volt, a Jósikáknak….
L.Jósika
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Borgóprund
-1840 körül Borgóprundon papirgyár működött .
L.Nagy
-a borgóprundi gyümölcsösök:híres volt a Wachsmann A. gyümölcsöse amelyben
700 alma, 150 körte, 50 szilva,cseresznye, és meggy valamint 5 dió és naspolya volt
termésben
L. Nagy- Tóth Ferenc
-„…Szolnok-Doboka vármegyéből, hogy a Gyümölcskertészet című szaklap
olvasóinak aktív közreműködését kérje. Segítségül – borgóprundi, Beszterce melletti
kertjének tökéletesítéséhez. Ezt írta: „Gyűjteményem számára több hazai helyi almafajtát
nem tudván idáig megszerezni, ez úton kérem fel t. gyümölcsész társaimat, hogy akiknek
az alábbi almafajtákból fáik vannak, szíveskedjenek címemre 5-5 oltóvesszőt utánvétellel
megküldeni: Őszi kenészi alma. Téli kenészi alma. Szalóki kormos. Korostyánka. Cimici.
Kormos zöld. Szegletes alma. Tót piros. Aranymagú. Beregi kormos. Pestmegyei fehér
harangalma. Mátyás király. Borsos alma. (Kolozsmegyei téli alma.) Tordai káposztaalma. Barnapiros sóvári. Katsari alma.
Tisztelettel: Wachsmann Albert, Borgó Prund.”
-1874-Wachsman A. Borgóprundon megkezdi gyümölcsfajták kollekciójának
kialakítását,közben eredményes nemesítő munkát végez..30 év alatt több mint 800 hazai
és külföldi
gyűmölcsfajtát gyűjt össze..1928-ban bekövetkezett halálakor
gyűjteményében csak almából ,körtéből,szílvából,cseresznyéből és meggyből 1125
fajtája volt. Ezekből 93 saját nemesítés és 49 válogatott változat.
L.Csetri
Bőd
-1491-ben egy halastó helyet engednek át,
-1505-ben egy halastó kiárad rengeteg hallal,
- 1748 Árpástó csere.
-Lakói magyarok voltak. 1603-ban a falu leégett,még a szőlője is elpusztult.
L. Kádár József Szolnok
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Bödön
-1467.XII.14.: Almakeréki Apa fia Mihály Beden egészbirtokot s az Encs és Beden
határárán levő tóra épített malom hasznát zálogba adja Geréb Jánosné: Zsófiának, de a
tavat közösen halásszák.
L. Vistai
Cegőtelke
-Nevét a halászatban ismert czege nevű halfogó készüléktől vehette, melylyel a
vizet egész szélességben zárják el.Vízrekesz, halfogó gázló.
- Czegő kezdetben a dobokai vár földje volt, Czegőteleke néven….
- 1630-banbirtokosai: kolozsvári Bornemisza Tamás, Kecseti Zsigmond és
Szentiváni Tamás.
- 1735-ben egy malmot osztanak meg.
- 1770-ben összeírt birtokosai: szászczegői Balogh György, Luczai Lutzai József és
Sámuel apai, monostorszegi Budai Antal anyai, görgényi Nyerges József férji s az
armalista gőczi Nagy Elek és Sándor és czegői Székely Farkas apai jogon.
-1837-benbirtokosai: Felszegi, Bakó, Barta, Bodoni, Hatfaludy Ferencz, Füleiné,
Léska, Nyerges, Szabó, Székely, Tury, Ujlaky nemesek és ezek osztályosai.
-Lakói hajdan szászok, jelenleg magyarok és oláhok. Földmivelők és
baromtenyésztők.
-Éghajlata gyümölcsnek, gabonának kedvező, szélnek nincs kitéve, de jégverés
gyakran szokott lenni.
-1721-ben határa két fordulóra osztva, jobbája őszi vetésre való, földje sovány, hat
ökörrel szokták kétszer szántani, talaja félig fekete és vörhenyes; tisztán és vegyesen is
vetnek bele búzát; a földes urak itteni malmában, szárazság idején pedig a szomszéd
községben szoktak őrölni, tüzelésre való erdeje nincs;……………
-Termőföldje 68 köböl férő. Elvetettek ez évben 29 köböl őszi és 3 véka
tavaszgabonát s termett 136 kal. búza és rozs; 35 kal. kender. Van 3 1/2 véka indiai vagy
törökbúza vetésük, szénája lett 52 szekérrel.
-1821-ben Cziráki urb. osztályzatban határa II. osztályú.
-Cegőtelke határában van Cserhalom,ahol 1068-ban a betörő kunokkal Salamon
király ütközött meg.,a menekülő kunok közül egy kun aki egy magyar lányt akart
elrabolni Szent László párviadalban ölt meg.
-„Nagy határán rengeteg tölgy erdő,jó fekvésű szántó földek .Jól mivelt szőlőhegek
terjednek el…..”
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-Hodor azt írja,hogy határán 1837-ben rengeteg tölgyerdők, jó fekvésű szántók s jól
mivelt szőlőhegyek terjednek el s váltják fel egymást.
-Jelenleg határa termékeny, búzát, törökbúzát, zabos bükkönyt termelnek, rétjei
kitűnők; tenyésztenek szarvasmarhát s juhot. Gyümölcsfái: alma, szilva, körtve, dió,
nemesitett fajnak; szőlőjét a philloxera pusztítja. Négykövű malma Micz Sámuel
beszterczei lakos tulajdona.
Határhelyek
- 1864-ben Bungor (régen gyümölcsös), Bártanál, a hegyeken fel, Balásné hegye,
Akasztófahegye, Balogkútja, Funtina recse, Szkridon, Csorgója, Szénafű, Makó kútja,
Putyosza (magy. büdöskő), Hosszúnyil, Közép, Hámbák, Sztu, Dupe vále, Alsórét,
Tormás, Mikó hegye megett, Lázok, Horgosláb, Kerlési út, Livádák.
-.Van benne adó alatt 20 ökör, 11 tehén, 3 ló, 47 juh, 30 sertés.
L. Kádár József Szolnok
-1891-ben a határban 1208 kat.hold volt.
L.Wikipedia
Csépán
-A 18. század második felében nyugati szélén a Földváryak udvarháza állt, a 19.
század elején pedig egy másik nemesi rezidencia is épült a faluban, a Barcsayaké
L.Wikipedia
Csicsógyörgyfalva
-Az itt levő Csicsó várát 1290 és 1304 között László erdélyi vajda építtette.
L.Wikipedia
- Kisdoboka és Csicsógyörgyfalva községek vitézi telepeseinek anyajuhok
kedvezményes kiosztása.-1944-

Érdekes,ekkor Csicsógyörgyfalva szinte szintiszta román község.
Kiss Károly
Csicsóhagymás
- Hagymás név már 1015-ben is előfordul, mint kert s ebből azt következtethetjük,
hogy ezen község nevét az itt egykor nagymértékben termelt hagyma után kapta.

297

- Jelenlegi lakosai oláhok. Magyar adta nevét a falunak s ebből azt
következtethetnők, hogy ősi lakosai ezek voltak, kik valószinüleg a Zsigmond király
korában a környéken dúlt paraszt-lázadásnak lettek áldozataivá a többi szomszédos
községekkel együtt, melyek szintén magyar eredetre vallanak. A falu nevét az oláh csak
elrontott Hotzmásu neven használja. Ha oláh telepitette község lett volna, bizonyosan
másképen nevezné.
- 1820-ban birtokosai: Ponajot Pál, br. Rasák Ádámné, Vajna István,Dégenfeld
Maximiliánné (szül. Teleki) , kily. Székely János, gr. Bethlen Károly, br. Kemény András
, Fellegvári András, gr. Wass Samuné gr. Bethlen Rozália.
L.Kádár József Szolnok
Csicsókeresztúr

Thorma udvarház.

Az igen előkelő család ősi címerében katonai pajzsra helyezett torma képét viseli
(a botanikusoknál most az Armoracia [rusticana] névre hallgat);
L. Benkő József
Híres emberei:
Thorma család cimere.
←
Híres emberei:
-Torma József (Dés, 1801 március 29 – Csicsókeresztúr,
1864 január 19) történész, megyei királyi pénztárnok és
országgyűlési képviselő. Torma Károly és Torma Zsófia
régészek édesapja.
Torma Zsófia (Csicsókeresztúr, 1831 szeptember 26 Szászváros, 1899 november 14 ) régésznõ, aki elsőnek tárta
fel az újkökori TORDOSI kultúrát, mely őskori lelőhelyet húsz éves, folyamatos
kitartással vizsgált. 1879-ben kimutatta, hogy kapcsolat van a tordosi jelek és az asszír
– babilóniai írásbeliség között. Régészeti leletei alapján hasonlóságokat állapított meg
a Kárpát-medence és Mezopotámia korai kultúrái között. Neki tulajdonítható az első
európai írásbeliség megjelenésére vonatkozó felfedezés azáltal, hogy 6-7 000 éves
írásjegyes cserépedényeket tanulmányozott.
-Torma Károly (Kudu, 1829 október 13 – Porto d'Anzio, 1897 február 28)
bölcsészdoktor, régész, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, az MTA rendes tagja.
Több forrás említi 1823. december 10-ét is mint születési dátumot, azonban ez az
információ téves. A csicsókeresztúri római katolikus plébánián keresztelték, a
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születési anyakönyvben megtalálható az október 13.-ai bejegyzés. Erdélyi Múzeum,
XVI. kötet. 1899. I. füzet. - Torma Károly emlékezete
L.Wikipedia
-1553-ban egy malmot emlitenek.
-Mindkettőjük édesapja Thorma József történész (1801-1864)
aki a
csicsókeresztúri birtokán gazdálkodik. Itt gazdálkodik Thorma Miklós törtész is (1856?)
-1405-ben még magyar falú. 1603-ban két nemesi udvarházat írnak össze. A falu
pusztulása 1602-ben kezdődik el,majd 1661-ben Ali Basa pusztít.
- Cs.-Keresztúr kezdettől fogva a csicsói vár tartozéka volt s azután is, hogy 1405ben a losonczi Bánffyak kezére került. Magyar falunak mondatik
-1519-ben Pál nevű udvarbiró lakott itt
-1679-ben Torma István itélőmester……elrendeli, hogy jobbágyainak 100 nagy
köböl búzát adjanak, „mert vagy magam, úgymond, vagy tiszteim egyszer vagy másszor
ártatlanul vonhattak rajtuk, kárban eshettek………….”
- 1702-ben birtokosai: Torma Kristóf, Miklós, Sámuel, György és István; egy
telkes nemes Erős István
-1750-ben 545 köbölnyi szántója, 62 veder bort adó szőlője van. Nemesített
gyümölcsfái a birtokosok gyümölcsöseiben, s e mellett nemes szőlője van. Határnevei:
1622-ben Pap tava rét,Széna mező rét és Dísznó ola pataka rét. 1643-ban Szénamező,
Paptava, 1864-ben Szőlöpataka,Szénamező.
-1786-banbirtokosai: Torma József, Torma Borbála, Katalin és Zsuzsanna,Torma
László, Torma Mihály.
-Cs.-Keresztúr kezdettől fogva a csicsói vár tartozéka volt s azután is, hogy 1405ben a losonczi Bánffyak kezére került. Magyar falunak mondatik.
-Jelenlegi birtokosai (1898): naszódvidéki iskolai ösztöndíjalap, 850 k. h. Torma
Károly-féle birtok, vétel útján. Torma István fia Miklós, 567 kh., öröklés. Weér Dezső,
324 kh. Torma Ferencz-féle birtok, vétel és Virág Jakab (vétel).
-Csicsó-Keresztúr legrégibb magyar községeink egyike. Jelenleg magyar
………..lakosai szorgalmas földmivelők és baromtenyésztők.
-Éghajlata gabonának, gyümölcsnek kedvező, szélnek ki van téve, jég ritkán bántja
határát.
-. Cs.-Keresztúr adó alatt lévő határa 1750-beli összeírás szerint két fordulós, fele
közepes, más része terméketlen és sík téren fekszik. Lakosai földjük jövedelméből,
baromtartásból tartják fenn magukat, terményeiket a másfél mértföldnyire fekvő Deésen
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árusítják el, barmaikat a szomszédos községekkel különböző helyekre hajtják eladásra,
földje 4–6 ökörrel szántható. Trágyázva 3 év óta nincs a lakosok különböző
nyomorusága miatt. Egy köböl őszi vetés középterméskor öt 25 kévés kalangyát ad,
kalangyája szemül másfél vékát ereszt. Tavaszi vetése a zab, melynek köbléből 25
kévével számítva 6 kalangyát ad, kalangyánként 2 véka szemet; egy veder must 36 denár.
Erdeje kevés, legelője elegendő, rétjének két részét évenként, harmad részét a szántások
közt szokták kaszálni; de e rész a kudui határban esvén, jobbára ők használják. Van 545
és 2 1/2 köböl vetésre való szántója, ebből őszi búza alá 226 köb. és 3 vékát használ,
rozsot nem vetettek, tavaszi vetésre 170 1/2 köb., köles és törökbúza termett együtt 15 1/2
köböl, szénája lett 168 1/2 szekérrel és 62 veder bora. Adó alatt van 158 ökör, ló, 131
tehén, 65 tulok, borjú, 170 juh, kecske, 84 disznó, 15 méhkas, főzőüst jövedelme 1 frt 42
kr. Van egy szűcs s egy csizmadia iparosa.
-1822-ben határa 2-od osztályú, adó alatt van 416 köb. szántó, 360 szekér szénát
termő rétje, 48 veder bor, 34 ökör, ló, 17 tehén, 2 borjú, 11 disznó.
Jelenleg sík téren levő határa nagyon termő, hegyi része mivelve és javítva jó gabonát
terem. Nemesitett gyümölcsfái a birtokosok gyümölcsöseiben s e mellett szőlője. Vizei a
Nagy-Szamos és a rajta keresztül folyó Ilosvapataka, a faluban két élvezhető vizű
csorgója, a talaj sós lévén. Az ilosvai határ felől több apró tava van, melyben nád és káka
terem, más része sáros.
Van 1898-ban hitelszövetkezete, a szomszédos Kudu, Omlásalja és Árpástó
községekből alakulva.
1552-ben birájuk Bank Pál emberei számára 8 fejős tehenet 11 frt és 90
denár, 16 bárányt 2 frt, a lovak számára 8 frt értékű szénát, bort 23 frt árut, élelmi
szereket 27 frt értékben. Libát, csirkét, tojást 6 frt értékben. Szénafüvöken 40 frt áru kárt
okoztak. Temesvári Mihálynak Rettegre 52 köböl gabonát adtak 26 frt értékben. A Bank
embereinek lovai számára s Rettegre való vitelére, kivetettek rajok 105 köböl zabot 34 frt
és 66 denár árut. Abban az időben, midőn e falut Bank Pál birta, Apahidához
kényszeritette, hogy szolgáljanak, melyeket mások tőlük nem kívántak s e munkájok
értéke 100 frt……………………. Temesvári háza csináltatásakor harmincz szekér fát
vittek, s ugyanekkor ők a ház építésén egy hónapig dolgoztak, s a lakosok 1000 drb
szőlőkarót kellett hogy házához vigyenek. Ezeken kivül saját földjébe 16 köböl zabot
vetett, melynek munkabérét, 1 frt és 10 denárt, tőlük hajtotta be. Kiteleltették 30 drb
marháját, melynek ára 10 frt. 1500 szőlőkarót kellett, hogy vigyenek Kaplyonból
Apahidára, melynek vitelbére 3 frt. Deésről az urak patakához 7 szekér gabonát
szállitottak, mely fuvar értéke 14 frt. Minden szolgálatuk értéke, melyeket Bank Pál
részére Apahidán és más helyen tettek, s a melyek miatt nem vethettek, sem nem
arathattak, 100 frtot tesz. Bank embereinek lovai számára Rettegre 7 szekér széna
elfuvarozásáért 1 frt 25 denár; Deésre a Bank lovai számára szállitottak 2 szekér szénát 50
denár, a hajdan libertinus vagy szabad, most nemes Macsó György, egy lovukat elvitte, s
az úton elpusztult, megért 7 frtot.
-1553-ban van egy két kővel járó malma.
-
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Határhelyek
1622-ben Cziczio Keresztur, Magyaros (rét), Pap tava (rét), Magyarosban
(rét), Mester irtoványa, „Hozzu Reketyes (rét) hiák,” Magiaros Nádas, Az úr nagy réten
alól, Asszonykút erge, Szénamező lábja. Hesdat martja szélin, Kajoni határszél (rét),
Disznó óla pataka (rét), Utáltal való láb (rét). Szántók: Mosó rihben, felőri malom alatt.
-1643-ban Mosórüh, Disznópataka, Becseréti, Mátyásrive, Ilosva pataka és Ilosva
folyó, Felőr és Bethlen felé, Királykapaja, Palótava vége, Kőkút, Halni hagyó kút, Kajon
felé, fialni hagyó (forrás), Asszonykúta, Rekettye, Nádaskút, Magyaros, Koncz, Neszte
gazza, Szénamező, Vasi kútja, Deák réti, Beczepataka, Pap tava.
-1864-ben Városka, ………..római városnyomok, Magyaros, dülő, Szöllőpataka,
Szénamező, Szamosontúli határ, Hosszú domb
-1703-ban adó alatt: 50 ökör, 35 tehén, egy ló.
L. Kádár József Szolnok
- A középkor századai során a csicsói váruradalom része volt a falu, így
tulajdonosai a várat bíró jelentős erdélyi családok közül kerültek ki. A csicsói uradalom
első említése 1283-ból való…………….
- a következő évben-1582- készített nemesi összeírás már két udvarházat említett a
faluban
L.Kovács
Csicsómihályfalva
-Nevét alapitójától és azon vártól vette, melyhez kezdetben s azután is huzamos
időn át tartozott.
-1553-ban Csicsóvár tartozéka s magyar falunak neveztetik. Birók: Biliga Miklós
és Ilyés István.
-1607-ben nemesi házat említenk.
- 1641 augusztus 19-én nemesi udvarház beiktatásba való utasitás Jelenlegi nagyobb birtokosai (1898): Gr. Zichy Antal, 563 hold 22 öl, Kornis birtok és
posi Módi Elek örökség folytán.
-A XVI-ik században magyar lakta község. Básta pusztításait átszenvedve, 1661
július és augusztus hóban Ali basa török-tatár csordái teljesen elpusztították, lakóit
rabszíjra fűzve elhurczolták. 1704–7 között labancz had égette el Br. Tiege vezérlete alatt.
A baczai uradalom birtokosai a Gr. Lázár család oláh jobbágyaival népesité be a
XVIII-ik században.
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-1703 körül adó alatt van: 122 ökör, 48 tehén, 6 ló, 181 juh.
-1750-ben határának fele termékeny, a többi kevésbbé termő, malomkő
kereskedéssel foglalkoznak. Vásárba a közel levő városokba járnak. Határa két fordulós,
évenként trágyázást kiván, de így javitni nem szokták; egy köböl őszi vetés 5 kalangyával
10 véka szemet, a zab 7 kalangyával s 14 véka szemmel fizet. 54 szekér szénára való rétje
évenként kaszálható, külömben fordulónként kaszálnak. Egy veder must ára 15 kr. Sem
építő, sem tüzelő fája nincs elég, legelője külön nincs.
-Adó alatt van: 229 köb. őszi búza alá való szántója, 133 köb. tiszta búza, 47 köb.
tavaszbúza, zab, 7 köb. törökbúza, borsó, köles, lencse, 107 szekér széna, 625 veder must,
jármas marha 85, tehén 63, tulok 3, 43 juh, kecske, 66 disznó, 41 méhköpű.
1822-ben határának egy része téren, a többi sovány oldalon fekszik. Tartozott a 4ik osztályba. Erdeje nem sok. Van ekkor 584 1/3 köböl szántója, 200 szekérre való rétje,
266 vedret termő szőlője, ma nagyrészben elpusztulva. 38 igás, 18 fejős marha és 9
sertése. Kir. árendát fizető helység. Jelenleg határa jó, gyümölcse az alma, körtve,
cseresznye és szilva.
Határhelyek
- 1622-benFelek, Monostorszeg felől, Bacza felől, Rettegi kő mellett, Szederjes
(szénafű), Kender nyilak lábja (szántó), Mihályfalvi patakmart, Lukert (szántó),
Büdöskútháta, Süblincs (szántó), Holtpatak, Kismalom (kaszáló), Rakottia szer (szántó),
Tothigiaba (Tót-hidja) kaszáló, Malompadja, Rakottias megett (kaszáló),
Szederjespataka, Kis rét, Solya pataka, Kemény pataka, Nyomás, Kerekmező, Oláhrét.
-1754-benfelső forduló: Szederjes, Sojapataka, Szőlők alatt, Oláhrét, Kis rét;
alsó forduló: Szederjespataka, Kerekmező, Telek.
-1864-benSiolea, Kosta Gici, Husubele, Sforasele, Parau Sioli, Pe puha, Sidriesiu.
-1898-ban dülői: Forrás, Kerekmező.
L.Kádár József Szolnok

302

Csícsóújfalu
Csícsóújfalvi malom
.←

-1467-ben a csicsói vár uradalmi faluja.
L.Emlékkönyv
- a csicsói vár alatti hegyben már 1553-ban létezett malomkőbánya.
-…….1467-ben május 1-én a désiek a Csicsóvár alatti erdők iránt, ……
-1495-ben csicsói uradalmat emlitenek.
-Kétségtelen tehát, hogy ezen uradalom feloszlatása, illetőleg összes tartozékainak
a szamosujvári uradalomhoz való végleges csatolása 1571–1573 közt ment végbe.
- Karácsonykor a magyar községek, Retteg kivételével, fizettek zöldséget, zabot
köböllel és csirkéket.
-A csicsói várhoz sok kir. makkos erdő tartozik,
Csicsó várának tartománya
1405-ben oláh falvak: Bába, Galgó, (Torda)-Vilma, Borszó, Kaczkó, Szelecske,
Kosály, (Csicsó)-Mihályfalva, Lábfalva, Süvegfalva (Guga?) (Csicsó)-Györgyfalva,
Négerfalva, Szőcs, (Csicsó)-Hagymás.
Ruthén falu: Ilosva.
Magyar falvak: Bacza, Szent-Margita, Kaplyon, Alőr, Felőr, (Csicsó)-Keresztur és
Retteg város, vámmal.
1439-ben ide csatoltatott Somkut (1425-ig) felerésze és 1441-ben Kudu.
1467-bena fentieken kivül: Felső-Kosály, Pecsétszeg, Gáncs, (Nagy)-Ilonda,
Pestes, (Kolostor-Vád =) Rév, Paprádmező, (Magyar)-(Oláh)-Bogáta, Kápolna, (Csicsó)Újfalu, Monostorszeg, Kérő, Ormány, Alőr vámmal.
1551-ben a már említettek és Vajda-Kamarás kolozsmegyei falu.
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1553-ban tartozékai: Bába, Bacza, (Blenke)-Polyán, (Nagy)-Borszó, (Csicsó)Györgyfalu, (Csicsó)-Hagymás, (Csicsó)-Keresztur, (Cs.)-Mihály-falva, (Csicsó)-Újfalu,
(Kis)-Doboka, Emberfő, Galgó, Gáncs, Gosztilla, (Felső)-Gyékényes, (Nagy)-Ilonda,
(Alsó)-Ilosva, Kaczkó, Kaplyon, Kápolna, (Alsó, Felső)-Kosály, Kudu, Kérő, Lábfalva,
Mikeháza, Monostorszeg, Muncsel, Négerfalva, (Al, Fel)-Őr, Ormány, Orbó, Patakfalva,
Péterháza, Pestes, Refény, Retteg, Sósmező, (Kis)-Somkut, Szelecske, Szent-Margita,
Szőcs, (Torda)-Vilma, Vajda-Kamarás.
A Lápos vidékén pedig: Borkút, Dánpataka, Disznópataka, Domokos, Drágosfalva,
(Magyar)-Lápos, Jószép-Lápos (1500), (Lápos)-Debrek, Libaton, Macskamező, Rogoz,
Rohi, Szászmező, (Felső- és A.)-Szőcs.
-

1866-ban a romok alatt egyes terebélyes diófa állt, külön több alma-,
szilvafákkal az egykori várkert utolsó maradványa
L.Kádár József Szolnok.

Dellőapáti

1437-ben itt egyezkednek a felkelt parasztok és a nemesség.

- Itt született 1814 október 14-én dellőapáti Kuliszeki János
alkalmazott,biztosító ügyvivő aki cikkeket írt az Erdélyi Gazdába( 1872.)

tanár,postai

-1847-ben „Dellő-Apáthi Kulisseky János igazgató” (valamelyik udvar tisztje lehetett)
emlittetik.
- Nemesi jogú birtokosai voltak: Kese Elek, Bád Tamás, Kecsedi János, Koncz
János, Abadi Simon, Miklós, ifj. s id. János és Tódor; Teiffel Kamill és Kulisseky János.
-Szülöttei közül megemlítjük dellő-apáti Kuliszeky Jánost, a Kuli-széki János
postamester és Theil Veronika fiát, ki itt 1814 okt. 14-én szül. kisbirtokos nemes
szülőktől. 1816–17-iki éhínség idején Bukovinában Pozsvina faluba rokonaikhoz
költöztek. Gymnasiumi tanulmányait Csernovitzban végezte 1831-ben s egy évig itt volt
kamarai szolgálatban, de a honvágy az egész családot 1832-ben visszahozta kis
jószágukra. Ezután Kolozsvárt adott német nyelvből, számtanból leczkéket s ugyanekkor
a latin és felsőbb mathesis elsajátítása végett a királyi lyceumba járt. 1834-ben
Kolozsvárit a postánál nyert alkalmazást s főnöke a milánói biztosító társulat főügyvivője
volt, melynek vezetését egy pár év múlva reá bizta. Ekkor lemondott a postahivataláról.
Bethlen János és Teleki Domokos grófok által kezdeményezett kolozsvári kölcsönös
biztosító társulatnak vezetésével 1844-ben őt bízták meg, melyet díjtalanul vezetett 1848–
49-iki szabadságharcz idején is, mely a társulatra nézve majdnem végzetessé vált; 1850ben kezdett gróf Mikó buzgólkodása folytán újra működni. 1851-ben a tűzbiztosítással
bővült ki, eddig csak a jég ellen való biztosítás volt munkaköre. 1862-ben az
életbiztosítás ügyet vette munkálatba. Meghalt Budapesten 1881-ben.
L.Kádár József Szolnok
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- 1603-ban Giorgio Basta katonái égetik fel a falut, de nemsokára magyar
lakossággal települ újra. 1658-ban azonban a tatárok újra elpusztítják a települést és ezt
követően román lakosság alapítja újra
L.Wikipedia
-„Jó boráról……..kövér legelőjiről,róna földjeiről,kevés taváról ditséretes falu”
L. Hodor Károly
- -…… délről közvetlen mellette br. Wesselényi kékesi erdeje, északon pedig
szőlőhegyek, nagy terjedelmű gyümölcsösök övedzik…”
-1437-ben Apátiban történt a fellázadt parasztok és a nemesség közti
egyezkedés....”
-1770-ben összeírt nemes birtokosok: Harsányi Harsányi Zsigmond anyai,
Blenkepolyáni Rácz Elek férji, Hollókői Bartha Ferencz férji, Lippai Lippai (Rácz)
Tamás anyai jogon. Armalisták: Aranyosrákosi Babos Mihály és Veresegyházi Zabolai
György. Jelenlegi birtokosa (1898): Kese Elek leánya kolozsvári Péchy Mórné, 273 hold
1398 • öl.
- Jelenlegi birtokosa (1898): Kese Elek leánya kolozsvári Péchy Mórné, 273 hold
1398 • öl.
-Itt következik a bábolnai felkelés dellőapáti megegyezéséből a minket
érdeklő szöveg, melyet Apátiban írnak alá 1437 október 6-án
Kiss Károly
„ Minden jobbágy
vagy paraszt földesurának évenként egy
nagyeke
után,amelyhez 8 igavonó barmot számítanak egy aranyforintot,kisebb eke után fél
forintot,két igavonó ökőr ,ló után 25 dénárt fizessen. Azon jobbágyok kiknek igavonó
barmaik nincsenek,hanem más vagyonuk,mint juhuk, kecskéik,tehenek vagy szőlő
kertjeik vannak és egy nagy ekének megfelelő vagyonnal bírnak,szintén egy arany
forintot fizessenek .Az egy ekényi vagyonnál kevesebbel bírók felbecsülés szerint
tartoznak adózni. Akiknek semmijük sincs ,hanem két kezük munkájával
csépléssel,kapálással szerzik napi élelmüket azok évenként 12 dénár fizessenek s ennek
felét Szent Márton napján,a többit később róják le „”
Éghajlata szőlő,gyümölcs és gabonának kiválólag kedvező:1837-ben”... jó
boráról.... kövér legelőjéről …....és rónaföldjéről ….......híres”Termelvényei.: őszi búza,
tengeri, rozs. Fehér szarvasmarhát tartanak.
Éghajlata szőlő, gyümölcs és gabonának kiválólag kedvező. Szélnek nincs
kitéve, jég határát nem bántja, a községet környező erdő, szőlő és gyümölcsös
egészségessé teszik levegőjét.
-Határa 1721-ben két fordulós, nagyobb része kelet, egy része északnak feszik.
Földje barnás, vizes, trágyázva nincs, kétszer szokták s helyenként rendesen 6 ökörrel
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szántani, inkább őszi, mint tavaszi gabonát terem, szénája jó; hadi úton némelykor
dolgoznak. Őrölni és vásárba Szamosújvárra és Beszterczére járnak, a melyektől 2
mértföldre van.
Adó alatt van: 8 ökör, 13 tehén, 50 juh, 6 méhköpü és 20 két éven felül levő sertés.
-Termő földje 30 köböl búzavetésre való. Elvetettek ez évben 9 köb. őszi és 5 köb.
tavaszi gabonát s termett 90 kal. búza, rozs, 40 kal. árpa, zab, van 10 kupa indiai búza
vagy tengeri vetésük, szénarétjük 6 szekérre való.
-1821-ben határa II. osztályú.
-1837-ben jó boráról, elegendő erdeiről s kövér legelője s rónaföldjeiről, kevés
taváról dicséretes.
-Jelenleg földje fekete és kötött, közepes termékenységü, főterménye az őszi búza
és tengeri, ezen kivül tavaszi búza, rozs, zab kisebb mértékben. Fehér szarvasmarhát
tenyésztenek.
-Gyümölcsfái: különböző fajú alma, körtve, szilva és baraczk, de terményeivel nem
kereskednek.
Határhelyek
- 1644-ben Alsó és Felső tábla, Által a forrásnál, Dellő kútja.
- 1754-ben Felső forduló: Czentyei út, Ponora, Facza. Alsó forduló: Jancsi kútja,
Borzási határszél, Vérdomb, Bungord (gyümölcsös).
-1812-ben Felső fordulóban: La ponore, La funtine Szentye, la labu Bordusir.
Alsó fordulóban: Funtina aluj Jancsi, Facze, Dupa Sie, Pelek, Fordulásu din Szusz,
Hurduk.
-1864-ben Dupa gyál, hegyen fekvő határrész; Alsó-rét, a határrész alján; Dupa
Gredini; Liváda; Podbál, részei: Telegd, egykor egy Telegdi nevű birtoka; Dupa paduri,
La Valya Zsii, Subt padure, Subt fenatie, La Csuha (határra ügyelés végett itt egy fa
állittatott fel s rá apró falevél köttetett), Hatelbucza, La Krucse, Stanyistye (marhák
delelője), Katra oltvány (oltott gyümölcsfáktól), Meri csel dutz, Papp rét, Doboka, nagy
hegy; Tóhelybe, tavas helyek; Mosila, határdombok; Szurduk, itt egykor egy süket ember
irtott; Ritu din szusz.
L. Kádár József Szolnok
Fellak
- 1496-ban Magyar-Fellak, de 1769-ben már Szász-Fellak néven említik, így
valószínűsíthető, hogy a középkorban magyar lakossága volt, melynek helyére németek
költöztek.
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- „…..jelenlegi lakosai legnagyobb részben oláhok, Gergely, Varga, Szakács,
Boncz, Székely, Mózsi magyar családokkal; a Dobos, Székely, Szilasi, Gábor, Csontja,
Vajda és Gál egykori magyar családok ma oláhok.”
- Éghajlata egészséges, szélnek magas fekvésénél fogva ki van téve, járvány
és jégverés ritkán fordul elő.
-1721-beli hivatalos összeírás szerint adó alatt van: 12 ökör, 8 tehén, 4 borjú, 1
ló, 44 juh, 4 méhkas és 15 sertés. Termő földje 112, terméketlen 60 köböl vetés férőű.
Elvetettek ez évben: 18 köböl őszi, 5 köb. tavaszi gabonát s termett 90 kalangya búza,
rozs, 16 kal. árpa és zab, 4 kal. kender s 1 véka törökbúzát vetettek, de eredményét még
nem tudják; rétje 44 szekérnyi, 5 kapásra való szőlője 32 veder bort adott, adósságuk 10
frt, főzőüst ez évi jövedelme 6 frt.
- Határa két fordulóra osztott, nagyobb része nyugat, a más északra fekszik;
talaja azon résznek, mely a hegyek aljában fekszik, terméketlen, sárga és sovány, kétszer
szokták szántani; tisztán termi az őszi búzát, szénája jó; hadi út terheitől nem szenved, a
szükséges tűzre való fás erdeje van, a szomszéd községben őrölnek, vásárra Beszterczére
járnak, melytől 2 mértföldre van.
-

1821-beli Cziráky úrbéri osztályzatban határa II-ik osztályú.

-

1837-ben e népes község határa hegyes, völgyes; szőlőhegyeiben jó bor

terem.
- Jelenleg határa közepes termésű, főtermények: törökbúza, búza és zab;
tenyésztenek juhot, tehenet, ökröt keveset s apró hegyi lovakat. Gyümölcse jó hírnek
örvend s szaporítják az alma-, körtve-, szilva-, baraczk- és diófát s a szőlőt is nagy
szorgalommal müvelik.
- Jó ivóvizet kútjai szolgáltatják, a falun keresztül vonuló csermely csak esős
időben szolgáltat elegendő vizet
- Határhelyei
-1364-ben Hegyorr
(Hegor)
–
hegy.
Berekjó
pataka.
Mellyes
pataka.Fellakpataka. Csicsolhegy (Chychol) = hegy. Szakadozó föld (Zakaduzofeuld).
Nyergeshegy. Élesbércz, hegyek.
-1644-ben Felső tábla, Határra menő, Pad, Bréte felé, Szőlőhegyen, Nagyfalu felé,
Gyilkosfa, Mocsár, Maczok, Fellaki erdő, község szántója, Cseresalj, Nagyalj, Földvár,
Kőbiki, Nagy kigyóstó, Korodhasadékja, Korodtava, Ádámfölde, szántók és rétek.
Szőlőhegy.
-1679-ben Ur-rétje.
-1754-be Felső határban: Dupa Vale Serkilor, Szeviczáva, Gyilkos fák, Murzok, la
Rim Monaritor; alsó határban: La Krepcsin, Facza Korbuluj, Piatre Mare.
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1812-benFelső forduló: In szpojale, Se grope Szereczan, Geszteparon In Funduluj laz;
alsó forduló: La popaz Kerles, lingahat La podu csorbi, oláh ekldézsia erdeje.
-1864-ben Curata, Valea Sarcailoru, Hinsurile? (hirisurile!) Mocerele, Facia
Corbului, Peatra mike és mare, Curugile, Ponicza, In urma poderei.
-1898-ban Buvika, Tekeris, Gyál, Popás, Kuruzsé és Kuruzselé, Pe Csetatye,
Hinczur, Bungur, Padure monostiri, Podu Csorbi (egykor rablók tanyája).
L.Kádár József Szolnok
Az eredeti valamikor magyar elnevezések kitekert módjai állandóan
feltünnek.
Kiss Károly

Felőr
- A csiktusnádi Betegh család kuriája épült 1870-es évek táján.
- 1910-ben 1217, többségben magyar lakosa volt, jelentős román kisebbséggel.
Kezdettől fogva Csicsóvár tartozéka volt s azután is, hogy 1405-ben a losonczi Bánffyak
kezére került.
- Gabonából,mustból,marha és méh eladásból élnek .
-1606-ban udvarházat említenek,
-1750-ben 625 köbölnyi szántója van .
-1820-ban nemesi udvarházat említenek.
-1844-ben”….. számos udvarháza közül…”
- felőri szőlő és bor:
-1622-ben már szőlőt említenek.
-1822-ben 791 veder bora termett a falunak, a birtokosságnak tekintélyes nagyságú
szőlője van .
- felőri állattenyésztés:Állatai: hazai szarvasmarha,”különösen szép bika, és üsző
borjukat nevelnek”
- felőri gyümölcsök:Gyümölcsei: nemesített alma, körte, szilvafélék és szőlő
.Hires a gyapjú és kenderfonás.
Mezőgazdasági elnevezésű határhelyeik:
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-1643-ban Őrhegy (szőlők),Hagymás rétek,
-1754-ben Uraság szőlője,
-1810.ben Borsó szer, Kendertó szeri,
-1812-ben Borsódomb, Szőlő alatt.
Határhelyek
- 1622-ben Kerektövis szere láb, Nagy nád, Hozzu, Büdöskút árka, Büdöskút szeri
láb; a Kőlik oldal, szántó, de igen rosz.
-1643-ban Ujhegy, máskép Alsóhegy, Őrhegy, szőlők. Retteg és Csicsó-Keresztur
felé, szántók Nád, Horgas vagy Paphorgas, Ilosva folyó, Hacsik vagy Hagymás, rétek.
-1754-ben A falu felső végén a Géczi gödre és a falu között egy domb, melyen az
ev. ref. temető van; felső fordulóban: Torma Dániel gátja, Alsó új osztás, biróság után
járó rét, Nagy Nádastó, Hacsik szere, Nagymart, Hótvíz; alsó fordulóban: Őrhegy, Uraság
szőlője, Kis rétje.
-1810-ben Bonta, Nagy nád, Borsó szer, Borzás, Kövecses, Szarka, Porkolát kert,
Turbája pataka, Pogyeraj, Csikos tó, Polgárrét, Palló, Tekenyős, Hosszu, Biró föld,
Kőlyuk, Sóspatak, Őri hegy, Sajtó, Varju oldal, Bükk oldal, Bodi, Szarkapataka,
Kanczapataka, Lyoka irtása, Szamosmart, Bikarét, Fél új osztás, Kotyerej, Pojána,
Kendertó szeri, Fekete kis föld, Sugó, Takó, Éhmező, Bükk, Állandó nyilak, kaszálók;
Urak rétje, Ograda, Gál rétje, Lápos csere, Biró nád, Péter bükk, Sáncz, Kőpataka,
Kerékkötő, Kotsánpataka, Büdöstó, Nyerges, Golosel.
-1812-benfelső fordulóban: Két út közt, Ilosva pataka, Bikarét, Sáncz, Borsódomb,
Szamoson túl a borzafáknál, Bonta, Mart, Kis rét, Sóspatak, Szőlő alatt, Őrhegy; Alsó
forduló: Borsószer, Szamoson túl a Bonta, Borjukert, Gálrét.
-1864-benKövecscsel, gabonatermő föld; Borzás, homokos föld; Tul a Szamoson,
szántó; Nagy földek, Szőlők alatt, Bübbe határrész; Szőlőkertek, Endől, Őrhegy.
L. Kádár József Szolnok
-1811: Néhai Érkeserűi Fráter Antal Őtsem Gazdaságára nezve zsengejitől fogvást
Őröké Szorgalmatos Gazda volt . . . , midőn halála következett . . . minden Csűrei meg
rakva Gabona Asztagokkal és kalangya Szénákkal ugy feles Kasak teli Török Búzával
[Felőr SzD ; Bet. 5].
L. E.M.Sz.T
-„....tusnádi Betegh Imre (1852-?) tanulmányait Kolozsváron és Nagyváradon
végezte majd apja halála után , a közel 600 holdas felőri birtokon kezdett gazdálkodni,
amelyet nem kis munkával sikerült mintagazdasággá fejlesztenie”
L. Bicsok- Orbán
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-1897-ben itt népies mintagazdaság alakul meg.
- A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy: 1. a már
előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat,gépeket s egyéb
segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott vetőmagot vagy egyéb anyagot
gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra felhasználja; 2. Gazdaságában előállított
takarmányt és szalmát állatai takarmányozására és almozására, a gondosan összegyűjtött
és megfelelően kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a használatra
nyert nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése után
gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő mérsékelt dij
ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első sorban az eszközök
javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai szerint a gazdaságban
szükségesnek mutatkozó beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a megállapított vetésforgót
szigorúan betartja és megfelelő nagyságú területet évenként betrágyáz 5. gazdatársainak a
gazdaság minden részére és menetére vonatkozó bárminő kérdéseire felvilágosítással
szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével megbízottnak a gazdaság szakszerű vezetésére
vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre
nem látható okok miatt a vetésforgó módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése
mutatkozik szükségesnek, tartozik a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak
előzetes engedélyét, illetőleg intézkedését kikérni.
L.Köztelek 1900 december 19
Fűzkút
- Lakói a reformáció idején felvették a református vallást, a 17. századi
tatárbetörések idején azonban nagyrészt kipusztultak, helyükre román telepesek érkeztek.
L.Wikipedia
Galacfalva
-1519-ben Galaci Tamás elzálogosította a helybeni udvarházát.
- Az 1830-as években Wesselényi Miklós mintagazdaságot rendezett be, amely
főként a juhászatra épült.
L. Wikipedia
- Wesselényi gazdasága igen jól rendezett…..Gazdasága különösen a
birkatenyésztést Erdélyben legpontosabban űzi. Itt 1258 tanyáz minden jószágaiban
6000 van,melyek után tavaly 145 mázsa gyapjat adott el.,mázsáját 136 pengőforintjával.
A juhok hunyadi fajok,nem fejik csak nyírják és bárányoztatják.,nagyobbára kettőt de
hármat is bárányoznak..Úsztató van a hodálynál. A herélteket holtig tartják, a kosokat és
anyajuhokat hét-nyolc év múltával eladják. A juhok is de főként a kosok , nagyok s
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derékek,ez teszi legfőbb jövedelmét a jószágnak. Gabona és bor jól terem ,de
nagyobbára a jószág megemészti,most csakugyan sok eladó van. Fa nem igen van……..
-………. néhány malmokat hajtogató patak…….
L.Szentiváni Mihály
- Sok róna szántója,tágas legelői,jó bora. Sok birka-juh.
L. Hodor Károly
- “……a báró Wesselényi Miklós gyárairól, a zsibói- kékesi- és g a l a c z ir ól azon nemes adatom, hogy a nagy hazafi mint néprontó eszközöket eltörlé; holott tán
egyedül a zsibói 5000 pengőbe került volt.
L.Nagy
Gáncs.
-Itt nyugszik Bauer Lajos Bem hadsegéde.
-Itt élt és itt huny el Czecz Antal birtokos,botanikus / Sz. Dés 1801. október 21-énGáncs 1865. április 24-én./ Aki egész életét a botanikának szentelte. Herbáriumot állít
össze Szolnok-Doboka vármegye vidéke flórájából egészen a besztercei és a borgói
havasokig.,amelyben 939 faj és 4641 példány növény van .A herbáriumot az Erdélyi
Múzeum Egyletnek adományozta. Róla neveznek el két növényt a Bubleurum Rodnense
Czetzi-t és az Erysimum Czetczianum-ot.
L .Kádár József :Szolnok.... és Wikipédia
Harina

Balási Ferenc és Huszár Mátyás harinai udvarházai

- „ Nemesi udvarháza 15. századi késő gótikus eredetű volt”
L. Wikipedia
- Nagy határa gabona termesztésre,legelőji marhák tenyésztésére igen jók. Szőlője
sem megvetendő bort ad.
L. Hodor Károly
- gróf Szedliczki udvarháza-

Kendilona

Teleki kastély

-A kastély parkjában 500 évesnél is idősebb fák (gesztenye, tölgy és bükk)
találhatóak.(2012)
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-1560-ban a kendi várat(castelli)adományozzák
L .Erdélyi történelmi adatok
Kentelke
- A reformáció idején vegyes magyar - német, katolikus vallású lakossága volt.
- 1603-ban Giorgio Basta katonái teljesen elpusztították a települést, ezt követően
német, magyar és román lakosok népesítették be újra. A román lakosság száma a 17.
század végére nagymértékben megnövekedett a német és magyar lakosság rovására.
L.Wikipedia
-„Határa róna nagyon jó.,legelője kevés,erdeje szőlője kevés.”
L. Hodor Károly
-1441-ben szőlőt adnak zálogba.
Itt élt a marosszéki születésű Vályi Elek (született 1820-ban) pap,újságíró
Bolyai Farkas tanítványa aki gyümölcstermelő és szakavatott pomológus lesz., részt vett
az 1848-as forradalomban,.utána üldözik.,majd Tunyogon kertészkedik.,volt
gyümölcsfaiskola kezelő biztos. Élete végefelé„….. nagy és új gyümölcsös közepén él...”
-1690: Beres Eke nró 3 vasaival et cu/m/ suis requisitis (Kentelke, Szolnok-Doboka
m. SzT. 1: 812.
L.Magyar Néprajz II.k
- Kentelkéről (Erdély), Vályi Elek, ref. esperes, kedves barátomtól, a ki engem
gyümölcsészeti törekvésemben mindig lelkesen támogatott, két ízben is kaptam
ojtóvesszőt a sóvári almáról, mely állítása szerint a Szilágyságban nagyon el van terjedve
és nemcsak ott, de a Szilágyságot környező megyékben, úgy Erdélyben, mint
Magyarországban is, sóvári név alatt ismeretes. És ez a faj szintén azonosnak mutatkozott
gyümölcseiben úgy, mint növényzetében a Daru almával.

-Mosolygó alma

Származása. E becses alma is Erdély ős gyűmölcse. bold. NagyFerencz tanár
szerint, Maros- és Udvarhelyszék a hazája. Nyár derekáig is épségben elálló
gyümölcseivel a székely atyafiak nyereséges kereskedést űznek. ,Az öszszel vermekbe
rakott gyümölcsöket késő tavaszon zsákokba szedik, mondja Nagy Ferencz s a megtelt
zsákokat kíméletlenül egymásra hányva, fakó szekereiken, döczögős utakon szállítják a
távolabbi piaczokra. A mosolygó alma épségben állja ki a szállítás viszontagságait.
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Ojtóvesszejét Vályi Elek, ref. esperes, barátom Kentelkéről és Nagy Ferencz, tanár
Kolozsvárról küldöttek meg nekem. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága
kétségtelen..
L. Bereczki Máté III.
Izletes zöld alma
Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam Vályi Elek, ref esperes barátomtól,
Kentelkéről. Több ízben termett már nálam is a fajfán.
Kelp almája
Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam Vályi Elek,ref. esperes barátomtól,Kentelkéről.
Több izben termett már nálam is.Mint igen becses gyümölcsöt ezennel benmutatom.
Sós körte.
Vidékemen egy ismerösöm, a ki gyermekkorában, származott ide Erdélyből,
nagy lelkesedéssel beszélt, egy körtefajról, melyet Erdélyben, akkoriban Sós körte név
alatt ismertek. Nagyon kért engemet, hogy gyümölcsész. barátaim utján szerezném meg
neki azt a körtefajt Erdélyből. Tudakozódtam is aztán felőle és Vályi Elek, akkoriban
Kenteikén lakó, ref. esperes,barátom küldött is róla ojtóvesszőt 1877-ben:
L. Berecki Máté IV
- 1837-ben hibásan írják, a Györgyhegyről,hogy egy György nevezetű harcosról
van elnevezve. György László gróf Bethlen János prefektusa volt ,a ritka szőlő fajú és
gyümölcsöst a hegyen ,
ő építette és róla nevezték el György hegynek.
L.Kádár József: Szolnok
Kerlés

Bethlen kastély

-Itt zajlott le a cserhalmi ütközet 1068-ban a magyar seregek és a kunok között.
Szent László legenda
- a nagytáj határán, kereskedelmi és közlekedési út és meghatározó folyóviz mentén
létesült a kerlési Bethlen kastély.
L. Fekete Albert Szemelvények
- „..völgyes és téres szántföldjei tiszta gabonát ,tágas legelőjű táplálatos füveket
,virányokat adnak………szőlőhegye közép jóságú bort terem..”
-díszesíti a falut a Kerlési Kert alkotója és szüntelen újítója Bethlen Lajos gróf
„…amely a’szebb ízlés példánya…..” Neve Cserhalom. ”Nyugot néző oldalát e1
dombnak, gyümölcs és vadfák fedik.
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-„A Sajó vizán hat kövű székes malom forog…”
-1832-ben nevezetesebb halászhely a kerlési...
-1832-ben becsesebb lovak találtatnak Drágon.
L.Hodor Károly
-„ gróf Bethlen Lajos 1804-……. után nem sokkal nekilátott a kerlés-i kastély
építésének. A gróf, lévén az építészet és a kertművészet rajongója, életének és
vagyonának legnagyobb részét a kastély és parkjának kialakítására szentelte. A pompás
klasszicista kastély és a különlegességekkel benépesített park egy olyan egységet alkotott,
amelynek a 19. század első felében a kortársak a csodájára jártak. Ez volt a kor egyik
kiemelkedő erdélyi kastélya.”
-1816 körül dolgozott a kerlési parkban Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester
(1788–1849),
-A kastélytól keletre a szolgálók házai, melléképületek épültek. A kastély
közelében volt a nagy konyha.
A kastély köré kiépített, a franciakert és az angolkert elemeit vegyítő park
Kazinczy Ferenc szerint „Erdélyben elsőnek tartatik”. 1848 előtt a kerlési valóban egyike
volt a legszebb erdélyi kerteknek. A kertben lévő mulatóház ajtaja felett Vénuszt
ábrázolták, fedelén voltak a Bodor Péter által készített csengettyűk, amelyek a szélben
muzsikáltak. Volt még a parkban egy filegória, egy két emeletes vadászlak, egy mű
várrom, fürdőház, a patak mellett halászház. A Diana-filegóriát 16 körbe ültetett jegenye
szegélyezte; Neptun-szobros szökőkút is volt a parkban, valamint az elmaradhatatlan tó
és a sziget, amelyet egy vékony patak ölelt körbe. A kastélytól nyugatra húzódott a
virágoskert, melynek közepében a párizsi Eiffel-torony fából ácsolt másolata állt.
L. Bordás Beáta
- 1456-ban kúriát adományoznak,
- 1463-ban az itteni kuria s Bálványosvár tartozék.
- a király 1467-ben a váradi püspökségnek adományozta az itteni kuriával együtt.
- 1553-ban Szamosujvár tartozéka s 3 kőre járó malmuk van.
-1615-ben …….kinek itt Nagy, Szász, Piros nevü emberei emlittetnek.
- 1731-ben birtokosai: néh. gr. Bánffy Györgynek, gr. Bethlen Klárától való
leányai: Katalin br. Wesselényi Istvánné, Klára gr. Bethlen Ádámné, Mária gr. Gyulai
Ferenczné, br. Lázár János és Lázár Anna Korda Lászlóné.
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- 1866-ban az itt összeírt 164 füst közül 35 nemesi füst volt. Nemesi jogú 1866birtokosai voltak: gr. Bethlen Gábor, gr. Bethlen Lajos, Szilágyi János, Bartók Ádám,
Somay László, Nagy János és Rácz Mán.
-Jelenlegi birtokosai (1898): gr. Bethlen Gábor örökösei; 1288 kh. öröklés.
-1880-ban Bethlen kastélyt és parkot említenek.
- gr. Bethlen Lajos birtoka és kertje:.
A laktól balra egy út, melyet külföldi élőfák árnyékolnak, a kertbe egy mulató
házhoz vezet……. Balról egy 12 öl hosszú, 5 öl széles tojásdad alakú tó……. egy
filegoria áll, mit egy hatalmas szőlőtő alkot. …….. s a nem messze zúgó pataknál
halászház…… néz alá 16 éves jegenyéktől körözve….. pázsit-virágok s fák tünedeznek
föl, a szemnek alig engedve nyugtot .
„A nem nagy, de annál szebb földszintes palota a fennsík szélén fekszik, gyönyörü
kilátással a Sajó völgyére, melybe a fennsík a palota előtt sürű fákkal benőtt, sziklás
meredélylyel esik le. A palota körül terülő jókora fennsíkot magas fenyvek, ákáczok,
tölgyek és hársak fedik gyéren, több oldalról teljesen elrejtve az udvar épületeit. Az
emlitett gyér fák közt mindenütt gyönyörü körágyasok vannak, gazdag színpompájú
dísznövényekkel. Körül kigyózó ösvények vezetnek, finoman porondozott s léptennyomon más-más alakú padokkal. Itt a százados tölgy vagy ákácz árnyékában kőasztal,
kerek üléssel, ott egy nagy szomorúfűz földig hajló ernyője, alatta szépen berendezett
hüvös lugas. A fennsík szélén völgybe eső sziklás meredélylyel kezdődik a kert. Az oldal
egész kis vadon, melynek lombjai alatt szelid lejtéssel kanyargó ösvények vezetnek az
aljba, hol a kert csodás szépségű részletei várnak.” „Fővárosi Lapok” 1880. 205. Jakab
Ödön.
Éghajlata egészséges, gyümölcsösnek, gabonának egyaránt kedvező, szél ritkán,
jégverés nem gyakori.
-1721-ben határa két fordulóra van felosztva, egy része oldalos s kelet, dél és
északi irányban huzódik; talaja részben fekete, más része agyagos, vörhenyes sárga; hat
ökörrel kétszer szokták szántani, trágyázást kiván; határa inkább őszi, mint tavaszi
vetésre alkalmas, tiszta és vegyes búzát termesztenek, szénája jó, a czegői patak kiöntése
gyakran nagy kárt okoz; malma helyben, szükséges tüzelésre való erdeje van,
szőlőhegyein híres bor terem; hadi út terheinek ki vannak téve, Beszterczére járnak
vásárba, melytől mintegy másfél mértföldnyire fekszik. Van 55 ökrük, 36 tehén, 9 tulok,
11 ló, 152 juh, 54 sertés és 2 méhkasuk. Termőföldje 219, terméketlen 26 köböl férőű.
Elvetettek ez évben 57 köb. ősz-, 28 köb. tavaszgabonát s termett 531 kal. búza, rozs, 206
kal. árpa, zab, 78 kal. kender; termett 9 1/2 véka törökbúzájuk, rétje 183 szekérnyi, 68
kapásra való szőlőjéből 305 veder bort szűrt. Főzőüstök ez évi jövedelme 9 frt.
-1821-ben Cziráky urb. osztályzatban határa az I. osztályba tartozott.
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-Jelenleg határa eléggé termő; őszi, tavaszi búzát, rozsot, zabot, árpát, tengerit,
répát, burgonyát, lóhert, luczernát, kendert termesztenek; magyar fajta szarvasmarhát,
lovat, juhot, kecskét, sertést tenyésztenek; gyümölcsöseiben közönséges fajta alma-,
körtve-, baraczk-, megy- és diófákat szaporitanak.
-Itatója a Sajó s a szászczegői patak; forrásai közül a Pap, Mojsza, Petris alatti és
Szász Hanes forrásai jó vizéről nevezetesek.
-Van egy 6 kerekü és kövü malma néh. gr. Bethlen Lajos örököseinek.-Van
épületköve, kavicsa elegendő.
L.Kádár József Szolnok

-… a szép udvarházat környező,nagy kiterjedésű s igen szép nézésekkel gyönyörű
kertje nagy költséggel s nem kisebb ízléssel van díszítve.
-……
a felügyelő megmutatta a virágházot ,melynek díszeihez ketten
egyaránt érténk.
L.Szentiváni Mihály
Ketel valamikor Kétely /de lehetett Kéthely is /
-1492-benKéthel is mint Bálványosvár tartozéka említtetik.
-A régi lakók emlékét néhány helynév őrzi: 1644-ből Felső tábla, Forgókút, Alsó forduló,
Hegyeshegy, Gál Antal kertje; 1754-ből Forgókút. (Kádár: i.m. IV. 358.)
-1821-ben a Cziráky-féle úrbéri osztályzat szerint határa II-od oszt.
-Hodor szerint határa szép fekvésü és terjedelmes; jó borát, erdejét, kövér róna
szántóját, tágas legelőjét dicsérik.
-Jelenleg talaja kötött, közepes termésü, erdélyi fajta szarvasmarhát, juhot, lovat és
kevés bivalyt tenyésztenek.
-Nemes fajú gyümölcsei: alma, körtve, szilva, cseresznye és baraczk-félék. Ujabb
időben Ajtai István mintegy 12 holdas területet ültetett be nemes fajú gyümölcsfákkal.
-1754-ben Forgókút vagy oláhosan Funtina rivuluj, Padura Popi, Czikla,
Jonáskucz.
-1811-benVeresegyháza felé való forduló; Funácza; Böőd felől való forduló;
Czigla.
-1864-ben Teu Gyalu cse lung, Dimbu Stini, Koszta Ploptyilor, Stubii Ripa, Ritu
Fintinilor dülők.
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Tipikus fokozatos átváltozás magyarról románra.!!Fontos,hogy a valamikor
magyar falvak adatait is megismerjük,mert ez a mai élet alapja.Igy tartoznak ezek
a falvak a magyar örökséghez.
Kiss Károly
-1821-ben „....újabb időben Ajtai István mintegy 12 holdas területet ültetett be
nemes fajú gyümölcsfákkal.........”
L.Kádár József Szolnok.

Kékes Hires a Wesselényi vadászkastély,építve 1769-ben

Wesselényi kastély

Kékes község 1837

Még volt Magyar és Nyárló Kékes .
- Itt született 1896. augusztus 19-én Karácsony Emmy festőművész.
- Itt született 1911. április 24-én Debreczeni Árpád indológus.
- Itt született 1951. június 23-án Szilágyi Varga Zoltán grafikus, rajzfilmrendező.
-„Sok róna földjei szántói ,tágas bérczes –völgyes legelői,…..erős bora a
nevezetesebbek közé állítják határát.”
L. Hodor Károly
-„…határjaik hegyes és völgyesek,kevés búzát,rozsod,kukoricát,zabot
termelnek,erdejük van,szölejük nincs.”
L.Vályi
-1486-ben a faluban bort adnak el,
-1626-ban nemesi udvarházat említenek,
-1721-ben 94 köböl szántót és 13 kapás szőlőt regisztrálnak.
- Jelenlegi birtokosai (1898): báró Wesselényi Miklós, 1241 h. 889 öl, örökség br.
Wesselényi Miklós után. Némethi Sándorné szül. Fekete Karolin, fia Kálmán, 226 h. 524
öl, szerzemény, örökvásárlás útján a volt úrbéresektől.
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- Őslakosai gyaníthatólag szászok voltak, kik idővel teljesen magyarokká lettek.
Jelenleg a község harmada magyar, a többi oláh, kik a XVII-ik század második felében s
a múlt században kezdettek beszivárogni. Földmiveléssel, baromtenyésztéssel
foglalkoznak.
- Az eklézsia vagyona volt egy szőlő s egy erdő,-1643-44-1754-ben egy papi telek,meter telke,cinterem gyümölcsfákkal beültetve,10 drb
szántó 19 köböl vetésre való,7drb rétjén 19 szekér széna terem,erdeje,167 fürt szőlője.
-1721-ben határa kétfordulós, nagy része keletre és északra terül el, földje feketés
és vizenyős, sovány; kétszer szokták szántani 6-6 ökörrel. Búzát, rozsot tisztán termi,
szénája jó, van tűzre való erdeje, hadi út terheinek ki van téve, vásárba és őrölni a 2
mértföldnyire fekvő Szamosujvárra járnak. Mivelés alatt levő szántója 94 köb. férőü;
elvetettek ez évben 34 köb. ősz-, 9 köb. tavaszgabonát s termett 268 kal. búza, rozs, 81
kal. árpa, zab, 6 kal. kender. Van 4 véka tengeri vagy indiai (szerecsen) búzavetésük, rétje
15 szekérnyi, 13 kapásra való szőlőjéből 70 veder bort szüreteltek.
-Van 20 ökrük, 20 tehén, 7 borju, 80 juh, 3 méhkas, 19 disznójuk.
-1837-ben van nagy terjedelmü róna szántóföldje, tágas, bérczes legelője, szálas
tölgyerdeje, erős bora; határát a legjobbak közé sorolják.
- Termények: őszi és tavaszi búza, árpa, zab, len, burgonya, kender, és mesterséges
takarmányok.,állataik :magyar fajta szarvasmarhák, bival, ló. Gyümölcseik alma( pónyik,
batul, sóvári, kormos, gold pepin, aranypármen, nyári édes,borízű.)Körte( császár,
vilmos, pirosbelű, Szt János, cukor, pergament, téli, nyári)szilva( besztercei, kövér és
fehér) barack( többféle nemes és magról termett fehér húsú őszi és nyári) dió,cseresznye(
korai és kései fajták) Szőlő-muskotály, király, kövér, som, boros,leányka,
burgundi.kecskecsecsű, rizling,kadarka)és végül som.
Határhelyek:
-1622-ben Pusztaszőlő, Papszénafüve, Susu szántó, Akasztódomb, Papgyümölcse
kert, Kétpatak köze.
-1644-ben Alsó- és Felső forduló.
-1751-ben Lovásztelek, Karácson kútja, Hodostó, Mocsár, Sziloldal, Tér, Sz.
Miklós bércze, Fák vége, Pásztorok réte, Szarvaskert, Pujka-hegy.
-1754-ben Jana vagy Dellő kútja. Alsó fordulóban: Kopár domb, Nyirek,
Magyaros, Mátéhegye, Sujtó, erdők, Patakárka, Felső fordulóban: hegy megett, gát
alatt, Kenderföldek, faluerdeje, biróság földje, országútja. Szőlők vége, Szil, Lókert.
-1812-ben Felső fordulóban: Ravaszlyuk, erdő, Gazdagerdő végre, Dellő, Kétárok
közt, Puszták, Kisszél, temető alatt, hegy megett, nagy országúton alól; Alsó fordulóban:
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Árok, Berekfar, Karácson kútja, Almádi asztagfeneke, Büdöskút, Bereg megett, Sosoly
alatt.
-1864-ben Bartakút, részei: Nagyerdő, Mocsár, Mátéhegy, Nagyrét, Völgyerdő,
Barázdák, Doboka, Ravaszlyuk, Miklóshegytető, Dupa Gyál, részei: Láposhegy,
Katunáska, In butisa (büdöskuttal), részei: Costa Dormi (dolgosok pihenőhelye), Ruptur.
Hodostó, részei: Tirlage, Funacze. Berekbe, egykor bükkös, részei: Sosoj (állitólag
czigány név, nyulsóska), funtina lui Kracsin, Styob.

-1898-ban: Mocsár, Bathakút, Hegymegett, Szénafű, Kohán, Hodostó, Büdöskút,
Mányik felől, Berek, dülők.
L. Kádár József Szolnok
A dolgozat részére fontos eligazító határnevek:
-1622-ben szőlőt ,gyümölcsöt ,szénát termeltek .
-1644-ben ugar rendszerben dolgozik a falu.
-1751-a Lovász kert lovak tartására utal,(de lehet ,hogy csak a gróf ) a faluban van
tó,pásztorok élnek a faluban,a Szarvaskert és a Pujka domb grófi eredetű lehet,
-1754-ben a Dellő kút-delelő kutat jelent s körülötte nagy állatokataz uradalom és
falu tulajdonában,-még mindig kétfordulós ugar rendszerben dolgoznak. - a patak gáttal
volt elrekesztve feltehetően halászat céljából –kendert termel a falú- a falunak is van
külön erdeje - Bíróság földje, talán a helyi falusi bíróság földje lehet,de lehet egy peres
ügy eredménye is - Szőlőt még termelnek- Nyírek ,Magyaros ,Szil erdő fáira utalnakLókert ,biztos uradalmi elnevezés.
-1812-ben –még mindig két fordulós ugarrendszerben dolgozik a falu,- a Gazdag
erdő lehet gazda erő is ,de ha gazdag az föltétlen uradalmi erdőt jelentAlmádi asztag feneke - lehet gabona asztag, de inkább lehet gabonát termelő határrész
is. -1864-ben megjelennek az első román határnevek-Dupa gyaál,Katunaska stb(osztrák fennhatóság !)
-1898-ban újra csak magyar megnevezéseket olvasunk-(a kiegyezés után!)
Megjelenik a Dűlők elnevezés, amely az ugarrendszer végét jelezheti.
Kiss Károly,
- “……a báró Wesselényi Miklós gyárairól, a zsibói- kékesi- és g a l a c z i-
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r ól azon nemes adatom, hogy a nagy hazafi mint néprontó eszközöket eltörlé; holott tán
egyedül a zsibói 5000 pengőbe került volt.
L.Nagy
Kékesújfalu
- A középkorban főként szászok lakták települést, de a 17. században már vegyes
magyar - szász lakossága volt. A magyarok reformátusok, a szászok lutheránusok voltak.
A 17. századtól kezdve románok költöznek a faluba.
-A magyar lakosság aránya 1738-ban még annyira nagy volt, hogy a település
önálló református egyházközségként volt számontartva, pár évtized múlva azonban a
hívek megcsappant száma miatt filia lett belőle, mely Cegőtelkéhez tartozott.
L.Wikipedia
Kiscég
- A középkorban katolikus, valószínűleg magyar lakossága volt, de eredeti
lakossága korán elpusztulhatott, mert 1450-ben már románok lakták.
L.Wikipedia
Kis-czégi tenyészet-1903.
Tulajdonos : Wachsmann Kolozs.
A tenyészet helye: Kis-Czég, Kolozs vármegye.. Állomány 10 drb arabs fajta anyakancza,
melyekre a tulajdonos egy saját nevelésű «Holló» nevü arabs fajta mént tart.
L.Podmaniczky
Kolozsnagyida
-1492: a besztercei domonkosok H. Farkas Tamástól és Miklóstól két halastavat és
két házhelyet kaptak itt.
-1732-ben galambbúgos kaput említenek
L.Vistai András János
-1753-ból egy kúria van a faluban.
L.Wikipedia
-1940-ben a gazdakör elnöke Rápolthy Károly
L. EMGE
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Komlód

Teleki kastély

-10 ha kerttel. és a Dániel udvarház
-1684-ben Apafi fejedelem Komlódot
Hadadi Wesselényi Pálnak adományozta.
-Wesselényi István itt Komlódon töltötte
gyermekkora egy részét.
L .Wikipedia
Kőfarka
- Itt 1943-ban szórvány gazdakör működött s 1943 májusában gazdanapot
szerveznek.
L .Erdélyi gazda 1943 május 1
Középfalva
- 1602–1603 között lakóit Basta német, vallon zsoldosai gyilkolták le. A
magyarság helyére románok költöztek.
-Itt hunyt el 1894 november 30-án Veress Ferenc történetíró, mérnök az emigráns
Veress Sándor öccse, 1848–49-iki honv. tüzér-őrmester, ki Sarkadon, Biharmegyében
1830 december 3-án született, apja ottani ev. református lelkész volt. Bátyja hívására
Romániában telepedett le, hol gazdatisztje lett Obrenovics Mihály szerb fejedelemnek,
majd a Stirbiei hercegnek s 30 évi kinnléte után tért vissza, megvásárolva Bethlen Aurél
gr. neje után bírt itteni birtokát, híres gazda volt.
L.Kádár József Szolnok
- Itt 1943-ban szórvány gazdakör működött s 1943 májusában gazdanapot
szerveznek.
L. Erdélyi gazda 1943 május 1
Magyarberéte
-Gyümölcse jó terem, a szőlője elpusztult. Földje sárga agyagos, a búza jó………
-1503-ban curiát emlitenek ”.....a község legnagyobb része …......német neve
ellenére magyar...”/Szászberéte/a község déli részén gyümölcsös és szőlők vannak....”
Gyümölcse jól terem,szőlője elpusztult 1750-ben 312 köbölnyi szántója,
67 szekér szénát termő rétje és 12 vederni bort termő szőlője van.Határnevei: 1864-ben
Szakadás ,oldalas hegyes föld szőlőkkel, 1898-ban Szilvás dűlő,Szőlők, Körtve fánál.
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-1750-ben határának harmadrésze termékeny, kétharmada terméketlen, jövedelmét
barma és terményei képezik, melyeket Beszterczén árusítják. Két fordulós határa 6–8
ökörrel szántható, évenként trágyázást kiván, de különböző okok miatt nem szokták
trágyázni. Egy köböl őszi és tavaszi vetés 6 kalangyát, kalangyája egy-egy véka szemet
ad. Szénafüvének harmadrészét évenként, a többit fordulónként kaszálják. Must vedrét 17
krajczáron árusítják. Erdeje elegendő tűzrevaló fát ad, legelője igen kevés, azért a
szomszédos községekben szoktak bérelni.
-1822-ben két fordulóra osztott határa adózás tekintetében 4. osztályú. 1750ben adó alatt van 312 köbölnyi szántó, 67 szekér szénára való rétje, 12 vedernyi szőlője,
20 ökre, lova, 16 tehene, 6 borjú, csikó, 23 juh, 13 sertés, 8 méhköpü.
L .Kádár József Szolnok
-Határhelyek: 1644-benVerőfény és Tövises szántók.
1754-ben Ref. temető, Bálint oldal, Verőfény, Dellőpataka.
1812-ben Alsó fordulóban: Nádas; Felső fordulóban: Dellő.
1864-ben Horgos, hegyes, oldalos, szántóföldek; Prelunka, hegyes, oldalos
szántóföld; Szakadás, oldalos, hegyes föld szőlőkkel; Dumbrava, határrész erdővel;
Csiples, erdő darab.
1865-ben Arany csorgó, patak.
1898-ban Szilvás dülő,Csikuj dülő, Sárkányos, Szilek alatt, Szőlők, Szakadás,
Nádas, Horgos, Nagy pólyán, Körtvefáknál.
-Lakói főként szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkoznak.
L.Wikipedia
-1940-ben a gazdakör elnöke Rémán Péter Anikóé
L. EMGE
Magyarborzás
-- Entz Géza által összeállított kimutatás szerint udvarháza volt.
L.www.adatbank.ro/html/alcim_pdf3559.pdf
„…tiszta búza ’s főképpen a törökbúza ,mint a mezőségi határoknak választott
neme bőven terem ,erdője kevés szőlője gyümöltsöse kevesebb.”
L. Hodor Károly
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A bodzáról van elnevezve.
-1437-ben curiát és halastavat osztanak el.
-1491-ben egy halastavat a Mellyes vizében engedett át az új tulajdonos.
-1492-ben egy halastó megépítését tiltják.
-1499-ben udvarházat , a hozzá tartozó földeket és 9 jobbágytelekbe tulajdonost
iktatnak be.
-1591-ben bordézsmát fizetnek.
Magyar falu volt.
-1707-ben II. Rákóczi Ferencz fejedelem idejében itt két salétromfőző üst volt,
lőporgyártásra felállitva.
- 1721-ben 225 köbölnyi szántója és 9 kapás szőlője , amely 72 veder bort ad
-1811-ben egy szőlőt adományoznak,
- 1821-beli Csiráky úrbéri összeírás szerint adózás tekintetében határa a II.
osztályba tartozott.Földje a hegyek aljában sárga agyagos, feljebb barna, trágyázva nincs,
ezért kétszer szokták szántani; tisztán termi az őszbúzát, szénája meglehetős jó, tüzelésre
való erdeje van…………... Sót szállithatnak. Őrölni és vásárba 2 mfdre fekvő
Szamosújvárra járnak.
-1825-ben a Magyar hegyben adományoznak szőlőt.
Lakosai földmiveléssel és baromtenyésztéssel foglalkoznak.
.Termelnek:búzát, árpát, zabot, kendert, török búzát, borsót, lencsét
Határhelyek:
- 1622-ben Hágó hegy, Hosszú (Hozzú), Négy-Polgárság föld, Polgárság föld,
Rétkút, Éhmező, Kerten kivül, Puszta szőlő.
-1644-ben Dellő, Hosszú hegy, Kenderhely, Végláb, Bőd felé, Felső tábla,
Tornáczkút, Hortus, Rézkút és Rétkút, Határhid, Apathi felé, Szőkeszer, Bikás, Gál Antal
hidja, Kovács rét.
-1754-ben Nagy utcza; felső forduló: Kenderhely, Bíróság réti, Kovács réti, Hágó
hegy, Hosszú bodojo, Tornáczos kút, Éhmező, Rézkút; alsó forduló: Bődi határszél,
Bikás, Gál Antal hidja, Mélyespatak, Új szőlőhegy.
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-1812-ben felső fordulóban: Kovács réti, Hágó, Bodoló, Fácza, Poján, Szénafű,
Kenderhely, Falu rétje, Szendelyeskút; alsó fordulóban: La podu Balasanuluj, Bikás, Bődi
híd, Nagyrét, Magyarhegy (szőlő).
-1864-benI. Száraztó, magas határrész, egy tóval; részei: Riticsel, Puturosza,
Gyelnitsorás. II. Nagyrét. III. Akásztéj; részei: Jászlos, Borsó-pad, Pogyerej,Csorgók. IV.
Farkas föld; részei: Hosszú hegy, Borzas. V. Fundetura; részei: Hegy, Tekenyős, Kutak,
Ritka fák. VI. Nagyerdő. VII. Bodolóba; részei: Iratvány, Kovács rét, Apáti patak megett;
Kenderhegy, fácza Zsiilor. VIII. Dumbráva; részei: Csupuj oldal; Szélke. IX. Poján;
részei: Fácza, Dumbráva, Kurpiny, Brányist
L. Kádár József Szolnok
Megjegyzés : 1754-ben még nincsenek román elnevezésű határrészek.!
Kiss Károly
Magyardécse
- Itt született 1927. december 22-én Lászlóffy Ilona, leányneve: Márton Ilona a
kolozsvári egyetem pedagógusa, pedagógiai szakírója.
-Itt született 1941. augusztus 3-án Kiss János Botond biológus, ornitológus.
-Itt született 1928. január 28-án Márton Ráchel műfordító, szerkesztő.
L.Wikipedia
-Főleg cseresznyéjéről híres .Minden évben cseresznye majálist szerveznek június
hónapban 1893 óta.
L.Nagy-Tóth Ferenc II
-1893-ban szervezett először cseresznyeünnepet Magyardécsén az uraság, Bethlen
gróf.
L .Szabadság 2013 július 2
- Décse, alig lehet kétségünk ez iránt, Szolnokvárához tartozó föld volt s mint
ilyennek birtokosai várjobbágyok voltak. Ezek azonban jól lehet, a várföldeket nem
örökjogon birták, a folytonos apáról fiúra való átöröklés folytán, itt is, mint mindenütt a
XIII. század vége felé, már sajátjokul tekintették a vár földjeit, adták-vettek a nélkül,
hogy valaki a jogczímért kérdőre vonta volna őket.
-„Szorgalmas lakói földműveléssel és főleg gyümölcstermeléssel és kereskedéssel
foglalkoznak ősidők óta „”
-1353-banDécse határait kijáratták Bálványosvára felől, mert némely földek
időközben jogtalanul a várhoz csatoltattak.
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-1454 évben Décsének határát Bálványosvár és Vicze felől újból kijáratják
-1466-ban Szentgyörgyi és Bazini gróf János vajda meghagyja Apaffy Mihály,
Bethlen Márk és Antal kérésére a bálványosi várnagynak, hogy ezek itteni határaiba kárt
ne tegyen s azokat a határokat tartsa meg, melyeket már előbb kijárattak.
-1472 –ben Bálványosvára birtokosa ellen tiltakoznak egy itteni határrész
elfoglalása miatt.
-1523-ban perbe fogta a Décse mellett lévő erdő, legelő és Daróczpataka nevű
földrész birtokjoga iránt.
-1622-ben”.....számára egy szup(tán szup vagy cup) almafát adományoznak
„Egyedüli kereset forrását a cseresznye,körte, alma, dió képezi,melyet a szomszédos
városokban árusít -főleg Szamosújvárt” 1750-ben Élelmét szántóföldje szolgáltatja.
Kertek jövedelme 612 frt( a must vedre 15 kron) Őszi búza termett 555 köből, 952 veder
bora, 358 tehenük van, 131 méhkasuk .
-1866. évbennemesi jogú birtokosai: br. Bánffy Dániel, gr. Bethlen Sándor, br.
Bornemisza Ignácz (Kolozsvárról), Székely István (Felső-Oroszfaluról) és legifj. gr.
Teleki Domokos (Kozárvárról).
-Jelenlegi birtokosai (1898): gr. Bethlen András; 176 k. h. örökölte atyja gr.
Bethlen Sándor után. Flórián János; 232 k. h. öröklés öcscse után. Nagyobb közrendü
birtokosai még: Balla Ferencz, Mihály, Márton és János, Dénes István, Daróczi Ferencz
öröklés és vásár útján.
-Mióta róla írott adataink vannak, azóta egyike a legrégibb tiszta magyarlakta
községeinknek. 1643 és 1678 körül új telepesekkel szaporodik. Irott adat nem bizonyítja
ugyan, de jellemző nyelvjárása arra enged következtetni, hogy részben székely földről
kerültek ide, s e véleményben volt a megye történetének alapos kutatója s írója Torma
József is.
-Szorgalmas lakói földmiveléssel és főleg gyümölcstermelés és kereskedéssel
foglalkoznak ősidők óta. Nagyon vallásosak…….
-Éghajlata magas fekvésénél fogva sem egészséges, talaja vizenyős
……….gyakori; de gabonának, gyümölcsnek kedvező. Jég ritkán bántja, szélnek ki van
téve.
-1750-beli hivatalos összeírás szerint két fordulós határa hegyes, völgyes,
kétharmada termékeny, harmad része terméketlen és nem használható. Egyedüli
keresetforrását a cseresznye, körtve, alma, dió képezi, melyeket a szomszédos városokban
árusít, főleg Szamosujvárt, melytől 5 órai távolságra fekszik; élelmét a szántóföldje
szolgáltatja, melyet kétszer szoktak rendesen 6 ökörrel szántani, de trágyázni a határ
magas fekvésénél fogva nem lehet.
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-Egy köböl őszi vetésből lesz közepes terméskor 4 kalangya s egy kalangya másfél
véka szemet ad. Tavaszi vetése a zab, ebből egy köböl 8 kalangyát terem s kalangyája 2
vékát ereszt; a must vedrét 15 kron árusítják. Erdeje a szükséghez mérve elegendő.
Legelője kevés, nagyrészben a szántóföldeken legeltetnek. Szénája a vetések közt levő
réteken terem.
-Kertek jövedelme 612 frt 27 kr. Őszi búza termett 555 köböl, rozs 5 köb. és 3
véka tavaszi a törökbúzán kivül 172 köböl és 3 véka, törökbúza termett 13 köböl és 3
véka, szénája 272 szekérrel, 952 veder bora; van 4 ló, 4 ökör, 151 bornyú, tulok, 358
tehén, 72 juh és kecske, 58 két éven felüli sertés, 131 méhkas adó alatt; pálinkafőző üst
jövedelme 1 frt 30 kr. …….
-1822-ben határa 3-ad osztályú. Adó alatt van 453 3/4 köböl szántója, 122 3/4
szekér szénaföldje, 1008 vedernyi szőlője, 26 ökre, lova, 75 tehene, 6 bornyú, csikó, 75
juha, 15 sertése és 15 méhköpű.
-Jelenleg határának völgyes része termékeny, de az oldalos rész sovány és
terméketlen, a lankás oldal trágyázva jó termést ad; főterménye a búza és tengeri. Állatai
magyar fajta szarvasmarha, juh s vegyes fajú sertés.
-Gyümölcsfáit az újabb időben nemesiti, különben a határon szerteszét nagyban
termelik az alma, körtve, szilva, dió, őszi baraczk különböző fajtáit, melylyel
kereskednek.
-Forrásai közül a Nádaskút és Nagyhid csorgó kitűnő vizet szolgáltat.
Iparágát szövés, fonás képezi, házi szükségletre, ezen kivül egy pár kályhás foglalkozik
iparszerüleg, készítményeit a szomszédos községekben árusítva. 1750-ben volt 5 fazekas,
2 ács, 1 asztalos, 1 kertész és 3 czigánykovács iparosa. Jelenleg két kályhás látja el a
vidék szükségletét zöldmázos kemenczékkel.
-1898-ban az EMKE népkönyvtárt állitott fel………
-Jelenleg másodrendű meteorológiai állomás.
Határhelyek
- 1269-ben Poloscca víz. Szakadat (Chakadat) hely. Gokorsum hely. Dycha folyó.
Vertezs (Fertyz) hely. Nádas vízfő. Ispán-leseje (Yspanlesuy) hely. Darócz (Droch)
zápor-patak. Egres (Egrys) folyó.
-1334-benNagyréd, a Nagy-Szamos mellett. Csipkés, hegy. Nádasbüki (Nadisbiky)
erdő és patak. Ispánlese (Spanlesy) hegy. Daróczpataka. Kapusd, út. Likashatár.
Mellyespataka.
-1353-ban Malomsoka (?) (Malonsokw) hely. Kapus, hely. Darócz-patak. Szépfa
(Scepfaa) földrész.
-1454-ben Daróczpataka.
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-1622-ben Deczieh, Farkas urdo (a királyi út mellett). Gyertianos.
-1643-ban Disznóverem, Majorhidja, erdő.
-1754-ben Csertesz, szőlőhegy. Három domb, temetőhely. Felső forduló: György
omlója, Óriás vége, Nagyút, Vereshegy oldala, Országútja, Nádaskút, Czirahegy. Alsó
forduló: Nagyhid, Margitai út, Határfa, Törösbükk árka, az Ajbércz, e két utóbbi erdő.
-1812-ben felső fordulóban: Gyertyános, Kukuri vagy Farkasütő fa, Óriás, Juhász
oldal, Rikuta, Malomba menő út, György ombéja, Pallos hágó. Alsó fordulóban: Határfa,
Margitára menő országútja, Kőbánya, Czirehegy teteje, Szőlőhegyek vége, Nagyhid árka,
Váraljai országút, Vágás.
-1831-ben Nagyút, Óriás, Végkút, Juhász oldal, György omlója, Gyertyános,
Határfa, Puszta, Vágás, Kőbánya, Galló hágó teteje vagy Gyertyános, Disznóverem
cserje.
-1864-benMálom bükk, erdő; Kőszeges, kövecses oldal; Csétomlás, szakadozott
hely; Juhász oldal, legelő; Kőmacska, meredek; Keselyös; Keselyös allya; Kalota, kopár
hegyoldal; Magyaros, kút; Véh kuta; Óriás; Tölgyes, Eperjes, Farkaslyuk, erdős helyek;
Bércz út, Vészverés; Galambos, erdős hely; Várhid; Kecskehát, kövecses oldal; Őrmező
mege; Őrmező bércze; Ereszvény, Szállás domb; Marosaja; Közbércz mege; Vereshegy
oldala; Kukuri; Pétermezeje; Miklósverem, Pallós, erdős helyek; Kiskő verem, Pálfi
János, erdős helyek; Esztergály, Méhút oldala, Gyertyános, Nádaskút, hegyi forrás;
Vágvány, Koresztur szege, Andráshidja, Borzlyuk, Kőverem, Nagy Czilája, Hideg oldal,
Kollát, Vágás, Kert allya, Vásáros út, Rétkútja, Függő, Marczi kertje, Balint deszka,
Macskalyuk, Puszta szőllő, Hegyeshegy allya, Nyírszeg, Hidegkút, Régi akasztófa,
Hegyeshegy oldala, Lüget, Hármas verem, Kis patak köze, Gyűrűs allya, Lunka,
Lunkabércze, Hosszúmező, Lapát oldal, Toros bükk, Kovács szene, Határfa, Kőbánya,
Kerekmező, Vámos verés, Horgas irotvány, Hitvány hid, Lüget allya, Nádas, Hosszúbükk
allya, Méhkút, Kovács keresztje, Borostyános, Szénamező, Nagyhid, Barta, Nyír, Erős
tető, Szabja hegye; Nagyhegy, Kotyor, Czire hegy, szőllők; irotvány. Feketeszék,
Várhegy allya, Körtvélyes bércze.
L .Kádár József Szolnok
-A XIX. század fordulóján Magyardécse lakóiról-akik betelepítik a Nagy
hegy,Kotyor, Cirehegy s utólag a Pusztahegy oldalait- megállapítják,hogy „a szükség
kényszere folytán innen kerülnek ki jobbára a vidék vincellérei”.
-Déscichegyi „gyarmatukon” is az ő munkájuk nyomán folyik minőségi szőlészeti
és borászati munka.
L.Dr. Kós Károly A Mezőség néprajza.
-A Beszterce-Naszód megyei, Árpástó községhez tartozó Magyardécsében idén
119. alkalommal szervezik meg június 24-én a hagyományos Cseresznyemajálist,
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amelyen az érdeklődök a környéken honos 68 cseresznyefaj mindegyikét megkóstolhatják
s amely legelőször 1893-ban volt megrendezve.
L. Erdély ma 2012.június 22
- Az Arany és a Buzgó őshonos décsei cseresznyefajták. Keményhéjuak és jól
szállíthatók.
L. Erdély ma 2013.január 13
Gyümölcsfáit az újabb időben nemesiti, különben a határon szerteszét nagyban termelik
az alma, körtve, szilva, dió, őszi baraczk különböző fajtáit, melylyel kereskednek. Az itt
termelt gyümölcsfajok, almafák: batul, ponyik, sóvári, rozmaring, eper, fejér, bone, török
muskotály bone, páris, fontos, tányér, vékony héju, piros, angol parmen, szász czúp, piros
szász. Körtve-félék: téli, árpa, búza, cseresznyével érő, franczia, veres havasalji, vérbelü,
őszi, téli, nyári Lőrinc-Kovács, Vilmos körtve. Cseresznyék: májusi, hólyagos, diódi
pungurácz vagy ropogós, veres szemű. Baraczk: kajszi, őszi, tengeri. Diók: fás, tökös.
L.Erdélyi utazás Magyardécse

Cseresznyeszedő kászuk (Torockó, v. Torda-Aranyos m. és Magyardécse, v. Szolnok-Doboka m.)

L.M.N.L
Magyarnemegye
-1514-ben 'Szász- vagy Magyarnemegyé'-nek (Nemege hungaricalis alio nomine
Nemege saxonicalis) írták. 1530-ban Magyarnemege.
-A középkorban valószínűleg szász, a 16. században magyar jobbágyfalu volt.
- 1896-ban a magyar állam református bukovinai székelyeket telepített be a volt
Földváry-birtokra, részben Andrásfalváról, részben (ugyancsak andrásfalviakat) az AlDunától. Minden család házat és 25 holdat kapott. Az ún. Telep utca eredeti lakóinak
nagy része azonban hamarosan elköltözött, mert földjeik gyenge minőségűek voltak.
Házhelyeiket és földjeiket részben a magyarnemegyeiek között osztották ki, részben
újabb magyar telepeseket költöztettek be Kalotaszegről és Erdély középső részéről.
-A falu híres hagymatermesztéséről.
L.Wikipedia
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke ifj. Albert István
L. EMGE
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L.Erdélyi gazda 1943 május 1

Mányik
- A középkorban Doboka vármegyei magyar jobbágyfalu.
- Beleolvadt a közvetlenül mellette feküdt Körtvélyes falu.
L.Wikipedia
-1466-ban Mányik összes birtokosai: Járai Pál, Rődi Cseh János és Miklós, Kendi
Antal, Cseh Balázs, Toldalagi András és fia Balázs, Hadrévi János, Sztrigyi Miklós és
Mányiki Nagy Simon az erdélyi vajda előtt panaszolják, hogy a Mányikhoz tartozó Kisés Nagy-Stang nevű földeket Szentiváni Székely Mihály, Zsombori János, Novaji Miklós,
Zsombori Röd Benedek és András és Mátéi István Zsombori Székely László beszterczei
várnagy által erővel elfoglaltatták, ugyanakkor azonban ezen elfoglalók viszont arról
panaszkodtak, hogy a mányikiak azon földrészeket bitorolják s magukat abba a
Zsomboriak ellentmondás nélkül be is igtattatták.
-1538-ban egy udvarházat eladnak.
-1543-ban……..itteni udvarházukat a Lovásztelek nevü Mányik és Szentmiklós
közt fekvő völgygyel együtt ……. Eladják
-1581-ben ……nemesi udvarházával itteni részében és Lovásztelek nevü rétjében,
mely Kékes és Aranyos-Szt-Miklóssal határos……………..,
-1588-ban …..egy itteni halastó felállitásától a Mellyespataka vizében eltiltják.
-Az 1603-ik évi összeírás szerint teljesen leégett, szőlőhegye is elpusztult.
-1665-ban 2 itteni puszta udvarházukba magát igtatni akarta,
-1786-banbirtokosai: br. Kemény Simon, gr. Teleki József, gr. Teleki Imre , gróf
Teleki Gáspár ?, gr. Teleki Ádám.
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-Jelenlegi birtokosa (1898): br. Kemény Gyula, 483 h. 1384 öl; örökség, atyja br.
Kemény Domokostól.
- Egykor népes magyar falu lakosait Géczi Péter hajdui pusztitották ki Básta és
Mihály vajda idejében 1602–3-ban utolsó emberig.
-1721-beliösszeírás szerint e hegy aljában keletről nyugatra nyiló völgyben fekvő
község határa két fordulós, inkább tavaszi, mint őszi vetésre alkalmas, földje félig fekete,
részben vörhenyes sárga és sovány, 6 ökörrel kétszer szokták szántani. Vegyes gabonát
terem, erdei szénát csinálnak, őrölni egy mértföldnyire járnak, erdejének úgyszólva csak
neve van meg. Hadi út terheinek kitéve nincs s nem is dolgoznak a hadi úton. Vására
Szamosujvár, melytől 2 mértföldnyire fekszik. Termőföldje 139 köböl, terméketlen 15
köböl férőű. Elvetettek ez évben 18 köböl őszi, 8 köb. tavaszgabonát s termett 181 kal.
búza, rozs, 79 kal. árpa, zab, 28 kal. kender, van 2 1/2 véka indiai vagy szerecsenbúza,
más szóval tengeri vetésük. Rétje 83 szekérre való, adóssága 6 frt. Van itt 31 ökör, 20
tehén, 11 bornyu, 2 ló, 79 juh, 3 méhkas, 39 sertés.
-1821-ben határa 2-od osztályú.
-1837-ben e kicsiny falu határa is kicsiny, a búzát, törökbúzát bőven termi. Erdeje
kevés, szőlője még kevesebb, legelői lankások és jók.
-Jelenleg határának földje agyag, rézvörös poronddal vegyitve; trágyázva
termékeny. Terményei: kevés őszi és tavaszi búza, árpa, tengeri, zab, burgonya és kender.
Állatai: erdélyi fajta szarvasmarha, sertés, juh és kecske. Gyümölcse: alma (batul, pónyik,
sóvári, párisi, nyári édes, borizű), körtve (rozsdás pergament, Szt-János és czukor), szilva
(beszterczei, húsos és fehér), baraczk különböző fehér húsú és magról termett őszi, dió,
cseresznye, szőlő (kövér, som, király, boros, muskotály, leányka és kecskecsecsű.)
Határán Kassay Béla lekenczei lakosnak van 4 kövű gőzmalma. Van kevés
épületköve.
Határhelyek
-1644-benTövisköze, Tűzpalló, Hegykút, gyalogút, ösvény, nagy barázda, Melles
szél, Sulcus major.
-1754-ben Alsó forduló: Strimtura, régi magyar temető, Mellyes.
-1812-ben Felső fordulóban: Pe loku maristyine, la Mora Szarvadi. Alsó
fordulóban: temető, la Kapu gyin soz Kinyipistyiluj-Kenderes.
-1864-benMalaistinile, részei: Cigleria, Dupe kurtye, Ritizelu. La Mare Szelevagyi
(?) részei: La zsugasztri, La groptile Torni (?) La szeretule, La csuhe, Borsoveju
Borsóhely, Dupe gyál, La teu Zsimboruluj, La krisligetur. Funaczile, részei: La huptine,
Pe pogyerej, Groptyile Telekest, In dosz, La funtina Kovácsuluj, Pe gyál. La peri popi,
részei: Turmasu-Turmás, Puszta, La viile Buksi, In rezáre, Pe dosz. Kasztajile, részei:
Gropu Szelasi, Kálya Mateuluj, Dupe vij, Pe Kezeruse, Kiveptyistile, Ritu gye lunge szat.
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Viile. Pudura szetyászka, részei: fundeture, Kererilye, Kosztana, La szature, Pedura
lunge. Garaleu (Erdő) és Tatármart, az utolsó tatárjáráskor itt (1717 vagy 1790 ?) egy
elmaradt tatárt gyilkoltak le. La Gredin (udvari erdő). Gyálu puszti (udvari erdő).
Hegyesa (udvari erdő).
- 1898-ban Riticsel-Kis rét, Kásztá Szereturilor, Funacze Garalleo, Rezorile mecsuku,
Peri Popi, Akasztéj.Akasztó
L. Kádár József Szolnok
Visszamagyarosítani próbált elferditett magyar határnevek 1644-től amikor
még magyarok a határnevek, 1864-ig amikor már csak vissza lehet következtetni az
eredeti magyar elnevezésekre.
Kiss Károly
Mezőerked

Lázár majd Bethlen kastély

- A 17–19. században főbb birtokosa a Lázár család volt, akiknek már a 17. század
közepén udvarházuk állt itt.
L.Wikipedia
Mezőkecsed
- az 1912-1913-as évek sok esője ellenére,itt sikerült kivitelezni a vízművet.
L. Balaton Petra
Mezőköbölkút
-1297-ben Kubulkuth néven említik először. 1332-ben saját plébániatemploma
volt.
L.Wikipedia
- Nagy (szül. Lakatos) Julianna 1943. május 8-án született az Erdélyi Mezőségen, a
Beszterce-Naszód megyei Mezőköbölkúton szövőasszony,népi iró,
költő,önélretíró,parasztkrónikás.
L.Ozsváth
Mezőszentmihály
- -1329-ben Budatelke határosaként szerepelt, de említették Búza metálisában is a
Lompérthegyese felőli oldalon .
-„….ZenthMyhalthelky Tho nevű halastóba és a rajta levő háromkerekű
malom ….-1501-”
L.Wikipedia
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- az 1912-1913-as évek sok esője ellenére,itt sikerült kivitelezni a vízművet.
L. Balaton Petra
-1941-ben a gazdakör elnöke Borbély Kálmán.
L.Erdélyi 1941-1942
Mezőszílvás
- 1332-ben plébániatemploma volt. Lakossága ekkor még magyar volt, de a
település még a középkorban ismeretlen körülmények között elpusztult. 1448-ban
már Pusztaszilvásként említik, de pár évtized múlva románokkal települt újra, mert 1473banmárOláhszilvás néven említik.
L.Wikipedia
Mezőőrményes

Rákoczi –Bánffy kastély.

-A csíki székely hadak hadnagyai Nemes Jánosnak, a táborban lévő hadak
fellázadásáról, az örményesi kastély feldúlásáról. Kelt Örményesen 1674. decz. 14.
-„ Innét uram tegnap mindennemű lábas marhát, kinek és kiknek informátiójából
nem tudhatjuk, elhajtották, úgyannira, hogy talán még lúd is nem maradott,…..”
-„….egy pénzérő valamire való jók nem maradtak semmi az boron küllyel, azokat
is mód nélkűlt elböcsátván (!), néhult bokáig jár ember az pinczében.”
L.Székely oklevéltár VI.k.
-B. Nagy Margit -Kelemen Lajosra hivatkozva – megemlíti, hogy a legújabb kori
kastély ma is álló gabonása lehetett a 17. századi udvarház.
L.Mordovin Maxim.
-Lorántffy Zsuzsanna örményesi fejedelmi birtokán a fejedelem telepíttetett
éneklőmadarat a virágoskertbe.
L.Csoma-Tüdősné
-„….az falu felett igen szép szálas, csereerdő, az udvarhoz való, mellette
napkeletről ugyan a falu felett vagyon a falu szőlője.”
- Az falunak napkelet felől való végin kívül, az hegyen vagyon az úr őnagysága
szőlője, délről az völgynek nádas tóhelye.
- A káposztáspince
Ezek alatt az házak alatt vagyon egy káposztáspince,……….. A pincében vagyon

332

negyven koszorú vereshagyma, fokhagyma harminc három koszorú, egy kád új sós
káposzta és egy átalag. Azonkívül egy üres káposztáskád, jó erős. …….Vagyon egy faásó
és harminc fő káposzta, a mester gerendán vagyon négy kötés csombord.
- Az ajtóhát megett vagyon két guzsaly, két matolla; más szegeletben is két matolla
s egy guzsaly. Két vizeskorsó.
Sütőház Ez az sütőház épült földtéglából, régi mészvakolás………… Balra vagyon
egy fejér cipó sütő kemence,……
Hosszú palota
“az gerendákra valami szőlőtartó állásokat szegeztek fel…………. vagyon egy hordó
méz, urn. nro. 30, vagyon három szuszék, ketteje küssebb, egy nagyobb. Az nagyobb
üres, az két küssebben egyikben kendermag vagyon metr. 14, az másikban köles……
Vadnak hús- és szalonnatartó állások nro. 3,melyeken vagyon két szalonna,……
Ugyanott vagyon egy kertész keziben való barázda lineázó spárga.
Vagyon egy kecskékre csinált állás…………. melyen vagyon sajt nro. 39……
Túró hét tömlő, azonkívül fél tömlő megkezdve………alatta vagyon egy jó húsvágó tőke,
mellette font vagy kompona kövekkel együtt/
Kompona=1. az erdélyi fejős juhászatban egy fejősjuh után egy fejési idényre
a jószág tulajdonosának a juhásztól járó, legelőtől és egyezségtől függően változó
túrómennyiség. A Mezőségen egy anyajuh után: egy fél kompona (16 font) túró és 1
kg orda jár. – 2. A juhász által a sajt mérésére használt, keményfából faragott
kétkarú serpenyős mérleg. A serpenyők zsineggel vannak felfüggesztve, súlyként
előre megmért köveket használnak.
Kiss Károly
……… Só vagyon negyvenöt apróra darabolt darab. Vagyon egy deberke juhvaj urn.nro.
4, más deberkében oct. butirii 4. Vagyon egy dézsa orda, urn. 3, vagyon hét gyalai apró
deberke, üres, egyikben magyaró vagyon. Vagyon égettboros apró átalagocska nro. 5.
Vagyon egy halas átalag és egy égettbor főző cseber, csöv nélkül, vagyon egy küs
kasocska, mely is félig vagyon üvegkarikákkal. Vagyon méznek való korsó nro. 4.
Vagyon egy nagy, 2 fülű fazék, melyben vagyon aszú egres oct. 4, cseréptál
5….deberke=túrosbödön.
Vagyon három fazékban begyúrt rózsa, vagyon egy veres cserép abárló, aszú rózsa
benne; vagyon egy öreg fatál, vagyon egy szita, abban komlós korpa, egy csuporban egy
küs vaj. Vagyon egy rossz láda, árpakása metr. 2. Vagyon bécsi hintóhoz való csatos
szíjak nro. 11, vagyon egy feredőkád, melyben vagyon liszt metr. 2…….
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Az második ház
Ebben az házban vagyon egy besztercei berbence=1/4 hl.-nél kisebb boroshordó.
Az harmadik ház
Ebben az házban vagyon hét apró átalag……….
Átalag=Kb. 70 literes tokaji boroshordó. Nevezték félhordónak is.
Vagyon egy új, viski lentörő, melynek ezen a földön természeti szerént való
találója volt Sz. Viski János uram……… egy pár késafa egész készületivel. Vagyon két
új lőcs, két lőcskáva. Vagyon egy fél szekérlajtra (!)
A negyedik ház
-„… vagyon egy igen friss, új, béllett ajtó, négy ászokgerenda, kerékfal-fa
huszonöt, hat új lőcs, új kávás, hét léc, boroshordó üres huszonnégy. „
Az ötödik házban
-„…vagyon kész kézvonolt abroncs nro. 60. Ászokgerenda nro. 2. Üres boroshordó
nro. 21. Mézszűrő vagy serszűrő kas nro. 2.
Az hatodik ház
-“……vagyon az Dari tón való malomhoz való kőpadnak fája nro. 12. Kész
kézvonolt abroncs nro. 40. Kádározó öreg gyalu nro. 1. Egy sajtóhoz való sfrófos orsó
nro. 1.
- Az paloták előtt való filegória alatt való küs bolt.
Vagyon benne rókabőr, készen, csáválva nro. 28. Kucsmabérlésnek való bárány csáválva
nro. 11. Fejér csávált báránybőr, bérlésnek való nro. 22. Két üvegpalack, sróf nélkül való,
nro. 2. Égettboros töküveg 4. Bokály nro. 2. Fazék …….Cseréptál nro. 5. Fatányér nro. 3.
Égettboros, fejér-tarka mázú korsó nro. 2. Lábas kristály nro. 2. Szöszgombolyag nro. 2.
Egy darab vékony talp. Dohány harminc kötés.
A pincetorok felett való cipósbolt
Vagyon benne egy öreg gyalu. Egy szakadozott madarászó háló……
A felső soron levő paloták.:
Az első palota
Vagyon egy szőlőhordó putton is……..
Az második palota
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Vagyon négy új bőrrosta és két hordó is, egyik boros, másik halas. Vagyon egy pisztráng
hordozó kis átalag……….
Az hatodik palota
Ebben vagyon köles cub. 40. Törökbúza cub. 65. Amint hüti szerént referálja az úr
őnagysága hütös kolcsára…… Fejér juhbőr csáválva nro. 13. Fekete nro. 12.Fejér
báránybőr nro. 39. Fekete nro. 32..
Paloták végiben való filegória
Vagyon negyven spárga dohány………….
Pince
-“…….fagarádicsa, melynek közepin egy borvető, hosszú korcsolya,…… Ezen kívül
négy vagyon apróbb,…… egy gyümölcstartó állás, más egy hústartó állás…… egy fejér
kenyérsütő, négyszarvú tekenyő. Három kazuk (!) szurok egészen, kettő kezdett. Vagyon
egy borvonó hosszú kötél is és egy húsvágó pad………
Pecérház
-„……az gyümölcsöskertben belől építve.
Gabonásház
Ez a gabonásház hosszan fekszik délre, az gyümölcsöskerten kívül az udvaron,
az istállók előtt,……….. Belől nyolc szakaszokra csinált, karókra formáltatott és közepin
jó tágas eresze lévén. Vagyon az első szakaszban jobb kéz felől, az ajtón belől búzaliszt
metr. nro. 80. Az második szakaszban vagyon árpa metr. nro. 2. Az harmadik szakaszban
vagyon rozs metr. nro. 30. Az negyedik üres. Az ötödik szakaszban vagyon rostaalj búza
metr. nro, 160. Az hatodik szakaszban vagyon korpa metr. nro.100. Az hetedik
szakaszban vagyon árpaliszt metr. nro. 12.Az nyolcadikban vagyon második szakasztás
búza metr nro. 12.
Az gabonás közin való ereszben két régi feredőkád,vagyon benne zabliszt metr.
nro. 8.Vagyon tizenkilenc új szőrzsák, vagyon egy abrakmértékecske is.Vagyon kívül az
pitvarában egy deszka maghordó.
Patkolószín
Az istállók
Az gabonás végiben vagyon hosszára, délre fekvő egy rend istálló, faragott, kötéses
ágasokra csinálva, gerendás és padlásos, ajtaja napkeletre örökösön nyitva áll. Vagyon az
jászlyában három tutajkormányozó fa, másfelől az szegeletben hasogatott kertkaró nro.
200. Ennek híján vagyon fenyő szőlőkaró circiter nro. 800.
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Az második és nagyobb lóistálló hosszára fekszik, napkeletre, orccal áll az paloták
felé. Ennek kötéses, faragott tölgyfából csinált tornáca, tornácának két
ajtóhelye. Az istállónak is két ajtaja, mindenik nyílik jobb kézre, fasarkakon és
hevedereken fordulnak, ……….három rend kötéses ágasokon áll. Kétfelől sövényből font
jászlyai vadnak, három paripának való állás is vagyon benne, és azok előtt szénának való
hosszú saraglya. Ennek napkelet felől való szegeletiben vagyon fenyőléc nro. circiter 600.
Künn az pitvarában tutajkormányfa nro. 10. Az híján deszka vagyon nro. 600.
Hintószín
Az gyümölcsös és veteményeskertek
Vagyon az paloták napkelet felől való végiben egy küs kertecske, melynek északról és
napkeletről az udvar körül való palánkkert az kerti, az udvar felől erős, lészás, támaszos
sövénykerti vagyon………….. Ebben az kertben vagyon puszpángfa bőven, egy
körtvély(fa), egy bokor vagy rend borostyány, egy alma- és egynéhány meggyfák is
vadnak benne rózsafákkal együtt.
Vagyon ennek az udvarnak napnyugot felől való végiben egy szép gyümölcsöskert,tágas,
négyszegeletű. Veszi körül északról,napnyugotról és délről mostan újólag épült támaszos,
lésza alá készült kert,………. Ebben a kertben vagyon szilvafa bővebben, diófa igen jó
termő, kőrösfa kettő, körtvély- és almafák meggyfákkal együtt. Ez az kert régen, mind az
mezősége veteményes táblákra, mind az gyümölcsöse frissen táblákra ki volt utcákra
lineázva, mely tábláknak kerületin vadnak valami egresfácskák. Ezen kertnek mind
napkeletről az udvar felől, mind napnyugatról igen jó tőkezáros küs kapucskái
vadnak…… Ebben az kertben vagyon szilva több, vagyon almafa és valami meggyfák
benne.
Vagyon napkeletről az udvarkapu előtt egy veteményeskert……. Ebben az kertben
jobb kézre az táblák szélyin délre nyúl egy sor gyümölcsfa,körtvély és alma oltvány fák.
Vagyon az közepin egy talpakon álló, négy oszlopokra csinált, kötéses, zsindelyes
filegória, melyet veszen környül tizen(négy) igen szép fájú szőlőtű, karókra felkötve. Alól
mellette az táblák szélin is vagyon tizennégy tő szőlő karókra felkötve. Vagyon észak
felől az táblák szélyin valami kerti és vadrózsafák is, nemkülönben igen szép zsályák,
szekfű és fejér liliumok.
Ez az kert vagyon ötödfél szakasz táblákra, szép tágas utcákra kirajzolva,
melyeknek szélyein alma-, körtvély-, barack- és mondolafák vadnak plántálva. Mindenik
tábla többire veteménnyel igen frissen bővölködik, úgymint vereshagyma, murok és
petrezselyemmel, retek is bővön vagyon.
Vagyon ebben az kertben majorság és dézsma méh, melyeket tartani hagytak,nro.
30. Pénzen vett méh nro. 20. Pénzen vett méhkosár, melynek a mézit hordóra töltötték,
nro. 20. Vagyon ezen kívül az udvarhoz való kosár nro. 20.
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Vagyon egy méh-állás és három melegágy-hely. Vagyon az észak felöl való felső
résziben egy jeges pince,…….. Az fái igen jó fák.
Sajtószín és sajtó
Az megírt veteményeskertnek északi szegeletin vagyon egy sajtószín, hat ágasokra
szarvazták.
L.pdf, 1423.2k – Adatbank
-Mezőőrményesen (1751) „pléhes csövü öntöző kártus“- ról esik említés.
L.Udvarházak és stilusok
Mit olvashatunk ki ebből a leirásból..? A falunak külön áló jófekvésú szőlője
van,s külön van az úr őnagysága szőlője 1724-ben.
A kastély körül virágos,gyümölcsös és veteményes kert létezett.A kisebbik
kertben
körtefa,almafa és meggyfák
vannak.Buxus fával, orgonákkal és
rózsfákkal.De van egy nagy –tágas –gyümölcsös is szilvafákkal,jótermő
diófával,körtével és almafákkal,meggyfákkal,de vannak oltványok is ami azt
jelenti,hogy a tulajdonos gondolt a jövőre is.Szőlő is van,de karóra felkötve ami
akkoriban még ritka volt az erdélyi szölökben.”A kertekben vannak még: igen szép
zsályák, szekfű és fejér liliomok, a kert vagyon ötödfél szakasz táblákra, szép tágas
utcákra kirajzolva, melyeknek szélyein alma-, körtvély-, barack- és mondolafák
vadnak plántálva. „Mindenik tábla többire veteménnyel igen frissen bővölködik,
úgymint vereshagyma,murok és petrezselyemmel, retek is bővön vagyon. A táblák
szélin is vagyon tizennégy tő szőlő karókra felkötve. Vagyon méh állás és három
melegágyhely.”
Mindezek a gondos kerti ,szölészeti és gyümölcstermelési munkákramüvelésre utalnak.
Az udvarház alatt káposztáspince van, sok vörös és sok fokhagyma fonattal,
valamint 30 fő káposzta és nagy köteg csombord,amelyek biztosan a veteményes
kertben teremtek.Van üres káposztás és teli sós káposztás kád és egy kisebb átalaghordó.Külön van a ”fejér cipó” sütöháza.Itt bizonyára csak az udvarház lakóinak
sütötték a kenyeret.
A hosszú palotában tartották el, gerendákra felkötözve a gerezdekben
leszedett szőlőt,mézzel teli hordó is volt itt, ami bizonyára az udvarház
kertjeiben,mezőin,erdeiben gyűlt össze az udvarház méhészének munkája
nyomán.A szuszékokban kendermagot és kölest tartottak.
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Érdekes megjegyzés a kertész zsinegének a megléte amely a sorok kihuzásához
használtak a kertészetben s ez azt jelenti,hogy már akkor sorba vetettek és nem
szórva.A leltárban megjelenik a kecskékre és tömlökbe rakott nagyobb mennyiségű
juhsajt ami nagyobb számu juhállományt sejtet.Ugyanitt található még apróra
darabolt só,júhvaj(ritka termény),orda,mogyoró,égett borsó,halas átalag,égettbor
főző cseber-(konyak főző lehetett),asszú vagy száritott egres,begyúrt rózsa(feldolgozásra kész rózsa sziromlevelek lehetnek),abárló=ma abáló,asszú rózsa(-rég
leszedett rózsa sziromlevelek teának vagy szépitőszernek),komlós korpa,árpakása és
liszt . Mennyivel bővebb egy kastély ellátó kamrája a mainál. !!
Számunkra még milyen érdekességek vannak ?
Ilyen a következő mondat amely elárulja ,hogy magyarjaink ,hogyan készitették ,
áztatták és dolgozták fel a lent a Viski János lentörőjével.Ilyen lentörő csak az
udvarháznál volt bizonyára. Viski Jánosról,hogy ki volt, nem sikerült hosszabb
keresés után sem adatokat szereznem.Talán egy népi mesterember lehetett, de
lehetett gazdatiszt is.
lentörő sulyok=egyetlen darab fából készült, markolattal ellátott ütőszerszám,
a len alapozó törésére szolgál. Általában karvastagságú, kör átmérőjű, két arasz
hosszú keményfa. Alkalmanként a mosósulykot is használják a len törésére. A
megáztatott, majd megszárított lenszárak maroknyi csomóját nagy, sima
terméskőre teszik, s a lentörő sulyokkal addig ütik, amíg a belső fás rész megtörik a
rostszalagok között. Szokás a lent sima fatőkés törzsökön törni. A lentörő sulyok
ismert és használt eszköz egész Európában, ahol lent termesztenek.
Tovább azt is megtudjuk,hogy a Dari-tón malom is működött.
A leltárban megjelennek a szekérkellékek-késafák,löcs,lőcskáva.Érdekes a
bőrrosta amelyik pont olyan mint a mai rosta,csak a feneke nem vashálóval van
fedve hanem kilyukasztott börrel.Van mézszűrő vagy sörszürő amely a helybeli
sőrkészítéséről árulkodik.A paloták alatti „kis boltban”(boltozatos helység)érdekes
dolgok vannak : érlelt rókabőr,kucsmabélelésre használható és fehér érlelt
báránybörök,égettboros töküveg,(konyakos nyakas üveg)és 30 kötés dohány.De a
palota végében nagyszámu fűzött dohány is volt. Ezek kb –a kertekben
teremhetettek.Pisztránghordozó átalag.( talán a kifogott pisztrángokat ebben a
kisebb hordóban tartották).
Elértünk a gabonásházhoz ahol a szakaszokban nagymennyiségű búzaliszt
volt,árpa,rozs,rostaalji búza,korpa,árpaliszt és második szakasztásbeli búza
(A rendszerint külön aratott, válogatott búza- )meg zabliszt.
További édekességek : az abrakmértékecske és a patkolószín.
Az istállóban levő három tutajkormányozó fa azt jelzi,hogy a fát ide vizen
szállíthatták.(Közelben nincs nagyobb folyó) Van itt rengeteg kerti és szőlő
karó,léc,deszka. Az istálló jászlai fonottak.
338

A fenti leltár fényképet ad egy vidéki udvarház munkájáról,ellátottságáról,életéről,
erdélyi örökségünkről.
Itt bizonyára a kornak megfelelő mezőgazdaság folyt,ennek bizonyitéka a sokfajta
gyümölcs,vetemény ,szőlő,állati termékek s a használt eszközök.
Kiss Károly
- Az udvarház építésével párhuzamosan megújultak a gazdasági épületek és a
ház környezete is: valami nagyobb mértékű kerti átalakításokhoz (vagy esetleg egy gát
építéséhez) kellhettek a „földhányó oroszok”, illetve egy csűr építéshez három asztalosra
volt szükség.
L. Mezőőrményesi kastély
-„Az épület végén önállóan állt a konyha, itt éppen 700 db tégla volt előkészítve.
Mellette volt a szekérszín,majd – feltehetően az udvarház mögött, de azzal párhuzamosan
– helyezkedett el a boronavázas, szintén tapasztott falú istálló. A háromrészes gabonaház
egybeépült az előbbivel. Az udvarház körül további gazdasági épületek, veteményesek és
gyümölcsösök is voltak.”
-„…..az örményesi ingóságok1675. évi összeírása, amelyben felsorolták a
kastélyegyüttes épületeit: Alsó Rend Paloták, FelsőPaloták, Mosó ház, Gabonás ház,
Szalonnás ház, Sütő ház, Konyha, Új házak, Tömlöc ház, Számtartó Háza, Nagy pince,
Csűr, Öreg Gabonás ház..”
L. Mordovin Maxim
- „….mert a szép gyümölcsösök, szép szőlők, miket Örményesen s más helyt is a
Mezőség közepén láthatni,……”
L.Kőváry László
A 18.század második felére a Bánfiak végleg elveszítették érdeklődésüket az örményesi kastély iránt, és csak az uradalom kiemelkedő jövedelme számított.
L.Mordovin Maxim
-Itt is számon tartott kertek voltak a majorok mellett
L. Nagy-Tóth Ferenc II
- Merinos nyáj volt: Mezőörményesen — gróf Bánffi Dénes birtokán.
L. Dr. Szentkirályi
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Eladó szőlőtermés.
Mezőőrményesen (Kolozsmegye) mintegy 100 hektoliter legfinomabb Rizling,Leányka
és | Som fajtájúszőlő mustul eladó.Termést jég nem érte. Tudakozódások . a
Mezőőrményesi uradalomhoz
Mezőőrményes-re (Kolozsmegye) intézendők
L.Köztelek 1896 október 17
- komoly erdélyi magyar szarvasmarha állománya volt itt 1899-ben Gaál Gyula
földbirtokosnak.
L.Köztelek 1899 február 8
Mező-örményesi tenyészet.-1903.
Tulajdonos : Gaál Albert.
A ménes helye: Mező-Örményes, Kolozs vármegye.
A ménes, illetve a tenyészet évjáratai részére 100 hold kiváló minőségű mezőségi
természetes legelő áll rendelkezésre.
Alapittatott 1885-ben. Az anyakanczák részben hevernek, más részük használati lovakul
szolgál.
Az anyakanczák a helybeli állami fedeztetési állomás ménjeivel fedeztetnek.
Állomány 13 drb. angol félvér anyakancza. Az egész lóállomány 35 drb. körül van.
Tavaszi elletés.
Csupán 4 éves korban állítják fel a csikókat,s előbb lovagolják, míg később befogják..
L.Podmaniczky
Mezőújlak
-A 17. század folyamán a magyar lakosság megfogyatkozott, így románok
költöztek a faluba.
L.Wikipedia
Mezőveresegyháza-1694-ben a tatárok elpusztították a falut, egyedül a templom maradt meg épen. A
18. század elején magyar telepesek érkeznek, akik újra felépítik a falut.
L.Wikipedia
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-„Földje:legelőji szőlői igen jók,termékenyek. Bora erős.”
L. Hodor Károly
-1637-ban birtokosai Jármai Miklós, Mikó György özvegye Petrichevich Horváth
Klára és Czejti István özvegye Barlabási Erzsébet.
- 1809-ben birtokosai: br. Wesselényi Miklósnénak van 5, gróf Rhédey Ferencz és
Mihálynak 19, gróf Rhédey Mihálynak 8, Kendeffy Ferencznek 6, Kakucsi Ferencznek 1,
gróf Teleki Domokosnak 2, Barta Antalnak 1/8, Incze Józsefnek 3, Zabolai Lászlónak és
Sándornak 1-1, Lapuhos Mártonnénak 1 és Érsek Jánosnak 1 telke.
-Jelenlegi birtokosa (1898): Keresztesi Károlyné szül. Némethi Ilona (Besztercze);
120 h. 412 öl, örökség néhai atyjától; szerzett nemesi birtok. Horváth Bertalan öröklés
folytán.
-Lakosai jobbára magyarok, kevés számban azonban románok is lakják.
Szorgalmas földművelők, baromtenyésztők. Ruházatuk télen házilag szőtt posztó, nyáron
vászonruha, nadrág, kék ujjas, báránybőr sapka és szalmakalap.
-Táplálékuk kenyér, húsfélék, tejnemüek. Épületeik paticsfaluak, deszka, zsendely
és szalmafedelüek. Házaik belső berendezése: nagy magasra vetett ágy, fedett asztal, láda,
körül padülések, a falon fogasok és tálak, almárium s itt-ott ruhaszekrény.
- Szorgalmas földművelők és baromtenyésztők. Éghajlata gyümölcsnek és
gabonának kedvező.
-Éghajlata gyümölcsnek, gabonának kedvező, egészséges, széltől védve, jég ritkán
bántja határát.
-1721-benvan benne: 19 ökör, 13 tehén, 1 ló, 46 juh, 3 méhkas, 8 sertés.
Termőföldje 64 köböl vetésre való. Elvetettek ez évben 20 köb. ősz, 5 köb. tavasz
gabonát s termett 265 kal. búza, rozs, 52 kal. árpa, zab, 7 kal. kender, van 3 véka indiai
búza vagy tengeri vetésük, szénája 20 szekérrel, 21 kapásra való szőlőjében 42 veder bor
termett.
-Hegyek tövében, nyugatra nyiló völgyben fekvő falu, határa két fordulóra van
felosztva, földje a hegyek oldalain sárga, alább félig fekete, jobbára nyugat és déli
irányban feküsznek, közepes termékenységü, sovány földjét kétszer szokták szántani,
rendesen 6 ökörrel, többnyire őszgabonát termesztenek, szénája részben jó, részben erdei;
hadi úton gyakran dolgoznak. Őrölni Szamosújvárra és Beszterczére járnak, mely
egyszersmind picza is, attól 3 és fél, ettől három mértföldnyire fekszik.
-1821-ben Cziráki Urb. összeírás szerint határa II. osztályba tartozott.
-1837-ben földje, legelői, szőlői igen jók, termékenyek, bora erős.
1898-ban határának földje agyag, poronddal vegyes, kevés trágyával termékeny.
Terményei: őszi, tavaszi búza, árpa, tengeri, zab, burgonya, kender, mesterséges
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takarmányfélék, határa két fordulós. Ló, szarvasmarha, bival, sertés, juh,
kecsketenyésztéssel foglalkoznak. Gyümölcse nemes fajuak. Alma (ponyik, batul, sóvári,
parmenek, nyári édes, borizü), körtve (császár, pirosbelü, rozsdás, szt-János, czukor),
szilva (beszterczei, húsos, fehér), baraczk (vérvörös, keményhúsú, különféle fehér húsú s
magról termett), dió, cseresznye (kétféle, korai és késői, mely a nép jövedelmének egyik
fő forrása), szőlő (kövér, király, muskotály, som, boros, leányka, burgundi,
kecskecsecsü), somfa.
-Itatója forrásaiban.
-Van egy kétkerekü és két kövü vizi malom, mely Kis István, Lőrincz András
idevaló lakosok tulajdona.
-Hegyeiben van épületnek való fehér köve.
- veresegyházi szőlő és bor:
-1622-ben Puszta szőlő határmegnevezés jelenik meg.,az egyháznak 3 drb szőlője
van.
-1721-ben 21 kapás szőlővel veszik nyilvántartásba ,termőföldjének nagysága 64
köböl.
Szőlői igen jók ,termékenyek,bora erős.
Termesztett-szőlőfajták:Kövér,Király(leányka?),Muskotály,Som,Boros,
Leányka,Burgundi,, Kecskecsecsű,.
Szőlőhegyei:Első hegyi szőlő, Szőlőhegy.
. Határhelyek
1644-benBojérok szőlője; Kodron, árok a faluban; Csorgó-kút, Mellyes,
Kenderföldek, Alsó forduló, Szászújfalvi erdőszél, Farkasverem, Bongor, Mányik féle
forduló, Mányiki ösvény.
-1754-ben Felső fordulóban: Csorgó, Mányiki ösvény, Rapo ösvény; Alsó forduló:
Körtvélykút, Határi, Falurétje, Szakadás, Szőlőhegy, Gyepü, Farkasverem erdő, Bongord.
-1812-benFelső fordulóban: Mányiki ösvény mellett: Csorgó, Poján; Alsó
fordulóban: Kender-nyilak, Kékesi sáncz, Körtvélykút patakja, Kételyi patak, Bongor
vége, Farkasverem, Lekenczei országút mellett, Ujfalusi erdőszél, Kocsis István
bongordja, Vápa. Első hegy szőlők.
-1864-benFelső-Polyán részei: Alsó, Tabalai út, Moga patakja, Hegyes, Hársoldal;
Verőfény részei: Iratvány, Dombok közt, Bércz, Szőllőkert. Alsó-Poján részei: Balog
iratvány, Nagyrét, Malomrend, Csorgóknál, Ujfalusi útnál, Körtvélykút; Bungár részei:
Szpojelistye, Puszta fogadó.
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-1898-ban Dosz, Fácza, Pojána, Bungur, Kinyeptyistye és Szőlők.
1900-ban területe 1546 k. hold.
L. Kádár József Szolnok-1940-ben a gazdakör elnöke Nagy Mihály Péteré
L. EMGE
Nagycég
-A középkorban római-katolikus lakossága volt………
-A 17. század folyamán román jobbágyok telepedtek le a faluban.
L.Wikipedia
- Bánffy Pál elsők között alapított itt facsemete kertet
L. Nagy -Tóth Ferenc.
-Híres volt Bánffy Pál gyümölcsöse, melyet ekképpen ismertettek:„Esmértető
könyve méltóságos L. B. Losonci Bánffy Pál úr ő nagysága által külső országokból is
megszerzett s a nagycégi és hosszúaszói Erzsébet kertjeiben is található gyümölcsfáknak.
Városi Szolga Mihály, a nevezett jószág-inspektora számára írta Orbán Péter az 1812-ik
esztendőben." E két gyümölcsösben 149 alma-, 108 körte-, 41 szilva-, 32 cseresznye-,
31meggy-, 6 őszibarack- és 20 angol egresfajta létezett. Közülük csak 33 volt hazai
gyümölcsfajta, mint pl. a Páris alma, a Pónyik alma, a Sóvári alma, a Török
muskotályalma, a Nyári borízű alma, a Lőrincz körte, a Zelenka körte. Elismeréssel írt e
gyümölcsösről három évtized múltán az Erdély gyümölcsészetét felmérő Nagy Ferenc is:
„Az erdélyi rendszeres gyümölcskertekközött, mint a' többek' koronája... a Kolozs
megyében kebelezett nagycégi kert, mellyet n. b. Bánffy Pál tudományos ismerettel, nagy
gonddal és költséggel a mezőség szívében nevelt fel."
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
- Nagy-czégi ménes-1903-.Tulajdonos: Tamásy József.
A ménes helye: Nagy-Czég, Kolozs vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 2000 kat. h.
Alapította 1850 táján Voitt Jakab. A kanczák 6-8 éves korukig mint használati lovak
szolgálnak, s ezután a ménesen hevernek.
A tulajdonos rendszerint magán-mént tart, azonban e mellett kanczáit a közeli kis-sármási
állami fedeztető állomás ménjeivel is fedezteti.
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Állomány 20 drb. erdélyi származású angol félvér anyakancza. Az egész lóállomány 60
drb. körül mozog. Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Hátas jellegű lóanyag előállítása.
Felnevelési rendszer: A csikók 5 hónapos korukban elválasztatnak. Első évben széna
mellett naponta 2 kgr. zabot, idősebb évjáratok csupán szénát és árpa-szalmát kapnak.
Nyáron legelőre jár a ménes. Télen naponta 5 órát karámban a szabadban tölt.
Idomítás alá csupán 3 éves csikók jönnek, melyek házi szükségletre avagy tenyész anyagul megtartatnak. A 3 évesek rendszerint egyezség mellett nyersen adatnak el
lókereskedőknek ;430 K. átlagárban. Kivételesen néhány éves méncsikót megvásárlás
végett az államnak ajánlanak fel.
L.Podmaniczky
Nagydebrek

Mikes majd Kornis kastély

- Itt született Mentovich Ferencz az író és költő 1819 ápril 19-én. Apja, Mihály,
Háromszékből származott s előbb a gr. Mikesek lábfalvi, utóbb itteni birtokán, jó módú
gazdatiszt volt.
-Bornemisza Károly Szilágy, Szolnok-Doboka és Kolozs megyébenmintegy 9ezer
hold tulajdonosa
-A 19. század első felében a Mikes család fényűző kastélya mellett serfőzdét tartott
fenn. 1848 őszén a környékbeli parasztság kifosztotta a Mikes-kastélyt.
-A Mikes-, majd Kornis-kastélyt 1900–1902-ben akkori tulajdonosa, a
Bornemissza család építette újra. A kastély parkkal volt körülvéve.
-Fényes és erdőkkel körülvett kastélya, a Mikes kastély.
-1848 előtt itt a Mikes családnak serfőzője volt.
- Bányai Ferencz gazdatiszt………
-Hegyek közt fekvő, széltől mentes község éghajlata egészséges, jég ritkán bántja.
Két fordulós határának földje hegyes és kevésbbé termő, jobbára legeltetésre alkalmas,
téren fekvő rész azonban termékeny. Főterményei: a törökbúza, búza és zab; mesterséges
takarmányt, erdélyi fajta szarvasmarhát és juhot termelnek s tenyésztenek. Nemesitett
fajú alma és körtvén kivül van szász almája, beszterczei, kövér és fehér szilvája.
-1750 –benhatára részben meglehetős, kétharmada hegyes és terméketlen. A nép
földmívelés és baromtenyésztésből él, terményeit Deésen s a szomszédos Retteg, Bethlen
és Magyar-Lápos vásárain árusítja el. Két fordulóra osztott határának hegyi részét 6
ökörrel szokták szántani, evenként megkívánná a trágyázást, de hegyes volta s a lakosok
különböző nyomoruságai miatt nem trágyázhatják; egy köböl őszi vetés közepes termés
idején 4 kalangyát (30 kévés) vagy 4 véka szemet ad; tavaszbúzát nem szoktak vetni, a
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zabvetés köblönként 3 kalangyát s kalangyája 2 véka szemet ad. Erdeje bőven, legelője
elegendő, kaszálni fordulónként szoktak.
- Adó alatt van: 294 köb. vetésre való szántó, 132 szekér szénarét, 150 köb.
őszbúza, 128 köb. zab, árpa, 16 1/2 köb. köles, borsó és törökbúzaföld; 57 jármas ökre,
lova, 73 tehén, 4 tulok, csikó, 139 kecske, juh, 73 sertés, 66 méhköpű, több pálinkafőző
üstje.
-1822-ben határa 3-ad osztályú volt s adózott 240 1/4 köbölnyi szántó és 265
szekérnyi kaszáló, 16 ökör, ló, 73 tehén, 4 sertés, 4 méhköpű után.
L .Kádár József Szolnok.
Nagykaján
-Kádár József szerint nevét a szláv kalen, kalina szóból vette, amely sáros
helyet jelent.
- Nagykaján (Nagy-Kaján) kezdettől fogva a Harinnay Farkas család birtoka
és Szészárma tartozéka volt.
-Nevét 1456-ban említette először oklevél, amikor V. László király NagyKajánt Harinnay Farkas Jánostól hűtlenség címén elkobozta és Farkas Tamás fiainak
Jánosnak és Miklósnak adományozta. Nevének későbbi változatai: 1485-ben Naghkaion,
1577-ben Nagy-Kajon, 1750-ben Nagy Kajan, 1760–1762 között NagyKaján, 1808-ban
Kajan (Nagy-) ~ Nagykalyan, Kajanu máre, 1913-ban Nagykaján
L.Wikipedia
Nagynyúlas Teleki Ádám udvarháza,
L. Keresztes Gyula
-Itt született Kilyén Ilka szinész 1954. november 6-án.
L.Wikipedia

-Először 1315-ben jelentkezik a forrásokban, Nyulas néven. Középkori magyar
lakosságát idővel románok váltották fel.
L.Wikipedia
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Nagysajó

A régi Keményféle kastély és az új Kemény kastély.

-Itt született 1884. december 16án Tőkés József református esperes lelkész,
egyházi író, szótárszerkesztő, Tőkés
István apja, Tőkés László nagyapja.
-1319-ben Nogsoyou néven említik
először. A települést német telepesek
alapították, de a reformáció idején már
vegyes német - magyar lakossága van,
Kemény János vadászkastélya↑

L.Wikipedia
- Feltehetően az Apafi udvarház 1681-ből való leltárából:
-„.ezen a helyen a XI. század végén csak várkastély, kolostor és kápolna állott,
amelyeket a Kacsis magyar nemzettség építetett.
- a XI. században épűltek Nagysajó község határában: Árdány vára, Szászpéntek
vára (Paszmos mellett), Solymos vára (Kerekdomb határrész). Nagysajó magyarságát az
akkori várnépek alkották, tehát a magyarok a XI.-ik század végén foglalták el ezt a
területet.
A falu északkeleti részén van egy várdomb, egy bizonyos “Kerekdomb” nevű
határrész, ahol a XI-XII századi várkastély állott.
A török uralom alatt, 1525 körűl a törökök használták még a vár pincéjét, mint
bórpince. Szájhagyomány szerint, a pince olyan nagy volt, hogy szekerekkel be lehetett
menni.
Az Apafi kastély épületének háta mögött: gyümölcsöskert, mosóház, malom,
filegória oszlopos és zsendelyes fedéllel, istálló a lovaknak tornáca 14 oszlopból, egy
rend istálló az ökröknek és egy rend a pecérek lovainak, lovasház és más épületek.
Apafi és Kemény nemesi családok, a XVI. és XVII. században, számos magyar
telepest hoztak be Nagysajóra, ezek újból fellenditették a falu magyarságát.
Foglalkozásuk összefügg több mai magyar család vezetéknevével:Kertész,Csizmadia,
Szűcs, Szabó, Kádár, Fazekas, Kovács,Szakács.
L.Biró János
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Megjegyzés.:A behozott kertész, bizonyára az Apafí kastély kertjében
dolgozott .A Kádár hordókat készített a termelt szőlőből készitett boroknak, de
szükség volt fazekasra,kovácsra és szakácsra is.Szücsre és szabóra mind mint
mesterekre.
Kiss Károly
-„Szekérszín,pince,hústartóház,sajói vászon,kis udvar
olacskával benne
tyúk,lúd,pulyka,és kappanokkal,kis gyümölcsöskert körtövély és meggyfával,két
borzafával, deszkáskert, szebb kert alma,körtvély,meggyfákkal és mogyoróval,”....tábla
ágyak,melyben vadnak igen szép szőlőtövek a tábla szílein,:ismét rózsa és
orgoványbokrok(orgona). Sok szagos füvek és virágok és holmi apróság
vetemények............kosár
méh
nr.6...gyümölcsfák
alatt
vannak
gyöngyvirágok.”...Harmadik
kertben ….szilva,meggy,orgoványfák,rózsabokrok és
köszméték,
és
sokféle
kerti
vetemények....másik........táblában
szilva,orgoványfélék,rózsabokrok,tengeri szőlő(mazsolának való szőlő)....apróság kerti
vetemények és turbulya.”...6ik részében „...orgovány csemeték,tengeriszőlők,
köszméték.........szagos füvek,virágok, puszpánok vadnak”a következő táblában”...igen
szép nagy ciprusfa.........tárkony....borsó és zsálya.......kerti eperj Szentpéterről......” ”Az
ötödikbe is kerti eperj ,melyet az idén ültettenek a negyedik táblából. Az hatodik
táblában ugorka és palánt magnak eltött kékkáposzta.”Minden tábla szélén napkelet és
napnyugat felől tengeriszőlő bokrok vannak.
-Külső udvaron három rendbéli istálló,lovaknak,béres ökröknek,ebeknek és
pecérek lovainak. Még három jó öreg istálló és szekérszín. Lovászház, hizlaló disznóknak
való ólak, fűveskert,malom,kert alma-,szilva-, meggyfákkal,köszméte, és tengeri szőlő
bokrok, szagos füvek és virágok,kerti veteményekkel.”
L. B. Nagy Margit
- 1560-ban egy nemesi udvarházat említenek
L. Erdélyi történelmi adatok
-Apafi Miklós nagysajói udvarházának nagykertjében az ágyásokra osztott
középső rész egyik táblájában egy „igen szép és nagy ciprusfa ágasokra csinált gerendák
alatt és három fűrészdeszka padszék”-ről…….
- 1681-ben Nagysajón szagos füveket, virágokat, puszpángokat említettek csak,
megjegyezve, hogy a kert közepén hat virágrekesz vagy tábla volt, amelyek mellett
szegélynövényként orgonát, ribiszkét, és köszmétét (egres) ültettek.
- 1681-ben Nagysajó udvarházában is egy zsák aszú rózsát, vagyis szárított
rózsaszirmot írtak össze. Ezek a rózsák parlagi (Rosa gallica) vagy már csipkerózsák
(Rosa canina) lehettek. A parlagi rózsa az ókortól ismert, a középkorban még nem
különböztették meg a csipkerózsától. A parlagi rózsa bimbóit ecetbe, szirmait pedig
mézbe tették, tartósították.
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- Nagysajón 1681-ben még ciprusfát, tárkonyt, zsályát is feltüntettek a cserjék,
bokrok körül. De megtalálhatók voltak szilvafák és fának nevelt orgonabokrok, a
tengeriszőlő (ribiszke), a turbulya.
L.Csoma-Tüdős
A nagysajói uradalom Doboka vármegyei tartozékai
1473: Sajó, Barla, Serleng,Simontelke, Várhely, Radla, Olmos, Budag, Ardán, Fris,
Felsı-Sebes, Alsó-Sebes, Gezsenfı;
1502:Alsó-Sajó, Barla, Serlen, Várhely, Radla, Olmos, Oláh-Budak, Ardán, Fris,
két Sebes, Gezsenfı
L.Vistai
- 1832-ben felesbb méz és viasz gyűjtetik Nagysajón.
-1832-ben nevezetesebb halászhely a nagysajói..
L.Hodor Károly
.-1940-ben az itteni gazdakör elnöke ifj. Nagy Pál
L. EMGE
- 1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Nagy Pál.
L.Erdélyi 1941-1942

Naszód
- Faiskolát kezelő tanítók megjutalmazása. A magyar földhitelintézet a
gyümölcsészet és fatenyésztés terén érdemeket szerzett tanítók megjutalmazására az
1896. évben 2500 frtnyi összeget adományozott. Ebből részesült Pap Jakab naszódi
tanító is.
L.Köztelek 1897 január 13
Ez azt is jelenti,hogy Naszódon faiskola is működött.
Kiss Károly

Négerfalva.
-1798-ban „....gróf Bethlen Imre és Sándor birtokán van egy nemesi udvarház
négyszögben,várformailag építve hozzátartozó …...veteményes és gyümölcskerttel.... a
348

falu felett levő új gyümölcsös,gabonás,
szőlő......pálinkafőzőházak......”

ménes

,szarvasmarha,

sertésakol

és

L. Kádár József Szolnok
Örményes lásd Mezőőrményesnél
Óradna
- Itt írta 1826-ban Kióvi csata című eposzát Debreczeni Márton verselő, feltaláló.
-Fiatalkorában többször megfordult itt Bodor Ádám író. 1963 karácsonyán saját
képeit is sikerült eladnia az óradnai piacon.
-Itt született Tersánszky Józsi Jenő édesapja.
- mai Dombhát határában épült Radna vára
- Drágfiakudvarháza -1514- 1527-ben esküdt polgárai között szászokat, magyarokat és románokat is
találunk. .
L.Wikipedia
Oroszfája
- 1661-ben török és tatár katonák elpusztítják a települést, amely később vegyes
román és magyar lakossággal települ újra.
L.Wikipedia
Paszmos- gróf Teleki kastély és park.
- a kert 11ha, a parkja 6 ha.
- A kastélyt
„........istállok,,kamarák, gabonás,hintószín, konyha, sütő,mosó
és szakácsház...” ”.............vegyes jellegű kertek-veteményes,gyümölcsös ,virágoskertek
vették körül....”Nem hiányzott”...... a kastélykertek 18. századi vívmánya a fűthető,nagy
ablakos virágház amelyben virágkülönlegességeket ,leginkább citrusféléket
termesztettek.” A paszmosi születésű gr. Teleki Ferenc 1812-ben egy kézben tartható
szögmérőt talált fel melyet utóbb egy bécsi cég gyárt
L. Bicsok- Orbán
Radnaborberek
-A 2279 méter magas Ünőkő lábánál fekvő kis, katolikus falu lakosai egykor
magyarok voltak, de mára csak szórványban beszélik itt a magyar nyelvet. 349

- Reményik Sándor itt alkotta meg 1921-ben a Vadvizek zúgásában című,
tájélményekre alapozó versciklusát.
L.Wikipedia
Retteg
- 1405-től a csicsói uradalomhoz tartozott. A15. században mezőváros, vásár- és
vámszedő hely volt. 1553-ban a csicsói uradalom központja, bíráit felváltva a magyarok
és a szászok közül választották.
-Az 1922-es földreform gr.Bethlen Andrástól 704 hold szántót és 497 hold erdőt,
gr.Bethlen Páltól ötszáz hold szántót, nyolcvan hold erdőt, ötven hold legelőt és negyven
hold rétet, Betegh Istvántól 120 holdat, a református egyháztól pedig 153 hold szántót és
tizenkét hold erdőt sajátított ki.
L.Wikipedia
- R e t t e g , (belső Szolnoki.) A' rettegi vásárok közt híres a' margit-napi az oda
hajtatni szokott moldovai ménes lovakról. A vidékiek sajtot, gyapjút ekkor vesznek.
Szarvasmarhát, \s honilovakat is feles számmal láthatni Rettegen. L.Nagy
- 1553-ban magyar helység,1577-ben 3 darab szőlőt zálogosítanak el,Báthory
Kristóf fejedelem a dézsma fizetése alól felmenti.
-1553-ban egy malmot emlitenek.
-1592-ben és 1609 ban egy-egy udvarház van említve,
-1626-ban egy darab szőlőt vásárolnak és egy másikat beiktatnak.
-1631-ben a nemesek boraikkal szabadon gazdálkodhatnak ,de pénzért nem
értékesíthetik.,
-1635-ben egy nemesi udvarházat egy árvának adományoznak,
-1636-ban egy szőlőbe iktatnak be egy tulajdonost. és egy szőlőt iktatnak be,
-1652-ben említik a Geréb hegyi szőlőt,
-1654-ben a szamosújvári uradalom itt a majorsági szőlőjéből 1789 veder bort
szüretelnek.,
-1659-ben a szőlő tehermentességet nyer,
-1673-ban egy udvarházat zálogba adnak,
-1693 szőlőt osztanak meg,
-1703 körül 2 kertész lakik itt.
-1721-ben egy házastelekhez kert,gyümölcsös és szőlő tartozik.
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-1765-ben szőlőjövedelmet említenek,
-1782-ben 23 nemesi udvarházat említenek,
-1845-ben lótenyésztő intézetet alakítanak, 2 nagy lóistállóval,.
-1750-ben a Kendertóban hal van bőven,
-1822-ben 2326 vékányi szántója s 576 vedernyi bora . Termelnek búzát, rozsot,
tengerit, kölest.
“Népének szorgalma 1848-előtt föld és szőlőművelésben s baromtenyésztésben
nyilvánult “
-Állatai 1750-ben 153 igás marha,154 tehén, 39 méhköpű.Gyűmőlcsei nemes fajta
alma, szilva,körte, barack, és különböző fajtájú sárgadinnye. Szőlőhegye a Várhegy
Határhelyek
- 1577-ben Retteg-Őri szőllőhegy.
-1622-ben Györgyfalvi határszél, Malom, Pap csieréje, Somberek, Csekemező.
-1623-ban Porgolát felé, Kert alatt.
-1635-ben- két fordulóra osztott határában a következő helyek emlittetnek: Eör felé
való fordulóban; akasztó domb alatt, az út mellet Búza felé való fordulóban, Csipkés
alatt, az út mellett, a Baczai határszélben.
-1643-ban- Goron, Varjuhegy, Unomhegy, Derékhegy, Szőlőhegyek, Bagolybércz,
Somberek, Rakottyás, Halvány, Bacza felé, Szereplő, Holt patak, Malom padja,
Baczaberke, Kerekberek, Kétágu palló, Szakadás, Őrfelé forduló, Gyakorberek,
Hugyódomb, Szamos felé, Tőkés irtovány szántók, Orosz rétje, Hegedü tó, Czekemező,
Puszta malom, Patak tó, Holtviz, Pap cserjése, Györgyfalvi kapu felé, Szőlőhegy alatt
levő árok, Bereczkutja rétek.
-1646-ban- Első hegy, Derékhegy, Szőllőhegyek.
-1652-ben-Geréb hegy, ugyanakkorGoromb, hegy.
-1754-ben-Felső fordulóban: Nagy Bagolybércz, Oroszrét, Szamos szakadék,
Nyirestó reketyése, Őri berektorka, Varjuhegy, Kis varjuhegy; Uj szőlőhegy, Halvány,
Biróság régi, Felső somberek, Széles pallag; alsó forduló: Nyárasfő, Nyáras vége,
Szereplő, tul a Szamoson, Gyakorberek, Csekemező, Hugyódomb, Felső Baczaberke,
Malompadja, Kerek berek, Bereczk vagy Egreskutja, Oláh templomnál, Csipkés alatt,
padja és alján, Lökösvár alatt, Kétágu palló, Régi malom előtt, Kis szénégető, Puszta
malom, Tőkés irtoványa, Csekemező pataka, Kis malom, Szőlőshegy farka, Májosmező
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farka, Mákosrétek és szántók. Szőlők: Aranyhegy, Középhegy, Nagy varjuhegy,
Goromhegy, Unomhegy, Kis varjuhegy, Szálas tető, erdő.
-1767-ben Besida, Somkerek, Törvényfa, Kendertó, Hojvám, Hugó domb, Csendi
tó, Páter domb, Sós Erge partja, Porond, Majosmező, Szereplő, Orosz rét, Szénégető,
Baczai Burtuka, Köves, Varjúhegy, Furódomb, Őri berek, Magyarós, Becsida torka,
Hidos árka, Cziczhegy odlala, Csipkés árka, Czekemező, Hegedü tó, Északos oldal,
Hollyvám, Horgasláb, Torma szőlők, Disznópataka, Csipkés padja, Csipkés teteje, Tőkés,
Mákos szeri, Felső Bacza szeri, Oroszhegy, Éhmező, Alsó ág, Börvény tó, Tekemező,
Gorom, Bagolybércz, Porkolád kert, a Csicsón, Első másként Aranyhegy, Rétkapu,
Nagyszakadás, Széles pallag, Nyáros, Bongord szőlőhegy, Körtvélyes, Pojén, Kurta
Hosszu, Csicsó alatt, Nyires tó, Torma földe, Agyagos tető, Kerek tó, Zacskos,
Biróságréti, Bik kútja oldala, Patak tó, Lábfalvi Pojána, Borsó sze, Várpataka, Vármező,
Győrfalvi kút, Középhegy, Hátulsó hegy, Gorom kapu, Sós Héjjas árka, Őri határszél,
Szamos fenék, Hugyó domb, Urak lábja, Forló, Patakkő, Csicsóhegy, Berek tető, Déllő
hát, Egeres, Szőllős pataka, Egres kút, Irotvány, Alsó Bacza berki, Hosszu sor, Kis
Kövesd, Kádár bércze.
-1767-ben- Déllő hát, Halován, Csicsó Várallya, Lökös vára, Kis Ograda,
Csicsóvár mezei, Külső Vármező, az Árpástóra menő út mellett való láb, Szálos erdő,
Szente hegy, közép csere, Szélmalom cseréje, Csipkés cseréje, Hatlo cseréje, Szénégető,
erdők.
-1779-ben- Temető hegy, Retteg pataka, Retesély patak, Lökösvára alatt,
Szőllőshegy, másként Szaráta, Kánya kútja, Nagy Kádár bércze, Kis követ és Szálas
erdők, Szente hegy.
-1812-ben- Felső forduló, Őri berek, Nagy Varjuhegy, Agyagos tető, Pojen vagy
Tőkés, Halovány, Porgolatkapunál, Orosz rét, Falu rét, Alsó forduló: Berek kútja,
Országútja, Csipkés alatt, Csipkés alja, Kétágu palló, Malompad, Szereplő, Szamoson tul,
Nyáras, Czeke mező, Börvénytó, Tőkésalja, Holvány, Kis szénégető, Viski szőlő mellett,
Aranyhegy, Ogradán, Agyagos tető, Bagolybércz, Széles pallag, Sós erge, Hugyódomb,
Oláh templom mellett. Lökösvár alatt, Kismalom alatt, Nyirestó, Goromb.
-1864-ben- A határ 4 része: Pojeni, Huszube (a magyar Hosszú szótól), Szaraturi,
Sub vii.
-1898-ban dülők: Hosszuk, Vasúton tul, Felöri, Szőlők, Hegymegett, Pojeny,
Csicsó, Szénégető.
- Házi ipara a gyapjuszövés és kosárfonás. Van 3 házi malma, melyek közül kettő
2-2 kövü és kerekü, egyik 3 kövü és kerekü, kettő a gróf Bethlen Pál, egy a gróf Bethlen
László tulajdona.
L .Kádár József Szolnok.
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-Báró. K é m é n y Gábor földmivelési miniszternek Erdélyben tett körútja
alkalmával a szarvas m.tenyésztés emelése érdekében megtartott értekezlet megállapodásai értelmében szükségei intézkedések nyomon követték a megbeszélést. Az
értekezleten jelen volt főispánok a minisztérium részéről ellátattak a szükséges
pénzösszeggel a borjuk bevásárlására. A bevásárlás ugy egyes-nevezetesebb gulyákból,
mint a nagyobb vásárokon is fog történni, egyúttal felhatalmaztattak a főispánok, hogy
ezen vásárokat borjú jutalmazással kössék össze és az eladásra kiállított legjobb borjukat
megfelelően jutalmazzák. Az összevásárlott borjukegyelőre a kolozsmonostorí gazdasági
intézet gazdaságában tartatnak, onnan pedig Rettegre szállíttatnak, hol időközben a
szükséges istállók be fognak rendeztetni.
L. Nemere 1879 augusztus 3(újság)

-Az 1922-es földreform Bethlen Andrástól 704 hold szántót és 497 hold erdőt,
Bethlen Páltól ötszáz hold szántót, nyolcvan hold erdőt, ötven hold legelőt és negyven
hold rétet, Betegh Istvántól 120 holdat, a református egyháztól pedig 153 hold szántót és
tizenkét hold erdőt sajátított ki.
L.Wikipedia
Sajómogyorós:
-1721-ben 150 köböl szántója van és 23 kapás szőlője.
-1837-ben határa mindenféle gabonát gazdagon terem.,van szőlője. Terményeik:.
török búza, búza, zab, és bükköny .Teheneik hazai fajtájúak,G
Gyümölcseik: alma,körte, szilva, meggy. Szőlője kitűnő bort ad.Szőlője a Szent-László
várhegy déli oldalán .
L .Kádár József Szolnok
Sajóudvarhely

Fekete kastély-

-Itt született 1914-ben Nagy Ödön néprajzkutató, református lelkész.
-Itt született 1931-ben Moldován Stefánia operaénekes.
-Itt született 1943-ban Moldován Domokos film- és operarendező, néprajzkutató.
L.Wikipedia

-A települést darocok-vadászok és erdőkerülők- lakták. Későbbi tulajdonosa
Debordes Ágoston modern mezőgazdasági ismeretekkel.........
igyekezett a
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sajóudvarhelyi b írtokán korszerű gazdaságot kialakítani. Itt van még a gróf Bethlen
család 18. századi udvarháza.
L. Kádár József Szolnok
-A francia forradalom után telepedett le itt a Desbordes család és
szőlőtermesztéssel kezdtek foglalkozni. Az 1930-as, 1940-es években a faluban malom,
téglagyár, olajüzem és gyapjúfésülő működött, melyek a Fodor család birtokában
voltak. 1946-ban az egyetlen, 1944 után a faluban maradt magyar birtokos, ifj. Fodor
Vilmos vezette be a villanyvilágítást.
-Desbordes-udvarház.
-A volt Klebelsberg-udvarházat 1886-ban az Appel család alakíttatta át nyárilakká.
L.Wikipedia

-

„….. .sok ,főleg ponyik alma terem.”
L. Nagy-Tóth Ferenc

-1560 június 9-én itt egy nemesi udvarházra adnak adománylevelet.
L. Erdélyi történelmi adatok.

Sajósárvár
- 1475-ban magyar lakosságú volt. A 17. században előbb Giorgio Basta katonái,
majd a tatárok pusztítják el. Ezt követően románok költöznek a faluba, majd az 1630-as
években I. Rákóczi György fejedelem református vallású magyarokat telepít be
a Mezőségről.
-1694-től számos kisebb nemesi család tulajdonolt benne birtokrészeket. Határa
termékenynek számított a vidéken.
L.Wikipedia
Sajósebes
- Sajósebes község legeltetési szabályrendelete-1944L.M.O.L.
Sajószentandrás
- A középkorban a település vegyes német-magyar lakosságú volt, ezt támasztja
alá, hogy a reformáció idején a lakosság egy része lutheránus, másik részereformátus lett.
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(Erdélyben a lutheránus vallás szinte kizárólag a szászok között hódított). A 17. század
közepére a németek teljesen kipusztultak. A magyar lakosság is annyira kipusztult,
hogy 1644-1744 között még saját papjuk sem volt, mert nem tudták eltartani. 1744-től
azonban újra megerősödött, mert ismét önálló református egyházközség lett, a falunak
azonban ekkor már vegyes román-magyar lakossága volt.
L.Wikipedia
-Gabonára nézve igen termékeny ,legelői hasznosak. Kevés szőlőjéből jó nedű
készül. A Sajon több malom , vize jó ízű hallal.
L. Hodor Károly
-Itt született ürögdi Nagy Ferenc (1804 március 8- 1876 február 27 Kolozsvár)
apja gazdatiszt volt. Lelkész ,kertész,borász és tanár, aki...” gyümölcs és szőlő
nemesítésével foglalkozott............. az erdélyi gazdasági egylet megalakulásában, főrésze
van 1844-ben…..itt titkárnak választották.......... 1845 után Erdélyt beutazva,a gyümölcsnemesítés és fejlesztésén fáradozva ,számos munkát s évkönyvet adott ki,így az erdélyi
gyümölcsfajokról,Erdély borászatáról,dínnyészetéről,szőlő ,gyümölcs iparáról,ezek főleg
a batul és pónyik almáival s oltványival, külföldön is nagy hírt szerzett.
Művei:
Értesítés és még valami a Kolozsvári gyümölcskiállításról a Kolozsvárt 1852
deczember napjaiban tartott gyümölcs-kiállításról. Kiadta.... a kiállítást rendezője
Kolozsvár 1853.
Mit termesszen a Torda-Aranyosi borvidék szőllésze,hogy szőllőiparával jólétre
jusson? Kolozsvár 1875 Tíz arannyal jutalmazott pályamű.
Egy általa létrehozott körtefajt az ő nevéről neveztek el.
Cikkei a Kolozsvári Hetilapban (1852. Gyümölcsfatenyésztés, Felhivás a
gyümölcskiállításra Kolozsvárt, 1854. Az erdélyi gazdasági egylet jegyzőkönyvéből); az
Erdélyi gazd. egylet Havi Füzeteiben (1856-57. Nagy-Enyeden, a helyi és vidéki
gazdasági állapotok s fejlődések megvizsgálása); a Gazdasági Lapokban (1860.
Erdélyország borvidékeinek megtekintésére kiküldött bizottmány jelentése, 1867-68. A
debreczeni és az erdélyi gazdasági egyesület, 1871. Erdély borászatáról, 1874. A szőlő
pusztulása Erdélyben); a Falusi Gazdában (1863. Almák, Körtvék, 1864. Egy szó a
szőlőrügygyel való szaporításhoz, Karikás vagy tőkés mívelés? ábrákkal, Beyruthi
dinnye, rajzzal, Gazdasági tudósítások Erdélyből, Erdély ős gyümölcsei, 1865.
Gyümölcsészetünk érdekében, Gyümölcsészeti küzdelmek Erdélyben, Havasi vadoncz,
Muntinescu alma, ábrával, 1865. Marosszék gyümölcsei, Mádai kormos, ábr., Jeges
tányér-alma, ábr., 1866. Gyümölcsészet, 1867. Figyelmeztetés a bortermelő közönséghez,
1871. «Transylvania» körte, Erdély borászata, melyből mi is tanulhatunk): az Erdélyi
Gazdasági Egyesület Évlapjaiban (1861. Erdélyi ős gyümölcsfajok ismertetése), a
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Borászati Füzetekben (1870. Egy szőlőtelep a keresztesmezőn, 1871. Mi a legjobb
szőlőkötöző?, 1872. Az Erdélybe behozott külföldi szőlőfajok és a szőlők különböző
nevelési módjai érdekében, 1873. A fagy rombolásairól a torda-aranyosi szőlőhegyekben,
1872-73. Az 1871. és 72. borév Erdélyben); az Egyesületi Közleményekben (1871.
Erdély borászatáról); az Erdélyi Gazdában (1869. Kiss József gyümölcsöse Csáklyán,
Erdély dinnyetermesztése, Szőlőszeti levél, a fagy hatása, Borászati levél, dr. Entzék
körutja az Aranyos- és Közép-Maros borvidékein, 1870. Gazdasági tudósítás Tordáról,
Egy szőlőtelep a Keresztesmezőn, 1871. A «Transylvania» és Gregoire, Marosvásárhelyi
vándorgyűlés és tárlat, Okszerű szüret, az idei szüret eredményei, 1872. Az idei borév
Erdélyben. 1873. Felhívás Erdély bortermelőihez, Gyümölcsiparunk multja, jelene és
jövője, ugyanez 1874-ben a Gazdasági Lapokban. 1874. Egy borizlelési estély Pagetnél,
Beszéde a Torda-aranyosi gazdasági egylet közgyülésén, A szőlő megpusztulása
Erdélyben); sat.
Itt született ürögdi Nagy Ferenc testvéröccse Nagy János 1818-ban,elhunyt 1865
november 20-án Kolozsvárt,. az Erdélyi Gazdasági Egyesület titkára .1860-ban.
Mezőgazdasági,szőlészeti , gyümölcsészeti cikkei a Gazdasági Lapokban
1860,Erdélyi Gazdasági Egyesület,A repce a Kertész Gazdában 1860-1861-ben,Lucas
Eduard közleménye az erdélyi gyümölcsfajokról 1860,Kertmunkásokat képző intézet
Palotán 1862,Állattenyésztési mozgalmak Erdélyben 1865.
L. Wikipédia
-1940-ben a gazdakör elnöke Horváth István
L. EMGE
Septér

Sikó kúria.

-Itt született Sikó Miklós, bölöni (Septér, 1818. július 2.Marosvásárhely, 1900. május 5.) magyar festő.
--A középkorban ……….magyar lakossága volt, ……A magyar lakosság száma
idővel megcsappant,…………………….. Román lakossága a 17. század folyamán
telepedett le itt.
L.Wikipedia
- 1814: A' Kapun Bal kézre bé jőve vagyon égy Karokra Sövényből font Rűdeg
Sertés ól szalma fedél alatt. . . égy kisded boronafa hizo sertés ol [Septér K; BetLt 3néhai
Rátz Sóña udvarházának leír.].
L.E.M.Sz.T
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Simontelke
- Bod Károly (albisi) (Selye, 1814. november 4. – Simontelke, 1885. június 1.)
gazdálkodó
-Atyját, ki református pap volt, korán elveszté, anyja makfalvai Dózsa Klára volt.
Mint elődje, Bod Péter, ő is lelkipásztorkodással kezdette küzdelmes életét, később
a marosvásárhelyi református kollégiumban elvégezte a jogi s teológiai évfolyamot; nem
érezvén hajlamot a papi pályára, a keszthelyi gazdasági intézetbe ment, melyet, midőn
befejezett, az ottani uradalomban alkalmazást nyert.1843-ban ismereteinek kibővítése
végett bejárta Német- és Olaszországot, mégpedig nagyobbrészt gyalog. A
szabadságharcban mint tüzértiszt vett részt. A románok elfogták és hosszabb ideig
tartották Besztercén, majd Medgyesen fogva. Később a Kemény és Bethlen grófi
családok jószágait több évig kezelte. Utolsó éveiben simontelki kis birtokán a
gabonaneműeken élő parazitákat tanulmányozta; sikerült is egy új fajt, a Schizonevra
ceraliumot fölfedeznie, mely a búza és árpa gyökerén élősködik s melyet dr.Szaniszló
Albert ismertetett és nevezett el.
Munkái:
Gazdasági
tárgyú
gyakorlati
irányú
cikkei
Gazda (1846), Kertész
Gazda (1867), Erdélyi
Közlöny, Kelet, Korunk és Ellenzékben jelentek meg.

az Ismertető (1841), Magyar
Gazda (1871–72),Kolozsvári

-A középkorban magyar lakossága volt,……… . A magyar lakosság pótlására
román jobbágyok költöztek be.
L.Wikipedia
Sófalva

gróf Lázár Imre kastélya…

… a múlt század elején épült.
- Kezdetben Sófalva királyi birtok volt.
- ……..a honfoglaló magyar törzsek úgy húzták meg a határvonalakat, hogy
minden megyének jusson egy-egy sólelőhely.
-1241-után és 1453- között a falun és a bennelevő malmon osztozkodnak.
- IV. Béla 1243-ből származó latin nyelvű adománylevelében feltüntetett Sófalva
határai majdnem teljesen megegyeznek a mai határokkal: északon a Beszterce (Byztricia)
folyó, mely a Sajóba ömlik, keleten a Csuger (Chuger) nevű alacsony domb, amely
elválasztja Beszterce város határától, délen Malomárka falu határa és a Budak (Bodrug)
pataka, nyugaton pedig a Sajó (Sayow) folyó volt a határvonal. Napjainkban csak
annyiban változott, hogy a falu birtokosai az évszázadok folyamán földet vásároltak a
Beszterce folyó jobb partján és a Sajó bal partján.
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Amióta visszatértek a megyei rendszerre, Sófalva elveszítette önállóságát és
Beszterce municípium külvárosaként szerepel.
A 13. században, mint egész Erdélyben, az állattenyésztés és a földművelés volt az
uralkodó. A háziállatok közül a legelterjedtebb a szarvasmarha és a sertés volt. IV. Béla
király 1243-ból származó adománylevelében Sófalva határában "santofol" hosszúságot
említenek, ami tanúsítja, hogy itt a földművelés volt a lakosok fő foglalkozása. A
fontosabb termelt növények között a búza és a kender szerepelt. A szőlőművelésre a
királyi látogatáskor adandó borból lehet következtetni, a gyümölcsös kertekben almát,
szilvát és körtét termeltek. Általában a férfiak foglalkoztak a földműveléssel, a szőlő és
gyümölcstermesztéssel és az állattenyésztéssel. Az asszonyok nagyon sokat dolgoztak,
"nekik nem volt idejük kártyázni", mert ők foglalkoztak a főzéssel, takarítással, mosással,
gyermekneveléssel és a kender feldolgozásával, de a mezőn is segítettek a férfiaknak
gyomlálni, kapálni, aratni, vagy gyümölcsöt szedni. Ezen kívül szőttek, varrtak, hímeztek
és ők készítették a díszes népviseleti termékeket.
A vízimalom korai megjelenéséről tanúskodtak az okiratok és a szomszédságban
levő Malomárka is, mely már 1242-ben falunévként szerepel. A sófalvi malomárok régen
a Beszterce folyó bal oldalán volt,
A faluban más kézművesek és mesteremberek is voltak: asztalosok, kádárok,
borbélyok, cipészek, kertészek, kovácsok, kőművesek, mészárosok, szabók, téglavetők,
vászonszövők, pálinkafőzők és mások.
-

……a grófi kastély és a hozzátartozó épületek, a malom…….a méhész

épület.
- 1906-bangazdasági ismétlő iskolája is működött a következő tanárokkal:
Bereczki Farkas, igazgató-tanító,
- - Sófalvának két sóstava és két édesvizű mesterséges tava van, ahol
halászni ………lehet,….”
L .Wikipedia
-„Nem sok róna határa ’s kevés szőlőhegyei gazdag termést adnak.
-Sófalván virit a Zsombory nemes nemzetség kertje.
L .Hodor Károly
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szabó Mihály
L. EMGE
-1941-ben Jakab Imre az elnök.
L.Erdélyi 1941-42
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Somkerék

Erdélyi István somkeréki udvarháza .

- vásártartási joggal rendelkezik.
L. Benkő József
-Egykor somerdő, liget vette körül s innen Somkerek neve.
- minden hétfőre hetivásár tartására kaptak engedélyt.
- 1661-ig a fennmaradt adatok szerint lakossága tisztán magyar volt.
L.Wikipedia
- a somkeréki szőlő és bora:
-1313-ban szőlőt adományoznak
„ Az építkezés 1363-ig befejeződhetett, hiszen Gombási Domokos ez évben kelt
végrendeletében szőlőjét és malmának tizedrészét az elkészült templomnak
adományozza”/az ottani templomról van szó/
-1746-ban egy szőlőst adományoznak
-1725-ben Gáspár szőlőhegyet említenek
-1864-ben a Szőlők alja -t említik
-Az itteni birtokos hilibi Haller Ferenc (1774 március 21-én- post 1835) akiről
Szinnyei József „Magyar írók élete és munkái I -XIX. Budapest 1891-1914 ” c.
művében írja”Sokoldalú munkásságot fejtett ki ,de különösen a szőlőmivelésről írt
munkáját ma is becsesnek tartják. E munkájának címe:”Az ugaros szőlő-mivelés
.Minden eddigi szőlőmívelés módgyához alkalmaztatva..Összegyűjtetett 15 esztendei
tapasztalásí alatt .Egy atya a maga fia számára. A kolosvári tájékhoz mérsékelve..S most
sok fős ,más nagyobb és kisebb úri rendek óhajtására közhasznára.:Kibocsátatott 26
rajzval Kolosvárt 1834.”
- 1746-ban….. fizetésébe egy telket és egy szőlőt szerzett.
- A Hágó délibb oldalain szép szőlőskertek díszlenek, rajnai, rizling, karbenet fajú
szőlőtőkéivel, bora jó és keresett.
- 1392-ben ….. itt állandó udvarházat engedtek……
-1410-ben…… három ágának megengedi, hogy uradalmukon várat építhessenek.
-1412-ben…..Somkereken minden hétfőn tartandó hetivásárt engedélyez..
-1446-ban két uvarházat említenek..
359

-1505-ben egy udvarházat említenek
-1514-ben udvarházat említenek
-1590-ben egy nemesi udvarházat hagyatékoznak
-1635-ben egy udvarházat hagyatékoznak
-1645-benRákóczy a fiának „hogy Erdélyi jószága tétessék szemmé s az asztagokat
Szénássi vitesse Gögénybe”.
-1731-bennemesi udvarházzal birók: Toroczkay György, Horváth András, Bethlen
Samu, Bagossy István, gr. Gyulayné és Rákossy Györgyné.
-1744 augusztus 6-án Somkereken kelt adománylevelénél fogva Bánffy Mária
1714-ben minden e jószághoz tartozó földjében termett mindennemű tizedet, úgy a
dézmából jövő tizedet is az itt levő templom építésére hagyja, továbbá, hogy két
malmának szombati vámját is a templom épületére fordítsák………..ezen kivül
mindenféle gabonája, mely most jutott, szintén oda fordittassék.
-1747-ben egy nemesi udvarházat adományoz.-1770–73-ban összeírt birtokosok maros-járai Baranyay József és görgény-szentimrei Berzenczey Mihály apai, anyai adományjogon, gr. Teleki Borbála utsai Horváth
Andrásné, gr. Gyulai Samu ősi apai adományjogon. Idevaló s adó alá vetett nemesek
Fogarasi Kovács Mihály, Nyárádgálfalvi Szathmári János a gr. Kendeffy Elek, Kézdivásárhelyi Vásárhelyi Mihály a gróf Gyulay Samu udvarbirája és Rákosi Rákossy
Ferencz székely nemes.
- Hilibi Haller Rezső királyi tanácsos, a kolozsvári ügyvédi kamarának az 1875-ik
esztendejében ? kolozsvári lakos és házbirtokos a Somkerék községben fekvő és a
hozzátartozó részekkel 820 hold kiterjedésű birtokot néhai Simon Elek örököseitől vásár
utján szerezte.
- 1894-ben az iskolahelyiség………tágas parkkal s gazdasági udvarral,
veteményes- és gyümölcsös kerttel van ellátva s e nemben egész vármegyénkben
páratlanul áll.
-Somkerék jelenlegi birtokosai (1898): Hirsch Kálmán, 1030 khold, vétel gr.
Kornis Gábor utódaitól: gr. Kornis Gabriella, Vilma, Berta és Jolántól. Haller Rezső, 522
khold, egykor Kendeffy Lajos, Baranyai, Rozsnyai, Szentes Károly és Weér-féle birtok,
vette Simon Kálmán örököseitől. Farkas Ferencz, 190 khold, örökség szüleitől és
szerzemény. Goldstein Lipót, 156 khold, örökség atyjától Náthántói és Deutsch Bernát,
113 khold, örökség apósa Goldstein Náthántól, e birtok egykor br. Rauber Rozália és
Berzenczei Mihály tulajdonát képezték.
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-Tartozékai: 1505-ben Zeker-Bréte, Kocs, Magosmart, Virágos-Berek, SajóUdvarhely, Felső-Puszta-Egre
L .Kádár József Szolnok
-Lakossága 1661-ig tisztán magyar, ekkor a török és tatár e községet is teljesen
felégetvén, kipusztitotta s rabságra hurczolta lakóit. Ezután újólag magyar települőkkel
népesítették be, melyhez lassanként oláhok szivárogtak, ezek azonban 1721-ben már
annyira elszaporodtak és hatalmasodtak, hogy a magyarság számát majdnem meghaladták
s a község magyar lakossága nyelvüket kezdette már elsajátítani.
L.Wikipedia
- Éghajlata enyhe és egészséges; a széltől a Hágóhegy védi, jégeső ritkán fordul elő
s jelentéktelen károkat okoz. 1750-belihivatalos összeírás szerint határának harmada
termő, a más kétharmada kevésbbé, sőt terméketlennek mondható. Kereskedelme semmi,
egyedül földjük termékeiből élnek, melyeket a másfél mértföldre eső Beszterczén
árusítanak el jobbára, de a szomszédos vásáros helyeket is felkeresik barmaikkal. Két
fordulós határa 6–8 ökörrel szántható, a javítást évenként megkívánná, de szekeres
trágyával való javítása nincs szokásban. Az őszi vetés köble 6 kalangyát (30 kévés),
szemül 1 1/2 vékát, a tavaszi ugyanennyit, de csak egy véka szemmel fizet. Szőlőt
kevesen mivelnek, a must vedrét 17 krajczárjával árusítják; tüzelésre való fás erdeje
elegendő, legelője szűk, csak épen hogy van, azért a bethleni és sajóudvarhelyi
birtokosoktól szoktak bérelni, kaszálója fordulónként.
-Ez évben volt 226 3/4 köbölnyi mivelés alatt álló szántója, elvetettek ebbe 166 3/4
köböl őszi búzát, 14 1/4 köböl rozsot, tavaszi vetése 77 3/4 köbölnyi, tengerije termett 13
köböl, kaszálója 105 1/2 szekérnyi, szőlője 6 vederre való; kertek jövedelme 7 frt. Van
128 igás ló és ökör, 131 tehén, 26 ló, tulok, 20 juh, 57 disznó, 25 méhkas. Pálinkafőző
üstök jövedelme 6 frt. Iparosa két molnár, 1 kádár, egy szűcs, egy mészáros.
-1822-ben határa második osztálybeli; adó alatt van 526 köbölnyi szántó, 307
szekérnyi kaszáló, 62 ökör, ló, 82 tehén, 18 borjú, 9 disznó s egy méhköpü.
-Jelenleg (1898) határának a sajómenti és téren fekvő része homokos, termékeny
talaj, úgyszintén a hegyek verőfényes oldala is agyagos, jó minőségű kötött talaj. Az
észkas és vadvizes, pados része kevésbbé termő
-Nagyban termelik az őszi búzát és tengerit; hazai fajta szarvasmarhákat
tenyésztenek nagyobb, de ezen kivül lovat, bivalyt, sertést juhot is kisebb mértékben.
-Gyümölcsös kertjeiben és a Hágóhegyen alma (batul, pónyik, arany pármen,
kormos, muskotály), több fajú körtve, beszterczei, kövér és más fajtájú, úgyszintén
renglott szilva nagy menynyiségben, dió és baraczk.
L .Kádár József Szolnok
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-A keskenytalpú kétszarvú ekét feljegyezték Somkerékről Szolnok-Doboka m.
L.Magyar Néprajz.II.k.
-.A Hágóhegyen
terem az alma -batul-pónyik- arany pármen-kormosmuskotály,több fajtájú körte,szilva-besztercei-kövér-renglot és sok más fajta, nagy
mennyiségben dió és barack.”...a hágó délibb oldalain szőlőskertek díszlenek-rajnai
rizling- kabernet fajú szőlővel....bora jó és keresett...”
- Évszázadok óta van két meglehetősen látogatott országos vására. Február 2–3. és
június 23–24-én tartják és minden pénteken engedélyezett hetivására, melyet azonban
eddig gyengén látogatnak.
-Hirsch Kálmán nagybirtokosnak van a Sajón 4 kerekü s kövü lisztelő malma s jól
berendezett szeszgyára és marhahizlalója.
Határhelyek
- 1500-ban Vallis Sthendel, vagy Sthendel völgye emlittetik.
- 1514-ben Somkerekyaythetheye halom.
-1643-ban Felsőtábla, Szent-András felé, Nagy Hodol, Erdőnfelül, Hodol, Bolond
vége, Pál irottványa, Kisrét, Galban előtt, Kócsiút, Szakadás, Csíkostó, Belsőeger,
Nagysziget, Garoth, Kócsifelé Galhan. Alájáró, Magosmarti út, Alétó vagy Kis Eger, tó,
szántók és kaszálók.
-1717-ben, Kovás, Tőkés, Borzas, Kis és Nagy Sophi, Szakadás, Sajón túl való
fordulóban, mely puszta Brétyei határnak hivattatik, Babista, Egresi patakon feljül,
Sziget, Várhegy, Vizkert, Beréti erdő, Gálhán.
-1725-benGáspár szőlőhegy, Somberekalja, Nagy és Kis Kovás, Nagysofia,
Szakadás, Pojan, Sziget, Egrespataka mellett, Horgos föld, Puszta Breti határ felől,
másként Puszta Berete helyen, Puszta Falu helyen a Tó mellett, Czigány föld, Kolcsár
föld, Bobiste, Erdő farka Borsó föld, Rekettje, Nádosrét, Bongor, Várhely, Lókért, Galha.
-1754-ben Felsőforduló határ, Mihály Kovács (szántó), Balom, Alsórét, Hodel (Kis
és Nagy), Nemegyei út, Magosmarti út, Csíkostó, Alsó szakadás, Szakadási tó, Eger és
Egertó, Kisrét.
-1812-ben Felsőforduló: Balom, Hödöl, Határ, Határbejáró út, Körtvélykut,
Országút, Sóspatak, Feljáró vége; Alsóforduló: Téglaszin, Kisrét, Alsó szakadás, Felső
szakadás, Magosmarti út, Bálint Mihály oldala, Hágó.
-1864-benVárhegy (Erdélyi István hajdani birtokos kastélyhelye), Sóskút, Patakkő,
határrész a felső-balásfalvi patak mellett, Felsőrét, a határ között, Körtvélykut, Hegyes
alja, Patak, Szőllők alja, Hágó útja, Ritka erdő, Szakadás,Czigány porond, Balás berke,
Puszta Bréthe (Bréthe községnek hajdani fekvőhelye), Horgos, Egresi patak, Bréthei erdő
362

alja. Ezeken kivül 1898-ban Bolumbák, Császártető, Csonkás és Hágó alatt, Téglaszin és
Eger, Sztanyistya, Sziget, Túl a vizén, Kisporond, Bréte alja és Kirligeturák.
-Területe 1900-ban 3254 khold.
L. Kádár József Szolnok- 1887-ben, a Deésen rendezett ötödik kiállítás alkalmával Simon Kálmán
Somkerékröl és M -Kajánból küldött Cotswold x erdélyi félvér juhokat.
L. Dr. Szentkirályi
-1940-ben a gazdakör elnöke Biró Péter
L. EMGE
- Az EMGE gazdaválasztmány határozata szerint itt megszervezik a
mintatrágyatelep akciót.
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
Sükerék:Szolnok- Doboka vm:
Feltehetőleg azonos Somkerékkel .
Kiss Károly
” sok oltowant” tartalmazó kert 1582-ben.
L. Nagy-Tóth Ferenc II.
Szamoskócs
- A települést a 16. század végéig valószinüleg magyarok lakták, román lakosai
pedig a Básta pusztitásai után telepedtek le itt.
L.Wikipedia
Szamosmagosmart
- A település egykori lakói magyarok voltak, de a falut a környező településekkel
együtt a török-tatár hadak elpusztították lakóival együtt, később helyükre románok
telepedtek le.
L.Wikipedia
Szászakna
-A falu egészen gróf Kemény Miklósé volt…..Határa elég nagy ,de
sovány,havasos
L.Szentiváni
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Szászerked vagy Mezőerked
-Itt húnyt el 1861. november 10-én Móga János honvéd altábornagy, a magyar
honvédsereg főparancsnoka, a pákozdi csata győztese.
L.Wikipedia
- Itt gazdálkodik szárhegyi gróf Lázár Gábor.
L.Népújság 2014 aug. 13
-Az ezredéves kiállításon kitüntették jó termelésért Putnoky Domokos
földbirtokost
L.Köztelek 1896 november 28
Szászmáté

Haller udvarház

-1661-ig szászok lakják.
-Az 1900-as években egy cséplőgépet a gazdaközönség rendelkezésére
bocsájtott egy kolozsvári vállalkozó.
L.Roth András
-1616-ban…nemesi udvarházzal együtt megerősiti.
-Szántója 174 köbölnyi,szőlője 20 kapás nagyságú.Sok marhát juhot tartanak.
Gyümölcsei besztercei szilva és nyári édes alma.Határhelyek:1864-ben
Kenderföldek,Málé nyilak,” Oltványok jó bőtermő szőlők”,Kocsorva(szőlőhegy),Diófa.
. - Egy névkönyv szerint a mostani ev. ref. magyar lakosságát Darlacz vidékéről a
gr. Haller család telepitette 1702 tájt, kik csak ez időben lettek volnabirtokosai,…
- Az oláhság a mult század második felében kezd nagyobb mértékben ide
beszármazni telepités által.
Jelenlegi lakossága földmivelés és baromtenyésztéssel foglalkozik.
- Éghajlata mérsékelt, szelektől hegyek által védve, csak éjszakról van kitéve a
szélnek.
-1721-ben határa két fordulós, földje a patak mellett fekete, trágya nélkül is termő,
de kötött, a hegyek oldalain félig fekete, sárgás és terméketlen, jobbára nyugatnak és
keletnek fekszik, tisztán termi az őszi és vegyes búzát. Tüzelésre való fás erdeje van, hadi
úton gyakran dolgoznak, őrlésre és piacra Beszterczére járnak, melytől 3 mértföldnyire
fekszik.
-Mivelés alatt levő szántója 174 köbölnyi. Elvetettek ez évben 33 köb. őszi, 10 köb.
tavaszi gabonát s termett 288 kal. búza, rozs, 89 kal. árpa, zab, 40 kal. kender és van 3
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véka tengeri vetésük; borsó, lencse 1 véka, 28 szekér szénája termett, 22 kapásra való
szőlője 79 veder bort adott; vagyona 62 frt, adóssága 9 frt.
-1821-ben határa első osztályú.
-1837-bene derék falu földje jó, legelője tágas, szőlője, erdeje igen jó.
Jelenleg határa termékeny, sok marhát, juhot tenyésztenek. Gyümölcse: beszterczei szilva
s nyári édes alma. Itatója a Csurgó patak, mely a községen foly át.
Határhelyek
- 1864-ben Nagyrét, részei: Kisrét, Kenderföldek, Udvari rét, Községi rét, Sás
nyilak, Papi rét, Kengyelrét, Málé nyilak. Válye luj Trifán: Ujfalusi pogyerej, Kopacsel,
Teucz, Oltoványok, a jó bortermő szöllő, Pojána, Domnyászke, Poján, részei: A délő,
Sztanyistya, Borzlyukak, Poján, Poján teteje, Silimon kútja. Kiserdő, részei:
Kenderföldek, Sztina árka, Ovestiyn. Gyérerdő. A völgy, részei: Koltova, Hinsz,
Kocsorva (szőlőhegy). Bongord, urasági tölgyes erdő. Bongord, szántók és kaszálók,
részei: Móricz pogyerej, Dosz, a Keresztnél. Irtványok, részei: Diófa, Gödre, Styibje.
Gödrök részei: Tulsógödrök, Szeretuze, Gyeluisora.
L .Kádár József Szolnok
Szászszentjakab
-A település egykori lakói magyarok voltak, de a falut a környező településekkel
együtt a török-tatár hadak elpusztították lakóival együtt, később helyükre románok
telepedtek le.
L.Wikipedia
Szászújős vagy Újős
-1794-ben egy tavat említenek.
-„Régi..magyar....lakóiról a helynevek is tanúskodnak: 1343-ból Miskepataka,
Pahorerdő, Pajorerdőbérc, Pajor-bérckút, Németkút pataka, Szászföld, Kisaj, Hidegkút
pataka, Or, Szénáskút pataka, Él, Malombérc; 1462-ből Malomhegy, Stracfölde, Rozvapataka; 1478-ból Németerdő, 1640-ből Pajzsdomb.
L .Wikipedia
-Közvetlenül a község felett K-ről a 3-400 m magas, vízmosásos Cseresznyés
hegy emelkedik.
- Ős személynév, szász előnevét egykori lakosai után kapta, új neve arra enged
következtetni, hogy elpusztulván, új lakosokkal népesitették be.
-1331-ben egy az Ős pataka mellett levő erdőt engednek át.
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-1553-ban udvarházat adományoznak.
-1702-ben birtokosai: Sárközy János, Zabolai György, Toroczkai Mátyás árvái,
Gyenge Márton, özv. Fogarasi Bálintné, egy telkes nemes Zabolai János
-1809-benbirtokosai: gr. Teleki Sámuel,, gr. Teleki Józsefné, gr. Teleki Károly,
Balog Ferencz, báró Domokos Róza, Henter Farkas, gr. Kemény Farkas, br. Bálintit
György, Somlyai Mártonné,Köpeczi Benjáminné, Makai Tamás, Veres Sándor, Almádi
Zsigmond, Váró István, gr. Toldalagi Lászlóné, Serbány György, Bándi István, Mészáros
Lőrincz, Zabolai Mihály. Többi nemesek: Szilágyi György, Fogarasi József, Szilágyi
István, Fogarasi János, Szénási Miklós, Bándi Dániel, Gyenge Imre és Sándor, Szentjóbi
József, Szilágyi József, Bán Ferencz, Szilágyi Zsigmond, Gyenge József, Barabás János,
Végh Mihály, Szilágyi Mihály, Kis József, Fodor Elek, Gyenge László, Dénes János,
Szilágyi László, Mészáros Sándor, Nagy Mihály, Bél János, Gyenge Ábel, Kecske Péter,
Zabolai Sámuel, Békás Péter, Szakmári Dániel, Eczken Lajos és Bán János.
Jelenlegi birtokosai (1898): Lázár Árpád és János 1026 h. Vétel gr. Haller
Ferencztől. Lekencze község erk. test. 355 h. Vétel Korbuly Bogdántól. Petelei Antal
özvegye öröklés. Muzsnai Károlyné Petelei Anna örökösei, Gönczi Mihály és Gyenge
Lajos.
Egykor népes magyar és szászlakta község. Lakosságát a Básta hajdui pusztitották
ki 1601–1603 közt.
Jelenlegi magyar lakossága a hagyomány szerint székelyföldről származott. Az
oláhság a mult század első felében, főleg 1712 után kezd megtelepedni. Szász lakosai
régen kipusztultak.
Földmiveléssel és baromtenyésztéssel foglalkoznak s lakosai közül a magyarok
fejtenek ki nagyobb szorgalmat, földjük kevesebb, mint a románoknak, de azért jobb
létben va
Éghajlata mérsékelt és egészséges, az északi szélnek van inkább kitéve, a
többi részen hegyek által védve.
1721-ben két fordulóra osztott határa délnek, nyugatnak és keletnek fekszik, földje
barnás és termékeny, részben félig fekete-sárga és féltermésü. A trágyázatlan részt kétszer
szokták szántani, őszi búzát tisztán termesztik és rozszsal vegyesen is vetnek, szénája
meglehetős jó, van tüzelésre való fás erdeje. Vásárba és őrölni Szamosujvárra és
Beszterczére járnak, melyektől 3 mértföldnyire fekszik. Van itt 52 ökör, 35 tehén, 15
bornyu, 5 ló, 105 juh, 45 sertés. Szántója 262 köbölnyi. Elvetettek 64 köb. őszi, 25 köb.
tavaszi gabonát s termett 307 köböl búza, rozs, 220 kal. árpa, zab, 45 kal. kender, 13 véka
szemes tengeri, rétje 148 szekérnyi, szőlője 4 kapásra vagy 20 vederre való. Pálinkafőző
üstök jövedelme 12 frt. 1821-ben* határa I. osztályú.
-1837-ben sok tava van, szántója jó fekvésü, legelője zsíros, de kevés, van szálas
erdeje.
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-Jelenleg határa kevésbé termő s főleg a tagositás óta egészen megromlott, szép
búzavetést alig lehet látni. A szokott terményeken kivül az újabb idő óta kezdenek
mesterséges takarmányt is termeszteni. Vegyes fajú állatokat tartanak. Gyümölcse
jobbára szilva és cseresznye vannak.
- Patakjai: Cseresznyés, Nyiszta, Csurgó- és Gáborpatak.
-Van kovács, ács, asztalos, ablakos, fazekas, szőcs, szabó, czipész iparosa. Egy pár
szatócsüzlete. Iparosai munkáikkal a vásárokat is felkeresik.
Határhelyek
- 1343-ban Miskepataka, Pajorerdő, Pajorerdőbércz, hegy. Pajorbérczút,
Németkutpataka, Szász (Zaz) föld. Kisaj, völgy. Hidegkút pataka, Or, kis hegy. Szénáskút
pataka, Él (Eel), hegy éle. Malombércz.
-1462-ben Malomhegy, Straczfölde, hely. Rozvapataka, patak.
-1478-ban Németerdő, erdő.
-1640-ben Paizsdomb alatt, szántó.
-1864-ben Román, jó forrásu kút. (Szakadásos hely romjai alatt. Innen vette Ees
nevét!) Gábor pataka, egykor Kapi Gábor család birtoka. Nagykörtvélyes, egykor
gyümölcsös, most szántó. Isztánk erdős hely. Zsombori oldal, verőfény. Paisdomb,
hegyes domb. Tómeg, egykor völgy, tó, jelenleg kaszáló és rétek. Póka bércz, bérczes
szántó. Halmok, emelkedett helyek. Kiskörtvélyes, egykor gyümölcsös, jelenleg szántó.
Cseresznyés, verőfényes hely, egykor cseresznyetermő. Rosztos, délnek fekvő hely, Utok
között, szántó. Bongárdi gödrök, Bongárd községe felőli szántók. Szilágyi rét, hajdan
Szilágyi család sajátja. Brányistya, szántóföld. Ökörpataka, egykor marhalegelő, most
szántó. Malom oldal. Barbanosza, hajdan malom feletti terméketlen, részben erdős hely.
- 1898-ban Csaló, csak kedvező időjárás alkalmával termő. Sztanka. Buduloj.
Balta.
-A XVII. században „.....van egy szőlője a régi, vagy nagy hegyben”
L .Kádár József Szolnok
Szászzsombor
- A falut egykor szászok lakták, de ezek az 1454. évipestisben elpusztultak, és
helyükre magyarok telepedtek. Magyar lutheránusoklakták, majd a román betelepülés
következtében fokozatosan elrománosodott.
L.Wikipedia
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-1721 -ben 29 kapás szőlője van. 1780-ban a Bongárd nevű gyümölcsösben
cseresznye és alma terem. Éghajlata mindenféle gabonának,gyümölcsnek kedvező.
Gyümölcse nemes fajú almák, körtvék, szilva, cseresznye és dió.
L. Kádár József SzolnokSzeretfalva
-1942-ben a Székelyföld anyaországgal való összekötése céljából épült meg a
Szeretfalva–Déda-vasútvonal.
L.Wikipedia
Szészárma
-Szészárma neve Kádár József szerint: Zev, Scei, Zez előneve sekély víz, vagy
vízvidéken előforduló gázlókra vonatkozó szikes, átkelő, vámszedő s őrhelyet jelent a
vármegyék szélén. Nevének utolsó részét fekvése után orom, zorom, zorma vette. Neve
mai
jelentés
szerint:
végorom,
végorma,
Székorma
lehetne. Köpeczi
Bélaszerint: Fehértülök ~ Fehérkürtő; szé ~ szö = fehéres, ma = szőke + szarm (a) ~
szarv L: 1055: kokuzarma
-1458-ban az itteni kastély és egészbirtok Harinnai Farkas Tamásé és Miklósé.
-.1601-1603 között
a
falu
lakosságát
legyilkolták
KésőbbKőfaluhoz hasonlóan moldvai románokkal népesítették újra.

vagy

elűzték.

-Jelenlegi birtokosai (1898): gróf Bethlen Károly utódai, örökölte hasonnevü
nagybátyjától, 462 k. hold; gróf Bethlen Pál Szolnokdoboka- és beszterczenaszódvármegyei főispán, 207 k. hold, öröklés.
Tartománya: 1355-ben Szeszárma, Középfalva, (Sajó-) Magyaros.
1456-ban Szeszárma, Dögalja, Középfalu, Kőfark, Dögmező, Ispánmező, Nagy- és
Kiskaján, Debrek, Sajómagyaros.
1485-ben a szeszármai kastélyhoz tartoznak a fentebbiek mind, csak Dögalja itt
Bélyegaljának hivatik.
1567-benSajó-Magyaroson kivül ugyanazok és még a következők: (Csicsó-)
Polyán, (Felső-) Egres, (Felső-) Ilosva, (Felső-) Körtvélyes és Szita.
1576-ban N.-Kayon, Kis-Kayon, Debrik, Ispán-Mezeo, Ilosva, Zyta vagy
Szitásfalva, Deeogmező, Kertvilles, Egres, Keőfarka, Középfalva, Polyán, Beleghallya.
1585-ben a fentieken kivül még (Oláh-) Nyires és (Kis-) Debrek.
1601-ben Szeszárma tartozékai: Szeszárma az itteni udvarházzal, Nagy- és KisKaján, Nagy-Debrek, Dögmező, Kőfarka, Szitafalva és Pontinásza
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Éghajlata egészséges, széltől védve, jégverés ritkán fordul elő.
-E községnek kelet-déli lankás ponton épült kétharmada, a többi térben a NagySzamos jobbpartján, melytől 1844-ben alig van egy negyedórányira. 1713-ban a Szamos
még nem érintette határát.
-Határa két fordulós, két része oldalos, jobbára sárga agyag, minden harmadik
évben trágyázást kiván. A térben egy őszi búzaszem 3 1/2, az oldalos 2 1/2, a zab 4 1/2
szemmel fizet. 1713-ban adó alatt volt 388 véka szántó, tengeri-vetése 4 véka, kaszálója
fordulónként 60 szekérnyi.
-1750-ben adó alatt 2871 1/2 vékányi szántó.
-1822-be I-ső osztályba soroztatott s adó alatt volt 1772 1/2 vékányi szántó; őszi
búza alá használt 1603 vékát, tavaszi alá 721 1/2 vékát; tengerije termett 128 1/4 véka,
kaszálója 292 1/2 szekérre való. Tölgyes erdejének területe nagy,………… -1844ben kalangya- vagy kereszt-karónak valót sem találtak benne.
-Az 1750. évbeli összeirás szerint munkásabb lakói kócsi, dögmezei, nagy- és
kiskajáni határon is szoktak bérbe venni földeket s rétet. ………Árújok marha, zab és
méh.
Határhelyek
- 1644-ben Szent Mihály földi, Lokert háta megett, Szamos mellett, Sóskút,
Hermanhegy alatt, Középfalva, Magosmart felé, Árok, Köveszőlő, Nyarló ház, Bongord,
Sóspad, Koromhol, szántók és kaszálók.
-1678-banMeggyeskert, Nagylókert, Szent Mihály, Nyáras, Kislókert, Horgas, Sós,
Hermány hegy, Akasztófaszeri, Kenderáztató, Baglyos, Csiger, Koromhold, Árpamező,
Czigányrét.
-1754-ben Felső fordulóban: Szent Mihály hegy, Lókert, Magosmart, Levaje,
Czikladomb, Sóskútárka, Livada,Alsó fordulóban: Zanoj, Sóspad, Gura Lupoje, Sztubina,
Pirtoja, ez egykor ide tartozott, de a szeszármaiak tagadták, hogy az övék azért, hogy az
innen elveszett marhákat ne kelljen megfizetniök s így jutott a kajániak birtokába a ref.
egyház kaszálója.
-1812-ben Felső fordulóban: Horgas, Nyilas, Liváda, Vármellett, Tók között,
Egeres, Magosmart felé, Sóspatak. Alsó forduló: Zefoly, Kajáni patak, Lapuja torka,
Sóshid.
-1864-ben Doszu Lupoj, Horgosnyilak, Zavoje, Peste keráre, Cziklu, Pojána, Gura
Zsuszera, Kenderhely, Obláze, Gura Lupoj, Kövecses, Falurétje, Sóspatak, Sósdomb,
Szakadás megett, Livada, Luntyertye.
-1898-ban Tul a vizen, Szelistye.
Területe. 1900-ban 2307 k. hold.
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- 1840-es években gróf Bethlen Ferencz magyar zsellérei a telkeiket nagyrészben
szederfával ültették be.
- 1713-banvolt itt 20 ökör, 3 ló, 15 tehén, 60 disznó, 230 juh; 1750-ben 168 igás,
159 fejős, 22 tulok, 95 juh, 136 disznó, 44 méhköpü; 1822-ben 95 igás, 55 tehén, 2
bornyu, 31 disznó adó alatt.
- 1898-ban határa termékeny, jelenleg tagositás alatt, mindenféle szalmás, kapás
gabonát s mesterséges takarmányfélét termesztenek. Gyümölcse közönséges nyári körtve,
alma, fehér és beszterczei szilva, de nem nagy mennyiségben. Itatója a Szamos, Pojána,
Szubdosz és Zserniny határrészben levő kútjai. Az Ariny határrészben tava sekély vizü,
náddal van benőve
L.Kádár József Szolnok.
Tács- sokszor Tacs
- 1602-ben Giorgio Basta katonái elpusztították a települést, amely két évtizedre
lakatlan terület lett. Az 1620-as években magyarok és szászok költöztek a
faluba,…………….
L.Wikipedia
- gyékényfonásáról híres
-Határok kevés is,rossz mégis lakói (mintegy 150 háznép) magokot tisztességesen
bírják. Fő keresetjök a szatyorcsinálás melyekből egyet 3-4 krajcáron adnak el,mégis
évenként 10000-12000 váltóforintot békapnak belőle.
L.Szentiváni

- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Székely Márton
L. EMGE
Teke
- A Kökényes-Radnót nemzetségnek egyik tagja volt az a Radnót, aki az utolsó
Árpádházi királyok idejében Nógrád megyében lakott, de 1310-ben már Erdélyben élt. Itt
birtokosa volt a tekei nagy uradalomnak, amelyhez Kolozs megyében Nagyida,
Szászpéntek, Szászakna, Komlód, Ludvég, Banyica, Nyulas, Kozmatelke, Szászkend,
Kamarás és Szombattelke tartozott.
L.Bíró
- 1877 és 1886 között a telekkönyv-vezetőségen dolgozott Jékey Aladár költő. Ő
volt az 1885-ben alapított EMKE-kör egyik szervezője.
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-Szántóföldjeit az 1890-es évekbentagosították. 1930-ban 7008 holdas határának
55%-a volt szántó, 23%-a erdő, 14%-a legelő és 10%-a rét
L.Wikipedia
-- 1820-ban csapolták le hatalmas, a Szászerkedrevezető úttól egészen
Szászaknáig terjedő halastavát
-Néhai gróf Snedliczki Antal árváinak angol és arabs fajtákkal elegyitett és
valóságos tiszta erdélyi fajtáju lovaik,ugy igen jó fajtáju szarvasmarháik f.é.április hónap
29-ik napján kezdve a tekei országos vásárba közönséges árverésen a többett igéröknek
kész pénzen elfognak adatatni.
L.Erdélyi Hiradó 1837 május 2
Várkudu
- Várkudu – a szláv eredetű név a Szamos mentén termesztett kender ószláv
szó emlékét őrzi.
- Itt született 1670-ben Soós Ferenc református püspök.
-Itt született 1829-ben Torma Károly régész.
-Itt született 1871-ben Konrádi Dániel magyar orvos, bakteriológus.
-Itt született 1927-ben Bartha János nyelvész.
-1441-ben egy kúriát hagyományoznak
Jobbágyszolgálmányok,1552-ben(csak
a
dolgozat
témáját
érintő
termények,állatok amiből a falu lakósainak mezőgazdasági tevékenységére lehet
következtetni)
-lovak,46 köböl zab,széna,3 fejős tehén,12 bárány,6 sajt,3 pint
vaj,24 csirke,16 köböl zab,21 köből gabona,3 szekér széna,14 drb szarvasmarha több
hétig való tartása, 500 kalangya gabonát arattak le s rakták és hordották össze s
asztagokba rakták, árpát hasonlókép, 20 hold földet megszántottak,három héten
keresztül csépeltek,tiszt házához tartozó földben új szőlőt ültettek,

Épitettek egy gabonást, egy istállót s egy szekérszint ……
Kiss Károly
-Ősi lakosai valószinüleg a szlávok voltak, kiket a magyarok hóditottak meg, s
mint ilyen maradt napjainkig; magyar voltát bizonyitja az, hogy e község királyi tizedbe
1841-ben isévenként 7 forint 30 krt fizetett. A hagyomány azt tartja, hogy hajdani magyar
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lakóit IV. Béla idejében a tatárok pusztitották ki s helyükre szászok telepedtek, kik idővel
elmagyarosodtak. Az oláhság a múlt század második felében kezdett ide telepedni s már
1841-ben magyar közlakossága majdnem egészen elveszté nemzetiségét, mint Torma
József írja Belső-Szolnokvármegye kéziratban levő történeti munkájában: „az oláh
cserébe adta nyelvét s ez elfogadta a magyarnak öltözéki viseletét” annyira, hogy „a
lelkek számára nézve a két nemzet közti vonalt nem is határozhatjuk meg”. „Itt és több
más helységben az oláhval hütölt magyar leány férje vallását, de megforditva nem igen
követi .
-Jelenlegi lakosai földmivelők és baromtenyésztők.
-Torma Zsófi 1875 ápr. havában az áll. iskola czéljaira majdnem két kat. hold
területü belső telket ajándékozott.
- Éghajlata egészséges, gyümölcsnek, gabonának egyaránt kedvező. Szél gyakori,
jégverés ritkán fordul elő.
-1841-ben határa 3 fordulóra volt osztva, de eredetileg is igen szűk volt s ezt még
inkább kevésbité Vay Ádám a múlt században, ki Bethlen Gergelynek csere fejében az
omlásalji malmához egy jókora darabot szakasztott ki, de a cserébe kapott „Hilbana”
nevü rész is oda veszett. Pongrácz Dániel a 40-es években a bethleni hiddal szemben
fekvő kősziklás oldalt a Bethleni Gergely unokájának Bethlen Ferencznek adta el, a ki ezt
Bethlenhez csatolta.
-Az 1713. és 1750-beli összeírás szerint határának harmada lapályos és elég jó,
néhol azonban homokos, kétharmada dényugati oldalakon terül el s igen sovány; talaja
sárga, részben fekete, szürke, általában vagy igen kavicsos, vagy nagyon kötött agyag. Az
árpa egyáltalán nem terem meg benne, a zab is csak helyenként, a kövesebb felső
fordulója inkább tiszta, az agyagos pedig rozsot, búzát (vegyes vagy kétszeres) terem.
Rendszerint az egész vármegyében, az akkori Belső-Szolnokmegyét értve, itt aratnak
először, az őszi búza másfél, a zab egy szemmel fizet.
Adózás tekintetében 1822-ben 3-ad osztályu.
- 1713-ban adó alatt volt 824, 1750-ben1959, 1822-ben 980 vékányi szántója,
melyből őszi búza alá használt 1750-ben 1064, tavaszira 616 vékát, tengeri termése volt
45 véka, 1713-ban 9 véka. Szénarétje 1713-ban 90, 1750-ben 124 1/2, 1822-ben 163 1/4
szekérnyire való. Szőlője 1713-ban 260, 1750-ben 228, midőn a must vedrét 18
krajczárjával árusitották és 1822-ben 153 vedernyi.
- A birtokosságnak 1844-ben is volt szőlője, bora erős, jóságra a megyebeli
legjobb borok közé sorolták. Erdeje a közönségnek, mint a birtokosságnak kevés, azoké
fiatal, ezeké pedig 1844-ben el van pusztulva.
- Határa szűk és gyenge lévén, 1844 körül lakosait igen szorgalmasokká tette.
Legelője kevés, szárazság idején a felső fordulóban legeltetni nem lehet. Földje minden
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második évben trágyázást és kétszeri szántást megkivánja, különben a magot sem adja
vissza.
- 1713-banadó alatt volt 20 ökör, 32 tehén, 28 juh, 60 disznó, 17 méhköpű.
1750-ben 35 igás, 60 fejős, 32 fiatal marha, 43 juh, kecske, 52 disznó, 32 méhköpű;
pálinkafőzéssel a zsidók foglalkoznak, jövedelme 6 frt 45 kr.
-1822-ben 32 igás ökör, 14 tehén, 2 tulok és 9 disznó van adó alatt.
Jelenleg földje termékeny főleg a téri rész, az oldalos trágyázva jó gabonát terem. Főbb
terménye: a búza, rozs, tengeri, árpa, bükköny, mesterséges takarmány-félék. Szép
juhokat s barmokat nevelnek. Nemesitett gyümölcsöse a birtokosságnak már régebben is
volt, újabb időben a közönség is befásitotta kertjeit.
- Itatója a Szamos a községben levő bő és jó vizü kútja. Épületnek való kövét
a Szamos medréből szedi.
Határhelyek
- 1644-ben Keczer, Ardeles, Edellő, Csíkos tó, Pásztor vára, Mogyoróberek.
-1649-ben Felső mező, Horgos földek vége, Szamos felé, Lókert megett, Falu
földe, Sóskút, Herman hegy alatt, a középfalu határszéle, Szénáskertnél, Horgos szántók,
Magosmart előtt, két árok között, Alsómező, Bike előtt, Sóspatak, Szőlőpatak, Országút
melett, Nyárlóház vagy szin alatt, Szamos mellett, Bongor (gyümölcsös), Víz felől, Alsó
határ, Árpamező, falu szénarétje.
-1754-ben Nagyutcza, magyarok temetőhelye, Kápolna, Felső fordulóban: Domb
alatt, Kert alatt, Farkasverem, Bükkpatak, Bükk vápája, Sziget, Kádár Simon kertje,
Horgos nyilak; alsó határban: Nagyberek, Eger, Szőlő, Csíkos tó, Porgolát kert.
-1765-benKis szálló, Farkasverem, Csere, Émező, Purkár kútjaKöves, Csíkos tó,
Bükk, Tekenyős, Óhegy, Rózsás domb, Kőberek, Halastó, Szénamező, Hidegkút,
Kapojna, Nyáras, Orosz tövisi, Víz között, Resztoka, Kerenyős berek, Keczer másláb,
Törvényfa, Dubujka, Gyertyános, Ritka erdő, Kerek irotvány, Puszta vára, Sziget, Bükk
torok, a Vár, Bárányrét, Tóhely, Bükkpataka, Középhegy, Szőke tó, Lencsésdomb.
-1864-ben Várhely, Fazekas dombja, Temető határrész, Rózsás dülő, Kövecses
dülő, Bükk pataka, Kőberek, Nagyberek, Bárány rétje, Falu rétje, Bilka rétje, Hosszú
földek, Keringő,Hangyás, Eger tó, Szabad erdő, Puszta szőllők, Bükkszirt, Révút,
Pogyeres.
-1898-ban dülők: Bárány rétje, Kútja, Vass gödre, Szénamező, Paprét, Fazekas
dombja, Hongyás, Arény, Paduri, Kertek megett, Erdő alatt.
L. Kádár József Szolnok
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-Eladó az országút mellett 6 holdas kert,halastóval.
L.Erdélyi Gazda 1938 febrúár 1
-1940-ben a gazdakör elnöke Szilágyi Ferenc
L. EMGE

Vice.

Apor István udvarháza-borpincével. 1676-ban Kapiak udvarháza.

-„Minden nemű e megyében honos gabonát gazdag aratással teremnek
kertjei,földjei……….Szőlőhegyei jó bort adnak….tava…sok halat táplál…Róna legelői
számas juhakat és marhákat táplálnak,hány ezer méh zsibong rajatak….”
- csűrös-, veteményes-,gyümölcsöskert Vicén,… Apor
István birtokain az
udvarház jellegzetességeit (udvarház, kertek, malom, haltartók) a következő helyeken
….szemléljük: pl.Vicén…………..
A malom nemcsak a ház szükségletét fedezte, hanem jövedelmet is hozott.
-Más megfigyelésre kiválóan alkalmas hely Doboka vármegyében Vice. Ehhez
tartoztak:Vice, Újfalu, Báton, Kétel, Boncnyíres, Borzás, Málom, Vízszilvás, Hesdát,
Encs, Omlás. Majorkodási földek voltak Vicén, Bátonban, Kételen. Vicén 25 darab
földbe vetettek 531 köböl és 6 véka gabonát. Más négy kis darab földbe 2–2 vékát. Az
említett alapon számítva ez 806–807 holdnak felel meg./A számítást lásd Gorbónál
Kolozs megye/ Bátonban 33 köböl vetőmagra 49 hold esik. Kételben 13 darab földbe 247
köböl vetőmag került. Ez 370 hold szántó. A szántók összege 1227 holdra rúg. Kaszálórét volt Vicén: 4 darabban 111 napi kaszáló és 2 kisebb közelebbről meg nem határozott
füvelőhely. Bátonban 2 darabban 70 ember kaszáló, Kételben 3 darabban 121 napi
kaszáló. Az összes háromnegyed hold napi munkával számítva 226 hold kaszálónak
vehető. Ezeken kívül Malomban volt 10 darab ismeretlen nagyságú szőlő,Vízszilváson is
két darabocska.
-A Vicéhez tartozó falvakban élt 77 jobbágy, 76 zsellér; fiaik száma 216 volt.
Állatállományuk: 37 ló, 366 ökör, 253 tehén, 280 tinó, 382 juh, 218 kecske, 512 disznó,
66 kas méh. A 153 jobbágy – zsellér jobbágy – telkét 10 holdjával számítva, 1530 holdat
kapunk.A majorkodási és a jobbágy holdak összege eszerint 2857 hold szántót, 227 hold
kaszálót és 12 darab szőlőt tett volna ki. Ez is középbirtoknak felel meg.
L. Bíró Vencel
-A Kapi-család ……..Belsőszolnok és Doboka vármegyékben tekintélyes
vagyonnal rendelkezett. így a család kezében voltak azok a helyek, amelyek 1650-ben a
kincstári javak közé kerültek. Ezek : Vicze, Csaba, Báton, Újfalu, mint egész falvak
Belsőszolnok vármegyében.
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-A családnak ezeken kívül a következő helyeken voltak részbirtokai (portioi):
Doboka vármegyében Boncznyíresen, Pénteken, Felsőgyékényesen, Büdösön, Sajgón,
Hesdóton. Vízszílváson, Kecsetszílváson, Páncélcsehen, Szótelken, Borzason, Kételen,
Alsótökön, továbbá Kecseten, Fodorházán, Szászencsen, Málomban, Fügén, Egresen
Belsőszolnok vármegyében
-„…hogy a majorkodó szántóföldeket, a malmot, amelyet Viczén a Kapiak
építettek, Apor ne kívánja….”
-1697 szeptember 7-én egy veteményes kertet említenek a Kapi udvarháznál.
Ugyanekkor két ökrös szekeret széna hordással is.
- Abban az időben az úri nők sokat foglalkoztak gazdasági ügyekkel, sőt
közállásban elfoglalt uruk helyett az egész gazdaságot is vezették. Az erdélyi
fejedelemasszonyok a gazdasághoz való értésnek állandó mintaképei, Béldi Pálné, Teleki
Mihályné, utóbb Apor Péterné írásai fényes igazolásai annak, hogy az asszonyok
távollevő férjeiket a gazdaságban helyettesíteni tudták.
- Ilyen, a gazdasághoz értő nő volt Farkas Zsuzsánna is.(Apor István harmadik
felesége) A hagyomány szerint igazi nagyasszony. Udvarbírájával folytatott levelezése
szerint, a kertészkedést nagyon szerette. Rózsákat szereztetett be, amelyek akár illatos
víznek,akár ecetnek alkalmasak. Az ura Bécsből is küldött neki virágmagvakat„Ma
kezdettem el az aratást talán lesz 100 kalangya rozs. A szénát, ha az idő engedi, mentől
előbb összerakatom", írta az urának.
-„….bőkezű volt szolgáival szemben. Borával nemcsak rokonait látta el, hanem
szolgáinak 40—50 egész akós hordó borokat ajándékozott. Szarvasmarháit, méneseit,
megnézvén egyik helyen. 18—20 szép csikót ajándékozott szolgáinak.”
Sokat szerzett kereskedései révén is Különösen ökrökkel kereskedett,
amelyeket nagy tömegben Bécsbe hajtatott. Ökreit és borait Havasalföldön is árulták.
Földbirtokainak nagyságáról és elszórtságáról 1696-ból és 1698-ból eredő
összeírásai 3 4 (urbárium) adnak képet. Az 1696-iki beosztás szerint az összes birtokok
17 gazdaságba voltak beosztva.
-A gorbói uradalomhoz tartoztak Gorbó, Forgócskút, Dank, Nagypetri.
-Fejérd uradalom magában állott.
- Kecset uradalom részei: Kecset, Gyékényes, Tök, Sajgó, Búdos, Fodorháza,
Páncélcseh, Szótelke, Kecsetszilvás, Péntek.
A viczei uradalom helyei: Vicze, Újfalu, Báton, Ketel, Boncznyíres, Borzás,
Málom, Vízszilvás, Hesdát, Encs, Omlás.
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Szentjakab uradalom : Szentjakab, Aranykút, Kok, Böly, Alsódetrehem,
Mezőcsány
Kórodszentmárton helyei: Kórodszentmárton, Oláhudvarhely,Oláhsólymos, Csóka.
Gerendkeresztúri uradalom : Gerendkeresztúr,Kisszőlős, Zágor.
Gyéresi uradalom: Gyéres,Fületelke, Szénaverős, Nádas.
Nagygalambfalvi uradalom : Nagygalambfalva, Magyarmuzsna, Mátisfalva,
Kisgalambfalva.
Bögözi uradalom: Bögöz, Óczfalva, Gyepes, Decsfalva, Miklósfalva, Felekfalva,
Derzs.
Somlyói uradalom: Somlyó, Delne-,Szentmiklós, Madéfalva, Csicsó. Madaras,
Szépvíz, Taplocza, Borsova, Pálfalva, Vacsárcsi, Rákos, Szentlélek, Szentkirály.
Szentgyörgyi uradalom : Szentgyörgy, Ménaság.
Lázárfalvi uradalom: Lázárfalva, Szentsimon, Kozmás, Szentmárton, Tusnád—
Szeretszeg, Verebes.
Alsótorjai uradalom : Alsótorja, Szárazpatak,Alsócsernáton, Ikafalva, Futásfalva.
Nyujtódi uradalom : Nyújtód, Szászfalu, Lemhény, Kiskászon. Szentlélek,
Ozsdola, Gelencze, Kurtapatak
Óhábai uradalom: Óhába.
Kövesdi uradalom : Kövesd, Galacz, Alsógezsés, Vecsérd.
-1698-ban a
felosztás a
következő:
- Keczei
uradalom: Kecze,
Tóhát, Bogát,
Alsódetrehem,
Hadrév,
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Gerendkeresztúr,Gyéres, Egerbegy, Csúcs, Gabud, Hari.
- Szentjakab uradalom: Szentjakab, Kok, Böly, Mezőcsány, Aranykút, Szopor.
Különű uradalmak: Petelye, Libánfalva, Felsőkőher, Alsókőher
Részbirtokok : Kórodszentmárton, Oláhsólymos, Kisszőlős, Fületelke, Szénaverős,
Zágor.
-Uradalom: Fejérd.
Részbirtokok: Gorbó, Forgácskút, Dank, Nagypetri.
-Uradalmak: Mogyoróság, Sütmeg, Csabaújfalu, Boncznyíres, Hesdát, Omlásalja,
Füge, Encs, Csaba, Vasasszentiván, Vicze, Kétel, Borzás, Vízszilvás, Málom, Sebeshely,
Láz, Kápolna, Tóhót, Mág, Szecsel, Kisenyed, Alsógetes, Gainór,
Vecsérd, Kövesd, Mártonfalva,. Mártontelke.
Részbirtokok: Óhába, Nagygalacz, Péterlak, Bábahalma, Laczkód.
Ez utóbbi összeírás nem teljes, a csíki falvak is hiányoznak belőle.
-E birtokokon udvarházak csűrökkel, veteményes és gyümölcsös kertekkel a
következő helyeken voltak: Kecset, Vicze, Kórodszentmárton, Nagygalambfalva,
Óczfalva, Somlyó, Bögöz,Szentmárton, Lázárfalva, Alsótorja, Nyújtód, az 1696-iki
összeírás szerint.
-A földek részben szántók, részben egyéb minőségűek: rétek, erdők,
gyümölcsösök, havasok, szőlők. Egyes helyek iparűzők, így malmok voltak a következő
helyeken: Vicze, Boncznyíres, Nagygalambfalva, Bögöz, Szentkirály, Szen'györgy,
Lázárfalva, Szentsimon, Alsótorja, Nyújtód, Lemhénypuszta.
-Fürészmalmok helyei: Szentgyörgy, Ménaság, Szentsimon,Gelenczén
mással közösen.
-Haltartó tavak: Vicze, Nagygalamfalva, Somlyó, Szentkirály, Lázárfalva, Altorja.
- 1696-ban 354 ló, 1788 ökör, 1280 tehén, 1448 borjú, 3296 juh, 1297 bárány, 2677
sertés, 478 méhkas volt a birtokokon.
-“….háza volt .Kolozsváron a Középutcában, sütőházzal összekötve. A
határban volt majorja, a Hója erdő és a Békés-patak mellett szőlője. Többnyire Keczén
lakott
L.Dr.Biró
-1600-1603 között az egyháznak gyümölcsöse volt itt.
-1721- ben a falunak 15 kapás szőlője van .Szőlői jó bort adnak, szőlőhegye: a
Szőlőfő,Szőlő oldal..A gabonának minden nemét dúsan termelik,gyümölcsei nemes fajú
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alma ,körtöve,cseresznye ,barack és som. Állatállományukban erdélyi szarvasmarhák
vannak.
L,Kádár: Szolnok-Doboka
-1940-ben a gazdakör elnöke Takács János
L. EMGE
Zselyk
-A tatárjárásig szász település, azután magyar.
- Szőlője áldás, méze egészség………
-Zselyken a pálinkát kisebb méretű eperfából készült hordóban tárolják.
Véleményük szerint ez a legalkalmasabb edény, ettől lesz a pálinkának aranyos színe.
-A zselyki cserépkészítésnek több mint másfél századnyi múltja van. Magyarosi
Mihály, falusi nevén vénbájer honosította meg.
- A hamvazás népi játék volt hamvazó szerdán. Sajnos, mára már kihalt. Az egész
falu ifjúságát mozgósította. A szántóvető munkáját jelképezte, s munkája gyümölcsének
tisztelgett. Felvonulás volt a falu utcáin. A menetet hat „ökör” által húzott eke nyitotta
meg (ökörnek öltöztetett legények vontatták a szánra helyezett ekét), melynek szarvát a
„szántó ember” tartotta. Az ökrök mellett haladt a hajtó, karikás ostorral csattogtatva. Az
eke után a „vető ember” következett, aki zsákból szórta a magot jelképező polyvát.
Ezután a borona következett, melyet két „ökör” húzott szánon. A menetet lovas szekér
zárta, erre tették az „alamizsnát”. Három-négy legény minden házba bement, köszöntötte
a gazdát, és szerencsét kívánt a terméshez. A gazda megköszönte a jókívánságot, majd
itallal és kaláccsal kínálta a „béköszentőket”, majd a gazdasszony átadta az alamizsnát
(szalonnát, kolbászt, egy liter bort, maréknyi lisztet, 2-3 deci pálinkát). A felvonulás után
a megbeszélt helyen összegyűltek, s elfogyasztották a szerzeményt.
-A zselyki juhtenyésztéssel kapcsolatban a szájhagyomány csupán egy dologról
tud: a juhtartás mindig korlátozott volt. Szűkös legeltetési lehetőségek miatt korlátozott
számú juhállományt lehetett tartani. A juhtenyésztés kezdetétől a múlt század második
feléig családonként öt fejős juhot lehetett tartani, ez a szám később hétre, majd nyolcra
növekedett.
A juhállomány részére a legelőt, a nyomásos határhasználat idején az ugar biztosította.
Ennek eltörése után a nyájat a közlegelőre kellett hajtani, arra a határrészre, mely az
igavonó és fejős állatok részére sem tudott elegendő mértékben „zöld asztalt” biztosítani.
A juhok legeltetésének kérdését megoldandó 1869-ben legelőt vásároltak Löwenthall
Samuel, sajóudvarhelyi földbirtokos özvegyétől. (Runk és muncsel nevű havasi legelő a
Budaki havasokban). A vételárhoz (7500 Ft) minden család egyenlő mértékben járult
hozzá.
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-Egy 1230-ból származó írott emlék arról tanúskodik, hogy Sajószentandráson már
abban az időben léteztek gyümölcsös kertek. Egyes falvak határnevei, mint pl.
Kertekmegett, Körtefáknál, Almafák rétje, Szilvafáknál, Szilváskert, a zselyki
Szilváskert, bizonyítják, hogy vidékünkön a gyümölcstermesztésnek több évszázados
múltja van.
J. Böhm 1867-ben kiadott monografikus írásából kiderül, hogy a XIII. században
zajlott mongol-tatár dúlások annyira tönkretették e vidéken lévő feudális domíniumok és
parasztbirtokok gyümölcsöseit, hogy egy teljes évszázad kellett a kár pótlására.
A XVI. századból eredő adatok alapján besztercei kereskedők több ízben küldtek
Petru Rares, Moldva fejedelmének és több odavaló bojárnak ajándékként aszalt szilvát,
hogy ezzel arra késztessék őket, hogy a besztercei disztriktummal a kereskedelmi
kapcsolataikat minél jobban kiépítsék. A fejedelem írnoka Bartolomei, 1526-ban arra kéri
a rettegieket, küldjenek minél több besztercei gyümölcsöt (fruges).
Beszterce városa élénk aszaltszilva-kereskedelmet folytatott Európa különböző
városaival, melyben az akkori „Fekete sas” nevet viselő besztercei gyógyszertárnak
vezető szerepe volt.
N. Iorga, román történész írásából kitűnik, hogy 1566-ban Alexandru Lapusneanu,
Moldva fejedelme kéri Beszterce bíróját, küldjön neki aszalt szilvát és „agna vitae”-t (élet
vizét) – így nevezték egykor a besztercei szilvából főzött pálinkát. A küldeményt, (két
hordó szilvóriumot) szigorú fegyveres kíséret mellett vitték, s a fejedelem 600
aranydukátot fizetett érte.
Néhány helyi vonatkozású adat:
A múlt század házait úgy építették, hogy abban helyt kapjon egy kis kamra, melyet
„főzőnek” később „sandinak” neveztek. Sandinak nevezik azt a kis kamrát, - nagy fészer , amelyben a pálinkafőző üst működik. Lehetett a lakóház különálló része, vagy
valamelyik melléképület toldaléka. Neve azt sugallja, hogy idegen szem elől rejtett
helyről van szó. A sandi igen jelentős háziiparnak a pálinkafőzésnek a műhelye. Mivel
ennek alapját a gyümölcs, főleg a szilvatermesztés képezi, érdemes néhány írott emléket
figyelembe venni.
A múlt század derekán az írott emlék „majdnem minden házban létező 24-36
kupás pálinkafőző üstről” írt.
A századfordulókor kb. 90 üst működött a faluban.
A pálinkafőzés főbb mozzanatai Zselyken a következők:
A főzésre szánt gyümölcsöt tágas faedényekben (hordók, csebrek, szüretelőkádak)
4-5 hétig erjesztik. Az erjesztett masszát „cefre”-nek nevezik. Ezt a „főzőüstben” addig
főzik, míg szesztartalma van. Az így nyert párlatot „virics”-nek nevezik. A szesztartalom
nélkül visszamaradt cefre neve: „dahat”. A viricset újból kifőzik a „tisztáló üstben”. A
művelet a „tisztálás”. Ennek első csepjeit, a „rezest” külön edényben fogják fel, de sem
íze, sem nagyfokú szesztartalma miatt (kb 80-85 º) fogyasztásra nem alkalmas. Ami a
rezs után folyik, az már a fogyasztható pálinka. Ennek ereje maximálisan 52-54º.
Szesztartalmát a lepárlás alatt szeszfokolóval („fakaló”-val) ellenőrzik. A tisztálás utolsó
cseppjeit „utoj”-nak, az üstben visszamaradt folyadékot „ajbar”-nak nevezik. Ez utóbbi
kettőt és a rezest házi gyógyszerként használják. Gyulladásos daganatokat, vagy reumás
testrészt dörzsölnek be vele.
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Zselyken a pálinkát kisebb méretű, eperfából készült hordókban tárolják. Véleményük
szerint ez a „legalkalmasabb edény, ettől lesz a pálinkának aranyos színe”.
Ha valaki felteszi zselyki embernek a kérdést: „Mióta főznek pálinkát a faluban?”, a
felelet biztosan ez: „Mióta a világ”. Bár az élő szájhagyomány, és írott emlékek csak a
múlt század dolgairól tudnak, kétségtelen, hogy ez a komoly anyagi hasznot hozó
háziipar már jóval azelőtt ismert volt.
A helybeli írott emlékek első ízben 1820-ban tesznek említést a pálinkafőzéssel
kapcsolatban. Az egyházi Emlékkönyv8 consistoriális ülésről tanúskodik, melyben azt a
„régi és alávaló szokás-”t vitatta, mely szerint a „gazdák a magok pálinkájokat
vasárnapon szokták vinni eladni…Az határozódott meg, hogy az egyházfiak vigyázó
szemmel legyenek az ilyen vasárnap rontók ellen.”.
1831-ből eredő írott hagyományból9 kitűnik, hogy a vasárnapi pálinkaeladás minden
intézkedés ellenére, még nagyobb méreteket öltött, s ezért az egyházi consistorium 24
forint bírságot állapított meg egyszeri kihágásért. Igen drasztikus intézkedés volt, de
nyoma sincs az alkalmazásáról.
Idők folyamán a pénzügyi hatalmi szervek intézkedésekkel, törvényekkel igyekeztek a
pálinkafőzést bizonyos keretek közé szorítani. Megkövetelték pl. az üstök tulajdonosaitól,
hogy „szeszfőzde” feliratú táblát függesszenek lakóházaik utca felőli falára. Ennek az
intézkedésnek a gazdák egyharmada sem tett eleget. De a súlyosabb büntetést kilátásba
helyező törvényeket sem vették komolyan. A megengedett kereteket túllépték, s a
hatósági emberek éberségét igyekeztek kijátszani. A falu egyetlen bejáratát könnyű volt
megfigyelés alatt tartani. Kitűnő helyet kínált erre a „Térmány” nevű magaslat és a
„Badankút oldal”. Itt feltűnés nélkül lehetett libát legeltetni, s innen a kiáltó szó is
behallatszott a faluba. „Ha látsz valakit, hogy jű a kút elé, kiabálsz!” – hangzott a
libapásztoroknak szóló utasítás. Így nem csoda, ha a fináncok a által szervezett
ellenőrzések túlnyomó többsége kudarcba fulladt.
A környék piacain mindig keletje volt a házilag készített pálinkának. A zselykiek inkább
a tekei hetivásáron üzleteltek, s ha nem voltak túl szigorú rendszabályok, elvegyültek a
vásárosok közt, s fennhangon kínálták a keresett portékát. „Kupáva is csuporra is!”
(Kupával is csuporral is!) kiáltozták
Wass György: Zselyk
-A zselykiek által leglátogatottabb vásárhelyek voltak: Beszterce, Teke, Nagysajó,
Monor, Bethlen, Mezőszentmihály, Szászrégen és Petele.
Beszterce négy vásáráról a következők mondhatók:
A február hónapban tartott vásárt „gyapotvásárnak” nevezték…………………. A
májusi vásárt „kakukkvásárnak” is nevezik. Nevét a kakukkról kapta, mivel napjáig a
kakukknak meg kell szólalnia. E sokadalomban a zselykiek szarvasmarhát, lovat adtakvettek. Ez a férfiak vására volt.
Az augusztus végi bulcsban a zselykiek szarvasmarhát, lovat, cserepet, juhtúrót s
gabonát adtak el. Ruhaneműt, posztót, szövetet, bársonyt, selymet meg lábbelit
vásároltak. Az asszonyok részére magas szárú, fűzős cipőt, a férfiaknak bakancsot meg
bokszcsizmát.
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A novemberi vásárt Katalin napján tartották, ezért „Katalin vásárnak” nevezték.
Legkeresettebb áruja a gyapjú volt, a gyapjúból szőtt takarók, csergék.
A vásárok mindenikének megvolt, s részben ma is megvan a sajátos jellege. A tekei
áprilisi vásárban juhot adtak-vettek. A lekencei sokadalomban általában szarvasmarhát, a
szentmihályin sertést, a régeni és a petelei vásáron lovat adtak-vettek. Egy korabeli írott
emlék a következőket írja:
„…híresek szép csikóik. Nem is kezd hozzá az idegenből jött lókereskedő a
vásárláshoz a besztercei és szászrégeni vásárokon, míg a zselykiek szokásuk szerint
tömegesen – mintegy huszárcsapatba nem táncoltatnak…. ” (Lásd Székely közlöny, 1861.
év 38. szám, Hunyadi Imre néprajzi írása Zselykről.)
A környékbeli hetivásárokat rendszeresen látogatják. Hétfőn Tekébe, kedden és
pénteken Besztercére, szerdán Nagysajóra, és csütörtökön Lekencére viszik áruikat. A
múltban a zselykiek által leglátogatottabb hetipiac a tekei volt. Itt a zselykiek pálinkát és
cserepet árultak. Az előbbi áru kínálását már láttuk. A cserepet kezükben lóbálva
kínálták.
A szokott sokadalmi vásárkodáson kívül a zselykiek utazó kereskedést is folytattak.
Akik a nyár folyamán több tízezer cserepet készítettek, az őszi betakarítás után cseréppel
rakott szekereikkel járták be a mezőség falvait. A cserépért búzát, zabot, kukoricát, meg
juhot kaptak. A kereskedés e fajtáját csoportosan végezték.
Wass György: Zselyk
-1822. A presbyterium határozottan megtiltotta szombaton a déli harangszó után a
mezőn való munkát. A határozat több, mint egy évszázadon át érvényben volt.
L.A falu honlapján
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kerekes Mihály
L. EMGE

↑Zselyki porta-
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Beszterce -Naszód megye településeinek magyar és román elnevezései.
Almásmálom-Mălin
Alsóilosva-Ilişva
Apanagyfalu-Nuşeni (Nuşfalău)
Aranyosmóric-Morut
Aranyosszentmiklós-Ţentea
Árokalja-Arcalia
Árpástó-Braniştea
Baca-Baţa
Besenyő-Viişoara (Beşineu)
Beszterce-Bistriţa
Bethlen-Beclean
Bethlenkeresztúr-Cristur-Şieu
Bilak-Domneşti (Bileag)
Borgóprund- Prundul Bârgăului
Bőd-Beudiu
Kendilona - Luna de Jos
Kentelke-Chintelnic( Chintelec)
Kerlés-Chiraleş
Ketel-Cheţiu
Kékes-Chiochiş
Kékesújfalu-Corvineşti (Uifalăul săsesc)
Kiscég-Ţăgşoru
Kolozsnagyida-Viile Tecii (Iuda Mare)
Komlód-Comlod
Kőfarka-Piatra
Középfalva-Chiuza
Magyarberéte-Bretea
Magyarborzás-Bozieş
Magyardécse-Cireşoaia
Magyarnemegye-Nimigea
Mányik-Manic
Mezőerked-Archiud
Mezőkecsed-Miceştii de Câmpie
Mezőköbölkút-Fântâniţa
Mezőszentmihály-Sânmihaiu de Câmpie
Mezőszilvás-Silivaşu de Câmpie
Mezőörményes-Urmeniş
Mezőújlak-Delureni
Mezőveresegyháza-Strugureni(Vereşhaza)
Nagycég-Ţagu
Nagydebrek-Dobric
Nagynyúlas-Milaş

Bödön-Bidiu
Cegőtelke-Ţigău
Csépán- Cepari
Csicsógyörgyfalva-Ciceu-Georgeşti
Csicsóhagymás-Hăşmaşu Ciceului
Csicsókeresztúr-Cristeştii Ciceului
Csicsómihályfalva-Ciceu-Mihăieşti
Csicsóújfalu-Ciceu-Corabia
Dellőapáti-Apatiu
Fellak-Feleac
Felőr-Uriu
Fűzkút-Sălcuţa
Galacfalva-Galaţii Bistriţei
Gáncs-Dumbrăveni (Canciu)
Harina-Herina
Nyégerfalva-Negrileşti
Óradna -Rodna ( Rodna Veche)
Oroszfája-Orosfaia
Paszmos-Posmuş
Radnaborberek-Valea Vinului
Retteg-Reteag
Sajókiskeresztúr ma Bethlenkeresztúr
Sajómagyaros-Şieu- Măgheruş
Sajóudvarhely-Şieu -Odorhei
Sajósárvár-Şirioara
Sajósebes-Ruştior (Ruscior)
Sajószentandrás-Şieu-Sfântu
Septér-Şopteriu
Simontelke-Simioneşti
Sófalva-Sărata
Somkerék-Şintereag
Szamoskócs-Cociu
Szamosmagosmart-Mogoşeni
Szászakna-Ocniţa
Szászerked-Archiud
Szászmáté-Matei
Szászszentjakab-Sâniacob
Szászújős-Fântânele
Szászzsombor-Jimbor
Szeretfalva-Sărăţel
Szészárma-Săsarm
Tacs-Tonciu
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Nagykaján-Căianu Mare
Nagysajó-Şieu
Naszód-Năsăud

Teke-Teaca
Várkudu-Coldău
Vice-Viţa
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