Bőlkényi Kiss Károly
„Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége.
- adatok-magyarázatok-„
XI.kötet
A tizenegykötetes gyűjtemény, befejező tizenegyedik kötete van a kedves
olvasó kezében.
Ebben a kötetben egyetlen megye, a bánsági Temes megye helységeinek
összegyűjtött adatai vannak jelen. Csak megjegyzésként Temes megye örökségi
adatai meglepően gazdagok. Az olvasó itt találja meg a megye általam felsorolt
helységei megnevezéseinek, magyar és román elnevezéseit is.
Temes megye ……………………………………………….........................3 – 128. oldal
A kötet a következő szócikkeket tartalmazza még:
Az általam további kutatásra javasolt témák………….........................129 – 131. oldal
Az ABC –sorrendjében létező bibliográfiai adatok.
Felhasznált irodalom……………………………………........................132 – 213 . oldal
A Székelyföld általános mezőgazdasági örökségi adatai......................214 - 238. oldal
Kalotaszeg általános mezőgazdasági örökségi adatai…......................239 - 243. oldal
Aranyosszék általános mezőgazdasági örökségi adatai…....................244 - 251. oldal
A ma már nem létező Szolnok-Doboka vármegye gazdag magyar mezőgazdasági
örökséggel rendelkező adatai………...........................................…..…252 - 256. oldal
A Mezőség mezőgazdasági örökségének adatai…………....................257 - 299. oldal
Erdélyi magyar nyomtatványok, mezőgazdasági könyvek és folyóiratok általam
összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi adatai..........................263 - 330. oldal
A dolgozat Melléklete……………………………………….................. 331 - 462. oldal
Útmutató az idézett szerzők, művek visszakereséséhez.
A bibliográfiai adatokat, a tizenegyedik 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 a
keresett szerzőt vagy művét.
A szerző.
Élesd 2016. IX. 5-én
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A Melléklet cimtára :
1. A Honfoglalástól a XVI. Századig…………331-344 old.
2.1632. ápr. 15. Udvarfalva. A Maros megye szócikk Udvarfalva örökségéhez.
Az udvarfalviak fogott bírák előtt a falu földjéből hét jövevénynek lakhelyet és földet, Borsos
Tamás és Petky Erzsébet asszony Toldalaghy Mihályné két-két jobbágyának pedig földet osztanak
s ezzel kapcsolatban a falu határát Megjáratják……..345-348 old.
3. Paraszti vallomások és úrbéri tabellák Murokországból
Kiegészítés a Maros megye szócikk Ilencfalva,Lukafalva és Lőrincfalva örökségéhez…349-356 old.
4.Egy segítő latin-magyar szótár, a dolgozat nyelvének megértéséhez.
Felhasználható az egész szövegben……..356-360 old.
5.A történelmi Erdély téképen…..361 old.
6.Segítség Fehér megye Gróf Teleki Arvéd Drassói uradalom szócikkhez...361-358 old.
7.Segítség Maros megye Szentdemeter örökségéhez………368-369 old.
8.Segítség Maros megye Mezőbánd örökségéhez.Mezőbánd helynevei…….. 369-374 old.
9. Segítség az egykori Alsó-Fehér megye örökségéhez. Alsó-Fehér vármegye……374-375 old.
10.Segítség Arad megye Gyorok örökségéhez.Az Arad megyei Gyorok gyűjtő cimszóhoz.376-376 o.
11.Segítség az egykori Érmellék örökségének megísmeréséhez. Az Érmellékhez. 377-379 o.
12.AZ ÉRMELLÉKI BORKERESKEDŐ-TÁRSULAT alapszabályai…… .379-380 old.
13.Erdélyi MÉRTÉK ÉS SÚLYRENDSZER…………………380-384 old.
14.Szilágybagosi képek…………….384-391old.
15.Ürögdi Nagy Ferenc (Sajószentandrás, Doboka megye, 1804. március 8. –Kolozsvár, 1876.
február 22.) református lelkész, főiskolai tanár, kertész, borász, újságíró. Nagy Miklósnak, a
Vasárnapi Ujság című hetilap szerkesztőjének apja………..391-393 old.
16.Segítség Hargita megye Székelykeresztúr község örökségének megísmeréséhez.
A székelykereszturi tenyészbikavásár………….368-394 old.
17.Segítség Maros megye Kerelőszentpál község örökségéhez Karácsony István A kerelőszentpáli
Hallerek egykori magtára. …………..394-395 old.
18.Segítség az erdélyi magyar egyesületi szócikk Erdélyi Pincze Egylet munkájának
megísmeréséhez.Az erdélyi pincze-egylet nagy gyűlése…………..395-402 old.
19. Segítség a z Erdélyi Magyar Egyesületek E.M.G.E.szócikkhez. A m.-vásárhelyi vándorgyülésből………………..403-410 old.
20.Segítség a Bihar megyei Diószeg örökségének megísmeréséhez.Gróf Zichy Ferencz ér- vagy
bihar-diószegi minta-szölöje……………..411-418 old.
21.Még valami az Ér-Diószegi minta-szőlőről. (A Kertész-Gazdából.)
22.Segítség a kolozsvári mezőgazdasági oktatáshoz……………….420-423 old.
23.Egy dokumentum Udvarhely szócikkéhez.1. Az 1852. évi határleírás….426-431 o.
24. A Hargita megye homoródalmási szócikkhez . ……………..431-432 old.
25.A székelyudvarhely szócikkhez.Székely-Udvarhely rendezett tanácsú város. szabályrendeletei
1875–1896. Székely-Udvarhelyt, 1897. 237–244……….432-438 old. 26.Segítség megísmerni az
Enyed környéki szőlészetet és borászatot.
VITA ZSIGMOND A NÉPI SZŐLŐMŰVELÉS HAGYOMÁNYAI NAGYENYED
VIDÉKÉN……………449-461old.
27.Nagy Ferenc tordai gyümölcsfaültetvényének jegyzéke, 1862.
„GYÜMÖLCSFA – ÜLTETVÉNYEM JEGYZÉKE, 1862 I. ………..449-561 old.
28. KÉPEK ….461-462 old
és MOSOM KEZEIM
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Temes megye általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi adatai.

Temes vármegye cimere
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-Szent Gellért legendája, említést tesz Ajtony országáról,nemeseiről és katonáiról,
de szól pásztorairól is, hiszen gazdagsága fő forrását óriási szarvasmarha csordái
jelentették.
L.Kókai
“…….kiválólag jelentékeny lótenyésztéséről csupán annyit tudunk, hogy
Achtumnak-Ajtony-, kivel itt a XI. század kezdetén Szent István harczolt, nagy ménese
volt”
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“….p. o. Ozorai Pipó temesi grófnak Zsigmond király korában óriási birtoka, és
pedig Temesvár környékén volt, arról Albizi Einaldo és Giuliani Nello 1426-ban
florenczi követek Magyarországban tanúskodnak, midőn azt jelentik, hogy több napig
folyton folyva Pipó birtokán utaztak (>che cavalcavano piu giornate per il territorio del
Spano.”
L.Wenzel
A mai Temes vármegye területén, a Szent-István uralkodását megelőző
időben, Ajtony, egy hatalmas nemzetség feje, volt a birtokos, ki ezt a területet az első
foglalás jogán bírta...........
-“…. mível e nemzetség már az első adomány jogán a mai Temes vármegye
területén is szerzett birtokokat, a Csanád-nemzetséget tekinthetjük Ajtony után a
vármegye legrégibb birtokosának.
A hajdani Temesmegye birtokosai
A hajdani Temes vármegyéből, mely egyike volt az ország legnagyobb
várbirtokosai megyeinek, csak az a terület tartozik a jelenlegi Temes vármegyéhez, mely
a mai központi, a vingai, a temesrékasi, a búziásfürdői, a csáki és a dettai járásokat
foglalja magában. Ezen a területen a középkorban a következő jelentékenyebb
birtokosokról emlékeznek meg az oklevelek:
Az aradi prépostság a mai Szentandráson volt birtokos. A Páznádi Baki-család
1446-ban egyes birtokrészeket zálogosít el Tinántelkén (Temesvár közelében) és
Megyeren (ugyanott), 1494-ben Baky Boldizsár Cseme helységben volt birtokos. A
Bánkfalvi Bánk-család 1480-ban Bánkfalvát és Belinczet (mai Belencze) Haraszthy
Ferencznek zálogosítják el. 1493-ban néhai Bánk Miklós bánkfalvi birtokát Dengelegi
Pongrácz Mátyás nyerte II. Ulászló királytól adományul. SárváriBelmosevity Milos
1483-ban Majsát nyeri adományúl Paznad-pusztával (mely a mai Temesvártól nyugatra
fekhetett). A Bélinczi Bésánfi-család a Hollódiakkal együtt Szabadfalva (ismeretlen
fekvésű), Bélincz, Bozzás (a mai Búziásfürdő), Mihályfalva, Setéttelek, Hollód (a Bél
vidékén, Búziás táján), Ujfalu, Nagy-Forgách, Kis-Forgách (a mai Temesforgách),
Fútfalva és Brassó helységekben bírt földesúri joggal. Az Iktári Bethlenek 1365-ben
osztoznak Andocsfalva (Iktár mellett), Dragonfalva, Iktár, Eniszten (Iktár és a Temes
folyó mellett feküdt), Pósafalva (Rékas táján), Bratiszlófalva és Pádéfalva helységeken
a Neczpáliakkal; 1478-ban, e két család magszakadása esetére, birtokaikat egymásnak
biztosítja. A család 1444-ben még Rékásdon is bírt földesúri joggal. A Bizerei-család
1472-ben Rékas, Prusinfalva, Tyúkfalva, Ivánfalva, Középső-Hedemer, Kenézrekesze és
más helységekben levő részbirtokaikat a Dócziaknak vetették zálogba. A család Rékas
város részeit is bírta. 1443-ban Miklós Temes vármegye alispánja volt. A Csáki-család
ősei Peleskei I. István fiai Miklós, Péter, György és István 1390 táján szerezték Csákot, a
honnan a család nevét vette. 1395-ben azonban Csák helységet várral és Csősz faluval
együtt a királynak engedik át. 1401-ben mindkét helységet visszanyerik a királytól. Csák
várát 1552-ig bírták. Övék volt még 1453-1470-ben Őszén (később Jezvin, jelenleg
Őszény). 1478-ban Csáki Mihály Ohát-pusztát a mai Obád) nyerte adományul
tartozékaival. A Csanádi-család 1487-ben Zsadányban s 1492-ben Szentandráson bírt
földesúri joggal. 1471-benKeszi Balázstól Vote, Tinántelke (Temesvár közelében) és
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Megyer helységekben kapott részeket. A Csanádi püspök 1421-ben Zombor helységnek
(Szentandrás és Kisbecskerek között) volt a földesura. A Csornai (Csarnai) családot
Csorna, Jordasicza stb. birtokába iktatják. 1443-ban a Damsusiakkal és a Bizereiekkel
együtt, Rékás és Szegyeháza részeit nyeri zálogba. Csornai Mihályt 1447-ben KenézRekesze (Kenéz vidékén) birtokába iktatják. A DoboziDánfiak az 1470-es években Rékas
városra tartottak igényt. Az ítélet (1472) értelmében azután a Dánfiakat, továbbá
leányágon a Serjénieket és a Pitvarosi Korlátokat is beiktatták a város és tartozékainak
birtokába; a Csornaiak azonban több ízben tiltakoztak ellene és végre 1476 után meg is
szerezték a városnak és tartozékainak egy részét. 399A Dóczi-családból László 1458-ban
jogot tart Csobaj feléhez (a mai Sebed és Fólya vidékén). 1466-ban a Maczedóniai
Dancsoktól vagy Dancsfiaktól kapja az oszkolai kerületet. László 1471-ben egyezkedik
Guthi Országh Lőrinczczel Sásvár fölött (a mai Bükkfalva határában). Imre 1480-ban
Kenéz-Rekesze részeit veszi zálogba. Lászlóé volt Szent-András is, melynek részeit
özvegye 1489-ben a csanádi káptalannak adományozta. 1492-ben Imre Iktár és Kenéz
helységekben bírt földesúri joggal. A Fejéregyházi-családból János 1443-ban Temes
vármegye alispánja volt. 1446-ban Kenéz-Rekeszén volt birtoka. A Garaiak 1330-1479ig bírták Sarád várát és városát (a mai Temesgyarmat és Hidasliget között). A
Berekszói Hagymás-család 1414-1560-ig bírta Berekszó helységet, a honnan előnevét
vette. Midőn Szentgirolti Jánost Berekszói Hagymás Miklós testvéréül fogadta, az
utóbbinak következő birtokaihoz tart jogot: Szent-Jakab, Berekszó, Kis-Berekszó, Boba,
Keresztur, Vaja, Szilas, Szentandrás, Beldán, Becskereki (Kis-Becskerek), Tamásháza,
Kereki, Körtvélyes, Zoránd, Vejteh (a mai Vejte), Haraszthegy, Két-Bikamezeje, Bák,
Veresegyház, Billyéd, Bogáros, Galád, Galád-Monostora, Vámhalom, Csák, Kökénd,
Bezd, Pentele, Geresznád, Királyhalma, Tesöld, Tolvajd. A Döbrentei, az Egerszegi és
a Remetei Himfi-család 1343-1369-ben Sósd (a Berzava mellett), Remete (1370-1464);
Szabadfalu és Kosgya helységeket bírta. Hunyadi János 1455-ben 20.000 aranyért
Temesvárt vette zálogba V. László királytól; 1456-ban pedig adományul nyerte
Monostor, Kétfülü (a mai Kétfél), Tófő, Zöldes, Óhát, Maráz és Kis-Ötvény helységeket.
A Nagylaki Jaksics-család zálogba vette DánfiAndrás itteni részeit, a melyeket 1484-ben
a Haraszthyaknak vetettek zálogba. A Kenézi-család 1492-ben Kenéz-Rekeszén, 1498ban Besnyőn és Újfaluban volt birtokos. Korvin János, Mátyás király természetes fia,
1492-ben Sarád várát és tartozékait bírta. A biharmegyei származású Pelbárthidi Majoscsalád 1410-ben kapja Vejthét és a három Oszkolát; később azonban Vejthe a Hagymáscsaládra szállott. 1497-ben Tót-Sebet, Magyar-Sebet (a mai Sebed), Szent-György,
Márkfalva stb. részeit Csáki Mihálynak zálogosították el. A Nexafi-család Belencze, a két
Szabadfalva, Radefalva, Forgácsfalva, Ivánfalva, Vajszlófalva, Tót-Hollós, Bozos, Újfalu
és más helységeket bírta. I. Lajos király e birtokokat 1369-ben Himfi Benedeknek
adományozta. Nádasdi Ongor János 1473-ban a Rékassal határos Cseri várát és
tartozékait bírta és később Szobi Mihályt örökbe fogadta. Így került azután Szobi Mihály
birtokába, a ki viszont 1507-benWerbőczy Istvánnak adta. A Guthi Országh-család 1471ben a Szeri Pósafiak várát nyerte adományúl Mátyás királytól, a Nádasdi Ongorokkal
együtt. A SzeriPósafi-család ősi birtoka Hódos vára volt. Midőn a család Istvánban
magvaszakadt és a várat Mátyás király eladományozta, György leányának Annának
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ivadékai tiltakoztak ez ellen. A Rádi-család, melyről 1492-ben van adatunk, Rékastól
keletre eső több faluban bírt részeket. A Rékasi-családé volt Rékas város, melyet
Szaniszló magvaszakadtával, I. Ulászló király a Csornaiaknak zálogosított el. A
Boziási Sismánfi-család 1470-ben Boziás, Ohába és Felső-Borzás helységekben
birtokos. Törösdi Sebestyén és Mihály, 1462-ben, Térvári Mihálylyal együtt a
magvaszakadt Beszédes Mihály birtokát nyeri adományúl. Az adománylevél szerint e
birtok Temes vármegyében feküdt. A Vajdafi-családból 1443-ban Miklós a vármegye
alispánja volt. 1407-ben a család Kis-Gyarmatot nyeri adományúl; 1418-ban Kis-Gyüreg
felét veszik birtokukba. 1515-ben Nagy- és Kis-Gyarmat, Őke (Temesgyarmat vidékén),
Gyirek, Odony, Besenyő, Szent-Tamás és Vajdafalva helységekben volt birtokos. A
Varjastelki Varjas-család Ohád helységre tartott igényt, 1453-ban pedig Csorna
helységben bírt földesúri joggal. A Pókatelki Zomor-család, mely Pozsony vármegyéből
származott, valamelyik Szent-Mihályon volt birtokos. (Csánki Dezső, i. m. II., 11-92.)
L.Borovszky
-1322 augusztus 28. I.(Róbert) Károly magyar király oklevele említi a Temes és
Krassó-Szörény vidékén levő gyümölcsösöket.
-Szilvay Lajos megkezdi a búzanemesítési tevékenységét, 1877-ben
Magyarországon elsőnek alkalmaz keresztezést a búzanemesítésben.Az angliai Nursey
fajtát keresztezi a Bánsági fajtával.
L.Csetri
-Temes vármegye………..igen kies ,termékeny földet foglal,úgyhogy kevés munka
után mindenféle gabonának javát bőven megtermi,ugy bort,dohányt,lent,kendert,festő
füveket,rizskását és gyümölcsöt. Szarvasmarhája ugyan nem cimeres de sok,valamint a
juh és a sertés…….folyoiban a hal………..
L.Svastics
AZ EZREDÉVES KIÁLLÍTÁSON
-gazdagon volt képviselve Torontálmegye két speczialitása: a bánáti répa repcze és
a váltóbuza.
A zsombolyai uradalom a kender ipari feldolgozását mutatta be; nyers, áztatott-,
törött, gerebenezett kendert s az ebből készült kötélnemüeket, kötőfókeket, istrángokat
stb, melyek az uradalom szükségletére szakmánymunkásokkal készíttetnek.Az uradalom
a kender egy részét kórósán adja el, egyrészét ellenben — mely a vasúttól távol fekszik
— házilag kezelteti. A kis Béga csatornamenti vizállásos helyeken áztatja, töreti és
tiloltatja környékbeli lakosokkal. A tilolt kendert részben mint ilyent adja el, részint
szegődéses kötélverőkkel házilag dolgoztatja fel. Ily módon az évenkint nagy összegbe
kerülő kötéláru kiadásokat tetemesen csökkentette az uradalom igazgatósága. A
zsombolyai uradalom kendertermelése s kezelése valóban mintaszerű, az előállított
kender pedig kitűnő minőségű.
L.Köztelek 1896 november 7
-1552-ben a Temes vidékről gabonát szállítanak Érsekújvárra.
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-Kiss Izsák hadiszállító 100 ezer holdat bérelt, ebből 70 ezer holdat vett meg 550
ezer, Nákó Kristóf szarvasmarha kereskedő több mint 40 ezer holdat 350 ezer, Csekonics
József lókereskedő 35 ezer holdat 300 ezer forintért.
-1895-ben a szarvasmarha állomány 53,6%-a (227171 db) magyar-erdélyi, 24,6%a (104132 db) pirostarka és 9,6%-a (40757 db) egyéb színes, valamint 12,2%-a
valamilyen más (pl. borzderes, mokány stb.) fajtából állt. Addig azonban míg Torontál és
Temes megyében már a magyar-erdélyi fajta domináns (85,8% illetve 58,8%), KrassóSzörényben még a pirostarka (64065 db =43,7%) volt a meghatározó, jól mutatva a
fajtaváltás területi differenciáit.
L.Dr.Kókai
-1769-Megjelenik az első selyemhernyó-tenyésztést népszerüsítő munka
Magyarországon –Ujmódi magyar selyem ruha – szerzője valószinüleg az új iparág
erdélyi-bánsági iránytója Gallarati József, később Bödör Ferenc, Pulszky Károly
Blaskovits József és Podmaniczky Sándor ír a selyemhernyó-tenyésztésről füzetet.
L.Csetri
- a jobbágyfelszabadítás utáni állapotot tükrözi Galgóczy Károly (1823–1916) jeles
munkája: Magyarország, a Szerb vajdaság s a Temesi bánság mezőgazdasági statisticája
(1855).
L.MNL.II k
Torontáli Gazdasági Egyesület
„ Torontálban különben minden gazdasági mozgalomnak és fejlődésnek a megyei
gazdasági egyesület a megindítója, irányítója és vezetője. Az a gazdasági haladás, mely
Torontálban jelenleg tapasztalható, a megyei gazdasági egyesület nevével kapcsolatos.
Messze vezetne, ha ez egyesületnek nagy konczepczióju és nagyarányú munkakörét
részletesen ismertetni megkísérlenénk és mert erről az egyesület elnöksége évről évre
terjedelmes jelentésben számol be, e helyen csak annak a megemlítésére szorítkozom,
hogy a vármegye jelenleg virágzó népies állattenyésztésének a gazdasági egyesület a
megteremtője, ápolója és irányítója, és hogy számos mezőgazdasági iparág a gazdasági
egyesületben tiszteli a megalapítóját. Az egyesület kötelékébe jelenleg 62 községi
gazdakör tartozik, melyeknek tagjaival együtt az egyesület tagjainak száma a 10 ezret
megközelíti. Az egyesületnek 1883. óta elnöke: gróf Csekonics Endre, v. b. t. tanácsos,
alelnökei: Zombori Rónay Ernő (1884. óta), gróf Csekonics Sándor és Pap Géza dr.;
ügyvezető titkára: Marton Andor, titkár: Jakabházy Béla; pénztárnok: Tauffer Béla dr.;
előadók:Kaufmann István és Petrás György; irodatiszt: Weress Kelemen. „
L. Borovszky Torontál
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←Borovszky Samu
-A torontálmegyei gazdasági egyesület ajándéka. A szegedi mezőgazdásági orsz.
kiállításon kiosztandó tiszteletdijak adományozására a kiállítás igazgatósága a kiálitási
körzetben fekvő vármegyék gazdasági egyesületeit, főpapjait és nagybirtokosait kérte fel.
A gazdasági egyesületek. közül a Torontálmegyei gazd. egyesület járt elöl jó példával,
midőn ugyanis arról értesítette a kiállítás rendező-bizottságot, hogy a kiállitás dijaihoz
egy 600 korona értékű emléktárgygyal fog járulni, mely emléktárgyat csakis elsőrendű
hazai gulyabeli szarvasmarha díjazására óhajtja forditatni. Örömmel veszszük tudomásul
a torontál vármegyei gazdasági egyesület hazafias áldozatkészségét és azon
reményünknek adunk kifejezést, hogy az adományozásra felkértek közül, áthatva a czél
fontosságától számosan fogják követni Torontál vármegye szép példáját.
L.Köztelek 1899 január 14
-1901-ben kezdődik meg a takarmányrépa-nemesítés Tímár János irányításával
Temesváron. Tímár alapította meg 1901-ben az első hazai Dél-vidéki Magyar
Magtermesztő Rt.-t is, majd fogott hozzá a különböző kultúrák nemesítéséhez (1907.
kukorica, 1909. búza és zab, 1911. árpa).
„A felhívás hatására Szilvay Lajos Radványszky Antal zólyomradványi
földbirtokán egy angol búzafajtával egyedkiválasztást végzett, majd keresztezte azt a
magyar bánsági búzával.”
L.Kajdi Ferenc 1
Temes vármegye 1910-ben tizenegy járásra volt felosztva:
Buziásfürdői járás, székhelye Buziásfürdő
Csáki járás, székhelye Csák
Dettai járás, székhelye Detta
Fehértemplomi járás, székhelye Fehértemplom (rendezett tanácsú város)
Kevevári járás, székhelye Kevevára
Központi járás, székhelye Temesvár (törvényhatósági jógú város)
Lippai járás, székhelye Lippa
Temesrékási járás, székhelye Temesrékás
Újaradi járás, székhelye Újarad
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Verseci járás, székhelye Versec (törvényhatósági jógú város)
Vingai járás, székhelye Vinga
1910-ben a vármegye tizennégy járásra volt felosztva:
Alibunári járás, székhelye Alibunár
Antalfalvai járás, székhelye Antalfalva
Bánlaki járás, székhelye Bánlak
Csenei járás, székhelye Csene
Módosi járás, székhelye Módos
Nagybecskereki járás, székhelye Nagybecskerek (rendezett tanácsú város)
Nagykikindai járás, székhelye Nagykikinda (rendezett tanácsú város)
Nagyszentmiklósi járás, székhelye Nagyszentmiklós
Pancsovai járás, székhelye Pancsova (törvényhatósági jógú város)
Párdányi járás, székhelye Párdány
Perjámosi járás, székhelye Perjámos
Törökbecsei járás, székhelye Törökbecse
Törökkanizsai járás, székhelye Törökkanizsa
Zsombolyai járás, székhelye Zsombolya
1944. március 9.
-A Déli Hírlap közli Szász Pál felhívását, amely a szegényebb falusi lakosság
vászonnal való ellátását szorgalmazza. "Segítsünk magunkon!" - írja. Kender- és
lenvetésre, ill. - feldolgozásra buzdítja a gazdaköröket.
1944. március 19.
Gr. Haller István a Déli Hírlapnak elmondja: a Hangya Szövetkezeti Szövetséghez
181 szövetkezet tartozik. Ezek megoszlása: 87 fogyasztási-, 76 hitel-, 12 tej- és 6 vegyes
szövetkezet. A fentiek összességükben - 44 137 szövetkező család erkölcsi ereje mellett 85 millió lej értékű szövetkezeti üzletrésztőkét és tartalékalapot jelentenek
L. Balogh Béni
1944. március 23.
A Déli Hírlap beszámol a temesvári "Vitamin" paprikamalom-szövetkezet és az
aradi "Önsegély" hitelszövetkezet éves rendes közgyűléseiről. Az "Önsegély" közgyűlése
felhívással fordult Arad magyarságához, hogy tekintse kötelességének a szövetkezet
támogatását.
1944. március 26.
A temesvári Hangya Szövetkezet megtartja éves közgyűlését. Bejelentik, hogy a
szövetkezet 3%-os osztalékot fizet.
1944. március 27.
A lugosi Hangya Szövetkezet éves közgyűlést tart.
L. Balogh Béni
1943. október 24.
A Déli Hírlap beszámol a csombordi mezőgazdasági iskola tanévnyitójáról. Az
ünnepségen Szász Pál kijelenti: "A magyar gazda parancsa az, hogy legyen alázatos.
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Lelkében nem lehet se gőg, se gyűlölet... Ebben az iskolában sohasem fogtok
ember-gyűlöletet tanulni, csak ember-szeretetet."
1943. december 24
A Déli Hírlap beszámol arról, hogy Végvár község református egyháztanácsa nagy
örömmel fogadta özv. Csátray Mihályné Enyedi Erzsébet elhatározását, miszerint nyolc
hold szántóföldjét az egyháznak ajándékozta azzal, hogy a tiszta jövedelemből jó
előmenetelű szegény diákokat támogassanak.
-"Tanyarendszerben jóformán csak a magyar gazdák gazdálkodnak. Tipikus
tanyarendszere van Újszentes, Mosnicza, Sztancsafalva telepes községeknek, továbbá
Végvárnak, Temesmegye e legrégibb magyar községének. "
"Egyes községek lakosai, a hol a talaj e czélra megfelel, káposztatermeléssel
foglalkoznak igen jó eredménynyel és az egyes magyar telepesközségekben a makói
kertészkedést vezette be a m. kir. áll. jószágigazgatóság. Káposztatermelés van a Bega
mentén, Temesremete, Őszény, Temesrékas, Bázos, Bükkfalva stb. Községekben,
.................; kertészkedéssel foglalkoznak Mosnicza és Rékas község telepesei. Nagy és
országos hírű kertésztelepek vannak főként Temesváron "
"A gazdasági főbb termények fokozatos nemesítése czéljából a Délvidék és
Tiszavidék gazdái megalakították a Magyar Vetőmagvakat Nemesítő Társaságot,
melynek központja, a Magyar Vetőmagvakat Nemesítő Intézet, Temesváron van. A
társaság, illetőleg intézet czélja a búza, kukoricza, zab- és takarmányrépamagvak
nemesítése, jobb minőség és nagyobb hozam elérése czéljából. A már is jelentős
eredményeket elért intézet nagy erélylyel és kellő tudományos felszereléssel folytatja
működését a földmívelési kormány támogatása és ellenőrzése mellett. "
"A gazdák érdekeit nagy mértékben előmozdítja a Temesvármegyei Gazdasági
Egyesület és a Délvidéki Földmívelők Egyesülete.
A Temesvármegyei Gazdasági Egyesületet báró Ambrózy Béla alapította és 1902ben történt újjászervezéséig viselte annak elnöki tisztét. Kicsiny hatáskörben is
eredményes működést fejtve ki, meghonosította a Délvidéken a lóherét, nagy lendületet
adott a méhészetnek és a szőlők rekonstruálásában tevékeny részt vett. Működése alatt
tekintélyes vagyont is szerzett az Egyesületnek.
Az újjászervezés után az Egyesület kilépett a szűkebb keretek közül és teljes erővel
szervezte a községi gazdaköröket, különösen a kisgazdák és zsellérek közül toborozván
híveit; elősegítette a hitel- és tejszövetkezetek alakulását; elvállalta a Gazdák Biztosító
Szövetkezetének vezérképviseletét; előadásokat, háziipari tanfolyamokat rendezett; a
gazdasági termések értékesítésére és szükségletek beszerzésére szövetkezeti központot
teremtett a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének temesvári fiókja útján, mely később
önálló
igazgatósággal
Délmagyarországi
Mezőgazdák
Szövetkezete czímén
függetlenítette magát a központtól. Az Egyesület kebelében körülbelül 70 gazdakör
alakult mintegy ötezer taggal, kik minden gazdasági irányú kérdésben támogatást találtak
az Egyesület vezetősége részéről.
Az Egyesület kísérleti telepén búza- és kukoriczanemesítést vezetett be az
Egyesület titkára, kiváló eredményeket érve el. A szarvasmarhatenyésztés terén az
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állatdíjazásokkal és megfelelő tenyészanyag bevásárlásával az állattenyésztés szinvonalát
nagyban emelte. A lótenyésztés emelésére a lótenyésztési bizottsággal karöltve
meghonosította a bérménrendszert és az osztályozott kanczák után való tervszerű
tenyésztés mellett a törzskönyvezett új generáczióban kitünő egyedeket találunk.
Az Egyesület működése kiterjed a gazdasággal kapcsolatos és a gazdák érdekeit
érintő ágazatok összességére. Az Egyesület kebelében alakult meg a válságos
munkásviszonyok idején a Munkaadók Szövetsége s ugyancsak ott alakult meg az
első Temesmegyei Gőzekeszövetkezet, melynek Temesremetén elhelyezett Fowler-ekéi
folyton munkában vannak. A gazdák és a kereskedők között felmerülő vitás kérdések
elintézésére alapszabályszerűleg résztvesz delegáltjai útján az Egyesület a Temesvári
Lloyd tőzsdebíróságában és e czélra állandóan hat tagot küld ki.
A Délvidéki
Földmívelők
Gazdasági
Egyesületének működése
kiterjed
Temesmegyén kívül Krassó-Szörény, Torontál, Bács-Bodrog és Arad vármegyék
területére, mely vármegyékből jobbmódú kisbirtokosok a tagjai. Működése a tagok
gazdasági érdekeinek istápolására terjed ki; szoros kapcsolatban áll a Délmagyarországi
Gazdasági Bankkal és internátusa van Szegeden, hol németajkú tagjainak fiai magyar
nevelésben részesülnek. Működése kiterjed továbbá a növénytermelés és állattenyésztés
egyes ágainak fejlesztésére és a nép gazdasági oktatására. A gazdák tömörítésére községi
fiókokat szervez és árúosztályt tart fenn a központban, a beszerzések megkönnyitése és
lebonyolítása czéljából."
Az állattenyésztés, noha egyes száraz évek a mennyiségi fejlődést befolyásolják is,
minőségileg folytonosan fejlődik.
Az állatállomány mennyiségileg nagy emelkedést nem mutat, sőt egyes ágaiban
csökken. Annál feltünőbb az emelkedés minőség tekintetében.
A szarvasmarhaállomány az apaállatok gondos megválasztása, a Temesvármegyei
Gazd. Egyesület és a Délvidéki Földmívelők Egylete részéről importált tenyészállatok
beszerzése kapcsán számszerűleg is emelkedett. Az 1900-ban megindult tejszövetkezeti
mozgalom révén sok jó fejőstehenet szereztek be, de az 1906-1907-iki rendkívüli száraz
esztendők miatt a tejszövetkezetek is szenvedtek és az állatállomány is erősen
megcsappant. Ez az oka annak, hogy nincs nagyobb létszámemelkedés.
A lóállomány számszerűleg határozott csökkenést mutat, de minősége annál
inkább javult. A verseczi méntelepről kihelyezett és tervszerűen beosztott mének után a
színvonal nemzedékről nemzedékre emelkedik; különösen feltünő ez ott, hol a bérmének
meghonosításával a kanczákat is kiválasztják. A tenyészirányzat erős csontú, katonai
czélokra is alkalmas használati lovak kitenyésztése.
A sértésállomány nagyméretű csökkenését a sertésvész okozza, mely bár enyhült
az utolsó években, mégis állandóan szedi áldozatait. A mangalicza-sertés tenyésztése
mellett mindegyre jobban tért hódít a hússertés tenyésztése a kisgazdák körében is."
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Törökszákos -Györössy Csepreghy Istvánné tenyészetéből- mangalica
Könyvek :
Berger Károly Lajos. Temes
ok az Alföld gazd. Viszonyairól.)

gazd. viszonyai és gazdálkodási rendszerei. Bp., 1907. (Tanulm-

L. Magyar Katolikus Lexikon
Monostorok.
Az Árpádháziak idején”Előkelő munkát végeztek e korszak egyházi és kulturális
életében a………..monostorok. A lelkipásztorkodáson kívül előmozdították a
letelepedést, a föld mívelését, a nép szellemi és erkölcsi oktatását s lendületet adtak az
iparnak és kereskedelemnek. Mindezért Szt. Benedek tanítványaié az érdem
oroszlánrésze”
Az Árpád-korszak végén e következő latin monostor-egyházakat említik a csanádi
egyházmegye, illetőleg Temes vármegye területén: a) A Maros mentén: Bulcs, Eperjes,
Bisztria (Bizere) benedekrendű apátságok, Arad prépostság, Hódos, Gyelid, Izsómonostora, Ajtony-monostora benedekrendű apátságok, Rohoncza, Egres cziszterczi
apátság, Kenéz, Kemecse benedekrendű apátságok, Csanád püspökség és benedekrendű
apátság, Tömpös, Szőregh. - A Tisza mentén: Pordány, Oroszlános, Kanizsa-monostora,
Aracsa benedekrendű apátságok. - A Temes mentén és pedig a felső ágnál: Sásvár,
Ittebő, az also ágnál Szagyó benedekrendű apátságok. Ittebő utóbb prépostság.
Boldogkőn és Gathalon pálos-monostorok.Mezősomlyón Szt. Ágoston-szerzetesek.88 Az
alsó Duna mentén s a Karas, Nera és Temes torkolatai vidékén ősrégi gör.-kel.
monostorok álltak, ú. m.: Horom- és Kevevára, Orsova és Szent-György községekben.
Hihetőleg más egyebütt is.
L. Borovszky Temes
A Csanád-nemzetség birtokai:
“A király 1247-ben rendelte el a határok kitűzését és az új birtokbavételt, a csanádi
és aradi káptalanokat bízván meg e feladat teljesítésével. A két káptalan küldöttjei s a
királyt képviselő Biloki Péter nemzetség többi tagjainak jelenlétében bejárták a határokat
s küldetésükről jelentést tettek a királynak, mely megmaradt napjainkig. E jelentésből
tudjuk, melyek voltak Pongrácz ispán birtokai hajdani Temes vármegyében és azon a
területen, melyen most Temes vármegye fekszik. Az első volt Poklosi és Nádasd. Azután
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a Szent-György mellett fekvő Kalántelek, melyet Kalán pécsi püspök unokanővérének, ki
a Pongrácz ispán felesége volt, hozományul adott. Kétkerekű malom is volt rajta.
Pongráczé volt továbbá a Borzva (Berzova) folyó) melletti Kis-Hódosegy erdőrészszel és
a Temes-folyó melletti Csávás (a mai torontáli Csávos), szintén kétkerekű malommal.
Kilencz évre rá, 1256 decz. 17-én a Csanád-nemzetség összes élő tagjai ismét
megjelentek a király előtt és megosztoztak ősi javaikon. E birtokosztályban Kelemenös
maradékai és azoknak fiai kapták Temes vármegyében Csávás falu felét két
malomhelylyel s fél vámmal, a Borzva melletti Kalántelek felét egykerekű malommal.
Vaffa maradékaié lett ugyancsak Temesben Szécsény, Fejéregyház (a mai Féregyháza),
Nádasd, Feketőfa, Poklosi, Csávás fele kétkerekű malommal s a vám felével, SzentPéter a templomával s a Borzva melletti Kalántelek felerésze egykerekű malommal.
Belenig testvérének Bogyoszlónak utódai ugyanannyi birtokot kaptak Temes
vármegyében.
Az Árpádháziak idején.”A földmívelés nem volt ilyen kedvező helyzetben. A
várjavak elidegenítése meglazította a kapcsolatot, mely a népet a királyhoz és a földhöz
kötötte. A köznép leszokott a munkáról és katonáskodni ment, hogy a nemesek
osztályába emelkedhessék. Mikor megkapta a szabad költözködés jogát, vagyonkájával
inkább a városokba húzódott. Tulajdon földje nem volt, sőt még háza és tanyája sem
mindenütt. A föld urai garázdálkodtak a földmívessel s egyik birtokról a másikra
küldözgették. A földet eladták vagy elcserélték minden hozzátartozójával, cselédekkel, a
röghöz kötöttekkel együtt. A földet nagy általánosságban mérték ekealjak szerint. A
távolságokat íjlövések vagy baltavetések szerint állapították meg. A XIII. század második
felében a hold dívik már és nagysága pontosan meg van határozva. A hold 72 királyi
mérték hosszú és 12 mértéknyi széles. Daczára a birtoktestek nagy terjedelmének, valami
sok mívelés alá való föld nem igen volt, mert egyes vidékeket, kivált Temes
vármegyében, rengeteg erdőségek, vadvizek, beláthatatlan tavak és mocsarak borítottak.
Csak az Árpád-ház uralkodásának vége felé kezdődhetett a földmívelés terjedelmesebb és
gyümölcsözőbb munkája, a földnek teljes birtokbavételével.”
L Borovszky Temes
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CsákiFöldműves Iskola gazdasági épületei.

L. Ottlik Péter Temes megye mezőgazdasága—Dr. Borovszky SamuTemes vármegye
-"Fekvése, kies vidékje nagyobb részént gazdag termésű, hegyei számosak, és
nevezetesek, valamint folyó vizei is; erdőji külömbféle fákkal, ’s vadakkal gazdagok;
marháji nem olly nagyok, de jók; a’ sertéseknek, és juhoknak kedves tápláló helyek van
itten. "
Torontál megye
-" Vidékje nagyobb részént gazdag termésű, ’s elég alkalmatos lakást szolgáltat;
levegője középszerű, külömbféle marháji számosak, és jelesek, nagy vadgyai nintsenek,
hala néhol bőven van; kereskedése kivált élettel, az egész Hazában nevezetes."
L. Vályi
Temes vármegye mezőgazdasága (1891)
Temes vármegye termő területe 693,584 ha., miből szántóföld 405,400, kert
16,780, rét 64,391, legelő 93,157, nádas 1285, szőlő 26,506 és erdő 86,065 ha.; a földadó
alá nem eső nem-termő terület 45,907 ha. Talaja É-i részében lösz, a hegyes vidéken
inkább agyagos; …………… Temes vármegye földje igen termékeny és kivált a síkon
egyértékű a torontálival, de mégis legkövérebb a Temes folyó mentén; a hegyes részek
már alapos megmunkálást kívánnak, de elég termékenyek. Terményei közül legfontosabb
és legjobb a híres búzája, mely 1894-ben 199,535 ha. területen termett, 3 millió hl.
mennyiségben; rozs (10,055 ha.) és árpa (10,309 ha.) kevés terem, valamivel több a zab
(23,912 ha.), de nagyon gyakori a tengeri (117,767 ha. területen 11/2 millió hl. terem);
terem még repce, kétszeres, tönköly, kender, kevés cukorrépa és dohány (447 ha.
területen), burgonya stb., mind igen jó minőségben……………; a szőlők területe
azonban a filloxera pusztításai folytán 1882-94-ig 25,487 ha.-ról 4000 ha.-ra szállt alá s a
bortermelés az utóbbi évben csak 19,321 hl. volt; a 149 bortermő község közül 118-at
lepett el a filloxera. A Berzava mellékén a tapolyai pusztán rizst is termelnek. A
mezőgazdaság emelésére szolgál a csakovai állami földmívesiskola, 2…… gazdasági
egyesület (Temesvár 2……….; van még 21 közcélú szőlőtelep. Az ásványország itt
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leginkább csak meszet és épületkövet szolgáltat. Az állattenyésztés fejlett; a házi állatok
száma: 103,328 magyar és 23,087 nem magyar fajtájú szarvasmarha, 9 bivaly, 88,707 ló,
645 szamár és öszvér, 141,002 sertés, 210,398 juh és birka és 1688 kecske. A
szarvasmarha-tenyésztés az óbádi állami bikanevelőtelep felállítása óta erősen fellendül;
a tenyészirány a síkon a magyar faj; Csakován, Remetén és Temes-Gyarmatán nagyobb
tehenészetek vannak. A lótenyésztés emelésére 26 fedeztetési állomás áll fenn.
Jelentékeny a selyemtenyésztés, melyet 181 községben 10,264 család űz, a termelt gubó
mennyisége 1895-ben 169,098 kg.;………. A méhészetet 205 községben űzik, a kasok
száma 18,738, Buziáson méhészeti felügyelő székel. A vármegye folyói halban,
erdőségei és mocsáros vidékei vadakban (őz, nyúl, farkas, császármadár, fogoly, vízi
madarak stb.) gazdagok; gyakori itt a kolumbácsi légy, mely a marhatenyésztésben
gyakran érzékeny károkat okoz.
Forrás: Pallas Nagy Lexikon( a számok az egykori 1891-es időszakra utalnak)
-Klosterneuburgból hozatott simagyökeres vesszők megrendelőinek névjegyzéke:
Temes vm. 1869/70. Detta. Brunner S. F. Mayer Ottó. Sehmidt' Sándor. Temesvár.
Horváth Károly. Grausam Józs. Szolsica. Jovanovich Ján. Versec. Pfeilschmidt L.
1870/71. Varadia. Baich testvérek. Témesvár. Horváth Károly. Versec. Herzog
Sebestyén. Pfeilschmidt László. Szt. Mihály. Stenczer József. Károlyfalva. Hefell Konrád
Detta. Polák Samu. Hódojy. Manasszy. Konst. 1871/72 Versecz. nerzog Sebestyén.
Temesvár. Grausara Józs. Horváth Kár. Uy Kálmán. Detta. Pollák Samu. 1872/73.
Versecz. Herzog Sebestyén. Uj-Arad. Kakujai István. Temesvár. Horváth Károly. Mayer
& Sailer. N.-Szt.-Mihály. Stenczer József. 1873/74 Temesvár. Grausam József. Versecz.
Stanzer Károly. Fehértemplom. Visconty V. N.-Szt.-Mihály. Stenzer József
L.Borászati 1875 március
A felső-temes-krassói borvidéken a lugosi hegység jobbára déli fekvésű, hajlása és
magassága középszerű.
L.Borászati 1876 április
Bánsági telepítések.
-Az osztrák telepítés alapgondolata.:
A telepítés egyik kormány szakértője, Bartenstein azonban még 1755-ben is
elutasította azt a gondolatot, hogy a Bánságba ismét magyarok jussanak, mert
„veszedelmes volna a határszéleken ily elégedetlen elemeket tartani, akik újra
fellázadhatnának, mint Bocskay, Bethlen, Rákóczi és Thököly alatt”.
A román telepítés alapgondolata: - „Goga Oktaviannak a nagyszebeni nemzeti
nagytanácsban mondott szavai: „Mi az agrárreformot a romanizálás, illetve Erdély
visszaromanizálása nagy eszközének tartjuk”.
-Érthető tehát, hogy a Bánságnak Romániához jutott területén, a XVIII. század
folyamán csak Végvárra került 1794-ben 135 református magyar telepescsalád, ugyanez
évben közel száz Ó-telekre, ahová 30 év múlva Újvár magyarsága is áttelepül, néhány
család Nagyköveresre és Nagyszentmiklósra. De a XIX. század első felében is csak igen
gyéren jutnak ide magyarok. 1800 körül Dézsánfalvára, 1806-ban Nagyszentmártonra,
1822-ben Búziásra kerül néhány család, 1823- ban Gátaljára, 1835-ben Porgányra, 1840
körül Aurélházára és Bolgártelepre, 1850 körül Giládra már tekintélyesebb számban
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jutnak és 1835 és 1850 között még Temesfalvára, Aranyágra Dócra és Nagyszilasra is
kerül néhány tucat magyar.
De amikor a magyar alkotmányosság helyre állt, a Bánságban is gyorsabb ütemet
vett a telepítés. Már 1868-ban keletkeznek Ötvösd, Józsefszállás és Torontál-Keresztes
magyar telepes községek. 1881-ben Szapáryfalva, 1888-ban Izgár és Érszeg román
községekhez telepítenek magyarokat. De rendszeres telepítés csak ezután veszi kezdetét.
A múlt század végén még nagy erdőségek terültek el a Béga és Temes folyók
mentén azon Facsád község és Temesvár között elhúzódó 70—80 kilométernyi sávon,
melynek lapályairól és dombjairól a szakértők könnyen megállapíthatták,hogy inkább a
mezőgazdaság céljaira alkalmasak. Ezért, amikor a magyar kormány 1888-ban
elhatározta, hogy különböző okokból megkezdi a belső telepítést, ez a 43.000 kat. holdat
kitevő erdőterület igen alkalmasnak látszott új telepes községek létesítésére. A céltudatos
telepítés ezen a területen és a kincstár által még hozzávásárolt mintegy 6.000 holdon
1890-ben indult. Krassó-Szörény megyében mint önálló községek létesültek 1893-ban
Igazfalva és Nagybodófalva, mint hozzátelepítések Facsád (1890 és 1930),
Bégamonostor (1903—1904), Bálinc (1903, 1909), Vásáros (l908), Bégahosszúpatak
(1909), Bethlenház és Nőrincse. (Szapáryfalva is kibővült.)
-Temes megyében önálló telepközség lett (1891), hozzátelepítések: Temesrékás
(1899), Sztancsófalva (1903), Újnosnica1903), Babsa és Gizellafalva.
L.Baranyai Zoltán.
-A Temes-közben kakasokat fürösztöttek eső idézésére..
L.Magyar Néprajz.II.k.

Bánsági gorék

L. EMGE

Bánsági szárazmalom.

Szövetkezeti olajgyár.
A gabonaáraknák az utolsó években bekövetkezett nagymérvű árhanyatlása arra
készteti a gazdákat, hogy új jövedelmi forrásokat keressenek s különösen az ipari
növények termelésének felkarolásával ellensúlyozzák a beállott jövedelem csökkenést. A
haszonnal termelhető kereskedelmi és ipari növények közül a riczinus termelését karolták
fel hazánk több vidékén ; igy Temesvár vidékén az utóbbi években Mokry István tett kísérleteket a riczinus termeléssel, még pedig kielégítő eredménynyel és neki sikerült egy
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korán érő riczinusféleséget előállitania. Az eredményes kísérletek arra indították a
délvidék gazdáit, hogy ezen koránérő és nagy olajtartalmú fajnak nagyban termelése és a
termelés ipari feldolgozására szövetségbe lépjenek. Mi-után pedig a földmivelésügyi
miniszter a Délvidéki Földmivelők Gazdasági Egyesületének tagjai között ezen koránérő
magból 200 holdra való magot osztatott ki és ezenkívül egyes birtokosok már mintegy
200 holdat el is vetettek, úgy azon gazdák, akik a riczinus-termelést felkarolták,
elérkezettnek látták az időt a már régebben tervezett gazdasági olaj-gyárnak szövetkezeti
úton való felállítására. A kibocsájtott aláírási íveken rövid idő alatt ezer darab üzletrész
jegyeztetett, mely ugyan-annyi hold olajmagvak termelésének felel meg és így a
délmagyarországi olajgyár-szövetkezet még a múlt évben megalakult. A szövetkezetnek
termelők és nem termelők is lehetnek tagjai. A tiszta nyereségben való. részesedés a
szövetkezeti alapszabályok szerint olykép történik, hogy a tartalékalap javára és más
czélokra történt levonások után fenmaradó és szétosztandó üzleti nyereségben az alaptőke
6°/o-os kamatozásáig valamennyi üzletrész egy-formán részesedik. A 6%-os
kamatozáson felül szétosztandó összegnek 50%-a csakis azon üzletrészek között lesz
szétosztva, amelyekkel a lefolyt évben megfelelő termelés volt egybe-kötve ; míg a többi
50%> ismét valamennyi üzletrész között egyformán osztatik fel. Nem termelők részére ez
idő szerint még 500 drb 50 frtos üzletrész áll rendelkezésre, melyre ez idő szerint még
jegyezni lehet. Érdeklődőknek a Temesvárott székelő. Délmagyarországi
Növényolajgyári Szövetkezet igazgatósága szívesen szolgál bővebb felvilágosítással.
-A Földmivelésügyi miniszter Temes vármegye területén fekvő Gyarmata,
Máslak, Remete, Temes-Hidegkút és Lippa állomásokat marharakodó-állomásul
engedélyezte.
L.Köztelek 1897 február 27.
Földhaszonbéri hirdetés.
A Magyar királyi közalap uradalom tulajdonát képező Temes megyében fekvő
1897. évi október hó l-töl számítva tizenkettő (12) évi időtartamra újra haszonbérbe
fognak adatni: a hittyiási 529 hold, a szirbovai 32 holddal összesitve, együtt tehát 562
hold, a ligeti 359 hold és a ligeti 971 hold.
A bérbeadás iránt a zárt ajánlatú tárgyalással egybekötött nyilvános szóbeli árverés
1897. évi április hó 29-én délelőtt 10 órakor fog a Buziáson székelő közalap, gazd. ker.
fötisztség hivatalos helyiségében megtartatni. Ezen árverésre bérelni szándékozók azzal
hivatnak, meg, .hogy 50 kros bélyeggel ellátott és kellő bánatpénzzel felszerelt írásos
zárt ajánlataikat, melyen a holdanként megajánlott haszonbéri összeg a számokkal és
betűkkel kiírandó és kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri s azoknak'
magát aláveti, bértárgyanként külön a fenti határidő előtt nyújtsák be alulírott
főtisztséghez és a borítékon jelöljék meg, mely bértárgyra szól. Bánatpénzül a bérleni
szándékolt birtoktest minden holdja után Egy (l) frt teendő le készpénzben vagy az állam
által óvadékképesnek elfogadott értékpapírokban.
Kikiáltási ár holdanként a hittyiási 569 holdnál 12 frt, a ligeti 35 holdnál 7 frt
50kr., és a ligeti 971 holdnál 8 frt 08 kr.
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Oly egyének, kik gyámi hatalom vagy gondnokság alatt állanak, úgyszintén a kik
az uradalomal szemben hátralékos tartozásban vannak vagy bármi czimen perben állanak,
az árverésből ki vannak zárva.
Elkésve érkezett, vagy utóajánlatok, valamint kellően fel nem szerelte figyelembe
vétetni nem fognak.
Az ajánlattevők közti szabad választási jog az uradalomnak tartatik fenn.
Részletes haszonbéri feltételek a ker. fötisztségnél Buziáson, valamint a hittyiási
birtokra vonatkozó, a nagyköveresi és a ligetiekre vonatkozók, a csákóvai. kir. közalap,
ispánságoknál a szokásos hivatalos órák alatt betekinthetök.
BUZIÁSON, 1897. évi márczius hó 21-én.
M. kir. közalap, ker. fötisztség
L.Közalap 1897 március 31
Megjegyzés: Ebből a hirdetésből megismerjük, hogy hogyan működött a
kincstári birtokok magánkézbe való juttatása több mint 100 évvel ezelött. Ez is az
örökségünkhöz tartozik.
Kiss Károly
-Temes megyében 1897 áprilisában 32 fedeztető állomás 76 ménnel működik.
-Torontál megyében 1897 áprilisában 42 fedeztető állomás 106 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
Torontál vármegye bánlaki járás szolgabiróságától. 1892 B—897. szám.
Pályázati hirdetmény.
Torontál vármegye bánlaki járás szolgabírósága az üresedésbe lévő bánlaki
körállatorvosi állásra ezennel pályázatot nyit.
A kör székelye Bánlak. A körhöz tartozó községek Bánlak, Offszenicza, Tolvádia,
Kanak, Dolácz, Szóka, Partos, O-Lécz, Szécsénfalva és Újfalu.
Felhivatnak mindazok, a kik ezen 400 frt évi fizetés és szabály rendeletileg
megállapított, látogatási dijak élvezetével egybekötött körállatorvosi állást elnyerni
óhajtják, hogy képesítésüket igazoló okmányokkal kellően felszerelt kérvényüket ezen
szolgabírósághoz 1897. évi május hó 15-ig beadják.
Bánlakon 1897. évi április hó 10-én.
Botka Béla főszolgabiró
L. Köztelek 1897 április 21
-A Vaskapu szabályozásának eredménye már 1896-ban volt érezhető, a mennyiben
a szabályozás következtében a hajózás sokkal előnyösebb viszonyok közé jutott. A felső
Duna-vidékekre irányított gabonaszállító hajók ugyanis Orsovában kiegészíthették
rakományukat, holott ennek a megelőző években Drenkovában kel-lett megtörténnie. Az
aldunai hajózás 1896-ban már márczius 14-től deczember 12-ig tartott. A kedvező
vízálláson kivül azonban nagyban hozzájárult még a hajózás emeléséhez a crajovacalafati és a rosiori-alexandria-zimniczai román vasutak kiépítése is, a mélyek a
gabonának a Dunára való szállítását rendkívül megkönnyí-tették.
L. Köztelek 1897 június 23
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-1905-ben 100 székely arató utazott Temes megyébe az ottani Gazdasági Egylet
felkérésére a temesvári cseléd és munkássztrájk miatt.
L. Balaton Petra
-Bánáti tavaszi buza miatt- tessék a Temesmegyei s Torontálmegyei gazdasági
egyesülethez fordulni, miután a járó búzát nevezett két megyében termesztik kiterjedt
mértékben. Ott kellő felvilágosítást fog nyerni az árt illetőleg is.
L.Köztelek 1898 február 2
Földhaszonbéri hirdetés.
A magy. kir. közalap, uradalom tulajdonát képező Temes megyében fekvő és
alább jelzett birtoktest
1897. évi október 1-től számítva tizenkettő (12) évi időtartamra újra haszonbérbe
fog adatni: és pedig a ligeti 971 1491/1600 hold.
A bérbeadás iránt a zárt ajánlatú tárgyalással egybekötött nyilvános szóbeli árverés
1897. julius 22-én délelőtt 10 órakor fog a Buziáson székelő közalap, gazd. ker.
főtisztség hivatalos helyiségében megtartani.
Ezen árverésre bérelni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy 50 kros bélyeggel
ellátott és kellő bánatpénzzel -felszerelt irásos zárt ajánlataikat, melyben a holdanként
megajánlott haszonbéri összeg számokkal és betükkel kiírandó és kijelentendő, hogy
ajánlattevő a bérleti feltéleleket ismeri és azoknak magát aláveti, a fenti határidő előtt
nyújtsák be alólirott főtisztséghez és a boritókon jelöljék meg az ajánlat jellegét.
Bánatpénzül a bérelni szándékolt birtoktest minden holdja után Egy (1) forint
teendő le készpénzben, vagy állam által óvadékképesnek elfogadott értékpapírokban.
Kikiáltási ár holdanként 8 frt 08 kp. Oly egyének, kik gyámi hatalom vagy gondnokság
alatt állanak, úgyszintén a kik az uradalommal szemben hátralékos tartozásban vannak,
vagy bármi czimen perben állanak, az árverésből ki vannak zárva.
Elkésve érkezett, vagy utóajánlatok, valamint kellően
fel nem szereltek
figyelembe vétetni nem fognak.
Az ajánlattevők közti szabad választási jog az uradalomnak tartatik fenn.
A részletes haszonbér! feltételek a ker, főtisztségnél Buziáson, valamint a csákovai
m. kir. közalap. ispánságoknál a szokásos hivatalos órák alatt betekinthetek.
Buziáson, 1897. évi június hó 30-án.
M. kir. közalap, ker. főtisztség.
-Az aratás és a fegyvergyakorlatok Temes-megye közigazgatási bizottsága
sürgősen kérte a honvédelmi minisztert, hogy a hadügyminiszterrel egyetértve tegye
lehetővé, hogy az aratás idejére fegyvergyakorlatokra behívott póttartalékosok ezeket a
gyakorlatokat az aratás után végezhessék. 1902 július
L.Huszadik század 1946 október
-A gazdasági egyesületek gyűjteményei között különösebben kiváltak: a Délvidéki
föld-mivelők egyesületének gyűjteménye, amely tisztán az egyesület kisgazda tagjainak
termékeiből és háziipari czikkeiből telt ki, ékes bizonyságául az egyesület áldásos
működésének a délvidékek kisgazdái körében./Szegedi országos mezőgazdasági kiállítás
1899 december/
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-A gyűjteményes kiállításon résztvett hatóságok közül ki kell emelni a
Temesmeqyei gazdasági bizottság nagyszabású gyűjteményét, amely a mezőgazdasági
termelés mellett a rnegye területén oly általános és elterjedt házi-ipari tárgyakkal
tündöklött. A bemutatott szőttesek, varrottasok, szőnyegek ezen háziiparnak magas fokát
jelzik és útmutatással szolgálnak arra, hogy mindenütt ott, ahol hasonló háziipar a
mezőgazdasági népesség körében elterjedve van, kellő felkarolás és vezetés mellett
majdnem a műipar fokára emelhető, nem is remélt jövedelmet biztosítván
mivelőinek./Szegedi országos mezőgazdasági kiállítás/
L.Köztelek 1899 december 29
-A Temes és Torontál vármegyében az ezidőben termelt dohányfajta a finomlevelű
,rugalmas és szívós, nagylevelű szegedi rozsadohány lehetett.Ezekbe a vármegyékbe az
ide betelepülő Szeged környéki magyar dohánytermelők terjesztik el.De termesztve
lehetett a közönséges alföldi dohány is.
Megjegyzás : A szegedi rózsadohány fejlődésében a többi nagylevelű magyar
dohánytól lényegesen elüt, nemcsak a levelek sürü, zárt állásában, hanem az érés
idejében is, amennyiben a koránérő dohányok sorába tartozik.
Kiss Károly
Földhaszonbéri hirdetés.
A magy. kir. közalapítványi uradalom 1901. évi október hó 1-től következő
birtokait adja haszonbérbe, és pedig:
1. a Temesvármegye Hittyiás község határában fekvő 702 143/16oo kat. hold
erdőirtás föld építési kötelezettség mellett 25 évre,
2. a Temesvármegye Keped község határábani 461218/16oo kat. hold. házikezelés
kötelezettsége mellett 12 évre,
3. Temesvármegye Unip és Újlak községek határaiban fekvő 851814/1600 kat.
hold házilagos kezelés kötelezettsége mellett l2 évre,
4. a Temesvármegye Temes Doboz község határában fekvő 86 8 927/16oo kat.
hold házilagos gazdálkodás kötelezettsége mellett
5. Tememesvármegye Obád község határábani 279 104/16OO kat. hold 6 évre és
6. a Bács-Bodrogh'vármegye Csurog község határában fekvő 500 kat. hold
házilagos gazdálkodás kötelezettsége mellett 12 évre.
A haszonbérbeadás zárt ajánlatu versenytárgyalással, egybekötött nyilvános
szóbeli árverésen fog eszközöltetni, még pedig az 1—5 alatti birtokesetre
vonatkozólag1901., évi január hó 17-én d. e. 10 órakor a Buziás fürdőhelyenszékelő
m.kir.közalap, gazd.ker. főtisztség hivatalos helyiségében, a 6. alatti pedig1901. évi
január hó £4-én d. e- 10 órakor Csurog községházánálEzen határnapokra bérelni
szándékozók azzal hivatnak meg, hogy 1 koronás bélyeggel ellátott és kellő bánatpénzzel
felszerelt irásos zárt ajánlataikat, melyekben a holdankénti megajánlott évi haszonbér
összege számokkal és betűkkel kiírandó és kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérbeadási
feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti, bértárgyanként külön borítékozva a fenti
határidők előttaz 1-5 alatti tárgyakra vonatkozólag alólirott főtisztséghez -6. alattira
vonatkozólag pedig az Újvidéken székelő m. kir. közalap, ispánsághoz .nyújtsák be a
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kitűzött határnap előtti napig, mig a határnapon azok az árverési bizottságnak adandók át,
a borítékra feljegyezvén, hogy az ajánlat mely bértárgyra, vonatkozik.
Bánatpénzül a bérleni szándékolt birtoktest minden holdja után kettő (2) kor.
csatolandó az irásos ajánlatokhoz vagy teendő le a szóbeli ajánlat megtétele előtt
készpénzben vagy az állam által óvadékképesnek nyilvánított értékpapírokban.
Oly egyének, kik gyámhatalom vagy gondnokság alatt állanak, úgyszintén, a kik az
uradalommal szemben hátralékos tartozatban vannak vagy bármi czimen perben állanak,
az árverésből ki vannak zárva.
Elkésve érkezett vagy utóajánlatok, valamint kellően ki nem állított vagy fel nem
szereltek figyelembe vétetni nem fognak.
Az ajánlattevők közti szabad választási jog az uradalomnak fenntartatik.
A részletes haszonbéri feltételek alólirott főtisztségnek, valamint az 1. és 2.
alattiakra vonatkozó a nagyköveresi -a 3. Alattira a törökszákosi -az 5. alattira a csakovai
- a 4. alattira a zsidovini - és a 6. alattira az újvidéki közalap, ispánságnál is a szokásos
hivatalos órák alatt betekinthetők vagy érdeklődők költségein lemásolhatók.
B u z i á s , 1900. november hó 23-án.
M. kir. közalap, gazd. ker. főtisztség
L.Köztelek 1900 december 19
-Temesmegyei gazd. egyesület küldöttei a gazdakongresszusra:: Báró Ambrózy
Béla, Nagy György, Vargits Imre, Nagy Lajos.
-Két érdekes adat Nagy Lajos királyunk 1365 február 2-án kiadott oklevelében:
-Sényői Székely Domokosra
szóló oklevelek. Az egri káptalan válasz
leveléből.”…… bizonyossá vált ,hogy Domokosnak öröklött birtoka van a temesi
székelyi Nagy Lövőben ahol egyház alapíttatott Keresztelő Szent János tiszteletére…
kelt 1323 május 24-én”.
Az esztergomi káptalan válaszleveléből.”….,hogy ugyanez a Domokos az alulírott
tanuk által előttünk világosan bizonyította ,hogy ő a Szent Jánosnál levő temesi
nagylüvői ,a sásvári megyébe való székely .A tanuk nevei:Pataz,Leustas, Albert, Márton,
Miklós, Jakab, István, Balázs, Ferenc, János, Mykch , Landys, Ramacha, Arnold, és
Chyma.
L. A középkori székelység.
Temes megye mezőgazdasága. Eredeti !
-“Bánság, Bánát : a Maros, Tisza, Duna és az erdélyi hegyek által közrefogott
vidék,az 1876–1918 közötti Torontál, Temes és Krassó-Szörény vármegye területe. A
honfoglalás kora óta magyarlakta terület, a középkorban síksági részét Temesköznek
nevezték. Ebben az időben viszonylag sűrűn lakott táj,………….” egykor gazdag és
termékeny mezőgazdasági terület”
-A 18. sz. végén jött létre a tiszántúli és sárközi református magyarokból Végvár
(Rittberg). Alföldi magyarok, elsősorban Szeged vidéki, Csongrád és Csanád vármegyei
dohánykertészek alapították Szaján (1804), Magyarszentmárton (1806), Majláthfalva
(1819), Gátalja (1823),Udvarszállás (1835), Magyarszentmihály, Ürményháza (1840 k.)
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és más községeket……….. 1867 után folyamatossá vált a Magyar telepítés – közben
1873-ban a határrvidéket is megszüntették – és a korabeli Magyarország telepítési
akcióinak csaknem kizárólagos színterévé vált. 1876-ban települt Felsőmuzsaly és
Torontálkeresztes magyarsága. 1881-ben Szapáryfalva tiszántúli reformátusokból, 1883ban Hertelendyfalva, Székelykeve és Sándoregyháza bukovinai székelyekből, 1891-ben
Újszentes (Vadászerdı) Szentesről, 1893-ban Nagybodófalva Makó és Szeged vidéki
reformátusokból, 1894- ben Igazfalva Békés és Csongrád vm-i agrárproletárokból,
elsősorban kubikusokból. 1890–1913 között még 16 »-i községbe költöztek be kisebb
vagy nagyobb számmal magyarok
L. Vistai
- TemesvármegyeTemesnek keleti része hegyes völgyes, majd dombos,nyugati része egészen
róna.Sok helyt mocsaraktól meg vizállásoktól megszaggattva.A keleti hegyes résznek
földje sárga és fekete agyagos,majd köves itt-ott homokos.,de általában termékenyebb
mint az északi vármegyének hegyes vidéke.Legsoványabb és kövesebb a megye északi
oldala ,vagyis a lippai járás.A megye nyugati vagyis fele része,porhanyos kerti földből
áll,mely minden trágya nélkül tiszta búzát,repcét,kukoricát,dohányt stb .oly gazdagon
termi,hogy középszerű ,jó esztendőben egy mag után 12-15 magot aratni közönséges
számitás………………Éghajlata igen szelid és meleg ,amit a felette édes gyümölcsök,a
rizskása termesztés .a pamut(gyapot) növényekkel tett szerencsés kisérletek bizonyítanak.
Termelvényei: Temesnek televénnyel(humus) gazdagon megáldott földe s a meleg
szelid éghajlat együttvéve okozzák,hogy itt mindenféle növény buján díszlik.
Tisztabúza igen sok és szép terem mely aránylagos súlya,vékony haja,sikeressége
miatt a torontálival együtt bánáti búza név alatt nem csak hazánkban hanem Ausztriában
is minden más vidékbeli búzának elibe tétetik s posoni mérőjétől számlálva 1 v. forinttal
rendesen drágábban fizettetik.Terem továbbá igen sok kétszeres búza,tengeri és zab,
kevesebb árpa s még kevesebb rozs.Burgonyát szerfelett keveset vetnek, valamint kölest
is.Olaj és kereskedési növényekből föhelyet érdemelnek a repcze és a dohány.A repcét
főleg az uraságok vetik……….Dohányt több helyen ültetnek…….
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Temes Krassó alsó vidéke.
Szőlőterülete: 15,227 kat. hold. Átlagos termése: 103,707 hl. ebből 65,239 hl
fehér, 37,468 hl. vörös.
E borvidék községei: Buziás, Bakóvár, Versee», Grebenácz, Izbiste, Karlsdorf,
Lagerdorf, Nikolincze, Ulma, Z agaica, Bavaniste, Deliblat, Gaja, Kubin, Mramorák,
Plasitz, Gattaja, Detta, Móriczföld, K. és N. Semlak, Opaticza, Román- és NémetBogsan, Turlog, Káková, K. és N. Tikvány, Berlistye, Csukics, Haierdorf, Illadia,
Mercsina, Mirkovácz, Nikolincz, Rakaedine, Szokolár, Szuboticza, Vrány, Vranyacz,
Fehértemplom, Vádas, Kruscsisza, Jaszenova, Kusicz, Vracsevgaj, Rothkirchen,
Szakalovácz, O-Moldova, Zlaticza, Leskovicza, Dupluja, Palánka, Agadics, RománCsiklova, Brostyán, Greovácz, Román-Oravicza
Temes Krassó felső vidéke.
Szőlőterülete: 19,045 kat. hold. Átlagos termése: 213,652 hl., ebből 102,732 hl.
fehér, 110,920 hl. vörös. E borvidék községei: Uj-Arad, Fibis, Féregyháza, Németh-Ságh,
Bezdin, Nagyfalu, Réthát, Német-Szenpéter, Székesut, Szépfalu, Zádorlak, Lippa,
Keszincz, Hidegkút, Blumenthal, Alios, Traunau, Gyarmata, Uj-Besenyő, Szt.-András,
Giroda, Brukenau, Hodony, Német és Román-Bentsek, Knéz, Merczifalva, Monostor,
Murány, Orczifalva, Szécsány, Varjas, Vinga, Lugas, Petrovaszelo, Hernyakova, Sanova,
Jezvin, Rékas, Temesvár
L.Borászati 1979 október
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-„...a Délvidék és Tiszavidék gazdái megalakították a Magyar Vetőmagvakat
Nemesítő Társaságot, melynek központja, a Magyar Vetőmagvakat Nemesítő Intézet,
Temesváron van. A társaság, illetőleg intézet czélja a búza, kukoricza, zab- és
takarmányrépamagvak nemesítése, jobb minőség és nagyobb hozam elérése czéljából. „
-„A Temesvármegyei Gazdasági Egyesületet báró Ambrózy Béla alapította és
1902-ben történt újjászervezéséig viselte annak elnöki tisztét. Kicsiny hatáskörben is
eredményes működést fejtve ki, meghonosította a Délvidéken a lóherét, nagy lendületet
adott a méhészetnek és a szőlők rekonstruálásában tevékeny részt vett. Működése alatt
tekintélyes vagyont is szerzett az Egyesületnek.”
-Az újjászervezés után az Egyesület kilépett a szűkebb keretek közül és teljes
erővel szervezte a községi gazdaköröket, különösen a kisgazdák és zsellérek közül
toborozván híveit; elősegítette a hitel- és tejszövetkezetek alakulását; elvállalta a Gazdák
25

Biztosító Szövetkezetének vezérképviseletét; előadásokat, háziipari tanfolyamokat
rendezett; a gazdasági termések értékesítésére és szükségletek beszerzésére szövetkezeti
központot teremtett a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének temesvári fiókja útján, mely
később önálló igazgatósággal Délmagyarországi Mezőgazdák Szövetkezete czímén
függetlenítette magát a központtól. Az Egyesület kebelében körülbelül 70 gazdakör
alakult mintegy ötezer taggal, kik minden gazdasági irányú kérdésben támogatást találtak
az Egyesület vezetősége részéről.
-Az Egyesület kísérleti telepén búza- és kukoriczanemesítést vezetett be az
Egyesület titkára, kiváló eredményeket érve el. A szarvasmarhatenyésztés terén az
állatdíjazásokkal és megfelelő tenyészanyag bevásárlásával az állattenyésztés szinvonalát
nagyban emelte. A lótenyésztés emelésére a lótenyésztési bizottsággal karöltve
meghonosította a bérménrendszert és az osztályozott kanczák után való tervszerű
tenyésztés mellett a törzskönyvezett új generáczióban kitünő egyedeket találunk.
-Az Egyesület működése kiterjed a gazdasággal kapcsolatos és a gazdák érdekeit
érintő ágazatok összességére. Az Egyesület kebelében alakult meg a válságos
munkásviszonyok idején a Munkaadók Szövetsége s ugyancsak ott alakult meg az
első Temesmegyei Gőzekeszövetkezet, melynek Temesremetén elhelyezett Fowler-ekéi
folyton munkában vannak. A gazdák és a kereskedők között felmerülő vitás kérdések
elintézésére alapszabályszerűleg résztvesz delegáltjai útján az Egyesület a Temesvári
Lloyd tőzsdebíróságában és e czélra állandóan hat tagot küld ki.
-A Délvidéki Földmívelők Gazdasági Egyesületének működése kiterjed
Temesmegyén kívül Krassó-Szörény, Torontál, Bács-Bodrog és Arad vármegyék
területére, mely vármegyékből jobbmódú kisbirtokosok a tagjai. Működése a tagok
gazdasági érdekeinek istápolására terjed ki; szoros kapcsolatban áll a Délmagyarországi
Gazdasági Bankkal és internátusa van Szegeden, hol németajkú tagjainak fiai magyar
nevelésben részesülnek. Működése kiterjed továbbá a növénytermelés és állattenyésztés
egyes ágainak fejlesztésére és a nép gazdasági oktatására. A gazdák tömörítésére községi
fiókokat szervez és árúosztályt tart fenn a központban, a beszerzések megkönnyítése és
lebonyolítása czéljából.”
-A termelt fajták között a kerekmagú bánáti, különböző lófogú és a putyi kukoricza
játszanak főszerepet.
L. Borovszky Temes
Megszűnt magyar jellegű mezőgazdasági egyletek a főhatalomváltás után a
Temes és Torontál megyéből alakult Temes és Arad megyében..:
-„A közművelődési és társadalmi szervezetek alább közölt veszteség lajstroma a
teljességre nem tart igényt. De ezzel a felsorolással is igazolhatjuk, mi mindent vesztett e
téren is a Bánság magyarsága.”
-Temesmegyei Gazdasági Egylet (1875) ,Dél-magyarországi Méhész
Egylet.(1912),Brestye gazdakör, Dézsánfalva gazdakör,Denta Földműves Egylet ,Gilád
gazdakör,Gizellafalva gazdakör, Klopodia gazdakör,Majláth gazdakör, Munár gazdakör,
Németszentpéter gazdakör, Omor gazdakör, Parácz gazdakör, Szentandrás gazdakör,
Temesfűzes gazdakör, Gyertyámos gazdakör, Kisjécsa-gazdakör, Lovrin-gazdakör,
Magyarszentmárton gazdakör, Nagykomlós gazdakör, Ótelek gazdakör, Őscsanád
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gazdakör, Pusztakeresztúr gazdakör, Torontálkeresztes gazdakör, Újvár Magyarországi
Földművesek Országos Szövetségének csoportja, Vizesd gazdakör, Zsombolya
gazdakör,
-„A felsoroltak között nem foglaltatnak azok, amelyek az államhatalomváltozás
előtt magyar ügykezelési nyelv mellett különböző nemzetiségi kultúráknak szolgáltak és
az államhatalomváltozás után legtöbb esetben román, de tekintélyes számban német
ügykezelési nyelvvel tovább működtek.”
L . Berkeszi István dr.
A bánsági tagozat kezdeményezésére és tevékeny közreműködésével alakult meg
1931. február 2-án a „Bánsági Magyar Gazdasági Egylet”, melynek elnöke Gyertyánffy
László dr. földbirtokos (Gyér), ügyvezető alelnöke Scharff Jenő földbirtokos (Aurélháza),
főtitkára Koppány Rezső lett, aki a bánsági tagozat költségén megkezdte nagyfontosságú
falusi gazdasági ismeretterjesztő előadásait és a falusi gazdanép rendszeres falusi
oktatását. A gazdasági egylet égisze alatt ugyanekkor megalakult Lukács Jenő
elnökletével a „Bánsági Mezőgazdák Termelő, Terményértékesítő és Beszerző
Szövetkezete”, amely azonban rövid működés után megszűnt. Mindez alakulatok a
Magyar Ház-ban működtek, …….
A falvakban a párt költségén Koppány Rezső folytatta gazdasági oktató munkáját,
számos helyen bevezetve a cukorrépa- és lenmagtermelést, a gazdák nagy hasznára.
Ekkor a párt sokat fáradozott a bánsági magyar telepesek sérelmeinek orvoslása
érdekében. 646 mellőzött telepesfiú földigénylési kérését terjesztette az illetékes
hatóságok elé és a járási székhelyeken tartott agrár-sérelem tárgyalások
alkalmávalelismertette a földigénylők közül kihagyott Magyar telepesfiúk jogait.2 A
bánsági tagozat közbenjárására — Kriván Gyula dr. járt el ez ügyben Bukarestben — a
földmívelésügyi kormány jóindulatú intézkedéssel elengedte Temesrékástelepesközség
háromnegyedmilliós és Sztancsófalva telepesközség két és félmilliós úgynevezett árenda
hátralékát. A bánsági tagozat akciója folytán elismerte a kormány, hogy a kisajátított
telepeseket a genfi kártérítési összegen kívül a rendeskisajátítási kötvények értéke is
megilleti és a kötvényeket lassanként folyósítani kezdte.
1931-ben a búza tragédiája, a terményárak irtózatos áresése súlyos anyagi válságba
sodorta a földmíves osztályt.
A bánsági magyarság gazdasági és kulturális szerény erősítését szolgálta a tagozati
vezetőség azon akciója, amely a bégavölgyi telepesek számára 100.000 leinél nagyobb
összeget juttatott előnyös és olcsó kölcsönként földvásárlások céljaira.
A tagozat három magyar ifjú részére lehetővé tette, hogy a külföldön tejipari
kiképzést nyerjenek.
Gazdasági szervezetek.
A bánsági magyarság mezőgazdasági szervezkedésének kiépítését elsőnek a
Magyar Párt bánsági tagozata szorgalmazta s már 1930-ban létrejöttek Dadányi György
és Koppány Rezső közreműködésével az első gazdakörök, melyek a Kolozsvárott
székelő, nagymultú Erdélyi Gazdasági Egyletnek voltak a helyi szervei. Kívülük Páll
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György dr. és Becsky István vettek részt a gazdaköri szervezési munkában, melynek
eredménye gyanánt ma 42 gazdakör áll fenn a Bánságban, valamenynyi az EGE fiókja.
Különös jelentőséget nyert a temesvári gazdakör, mely Bánsági Magyar Gazdasági
Egyesület név alatt 1931. Február 2-án a temesvári Magyar Házban a következő
vezetőséggel alakult meg:
Gyertyánffy László dr. földbirtokos (Gyér) elnök, Scharff Jenő földbirtokos
(Aurélháza) ügyvezető alelnök, Demeter Domokos földbirtokos (Végvár),Dezső Antal
kisbirtokos (Szigetfalu) és Tornyai József telepesgazda (Gizellafalva)alelnökök, Koppány
Rezső okl. gazdatiszt főtitkár, Dadányi György erdőbirtokos és Bakos János földműves
titkárok, Páll György dr. főpénztáros, Krecsmáry Sándor ny. uradalmi főintéző pénztáros,
Szilágyi Imre (Újszentes) és Kecskeméti Péter (Rékás) ellenőrök, Heinrich Károly
szőlőbirtokos (Búziás) és Vécsey László földbirtokos (Gyér) jegyzők, Aczél Oszkár dr.
és Kriván Gyula dr. ügyészek. A választmány tagjai voltak hivatalból a mezőgazdasági
kamarák és vármegyei tanácsok magyar tagjai, a magyar napilapok felelős szerkesztői, a
magyar gazdakörök elnökei, továbbá a bánsági gazdatársadalom legismertebb tagjai: báró
Ambrózy Andor, Manaszy Gyula (Klopodia), Keltz Simon (Szigetfalu), Jeszenszky Béla
(Románszentmihály), ifj. Vécsey Béla (Gyér), id. Vécsey Béla (Gyér), Szentmiklóssy
Sándor, Scharff Gyula dr. (Aurélháza), Jakabffy Elemér dr. (Zaguzsén), Jakabffy Lajos
(Aranyág), Kintzig László (Füskut), Gyertyánffy Miklós (Gyér), Csiky Gyula (Fólya),
Prunkl Ede, Lukáts Jenő, Győrbíró Jenő dr., Harkányi Sándor dr., Boróczy László,
Szakmáry Ferenc, Tóth Benjamin, báró Csávossy Béla (Csávos), Kovács Kálmán
(Bánlak), Osztoics Zsigmond és Osztoics László (Nagysemlak), Brunner Alfréd (Detta),
Lőnyi Ottó, Eckstein Béla, báró Radossevich Mihály (Szákul), Demkó Géza (Öregfalu),
Patytyánszky Elemér (Lugos), Somló István és Somló Imre (Dolác), Feigl Ede ésHack
Jenő (Detta), Velicsek Gusztáv, Zabos István (Gátalja), G. Tóth János(Végvár), Brück
Ede, Salló Ervin, Udvardy Gergely (Ollóság), Bakos János (Bodófalva), Szücs Pál, Jenes
Mihály (Majláthfalva).
Ez a névsor csaknem minden jelentősebb bánsági Magyar gazdát felölel. Ha
jogilag nem is, de ténylegesen a Bánsági Magyar Gazdasági Egylet az itteni gazdakörök
központja lett. Irányítójává vált a falusi gazdaköröknek, és nagy felkészültségű, a falusi
nép igényeit kitűnően ismerő főtitkára előadássorozatokat tartott a falvakban, bevezetvén
új iparnövények (cukorrépa, len, paprika, takácsmácsonya) termesztését is. Lukács Jenő
földbirtokos, Koppánnyal együtt, szintén számos tanító előadást tartott.
Az EGE országos átszervezésekor 1935-ben Lukács Jenő lett a B. M. G. E.
elnöke.1 Koppány Rezső pedig az Erdélyi Gazdasági Egylet bánsági, majd később Biharés szilágymegyei felügyelője. Helyébe Becsky István mérnök, majd Dadányi György
került. Az új megindulás legértékesebb ténykedése a Bodófalván és Végváron nagy
sikerrel megrendezett téli gazdasági szaktanfolyam volt.
A B. M. G. E. kinyomatta és ingyen szétosztotta Koppány Rezső több
mezőgazdasági, népies tanulmányát. Több községben sikerült „Gazdanapokat” rendezett.
A Bánsági Magyar Gazdasági Egyesület égisze alatt alakult meg a „Bánsági Mezőgazdák
termelő, terményértékesítő és beszerző szövetkezete”, melynek elnöke Lukács Jenő,
igazgatója Koppány Rezső volt, ………………………
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„Vitamin” paprikatermelő és feldolgozó szövetkezet néven a kolozsvári magyar
szövetkezeti központ támogatásával Temesvárott paprikagyár létesült, amely bánsági
magyar gazdák termelvényeit dolgozza fel. Magyarszentmártonban tejszövetkezet van
alakulóban, egyébként a szövetkezeti mozgalom bánsági magyar vonatkozásban még
gyermekcipőkben jár. A temesvári Corvin szövetkezet, melynek vezetői Kószó János dr.
és Becsky István, a városi magyar lakosságra alapítja létét. Magyar ifjúsági szervezetek
támogatásával Temesvárott két kis vállalkozás létesült, melyek baromfi-, vaj és
tojáskereskedelemmel foglalkoznak. A magyarság valóban eredményes gazdasági
megszervezése azonban a Bánságban még a jövő feladata.
L.Berkeszi István dr.
Dulleo (Temesmegye.) A szőllők tavaszi állásáról a következőket Írhatom: A sok
eső miatt április 1-én kezdhettem meg a nyitást, melyet őt nap alatt be is végeztem. A
metszéssel ugyancsak e hó 14-ére lettünk készen. Nálunk a fejmetszés 3-—4 nemes
csappal van divatban, pedig oly helyen, hol a trágyázás nem divat, épen nem lenne
szabad 2—4 csapot ugyananynyi szemre meghagyni. A válogatás is igen slendriánul
történik ; ugarvesszőről nem igen gondoskodnak, s a levelektől a tőkéket tisztességesen
megfosztják, minden figyelmeztetésem daczára is. A termés középszerűnek mutatkozik.
Jó termést ígérnek fóleg a slankamenka, szerémi zöld, vö- rös és bogdányi dinka,
középszerűt a kadarka kék. — Uj bor ára hectoliterenkint 16 frt, óborból a készlet
hiányzik.
L.Borászati 1878 június
Temes megye falvai
Aga
-1797-ben jelennek meg az első magyar telepesek.
-1828-ban újabb magyar telepesek érkeznek.
L .Temes Megyei Tanács-interneten
- A 20. század elején a Juhoss családnak ménese, vadászkastélya, fácán- és
őztenyészete volt itt.
L .Wikipedia
-„Jelenleg ifj. Juhoss Gyula dr. a község legnagyobb birtokosa, a kinek a
községben kényelmes úrilaka, a községen kívül pedig szép vadászkastélya van, melyet
1910-ben építtetett, ……”
Ifj. Juhos Gyula dr. birtoka.
-“Területe 2050 k. hold, melyből kert és beltelek 6, szántó 900, erdő 800, szőlő 15
k. hold, a többi legelő és kaszáló. Gazdasági és üzemrendszer szabad gazdálkodás.
Lóherét 150 k. holdon termel. A lóállományból igás 16 vegyes, hintós ló 10 és csikó 15
arabs-angol félvér. Szarvasmarha-állomány 145, melyből jármos ökör 84 magyar, tehén
12 nyugati; tinó, üsző és gulyabeli 48 vegyes, tenyészbika egy nyugati. A sertés-állomány
210 mangalicza anyakocza és szaporulata, 12 kannal. Erdészetében vadat, fáczánt és őzet
tenyészt. Szőlejének nagyobb része bor-, kisebb része csemege szőlő. Van egy 8 HP
gőzcséplőkészlete, egy kévekötő és egy marokrakó gépe „
L . Borovszky Temes
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Aranyág
-A 15. században a Bánffyak birtoka és a világosi uradalom része volt.
L. Wikipedia
-báró Ambrózy Gyulának gőzmalma és gazdasági szeszgyára van. Két majorral
Annamajor és Gyulamajor. „Az összes területből 14.000 k.h kert és beltelek 291, kaszáló
100, erdő 600, szőlő 20 k. hold, a többi szántó. „
-Czukorrépát 65, czirokot 50 k. holdon termel.
-Lóállomány összesen 68; ebből igás 40 hidegvérű muraközi, hintósló 8 amerikai,
félvér és muraközi keresztezés, csikó 18 és mén 2, mind muraközi.
-Szarvasmarha-állomány összesen 143; ebből jármosökör 40, tehén 15, tinó, üsző,
gulyabeli 56, hízómarha 30, tenyészbika 2, mind vöröstarka.
-A juhállomány 130 Rampshire anya és szaporulata, 3 tenyészkossal.
-A sertés-állomány 75 angol yorkshire anyakocza és szaporulata, 6 kannal. A
tejgazdaság most van alakulóban 100 tehénnel.
-Aranyágon van szeszgyár, 1350 hl. kontingenssel és egy gőzmalom, 2 két kőre,
egy hengerrel. Ugyanilyen gőzmalom van Sztancsafalván is. Van egy 8 és két 6 HP
gőzcséplőkészlet, szövetkezeti gőzeke. 3 kévekötő és egy marokrakó gép „
L. Borovszky Temes
Aurelháza
-1843: a kincstár telepítette, elsősorban magyar dohánykertészekkel.
L. Vistai
-E helységet a kincstár alapította 1843-ban,midőn Magyar-Szentmártonból magyar
földmívelőket telepített a 4659 holdas szilasi pusztára,……..
L. Reiszig
-„A lakosok hitelszövetkezetet és tejszövetkezetet tartanak fenn. A községhez
tartozik az Ujszilasi puszta.”
-„ Karátsonyi Lázár itt 1793-ban kastélyt építtetett, mely jelenleg gróf Karátsonyi
Jenőé. ““A kastélyhoz remek park tartozik.
-„Van itt uradalmi szeszgyár, gőzmalom és fűrésztelep is. A községhez tartozik
Karola , Livéz-puszta és Zábrány-tanya.”
L. Borovszky Torontál
Babsa
Haraszty kastély
L. Borovszky Temes
-1488-ban a czikóvásárhelyi kastély tartozékai között találjuk, mely kastély ekkor
Haraszthy Ferencz szörényi báné volt, a ki viszont Básthy Gáspártól vásárolta.
L.Reiszig
Baracháza
-Capdebó Lajos kastélya
-Területe 800 k. hold, melyből kert és beltelek 22, kaszáló 128 k. hold, a többi
szántó.
-Gazdasági és üzemrendszer: kettős forgó.
-A lóállomány 8 könnyű magyar kocsiló.
-A szarvasmarha-állomány 44 drb magyar fehér, jármos ökör és 12 növendék
marha.
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-Van 3 aratógépe „
L. Borovszky Temes
Balázsd
-„1471-ben Balyasfalva-val együtt, mint a Lugos melletti Hodos kastély tartozékát
említették, 1488-ban pedig Czikó Vásárhely tartozékaként szerepelt és Haraszthy Ferenc
szörényi báné volt.” „A községbeli úrilakot is Wettel Ferenc építtette 1893-ban.
L. Wikipedia
Bálinc
-“…..fürészmalommal. Környékén a Béga mentén a kincstárnak óriási kiterjedésű
tölgyesei vannak, melyek telepítések céljából letarolás alá kerülnek.
V. ö.Divald Béla, A Bálinczi -i tölgyesekről (Erdészeti Lapok 1892. 617—624)
L.Révai
-1880-1890 között 60 magyar család települ át ide.
-1892-ben Makóról települnek be magyar családok.
L. Temes Megyei Tanács -internet
-Lakói a 20. századelején konyhakertészettel foglalkoztak, a Béga-parti kincstári
tölgyerdőket gőzfűrész dolgozta fel műbútor- és épületfává. Nagybodófalva felőli szélén
a kincstári birtoka .
-1903-ban 30, nagyobbrészt bodófalvi református magyar családot, majd 1909-ben
újabb magyarokat telepítettek (Újbálinc).
L. Wikipedia
Bánlak

- „ Ékesíti az uraság szép kastélya, s gyönyörű gazdasági épületei.”
L. Fényes Elek
-gróf Karátsonyi Jenő bánlaki hitbizományi uradalma 17.000 hold.
A mélymívelést 1 drb. Fowler-féle 2-es géprendszerű gőzeke teljesíti.
-Az uradalom legnagyobb része 500-1500 holdas részletekben bérbe van adva. A
házi kezelésben levő terület növénytermesztéséből, az őszi és tavaszi gabonaféléken és a
takarmánytermesztésen kívül, megemlítendő a cukorrépa termelés (400 hold) és a rizs
termelés (300 hold), a rizs az uradalom rizshántoló telepen nyer feldolgozást. A
rizstelepen 280 holdas tóban haltenyésztés van.
-Az uradalom állattenyésztésében a tehenészet létszáma 50 drb. A tejet
Temesvárott és Détán értékesítik, literenkint 17 fillérét. Magyar gulyabeli
szarvasmarhatenyésztés (létszám 900 drb.)
-A félvér lótenyésztés (létszám 264 drb.)
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-A mangalicza sertéstenyésztés (létszám 2600 drb.)
-Hazai fésűs gyapjas juhászat (3000 drb.)
-Öszvértenyésztés is van.
-Az uradalomnak van egy szeszgyára s ezzel kapcsolatosban hízlalás.
-Az 1911. évi átlagtermelés volt őszi búzából: 10.26 q; árpából 9.56 q; zabból
11.50 q; czukorrépából 120 q. A 10 éves átlagtermés őszi búzából 10 q; árpából 9 q;
zabból 11 q; szemes-tengeriből 10 q.
L. Borovszky Torontál
EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS.
-Állami aranyérmet kap gróf Karácsonyi Jenő nagybirtokos Bánlak,
L.Köztelek 1896 november 4
Az ezredévi kiállításon sikeres közremüködésért kitüntették Bernhardt Géza
tisztartót gróf Karácsony Jenőnél.
L.Köztelek 1896 november 28
-1915-ben megalakul a Bánlaki Vizlecsapoló Társaság .
L .Temes Megyei Tanács –internet.
-A parkban, emléktáblával megjelölve, áll egy ákáczfa, ama 100 darab közül,
melyeket Mária Terézia uralkodása alatt Amerikából hoztak be, 1740-1780 között. A
hatalmas fa még ma is egészséges és virul.
L. Borovszky Temes
-Karátsonyi Jenő gr. földbirtokából az uralomváltozáskor 7.223 kat.hold, a románjugoszláv határ kiigazításakor 3.785 kat. hold, vagyis összesen a 220 kat. holdat kitevő
belsőségek hozzászámításával 11.220 kat. hold került Romániába,a módosi járásban lévő
Bánlak, Karátsonyfalva, Dóc, Partos, és a dettai járásban lévő Denta, Karátsonyliget és
Szoka községekben.
1920 tavaszán néhány száz hold kivételével az egész birtokot kényszerbérbe
adták, holdanként 30—40 lei ellenében. 1920 őszétől 1923 őszéig az uradalomnak saját
kezelésében meghagyott 1.000 kat. holdon felül a kényszerbér összegét 1922-ben 40—60
leire, sőt a dóci határban 120 leire emelték fel, 1924-ben 180 leire. Ez volt a Bánság
területén a legmagasabb kényszerbér összeg. A végleges kisajátítás során a bánlaki
határban lévő 2.608 kat. holdból kisajátítottak 2.490 kat. holdat, a szántóföld után (2.014
hold) holdanként 1.000 lei kisajátítási árat állapítottak meg. A rétek holdjáért 600 leit, a
legelőért 500 leit. A partosi határban lévő 3.522 kat. holdból kisajátítottak 2.381 kat.
holdat, itt a szántóért 1.300 leit állapítottak meg. A szokai és dentai határban kisajátított
szántó holdjáért csak 800 leit juttattak. Az egész uradalomból meghagytak 3.625 kat.
holdat és 220 hold belsőséget. Az előbbiben benfoglaltatik a több mint 1.000 holdat
kitevő rizstelep és halastavak, valamint a körülbelül 1.600 holdas vadaskert és erdő.
L .Baranyi Zoltán
Torontálvármegye bánlaki járás szolgabiróságától.
Pályázati hirdetmény.
-Torontálvármegye bánlaki járás szolgabirósága az üresedésbe lévő bánlaki
körállatorvosi állásra ezennel pályázatot nyit.
32

A kör székhelye Bánlak. A körhöz tartozó községek Bánlak, Offszenicza,
Tolvádia, Kanak, Dolácz, Szóka, Partos, O-Lécz, Szécsénfalva és Újfalu.
Felhivatnak mindazok, a kik ezen 400 frt évi fizetés és szabályrendeletileg
megállapitott, látogatási dijak élvezetével egybekötött körállatorvosi állást elnyerni
óhajtják, hogy képesitésüket igazoló okmányokkal kellően felszerelt kérvényüket ezen
szolgabírósághoz 1897. évi május hó 15-ig beadják.
Bánlakon 1897. évi április hö 10-én.
Botka Béla főszolgabíró
L.Köztelek 1897 április 17
-…………………….a járási szolgabírói hivatal széke, hitelszövetkezet,
gyógyszertár…… gróf.Karátsonyi-féle kastély a XVII. századból…..
L.Révai

Bánlak. - 1. Részletek gróf Karátsonyi Jenő parkjából. - 2. Az egyiptomi ház és a
szerszámkamra. - 3. A Mária Terézia-korabeli akáczfa. - 4. Díszkapu

Bázos
-Péterffy Lajos gőzmalma
-Báró Ambrózy István birtoka, Puszta-Ármág. Területe 4300 k. hold.
Ezenkívül Krassó Szörényben 2700 k.h, …...... birtoka van. A temesi részből kert
és beltelek 15, szántó 2800, kaszáló és legelő 320, erdő (vadaskert és remiz) 450, szőlő
12 k. hold.
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-Gazdasági és üzemrendszer: szabad gazdálkodás. Lent 100, mákot 40-50, czirokot
160 holdon termeszt.
-Lóállomány összesen 78 vegyes; ebből igás 60, kocsiló 10, csikó 6. -Szarvasmarha-állomány összesen 187 tarka és magyar, ebből jármosökör 130,
tehén 8, gulyabeli 47, tenyészbika 2.
-A juhállomány 900 fésűs-gyapjas, 45 tenyészkossal.
-Erdészetében vadaskert van.
-Borászatában sokféle finom borszőlőfaj van, a fő csemegefajok: chasselas,
passatuti és muskotály.
-Dinnyét 15 k. holdon termeszt, melyet Temesváron és Buziáson értékesít.
-Van két 10, két 8 és egy 6 HP gözcséplőkészlete, egy 16 HP gőzekéje. 4 kévekötő
és 4 marokrakógépe.
-„ Báró Ambrózy Lajos birtoka, Határmajor. Területe 3500 k. hold, melyből
kert és beltelek 80, szántó 1800, kaszáló 126, legelő 330, erdő 700, kihasítvány 200 k.
hold.
Gazdasági és üzemrendszer: szabad gazdálkodás. Repczét 150, czirokot 40-50, lent
40 k. holdon termeszt.
-A lóállományból igás 40 vegyes, kocsiló 6, csikó 30 muraközi és amerikai és 2
muraközi mén.
-A szarvasmarha-állományból jármosökör 60 fehér, tinó 80-100 tarka, hízómarka
30.
-A juhállomány 300 fésűs anyajuh, 16 tenyészkossal.
-A sertésállomány 120 mangalicza anyakocza és szaporulata, 10-12 kannal. Erdészetében uralkodó fanem a tölgy, melyet rendszeres üzemterv szerint 100 éves
fordulóban kezelnek, termék: épület és tüzifa. A nagyszámú remizekben sok a
fakülönlegesség, a fanemek tanulmányozására.
-Van két 10 HP gőzcséplőkészlete, gőzekéje, 3 kévekötő és egy marokrakógépe .
L. Borovszky Temes
-Ambrózy István gróf Bázos (rékási járás) községben elterülő 4.181 kat.
holdas birtokát 1921-ben 1.000 hold kivételével kényszerbérbe adták. 1922-ben még 500
holdat vettek el ilyen célra.A kényszerbér összeget holdanként 100 leiben állapították
meg.
-A végleges kisajátítás „abszentizmus” címén történt és így az egész birtokra
vonatkozott. A kisajátított szántókért holdanként 600—1.000 leit állapítottak meg. A 711
kat. holdat kitévő öreg erdő holdjáért 600 leit.”
Belence
-1786-ban magyar telepesek is érkeznek ide.
L. Temes Megyei Tanács internet-
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Berkeszfalu
- Knelly Lajos birtoka. Területe 683 k. hold, melyből kert és beltelek 7, szántó
622, kaszáló 50, legelő 2, erdő 1, szőlő 1 k. hold.
- gazdasági és üzemrendszer: rendes vetésforgó. Lent 50-70 k. holdon termeszt.
- a lóállomány összesen 60 drb magyar; ebből igás 26,kocsiló 4,anyakancza 11,
csikó 18, mén1.
- a szarvasmarha-állomány 64 nyugati fajta; ebből 26 tehén, 12 tinó, 12 üsző, 11
gulyabeli, 1 bika és 2 jármosbivaly.
- a sertésállomány 607 mangalicza, közötte 65 anyakocza és 6 kan.
- napi tejtermelés 100-150 liter, mely a helyi piaczra kerül.
- baromfit csak házi szükségletre nevelnek.
- van méhészete 230 családdal, a mézet Verseczen értékesítik 1-1.50 K árban.
- a téglaégető a gazdasági szükséglet fedezésére szolgál.
- van gőzcséplő, vető- és 2 aratógépe és szövetkezeti gőzekéje
L. Borovszky Temes
Bobda
Bobdai ménes-1903.
Tulajdonos : Csávossy Gyula.
A ménes helye: Bobda (Gyulamajor), Torontálmegye.
1870-ben kezdődött az igás és használati kanczák tenyésztésre való használata.
Az anyag nagyobbrészt vásárolt, részben jobb nevü magántenyésztésből származó
angol félvérek.
Az anyakanczákra a közeli fedeztetési állomás ménjei vétettek igénybe.
Két izben 'saját bérménje is volt a ménesnek és pedig a 80-as években egy
Amurath Bairactar arabs és 1898-ban egy Vihar-Furioso.
A jelenleg használatban levő kanczák többnyire angol félvér ménektől származnak.
Néhány azonban angol telivér után neveltetett. A kanczaállományban az uralkodó szin a
pej, középtermetű hámos és hátas jelleggel, 165-168 cm. körüli magasság mellett.
Az anyakanczák létszáma 22—26 drb között ingadozik, mig az egész lóállomány
80-90 drb.
Az anyakanczák gazdasági és használati hámoslovak gyanánt szolgálnak.
Zab mellett télen szénát, nyáron zöld takarmányt kapnak. Tenyésztési czél:
Középtermetű gazdasági és hámoslovak nevelése a saját szükséglet fedezésére. A csikók
kifutóban neveltetnek. Az első két évben a csikókat jól abrakolják, azután csak
szálas takarmányt, még pedig télen szénát, nyáron luczernát kapnak.
A felállítás ideje: a betöltött 4-ik év tavaszán. A felállítás átlagos száma:8-40 drb.
A számfelettieket és a selejteseket eladják. A jobb 4 évesek 600-700 korona átlagár
mellett találnak vevőre.
L.Podmaniczky
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Bodófalva-Nagybodófalva
A telepes Nagybodófalva ↑
-„A Földművelésügyi Minisztérium telepítette 1892–1894-ben, a temesrékasi
kincstári uradalom kivágott erdejének a helyére, 89 kisperegi és 66 makói református
magyar családdal. Nemsokára több makói család visszaköltözött, helyükre más bánáti
falvakból érkeztek telepesek. 1903-ban 30 családját Bálincra költöztették. …….
1945 és 1982 között újabb 72 család költözött be a faluba, kétharmaduk a Székelyföldről,
egyharmaduk a Zsil völgyéből. Az 1980-as években a lerombolandó falvak listáján
szerepelt. Az első évtizedekben a Kisperegről érkezettek főként gabona-, a makóiak
zöldségtermesztéssel foglalkoztak. Ma főként fejes salátájáról híres.”
-Nevét egy 1344-es forrásban szereplő egykori bánáti falu után kapta (Bodov).
Személynévi eredetű (Bodó).
L .Wikipedia
-Bodófalva Te (Lugos-É, a Béga j. p.) 1488: Bodofalwa Czikóvásárhely kastély
tartozéka (Cs 2: 12, 28). 1828: Bodofalva, Bodowice (Nagy 381). 1913: Nagybodófalva
KrSzö vm Bégai js (Az). - Bodofalva > Bodăul Mare > Colonia Maghiară > Bodo = Su 1:
87. 1344 Bodov, 1401 Bodofalva {Csánkinak tulajdonítva}, 1828, 1913. - 1974: c.
Balinţ {Bálinc kzs faluja} [32 D]
Forrás: Erdélyi helynévkönyv
Botosovc (Bodófalva) falu
-Botosofc-Botosfalva Cikóvásárhely tartozéka Krassó
-1510 Fadimák és Bándia között sorolják fel Fadimac (Fagymag) vidékén feküdt,
inkább nyugat felé
L. Engel Pál
A temesvári és moldovai szandzsák törökkori települései 1554-1579
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-„ 1401. április 1-jén Zsigmond király oklevelében említés van „..Jakobus, filius
Beke de Bodófalva…” A név jelzi, hogy már régebben létezett Bodófalva település vagy
Bothófalva és az említett Beke, Jakab fiával együtt onnan származott.
-1560. május 30-án a Ferdinánd „…Magyarország, Bohémia és a hispániák királya,
Ausztria főhercege” Pozsonyban kézjegyével szentesíti azt az oklevelet, amelyben többek
között Babsa, Fagymag, Botho Falva, Nyerges Kwthyna /kutina/, Moskwa,
Felswbalyncz, Alsobalyncz, Rekettyés Temes vármegyéhez tartoznak.” Egy 1554-1579
közötti törökkori településeket ismertető térkép az említett helységeket mind a Béga jobb
partján helyezi el, a Nyerges patak és Bálinc község közé, a mai Bodófalva határában”
-„Telepítéskor a falu lakossága 25 évre szóló kölcsönt kapott az akkori
kormánytól. A föld ára a kijelölt területenként katasztrális holdanként 240 forint.A vevő
holdanként 40 forintot köteles a szerződés megkötése után azonnal kifizetni. A
fennmaradó összeget 20-25 év alatt évi 8 %-os járadék formájában tartozik törleszteni.
Kedvezmény,hogy minden betelepülő ingyen kap házhelyet.”
„-A korabeli híradás terménykiállításról is tájékoztat, többek között Bulya József
22 kg-os dinnyéjéről valamint Szász János méhészetéről. Kiss Pál vörös mamut
takarmányrépájáról, Sipos Mihály fokhagymájáról és paradicsomjáról, Szirbik Miklós
120 cm hosszú sárgarépájáról, Varga József kukoricájáról, hagymájáról, zöldségeiről,
Sinka Pál hatalmas káposztájáról és karalábéjáról, Bakos Józsefné paprikájáról, illetve
egy 40 kg-os tökről, amellyel Bodnár Pál büszkélkedhetett.
-Háziipart Varga Bálint seprűkötészete képviselte, Sipos Imre gyönyörű kerti
bútorokkal jelentkezett, a hatalmas bodófalvi kenyerek fölött ott székelt B. Szűcs
Ferencné és Balog Anna óriáskenyere. A legenda szerint szét kellett szedni a kemencét,
hogy a kenyeret kivehessék. Ott pompázott a vásáron Fancsali Ignácné erdélyi módra
készült kürtőskalácsa és általános bámulatot keltett a fiatal szapáryfalvi faragólány kő- és
fafaragványai.”
L. Balogi Ferenc
-„De a különbség meglátszik a kerteken és a földeken is. A peregiek
megmaradnak a gabonatermelés mellett,míg a makóiak inkább kertészkednek Eleinte
hagymatermesztéssel foglalkoznak, de ennek sem a föld, sem az éghajlata nem
kedvez.Kísérletező kedvük nem vesztik el. Dohánnyal,uborkával,fűszerpaprikával
Dinnyetermesztéssel,salátával próbálkoznak….”
-A bodói kertek egészen mások mint a legtöbb magyar településen. A kukorica
nem az egyedüli uralkodó,észszerű,belterjes zöldségtermesztés folyik.”
-„……Bodnár Pál jelenlegi lakós katonáskodása idején még beszélt a mondai
hős egy leszármazottjával…”
L.Magyari Etelka
-Talán ennek a Bodnár Pálnak,családjának vagy rokonainak, valamilyen köze
lehetett a Bodnár meggy esetleges bodói meghonosításához vagy termésének a
felkarolásához..
-a falu híres a helyi Bodnár meggyről, a hevesi típusú sárgabelű
görögdinnyéről, fejes salátájáról, a korán érő, rendkívűl zamatos ” Nagymiska” féle
szílvájáról.
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-híres gazdakört tartottak fenn 41 évig, alakult 1908 –ban, elnöke Bakos
János és Balogi Ferenc. A gazdakör 1908-1949 között működött.
-lásd .a Heti Új Szó számait./ a Bodnár nevezetű az első betelepülök között
van/
L. Kiss Károly : Bodófalvi gazdakör 1908-1949-Nagybodófalván a 216 telepesnek a magyar kincstár öszszesen 3.493 kat. hold
800 ölnyi ingatlant adott el. A kisajátítás után ebből a telepesek kezén maradt 2.183 kat.
hold 650 öl szántó, 57 kat. hold 415 öl gyümölcsös-szőlő-erdő, 106 kat. Hold 1200 öl bel
telek. Kisajátítottak 1.143 kat. hold 885 öl szántót, 1 kat hold 50 öl gyümölcsöst és 800 öl
beltelket.
L. Baranyai Zoltán.
-1899-ben itt népies mintagazdaság alakul.
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
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-A bodófalvi gazdakör házat épít.
-Az Erdélyi gazda ünnepi száma foglalkozott a majláthfalvi gazdakör házépítési
tervével.Most Bodófalváról jön az örvendetes hír .A nyár folyamán a gazdakör 9
kat.hold földet bérelt az egyháztól 3 évre.A föld haszonbérre a bánsági gazdasági élet
egyik áldozatkész embere adott 10.000 lejes kamatmentes kölcsönt:ingyen
szántanak,vetnek,három holdat nemesített búza termesztésére használnak.Az EGE-től
egy mázsa nemesített vetőmag búzát kaptak és ezen kívül még kettőt vásároltak.A föld
többi részét zabbal ,kukoricával fogják bevetni,amelyhez szintén az EGE-től kapják a
nemesített magot.A jövedelem a gazdaköri ház alapját képezi.Amint láthatjuk a gazdaköri
házak megteremtése nem ütközik olyan nagy akadályokba:elhatározásra,munkvállalásra
és kitartásra van szükség.Minden olyan gazdakör,amelyik még nem rendelkezik saját
székházzal,tervet kellene kidolgozzon,hogy néhány év alatt tető alá hozza a magyar
gazdák hajlékát.Az EGE örömmel áll rendelkezésükre és az igénylőknek az anyagi
viszonyok ismeretében kézséggel dolgozza ki a tervrajzát.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
Megjegyzés : Végül is nem épitettek székházat, hanem vásároltak.
Kiss Károly
-1938 februárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-A bodói gazdakörnél kis York választott malacok állandóan nagyobb számban
kaphatók.Ugyanitt 1drb. 2 1/2 éves jó utódokkal rendelkező tenyésztésre továbbra is
alkalmas Yorksire kan beltenyésztés végett eladó.tenyész igazolvánnyal ellátva.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1

A bodófalvi gazdakör készitette emléktábla. Köszönet a Kovács családnak aki eljutatta hozzám a képet.

39

Boldur

Brestye
-itt van özv. Jäger Róbertné úrilaka
L. Reiszig
-hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
Bunyaszekszárd mára eltűnt falú
-1866-ban 54 Tolna megyei magyar telepes alapítja
L. Magyar vagyok
Buziásfürdő
-„….1910 körül a fürdőtelep a tavon kívül egy százholdas díszparkból,állott”……
-Jelentős volt bortermelése és méhészete. 1873-ban itt alakult meg a
Délmagyarországi Méhészegylet.
L. Wikipedia
-T e m e s-megye, Buziás szőllővidék. Sziliasi hegy. Hozzávetőleges készlet 424
akó, és 457 akó 1874-ki seprőről lefejtve. A nemzetközi borvásároni részvétre Oszlányi
J., Prodánovitts J. és még többek részéről 424 lakó ó, és 457 akó 1874-kivel szátmithatni.
Ezen készleten kívül van több más szőlő- birtokosnál több száz akóra menő ó és uj
bor. 0. J
L.Borászati 1875 február
Szillasi szőlőhegyről, Temesmegyében .
Szillasi szőlőhegy Temesvár sz. k. várostól, a legközelebbi vaspályától három óra,
és Lúgos várostól két óra távolságban fekszik, területe mi eddig bortermelésre
kis területen igen erős,
finom zamatu, fehér asztali borokat nyerünk, átlagosan évenkint 15—18 ezer akót.
Boraink a magyaráti boroknál erősebbek, szép fehér zöldes szinüek, 3—4-szeri
lefejtés után, mint egy- évesek, máris jó zamatu asztali boroknak használhatók, minden
mesterséges fényesitést mellőzve, elegendő tükörfényük vagyon.
Szőllő fajtáinkról . Első helyet foglalja el, és majd mindenki szőllőjében mint főszereplő találtatik a veres kövidinka, igen jól díszlik köves talajunkban, bőven terem és
kitűnő minőségű bort ád, utána a kék kadarka, hasonlóan bőven terem, különösen a
nyugoti részen, kevésbbé köves talajon, továbbá a szerémi zöld, fehér kövidinka, és
szlankamenka, és többi fajok mint fehér mézes, mint fehér muskatály, fehér és kék
mirkovacza, rózsaszőlő, és még több más fajok csakis kis mennyiségben mint vegyülékek
léteznek nálunk, legnagyobb része szőllőinknek, kivéve több ujabb ültetett szőllőket,
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vegyes szőllő fajokból állanak, ily vegyes szőllőföldek, sokkal kevesebb termést adnak,
az egy formátlan szőllő érése miatt.
Metszésről. Az egész szőllőhegyen a rövid fejmetszés tavaszkor alkalmaztatik,
némelyek hagynak egy rövid két szemre metszett oldalcsapot is az erősebb tőkéken.
1874- diki szüretünk október közepén tartatott meg, az áprilisi fagyok nálunk is szük
termést okoztak, kivéve néhány szőllőket, melyek véletlenül később metszettek, meg
munkások hiánya miatt. A korán metszett szőllőkben átlag holdanként szüreteltetett 10—
12 akó must, holott a később metszetteken, hol a tavaszi fagyok igen kevés kárt tehettek,
átlag szüreteltek holdankint 30—40 akó mustot.
Borunk a mennyiségre ez idén kevés termett,de rendkívül kitűnő qualitásu, szüret
alkalmával több kisebb szőllő birtokos must termését akónként 7 frtért később kiforrva,
mint bort 8 frtért adták el, jelenleg is vagyon több szőllő nagybirtokos pinczéjében Buziás
mezőváros és gyógyfürdő helyen, Temesmegyében, eladásra szánt több ezer akóra
számitható legnagyobb gondal kezelt 1874. évi uj bor, és 1862-dik évtől kezdve egész
1873-dik évi szillasi óborok. Az uj borok jelenlegi ára a seprőrül lefejtve akónkint 9—10.
frt az ó-borok ára 12 frttól egész 20 frttig.
Kelt Buziás, február hó 8-án 1875.
Oszlányi József, szőllő birtokos.
L.Borászati 1875 március
-Az ezredéves kiállításon millénimumi nagy érmet kapott Kovács Antal közhasznu
munkájáért.
L.Köztelek 1896 december 5
Földhaszonbérleti hirdetés.
A m. kir. közalapítványi uradalom folyó évi október hó 1-től következő
földbirtókokat adja haszonbérbe, és pedig:
-a Temesmegye Gilád község határában fekvő 743 kat. holdas birtokát valamint az
ugyanazon határban fekvő 590 holdas birtokát 25 évi időtartamra;
-az Újlak község határában fekvő 383 holdas birtokát 12 évre;
-a Nagy-Köveres község határában fekvő 255 holdas birtokát;
-a BakoVár község határában fekvő 447 holdas birtokát; - ...
-a Niczkyfalva község határában fekvő 377holdas birtokát;
-a Román-Sztamora község határában fekvő 494 holdas birtokát ;
-a Zsebely község határában fekvő 88 holdas földbirtokát és a
- Liget község határában fekvő 134 holdas birtokát 6 évi időtartamra.
A bérbeadás iránt a zárajánlatu versenytárgyalással egybekötött nyilvános szóbeli
árverés 1899. évi márczius hó 23-án, délelőtt 1O órakor fog a Buziás fürdőhelyen székelő
m. kir. közal. gazd. ker. főtisztség hivatalos helyiségében megtartatni. Ezen határnapra bérleni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy 50 kros bélyeggel
ellátott és kellő bánatpénzzel felszerelt irásos zárt ajánlataikat, melyben a holdankénti
megajánlott évi haszonbéri összeg számokkal és betűkkel kiírandó és kijelentendő, hogy
ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti, bértárgyanként külön
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borítékozva a fenti határidő előtt nyújtsák be alólirott főtisztséghez, a borítékra
megjegyezvén, hogy az ajánlat, mely bértárgyra szól.
Bánatpénzül a bérleni szándékolt birtoktest minden holdja után Egy (1) frt
csatolandó a zárt ajánlatokhoz vagy teendő le a szóbeli ajánlat megtétele előtt
készpénzben vagy az állam, által óvadékképesnek elismert értékpapírokban;
Kikiáltási ár:
a giládi 743 holdnál ... ... ... ... 7 frt - kr.
a giládi 590 holdnál ... 10 frt 25 kr.
az újlaki 383- holdnál 6 frt - kr.
a nagyköveresi 255 holdnál - 9 frt 50 kr
a bakó vári 447 holdnál 11 frt 25 kr.
a niezkifalvi 377 holdnál 11 frt - kr.
a rom.-sztamorai 494 holdasnál- 10 frt - kr.
a zsebelyi 88 holdnál... 12 frt - kr.
a ligeti 134 holdnál 10 frt 50 kr.
év és holdankénti haszonbér. .. .
Oly egyének, kik gyámhatalom vagy gondnokság alatt állanak, úgyszintén, a kik az
uradalommal szemben hátralékos tartozaiban vannak, vagy bár mi czimen perben állanak,
az árverésből ki vannak zárva.
Elkésve érkezett vagy utóajánlatok valamint kellően fel nem szereltek figyelembe
vétetni nem fognak.
Az ajánlattevők közti szabad választási jog az uradalomnak tartatik fen.
A részletes haszonbéri feltételek alólirott fő tisztségnél, valamint a giládi, zsebelyi
és ligeti birtokokra vonatkozólag a csákovai, — az újlaki és rom.-sztamorai birtokokra
vonatkozólag a török-szákosi, — és a nagy-köveresi, bakovári s niczky-falvi birtokokra
vonatkozólag a nagy-köveresi közalap, ispánságoknál is a szokásos hivatalos órák alatt
betekinthetők vagy esetleg érdeklődők költségein lemásolhatók.
Buziáson, 1899. évi január hó" 24-én,
M. kir. közalap, gazd. ker. főtisztség
L.Köztelek 1899 február 1
Bükkfalva
gróf Serényi József kastélya
-„A község régi kúriáját még a Deschan-család, az új kastélyt, pedig 1898-ban gróf
Serényi Jánosné építtette.”
L .Wikipedia
„- Knelly Lajos birtoka. Területe 683 k. hold, melyből kert és beltelek 7, szántó
622, kaszáló 50, legelő 2, erdő 1, szőlő 1 k. hold
-gazdasági és üzemrendszer: rendes vetésforgó. Lent 50-70 k. holdon termeszt.
-a lóállomány összesen 60 drb magyar; ebből igás 26, kocsiló 4, anyakancza 11,
csikó 18, mén 1.
-a szarvasmarha-állomány 64 nyugati fajta; ebből 26 tehén, 12 tinó, 12 üsző, 11
gulyabeli, 1 bika és 2 jármosbivaly.
-a sertésállomány 607 mangalicza, közötte 65 anyakocza és 6 kan.
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-napi tejtermelés 100-150 liter, mely a helyi piaczra kerül.
-baromfit csak házi szükségletre nevelnek. Van méhészete 230 családdal, a mézet
Verseczen értékesítik 1-1.50 K árban.
-a téglaégető a gazdasági szükséglet fedezésére szolgál.
-van gőzcséplő, vető- és 2 aratógépe és szövetkezeti gőzekéje .
L. Borovszky Temes
-határa első osztálybeli, s gazdagon termi a tisztabúzát és kukoricát. Kiterjed 7000
holdra, melyből 2058 hold szántóföld, 1942 h. legelő, 3000 hold erdő. Ebből majorsági
föld az erdőn kívül 2920 hold.
L. Magyarország Geográfiai Szótára
-Serényi Jánosné grófné, bükfalvai (rékási járás) 3.400 kat. holdas birtokából
1920 ban 2.400 hold, 1921-től 3.200 hold került kényszerbér alá, holdanként 45
leiért. Ezt a bért 1922-ben felemelték úgy, hogy a szántóért 80 lei, legelőért 60 lei,
kaszálóért 100 lei jutott.
-Ezt a birtokot is „abszentizmus” okából sajátították ki teljesen. Csak 38 hold
tanyaterület maradt a tulajdonosnőnek. A kisajátítási árat 800—1.200 leiben állapították
meg.
L. Baranyai Zoltán
Bukoveczi ménes 1903.
Tulajdonos: gróf Serényi János.
A ménes helye: Bukovecz, Temesmegye.
A lótenyésztés 1898-ban vette kezdetét részben könnyebb hámos, másrészt
nehezebb igás jellegű vásárolt kanczákkal, melyekre 1898-ban egy Zsarnok Nonius,
1899-ben egy Durczás Nonius, 1900—901-ben egy North Star VI-os mént béreltek az
államtól.
A kanczaállományban a –pej- és sárga szin uralkodik. Magasság 166 cm.
körül, könnyebb és középtermetű hámos jelleg mellett. Az anyakanczák létszáma 28 drb.
Az egész lóállomány 70 drb körül mozog.
Az anyakanczák igás és hintós lovakul szolgálnak és munkájukhoz mérten
megfelelő tartásban részesülnek.
Tenyésztési czél: gazdasági igás lovak és könnyebb hintós lovak előállítása saját
használatra.
Felnevelési mód: A csikók:tavasztól őszig legelőn járnak. Télen kifutóban
mozognak. Az első évben jó tartásban részesülnek. A felállítás ideje: tavaszszal 4 éves
korban.
L.Podmaniczky
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sák –Csákovai Magyar Királyi Földműves Iskola.

-miután a Zsidóiak 1401-ben visszakerültek birtokába, a vár után Csákira
változtatták nevüket. Ebből a családból származott a Magyarország későbbi történetében
fontos szerepet betöltő Csáky család.
-1791-ben magyar telepesek érkeznek Győr,Szeged és Mosony vidékéről
-a XIX. században jelentősek voltak marhavásárai és rajta haladt át a Temesvárról
Versecrevezető út.
L .Wikipedia
-határja jó termékenységű.
L. Vályi
-1885-ben itt magyar tannyelvvel a mezőgazdasági szakiskola alakul , melynek
első igazgatója Wilhelm Lammer állatorvos
L .Wikipedia
-a csáki földmíves iskolában megfelelő területen a földmívelés és tejgazdaság terén
nyernek a tanulók kiképeztetést.
L .Borovszky Temes
-kertészei,
úttörő
szerepet
játszottak
az újburgonya
termesztésének
meghonosításával
L. Wikipedia
-A szarvasmarha-tenyésztés az óbádi állami bikanevelőtelep felállítása óta erősen
fellendül; a tenyészirány a síkon a magyar faj; Csakován, Remetén és Temes-Gyarmatán
nagyobb tehenészetek vannak.
L. Pallas Nagy Lexikon
Versenyek és díjazások Csákován.
A Temesvármegye lótenyésztési bizottsága a Temesvármegyei gazdasági
egyesülettel együttesen f. évi október hó 6-án Csákován ló- és szarvasmarhatenyésztési
jutalomdijosztást, eke-és szántásversenyt, cseléddijjazást és tenyész-állatvásárt rendez. A
lódijazásban részt vehet minden Temes vármegyei tenyésztő, általa a megye területén
felnevelt tenyészlovaival. Jutalmat kaphatnak
a)oly sikerült szopós csikóval bemutatott anyakanczák, melyek jól táplált,
egészséges'és erőteljes állapotban vezettetnek elő és jó tenyész-kanczák kellékeivel
bírnak;
b)oly 3 éves kancza-csikók, melyek kitűnő tenyészképességet ígérnek;
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c)minden tekintetben kitűnő 2 éves kancza vagy méncsikók, melyek a tenyésztésre
kiválóbb alkalmatosságot igérnek. A szarvasmarhadijazáson résztvehet minden Temes
vármegyei tenyésztő, általa a vármegye területén felnevelt tenyészszarvas-marháival.
Ekeversenyben résztvevők, arany, ezüst, és bronzérmekkel ugy elismerő
oklevelekkel fognak dijaztatni illetőleg kitüntetettni. A szántásversenyben résztvehetnek
Temes vármegye területén lakó nagy és kisbirtokos gazdák. A verseny Csákován a
dijazás és kiállítás közvetlen közelében a közalapítványi uradalom tulajdonát képező
-öl területet kap,
melyek táblácskákkal lesznek megjelölve, a táblácskák sorsolás utján lesznek kiosztva, a
barázdák mélysége 160 miliméterekben állapittatik meg.
L.Köztelek 1897 szeptember 29

báró Csávossy Béla csávosi kastélya.

-1938-ban Vityé Károly megvételre ajánl gyümölcsfát,szőlőoltványt, amerikai
alanyvesszőket faiskolájából és szőlőoltvány telepéről. Jegyzéket kivánatra ingyen küld.
Faiskolához értő kertészt felvesz.
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
Csávos
-Árpád-kori település
-1247-ben a „….Temes-folyó melletti Csávás (a mai torontáli Csávos), szintén
kétkerekű malommal…..”
L. Borovszky Temes
-innen származik Csávossy György született -Temesvárt, 1925. június 20. –,agrármérnök, mezőgazdasági tanár, nemzetközi hírű borász, színműíró,költő,
mezőgazdasági szakíró.
- „….mellynek filiája, határja jó termékenységű, vagyonnyai külömbfélék.”
L. Vályi
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-„Endrődy József ….... építette 1847-ben a ma is fennálló kastélyt, mely jelenleg
báró Csávossy Béla tulajdona. A kastélyt szép, gondozott park övezi
-„ a faluban malom is van”
- báró Csávossy Béla csávosi uradalma. A birtok nagysága: 3000 hold,
L. Borovszky Torontál
Csebze
-a Csákiak birtoka
-a községhez tartozik: Gyuri-tanya, Hermina-major, Matyi-tanya és Ödön-tanya.
L. Borovszky Torontál
Csene
-egyike a vármegye legősibb helységeinek.
-a Szekeres-féle úrilakot 1845-ben építtették. Ide tartozik: Csárdatelep, Gánospuszta, Gláva-major, Külső szőlők és Szekerestanya.
L. Borovszky Torontál
Csernetház v.Csernegyház
-„Prekajszky Péter birtoka. Területe 438 k. hold. ….......A temesi részből kert és
beltelek 5, szántó 390, kaszáló 36, szőlő 3, adó alá nem eső terület 4 k. hold
-gazdasági és üzemrendszer: hármas vetőforgó. bükkönyt 30, luczernát 10,
takarmányrépát 10 és czirokot 40 holdon termeszt.
-a lóállomány 42 magyar; ebből igás 28, kocsiló 5, csikó 8, mén 1.
-a szarvasmarha-állomány 78; ebből jármosökör 16 és tinó 12 magyar; tehén 20,
üsző 26 és tenyészbika 4, mind simmenthali.
-a sértésállomány 140 mangalicza, közötte 40 anyakocza és 4 kan.
-borászatában rizling és magyarka a fő borszőlőfaj.
-van egy 8 HP gőzcséplőkészlete, 3 aratógépe és társulati gőzekéje .
L. Borovszky Temes
Denta
-1889 óta itt volt a Karátsony-i uradalom 317 holdas rizs telepe és a 180 holdas
halastava . - Karátsonyi-Rizstelep.
-Gróf Karátsonyi Jenő uradalma. Területe 1262 k. hold.......... A temesi részből
beltelek és szérű 17, szántó 766, rizsföld 324, kaszáló 21, legelő 61, erdő 4, halastó 102,
utak, csatornák s terméketlen területek 122 k. hold.
-gazdasági és üzemrendszer: kilenczes forgó.”
-dohányt 53 k. holdon termeszt.
-„a mélymívelést eredeti Sack-ekék végzik.
-az igás ökrök évenkénti mustráját följavítják és príma göbölyökként értékesítik.
-„a sertéstenyésztés részben mangaliczák, részben yorkshirei anyák és
mecklenburgi kanok útján történik.”
-a marha- és sertéshizlalásnál a rizshántológyár hulladékait és melléktermékeit
használják föl.
-újabban 19 k. holdon kertésztelep is alakult, zöldség és gyümölcs termesztésére;
fő a káposzta és a dinnye.”
L .Borovszky Temes
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-itt működött a hatalomváltásig a Dentai Földműves Egylet
L. Berkeszi István dr
-Az első gőzekét már 1861-ben, néhány évvel angliai feltalálása után üzembe
állították a bánáti Dentán.
-Róna határa a legszebb tisztabuzát, tengerit, zabot, árpát, repczét termi; rétjei
kövérek. Hajdan rizset is termesztett. Van 126 7/8 egész első osztálybeli urbéri
telke.Birja a kamara.
L.Magyarország geográfiai szótára.
Detta
-18984-ben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület a Timáry-család dettatopolyai rizsföldi telepének megszemlélést szervezi meg.
L.Pallas Nagy Lexikon

Dezsánfalva
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
-„A községbeli három úrilak tulajdonosai: Gyika Elemér, Gyika Árpád és Szávits
Sándor.
-Határa 4727 hold, melyből szántóföld 1721 h., kaszáló 1694 h., legelő 364 h.,
szőlő 124 h, szorgalomföld 50 h., , papi földek 75 h., templom és iskolaföldek 5 h.,
házhelyek 227 h.; utak, folyók 176 h., kivágási földek 288 h. Majorsági földek összesen
2148 hold, u. m. szántóföld 560 hold, marhalegeltetésre 1300 h., kaszáló 288 h.
-Földe fekete agyag s első osztálybeli; terem leginkább búzát, kukoricát és árpát;
rétjei, legelője zsírosak, s ennélfogva a szarvasmarha-hizlalás itt nagyban üzetik”
L. Magyarország Geográfiai Szótára
-Gyika Elemér birtoka. Területe 800 k. hold, melyből kert és beltelek 2, szántó
500 k. hold, a többi rét és legelő.
-gazdasági és üzemrendszer hármas vetőforgó.
-a lóállományból igás 28, urasági 4 és ménesbeli 40, mind angol félvér; lónevelés
katonatiszti lovaknak.
-a szarvasmarha állományból tehén 30, gulyabeli 70, tenyészbika 1; a tenyésztés
iránya: tisztavérű bikanevelés.
-a sertésállomány 40 fehérszőrű mangalicza anyakocza és szaporulata, 5 kannal.
-a borjúnevelésen fölül naponként megmaradó kb. 100 1 tejet az alsósztamorai
tejszövetkezet értékesíti.
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-van egy 8 HP gőzcséplőkészlete, két kévekötő gépe és benzinmotor a
takarmánykamara számára; a gőzszántás bérekével történik
-Gazdakört tartanak fenn
L. Borovszky Temes
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött
L . Berkeszi István dr
-A vasút megjelenése a század második felében a Bánát legjelentősebb
gabonakereskedelmi és malomipari központjai közé emelte.
L .Wikipedia
Facsád-/Endröd/ az endrödi Bekeseknek castelluma volt itt 1584-ben
-Hires szőlőfaj gyűjteménye volt itt gróf Bethlen Farkasnak amelynek gyönyörű
fekvése is volt.
L .Csávossy
-„Budinszky György plébános (1873 és 1909 között szolgált itt) szőlőt és
gyümölcsöst telepített a Paphegyre, ….”
-Facsád-Vadpataki nárcisz rezervátum – a védett terület 20 ha
L .Wikipedia
-1900-ban magyar telepes családok érkeznek ide.
L. Temes Megyei Tanács -internet
Fény
-„A községhez tartozik: Talágy-major, Réti-major, Új-major, Unka-major.”
L. Wikipedia
-Torontálból ugy a Fényi uradalom, mint báró Gerliczy Ferencz igen szép félvér
anyagot hozott fel, utóbbi a II. dijat nyerte a szegedi Országos Mezőgazdasági
Kiállításon.
L.Köztelek 1899 december 29
Fényi ménes-1903.
Tulajdonos: gr. Szapáry László.
A ménes helye: Fény, Torontál m.
Alapította 1865-ben Mocsonyi András. A regebbi időben a ménesben a következő
mének működtek: Boling booke, Illustrissimus angol telivérek, Montreal,Bordeaux
angol félvérek, Triumph, Laczi angol telivér, Bois Roussel angol félvér,Michonnet, Bac,
Olivér, Királyfi angol telivér mének.
A ménes 1895-ben a szerb-ittebei ménessel egyesittetett s 1902. évben került a
birtokkal együtt jelenlegi tulajdonos birtokába. 1895-ben Doria angol telivér mén, 189597-ig Vihar mezőhegyesi angol félvér mén, 1898-ban Livno angol telivér,1899-1901-ig
egy Furioso XXI-es, mind állami bérmének fedeztek a ménesben. A legjobb nyomokat
Doria angol telivér (Thunderbolt-Elgiva) hagyta maga után a ménesben.
Az anyakanczák legnagyobb részt a föntebb emiitett angol telivér ménektől
származnak. A kanczaállományban uralkodó szin a pej és a sárga. Magasság 165 cm.
körül; középtermetű, hámos és hátas jelleggel.
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Az anyakanczák száma : 60 drb, azonban az állomány csökkentve lesz. Összes
lóállománya 130 drb. körül van.
Az anyakanczák igás és használati lovakul szolgálnak; egy részük azonban
szabadon járó ménesbeli. A tartás a szolgálati czélnak megfelelő.Abraktakarmány, jó réti
széna, nyáron zöld takarmánynyal keverve.
Tenyésztési czél: jó mozgású, középtermetű hámos- és hátaslovak előállitása.
A felnevelési mód: nyáron legelő, e mellett 2 éves korig 3 kg. zabadag, azután csak
szükség szerint. A megfelelő kanczacsikók a ménesbe anyakancákul, egyesek azonban
ezek közül 1-2 évre saját fogatokba osztatnak be, mig a heréltek és a számfeletti fiatal
kanczák részben katonai pótló gyanánt,részben kocsilóként párban órtékesittetnek,
darabonként 650 korona és ezen felüli árban. Ménestörzskönyvet vezetnek.
L.Pomaneczky
Fólya

Beniczky György dr. kastélya
-és az Antónia-tanya (eddig Beniczky-tanya), Csiki-tanya, Gyula-major, Ilytanya és Márta-major.
Beniczky György birtoka. Fólya és Sebed határában terül el 2250 k. holdon,
melyből kert és beltelek 12, legelő 60, rét 70 k. hold, a többi szántó.
-gazdasági és üzemrendszer: szabad gazdálkodás. Repczét 60-70, lóherét 100-120,
dohányt 30 k.-holdon termeszt.
-a lóállományból igás 56, nagyobbrészt Nonius; urasági 8 Nonius és Furioso;
tenyészmén 1 mezőhegyesi angol félvér. A lótenyésztést nehéz igáslovakra most
állították be.
-a szarvasmarha állományból jármosökör 98 fehér, tehén 24 fehér és vöröstarka,
gulyabeli 140 ugyanolyan, 2 vöröstarka bika és 20-24 hízómarha.
-van három 8 HP gőzcséplőkészlete, szövetkezeti gőzekéje, 3 kévekötő és 2
marokrakó gépe
„ Csiki Gyula birtoka. Területe 425 k. hold, melyből kert és beltelek 4, kaszáló
20, legelő 18 k. hold, a többi szántó.
-gazdasági és üzemrendszer: szabadgazdálkodás.
-a lóállományból igás 28 vegyes, urasági 4 lipiczai és angol félvér.
-a berni fajú szarvasmarhaállományból tehén 25, szaporalat 30, hízómarha 15-20,
tenyészbika 1.
-a sertésállomány 25 mangalicza anyakocza és szaporulata.
-a napi tejtermelés 60 liter, melyet vajjá földolgozva, Budapesten értékesítenek.
Ezenkívül elsőrendű a borjú- és bikanevelés az állam számára.
-„van egy 8 HP gőzcséplőkészlete, gazdasági gépjavító műhelye és szövetkezeti
gőzekéje„
L. Borovszky Temes
„Jelenleg Beniczky György dr.-nak …….a községhez tartozó Antonia-tanyán
csinos új kastélya van mely 1908-ban épült. Ezen kívül még három úrilak van a
községben……”
L.Reiszig Ede
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-Itt született Ivády Béla (Fólya, 1873. november 14. – Budapest, 1962. március
19.) - politikus, földművelésügyi miniszter .
L. Wikipedia
Fólyai ménes 1903.
Tulajdonos : Rajacsich György.
A ménes helye: Fólya, Temesmegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 900 k. h.
A ménest jelenlegi tulajdonosa 1885-ben alapította.
Az anyakanczák használati lovakul szolgálnak s egyrészük Botrány—Gidran
állami ménnel, másrészük Bombax, Dreher Antaltól vásárolt ménnel fedeztetnek.
Állománya 24 drb angol félvér anyakancza. Az egész lóállomány 83 drb. körül
van.
Az anyakanczák tavaszszal elletnek. A ménes ivadékait, részben mint
kocsislovakat, vagy mint hátaslovakat idomítják. A kanczák eleinte mint kocsislovak
használtatnak, befedeztetésük után azonban a gazdaság igásfogataiba osztatnak be,
úgyszintén a hátaslovakként szolgáltak is. A felesleges lovak leginkább párban lettek
eddig mint kocsilovak eladva.
A ménes felnevelési rendszere: 6 hónapos koráig szopik a csikó,s mindenütt az
anyját követi. Szoptatási időben tetszés szerinti mennyiségű zabot, elválasztás után
legelőn, és az 1 év beteltéig naponként 6 liter zabot kap, 2. és 3. évben naponta 2 liter
zabot. A visszatartott kanczacsikók csak 4 éves korban lesznek lekötve s betanítva.
Májustól késő őszig szabadon van a ménes a legelőn és éjszaka korlátban, télen
naponta délben szénát, különben tavaszi szalmát kap.
L.Podmaniczky
-Özvegy Báró Rajacsich Dánielné tulajdonát képező Temesmegye, Fólya
község határában fekvő 800 kat. holdnyi nemesi birtok 1902. évtől kezdve bérbeadó.!
A föld minősége I. rendű, teljesen felszerelve és a belterjes gazdasághoz szükségelt
kitűnő karban levő épületekkel. Vasúti állomás Vojtek.
Bővebb felvilágosítással szolgál és a bérbeadásra felhatalmazott
báró Rajacsich György, |
Fólya, Temesmegye.
L Köztelek 1901 deember 25
Gavosdia A volt Schwab-kastélyt Schwab Károly építette. A volt Bukovinszky-kastély.
-1482-ben Gawasdywar……..
L. Wikipedia
-Először 1447-ben mint Felso- és Also-Kwesd, Also-Kwesd jelenik meg.
-Az 1800-as évek végén már itt működött a vármegye egyik legnagyobb kapacitású
malma.
-A Szende család Fülöpháza néven, hetven magyar és német családdal új települést
hozott létre a Zsénára vezető út mentén.
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- Szende Béla (született , Lugos, 1823. április 4. – Gavosdia, 1882. augusztus 18.)
Magyar politikus, honvédelmi miniszter. A Világosi fegyverletételt követően
visszavonult gavosdiai birtokára, ahol gazdálkodással foglalkozott.
L.Wikipedia
- Lúgos város mellett (Krassó-Szörény vármegyében) van egy 1103 holdnyi príma
szántóföldből és két 770 holdból álló nemesi birtok, melyek örök áron kedvező feltétek
mellett eladandók.Felvilágosításokat ad Muresán Sándor gavosdiai körjegyző
L.Köztelek 1896 december 24
- Bukovinszky Arthurné gavozsdiai (Krassó-Szörény m., temesi járás)ingatlana
700 kat. hold szántóból, 5 hold rétből, 4 hold gyümölcsösből 8 hold füzesből, 23 hold
kertből illetve belsőségből és 53 hold földadó alá nem eső területből, vagyis összesen 793
kat. holdból állott. Ebből kisajátítottak –a román hatóságok-459 kat. holdat átlag 700—
800 leiért
L. Baranyai Zoltán
Gátalja
A községbeli régi kuria a Gorove-családé.
- Itt van a Gorove-major(azelőtt István-major)
- 1823-tól a településen gazdálkodott Gorove László író..
- 1848-ig itteni kúriájában élt Gorove István politikus.
L. Wikipedia
-Gazdakört tartanak fenn.
„Gorove László utóörökös birtoka (nem nagykorúsított István testvére
helyett). Gátalja és Szigetfalu határában terül el 2130 k. holdon. Ezenkívül ….......
Biharban 5000 m. hold birtoka van. A temesi részből kert és beltelek 211, szántó 1900,
kaszáló 30, legelő 100, erdő 70 és szőlő 15 k. hold.
-Gazdasági és üzemrendszer: rendes vetőforgó.
-Luczernát 40, lóherét 30, bükkönyt 10, lent 60 és czirokot 15 holdon termeszt.
-a lóállomány összesen 93; ebből igás 24, urasági 4, ménesbeli 62, csikó 16-20,
mind angol félvér és 2 angol telivér tenyészmén. A ménes több mint 25 éve áll fönn és a
katonaság részére kitünő anyagot tenyészt, melyből évente 10-15 darabot vesznek át.
-A szarvasmarha állomány 80 magyarfajta jármosökör.
-A juhállomány 1500 merinó, 20 tenyészkossal.
-A sertésállomány 700 mangalicza, közötte 100 anyakocza és 30 kan.
-Borászatában a fő borszőllőfaj az olasz rizling és a fő csemegefaj a fehér és kék
chasselas.
-A 10 hold gyümölcsösben csupa nemes gyümölcsök vannak, legnagyobb részben
téli almafajok kb. 100-150 mm évi forgalommal.
-Bolgár kertészetet is űz 60 k. holdon, szép sikerrel.
-Van két 8 HP gőzcséplőkészlete, melyeket átalakítva, gőzszántásra használnak,
továbbá két kévekötő és két marokrakó gépe „
L. Borovszky Temes
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-Gorove László magyarokat telepített ide Külső-Szolnok megyéből, a
Kiskunságból, továbbá Békés vármegyéből, Szent-András és Kétegyháza községekből.
L. Magyar vagyok
-létezik „…..egy 1411-es, malomra vonatkozó adománylevél ….„
-„A kamara a 18. században rizstermesztéssel próbálkozott határában…..
a Berzava partja mentén .”
-Kenesey István, Gátalja (gátaljai járás) községben elterülő 134 kat.holdas
birtokát, amelyből kényszerbérbe mi sem került, abszentizmus címen teljesen
kisajátították.
L.Baranyai Zoltán
Gáttajai ménes- 1903.
Tulajdonos: Dr. Gorove László.
A ménes helye: István-major, Gattaja mellett.
A tenyésztés 1889-ben vette kezdetét vásárolt, hámos gazdasági kanczákkai,melyek
a gattajai fedeztetési állomáson levő ménekkel fedeztettek.
1901 óta Kolompos (Verneuil—Kunst) angol telivér saját mént használják.
A rendszeres tenyésztés tényleg ezzel veszi kezdetét. Az anyakanczák,
különbözők,s a környéken lettek vásárolva, többnyire állami félvér ménektől származnak.
Magasságuk 168 cm. körüli s középtermetű hámos és hátas lovak jellegével bírnak.
Az anyakanczák száma 24 drb. Az egész lóállomány ez idő szerint 30—40
között váltakozik.
Az anyakanczák gazdasági hámos szolgálatra alkalmaztatnak. Tartás a munka
idényhez képest.
Tenyésztési czél: Gazdasági lovak és katonai pótlovak előállitása,
A felnevelési mód: Legelőn és kifutóban. A csikókat az első évben jobban tartják s
zabolva lesznek. A felállítás ideje: Tavaszszal, 4 éves korban, s az ivadékokat részben az
anyakancza létszám kiegészítésére fordítják, részben katonai pótlóként adják el.
Értékesítési átlagár 600 kor.
L.Podmaniczky
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1910-ben
Gilád
-1842- ben és 1851-1860 között magyar telepes családok érkeznek.
-hatalomváltásig itt gazdakör működött
L. Berkeszi István dr.
Gizellafalva
-1906- ban 40 magyar család telepedik itt le.
L .Temes Megyei Tanács-internet
-gazdakört tartanak fenn
L. Borovszky Temes
-Gizellafalván a 45 telepeseknek összesen 900 kat. holdja volt. Ebből kisajátítottak
a román hatóságok 768 kat. holdat, megmaradt a telepeseknek 132 k.hold.
L. Baranyai Zoltán
Gyertyámos
1848-as magyar hősők emlékműve!!!!
-1892-ben ……….mintegy száz, a téglavetéshez értő Körös-vidéki magyar család
telepedett le a községben.
L. Magyar vagyok
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
-gazdasági egyesületet, gazdakört tartanak fenn.
L. Borovszky Torontál
Gyér
két kúria
-„A községben lévő két kúria közűl az egyiket Gyertyánffy Lukács 1795-ben
építtette; ez jelenleg Gyertyánffy Andoré, a másikat ugyanő 1829-ben emelte s ez
most Gyertyánffy Lászlóé. „
-„ A községhez tartozik Kisszállás, Nagyszállás és Megyarczi-puszta.”
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„Gyertyánffy László dr. uradalma. Gyér. A birtok nagysága 3500 kat. hold. A
mélymívelést a gyéri gőzeke szövetkezet gőzekéje teljesíti.
-Az uradalmat szabad gazdálkodással kezelik s kiemelendő, hogy magnemesítéssel
és vetőmagtermeléssel is foglalkozik, s hogy nemcsak kiváló növénytermesztést űz,
kiterjedt czukorrépa míveléssel, hanem elsőrendű állattenyésztő is.
-Igy félvér lótenyésztése (55 drb. anyakancza),
-magyar gulyája (160 drb. tehén),
-mangalicza sertéstenyésztése (120 drb. kocza)
-s raczka juhtenyésztése (500 drb. anya) valóban elsőrendű. Az 1909.-iki országos
tenyészállatkiállításon tenyészkosaival a III. díjat, mangalicza sertéseivel pedig elismerő
oklevelet nyert, az 1910. évi budapesti országos tenyészállatvásáron tenyészkosai az I.
díjat kapták, tenyészkoczái pedig a különböző kiállításokon mindig kitüntetésekben
részesültek.
-Ezenfelül Gyertyánffy Lászlónénak hírneves fajbaromfi tenyésztése van (emdeni
liba, pekingi kacsa, mexikói és bronz-pulyka, fehér wyandotte és fehér orpington stb.).
Ezideig több mint 80 drb. aranyérmet, díszoklevelet és tiszteletdíjat nyert, hazai és
külföldi baromfi kiállításokon.
fy László a többek között a Campbell-féle talajmívelési móddal is kísérletezik s
arra a tapasztalatra jutott, hogy a talajtömítővel kezelt talajon 3 nappal korábban beérett a
búza, mint ugyan azon táblának szokásos mívelési móddal kezelt másik részén. Az
uradalom 5 évenként áttrágyáztatik, s átlagtermése volt az 1911. évben őszi búzából
10.20 q; árpából 10.50 q; czukorrépából 120 q; luczernamagból 1.20 q; 1910-ben szemes
tengeriből 21 q; 10 éves átlagtermése következő volt: őszi búzából 10 q; árpából 11 q;
szemes tengeriből 18 q; luczernamagból 1.80 q.”
„Gyertyánffy Andor gazdasága. Gyér. A birtok nagysága: 1200 kat. hold. –
-Kiváló az 1866 óta fennálló angol félvér-ménes (létszám, a használati és
igáslovakon felül, 25 drb. anyakancza és 40 csikó.)
-Ujabban amerikai lótenyésztése is van eladásra.
-Ugyancsak
hírnévnek
örvend
a
tisztavérű
magyar
gulyabeli
szarvasmarhatenyésztés, mely mind az 1896. évi millenáris és az 1899. évi szegedi
országos kiállításon, mind sok más kiállításon is állandóan kitüntetésekben részesült
(létszám 60 drb. tehén, 30 drb. növendék bika és 80 különböző korú üsző). A háztartás
számára hollandi tehenészet is van, ez áll 3 tehénből napi 60 liter fejési átlaggal.
-Megemlítendő még a tisztavérű mangalicza sertéstenyésztés (létszám 100 drb.
kocza, 12 kan, 500 malacz).
-A birtokon szabadgazdálkodás folyik olyképen, hogy a szántóföld 1/3 búza, 1/3
takarmány, a harmadik harmada pedig kapás,214tavaszi kalászos, czukorrépa stb. A
gazdaság átlagtermése 1911. évben következő volt: őszi búzából 8 q; árpából 7 q; zabból
10 q; repczéből 7 q; 1910-ben szemes tengeriből 18 q; 10 éves átlagtermése pedig volt
őszi búzából 8 q; árpából 10 q; zabból 10 q; szemes tengeriből 16 q; repczéből 7 q.
-A mélymívelést a gyéri gőzekeszövetkezet gőzekéje teljesíti.”
-Temesben ….. immár megyeszerte nemesített az állomány s e mellett sok a nemes
baromfitenyésztő.;pl. dr. Gyertyánffy Lászlóné, Gyéren (orpington, pekingi kacsa,
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emdeni lúd, mexikói és bronz pulyka.) és;Gyertyánffy Andor, Gyér (orpington.); 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
Gyér-i ménes -1903.
Tulajdonosa: Gyertyánffy László.
A ménes helye: Gyér, Torontálmegye.
Az 1850-es években id. Gyertyánffy László alapitotta régi gyéri és Erdélyből
beszerzett félvér kanczákkal.
A ménesben eleinte saját és gr. Csekonics-féle magánmének fedeztek, később
a következők: Conversano, Sever, Gidran, Quecksilber, North Star, Favory, Majestoso,
Gamecock félvér, Furioso IX, Good Morning és Mumpitz angol telivérek, több Furioso,
Wedgwood, Latula, Socrates, Királyfi, Korszak angol telivér mének.
Syglavy, Zivatar, Nonius XXXI, és egy Ürmény—Nonius, továbbá 1899-ben
Durczás, 1900-ban, Nonius XXXVIII-as, végre 1901-től kezdve egy Deutscher Michel
mezőhegyesi angol fajta mén van bérben. A kanczaállományt későbbi vételekkel is
javították; vásároltak 1869-ben 4 kanczát báró Jósika Samu szurdoki méneséből, 1874ben 2 kanczát gr. Teleki erdélyi méneséből, 1888-ban 4 kanczát.
Forster Elek dombegyházi méneséből, 1892-ben 2 kanczát a bábolnai állami
ménesből, 1896-ban 4 kanczát gróf Kornis Károly szerepi méneséből.
Jelenleg a használatban levő anyakanczák közül Gazlantól 1, Zariftól 1,
Wedgwoodtól 4, Királyfitői 2, Socratestől 1, Latulától 1, Győztestől 3, Mumpitztól 1,
Furiosotól 3, Gamecocktól 2. Amaty-Gidrantól 3, Kalandortól 4 és Zivatartól kettő
származik.
Az anyakanczák középtermetű, csontos félvérek, hámos ós hátas jelleggel, átlagos
magasság 162—168 cm.
Az anyakanczák létszáma 29 darab, melyek a gazdasági igásfogatokban járnak.
Tartás: Télen 5 kg. zab, 7 kg. széna, 2 kg. répa. Nyáron 5 kg. zab, zöld takarmány
tetszés szerinti mennyiségben.
Tenyésztési czél: Középtermetű, jó testalkatú, csontos, a mellett nemes és
menőképes hámos és hátas lovak nevelése. A csikók legelőn járnak és zaboltatnak.
Nyáron éjjel-nappal szabadban vannak. Télen nappal a legzordabb időben is
kijárnak a legelőre, mozgáskép s csak éjjelre kötik istállóba. Etetési adagok 2, 3 és 4 éves
csikók: télen 1-5 kg. zab, 4 kg. széna, 3 kg. répa, nyáron 1-5 kg. zab, 1 éves és méncsikók
télen 5 kg. zab, 6 kg. széna, 3 kg. répa, nyáron 5 kg. zab, 6 kg. luczerna zölden.
A csikók tanításra az 5-ik évükben állíttatnak fel. Évente 10—16 darab kerül
felállításra, ebből eladnak évente 10—12 drbot, megmarad rendszerint 3—4 a kanczák
közül, melyek megfelelő kipróbálás után az anyakanczák közé osztatnak be. Értékesítés :
A 3 éves méncsikók az államnak adatnak el, a fennálló egyeség értelmében, a
számfelettiek a katonai lóavató bizottságnak lesznek bemutatva.
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Az értékesítési ár 600 koronától 2000 koronáig terjed. Ménes-törzskönyvet
rendszeresen vezetnek.
L.Podmaniczky
Györöd
-Határa 3191 hold, mellyből 916 h. szántó, 386 h. kaszálló, és 136 h. legelő a
lakosoké. Majorsági szántóföld 645 hold, 350 hold kaszálló, 785 hold legelő. Határa
felette termékeny, ámbár urbérileg második rendü, szép buzát, árpát, zabot, tengerit,
káposztát terem; sok juhot tenyészt………... Birja Györky Pál.
L.Magyarország geográfiai szótára
-1718-1723.itt rizstelepet létesítenek.
L.Csetri
Gyülvész
-„határja jó termékenységű, de kevés, erdeje, szőleje nintsen, piatza Perleszen,
Csakován, és Temesváron, második osztálybéli.”
L .Vályi
Hidasliget
-1492-ben Corvin Jánosé volt.
-1550-ben Vajai Kiss Ferencz, Sarád határában, az Előhegy nevű dombon lévő két
szőlejét, halála esetére Hagymási Kristófnak és Eustachnak hagyományozta
L. Wikipedia
-1550-ben két szőlőt említenek.
L. Borovszky Temes
-„….a mai Hidasliget és Temesgyarmat között terül el a Charat-dülő, melynek a
helyén a középkorban Sarádvára és városa feküdt…”
-„1550-ben Vajai Kiss Ferencz, Sarád határában, az Előhegy nevű dombon lévő
két szőlejét, halála esetére Hagymási Kristófnak és Eustachnak hagyományozta”
L. Reiszig
Hodony
Manaszy kastély
-jeles úrilak szép kerttel, egy nagyszerű, igen szép idomú , 5 kerekű hollandi
szélmalom.
L. Fényes Elek
Kastory Mihály birtoka.
Területe 792 k. hold, melyből kert, szőlő és beltelek 40, kaszáló és legelő 30 k.
hold, a többi szántó.
- Gazdasági és üzemrendszer: négyes vető-forgó. Lóherét 30, luczernát 45, repczét
25 holdon termeszt.
- a lóállományból igás 28 muraközi és vegyes, urasági 6 félvér; csikó 18 muraközi
és vegyes, tenyészmén 1 muraközi.
- a szarvasmarha-állományból jármosökör 48 fehér és tarka, tehén 12 tarka, tinó
76, melyből 48 magyar és 28 tarka, hízómarha 14-16 és 1 tarka tenyészbika.
- a sertéstenyésztést most állítják be.
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-van egy 8 HP gőzcséplőkészlete és 3 kévekötő gépe.
L. Borovszky Temes
Igazfalva
-1454 –ban Alsó és Felső Igazfalva.
-1893-ban érkeznek magyar telepesek.
L .Temes Megyei Tanács-internet
-Az 1893-ban Békés és Csanád megyei református magyarokkal benépesített
telepes község . Eleinte 205 házhely volt a faluban, ezeket Vésztőn, Köröstarcsán,
Békésen, Gyomán és Makón toborzott telepeseknek adták át. A telepítési okmányok
aláírása (1893) utáni évben 186 családfő jött el új lakhelyének felépítésére.
„-A föld barna agyagos, kissé nyers, de a gazda fáradságát meghálálta. Lassan
haladt az irtás, 1898 tavaszán öt év után a szántóföldeknek, káposztásoknak csak a
harmadrésze volt tiszta a cserjéktől és a tuskóktól. A szorgalmasak telkeit messziről meg
lehetett ismerni, házaikat tisztára meszelték, istállójuk tele volt marhával, góréjuk tömve
kukoricával. A nyitott színben egy-két vastengelyű kocsi, vasborona, eke, itt-ott vetőgép,
szelelő- rosta, szecska vagy répavágó is látható volt, az udvarokon sok baromfi. „
L .Magyar vagyok
-„Létezésének legrégebbi írott emléke 1454-ből való, amikor az aradi káptalan
Hunyadi Jánost, a turdi kerület birtokába, amelybe Alsó- és Felső-Igazfalva is tartozott,
beiktatta. Hajdan Furdia (Turd) környéki falu volt. A korábban elnéptelenedett falut
1890-es években telepítették újjá, jórészt a 200 km-re fekvő Vésztő lakosai települtek be.
A földínséggel küzdő vésztői parasztság körében ebben az időben állami telepítési akció
indult. Ennek keretében a szülőfalujukhoz ragaszkodó vésztői nincstelenek közül a
legnehezebb években, 1893-ban indult el 69 család a Krassó-Szörény megyei Igazfalvára.
Erre az 5752 kat. holdon létesített kincstári telepítvényre köröstarcsaiakkal,
gyomaiakkal, békésiekkel együtt kerültek a vésztőiek. Eleinte 205 házhely volt a faluban.
A telepítési okmányok aláírása (1893) után az első évben 186 családfő jött el új
lakhelyének felépítésére. A lakóházakat maguk a telepesek építették vályogból vagy
vertföldből. A faanyagot és az ácsmunkát, ajtókat és az ablakokat a kincstár előlegezte
nekik 750 koronáért. A föld barna agyagos, kissé nyers, de a gazda fáradságát
meghálálta, lassan haladt az irtás, 1898 tavaszán öt év után a szántóföldeknek,
káposztásoknak csak a harmadrésze volt tiszta a cserjéktől és a tuskóktól. Az akció nem
volt megfelelően előkészítve. A húsz-húsz kataszteri holdas parcellát és házat kapott
telepesek egy része meggazdagodott, más részük eladósodott.
L. Wikipedia
-1898-ban itt népies mintagazdaság alakult 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
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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
A telepesek eredete: 69 vésztői, 22 gyomai, 67 köröstarcsai, 8 körösladányi, 20
békési, 4 református dombegyházai, 1 lelei,8 mezőtelegdi, 3 mezőtelki, 1-1-1 pósalaki,
élesdi, okányi, 1 bokszegi, 1 berentei, 1 szudriási, 2-2 vadászerdei és giládi, 3
magyarittebei, 1 tarnaszentmiklósi.
- Telepitéskor lett adva :
- piactérre 2 k.hold 800 n.öl.
- agyaggödörre 11 k.hold 231 n.öl
- temető 4 k.hold 0,38 n.öl
- vásártér 4 k.hold 1434 n.öl
- epreskert 4 k.hold 800 n.öl
- faiskola 1 k.hold
- anyaszőlőtelep 4 k.hold 1250 n.öl
- itatók 1300 n.öl
- dögtér 1200 n.öl
- jegyzői illetményföld 20 k.hold
- szántóföld 89 k.hold 460 n.öl
- legelő 7k.hold 1173 n.öl
Minden telephelyhez járt 800 n.öl beltelek,500 n.öl szőlő és a közös osztatlan
legelőből 2 k.hold és 1100 n.öl részesedés,1 k.hold káposztáshely.
1899-ben itt volt 366 ló és csikó,227 szarvasmarha,705 sertés.
-1905-ben 460 ló és 112 csikó,6 berni bika,359 piros tarka tehén, 128 üsző, 120
tinó, 6 kan, 689 sertés 28 juh, 160 m hosszú félig nyított marhaszinnel,a legelő egyik
szélén 30 holdat feltörtek és kukoricát,takarmányt és zabot termeltek benne az
apaállatoknak, a facseti piacra baromfit vittek eladásra, a faluban 3835 tyúk, liba, kacsa,
és pulyka volt, létrejött a Diriczi, a Dobó és a Hajdu tanya.
A kincstár 1000 drb,főleg alma, kőrte és diófacsemetét osztott ki.
As igazfalviak eltanulták a szomszédaiktól a szarvasmarhával való szelid bánást,
megtanulták a kukoricakapálást is. Megtehették minden restelkedés nélkül, mert azok
nem szégyelték magukat :a búza, vöröshere-termelést, a kenyérsütést, a kaszával való
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aratást és a kévék keresztberakását is más dolgokkal együtt a telepesektől tanulták és ezt
magyar köszönésükkel meg is hálálták.
-A szorgalmasak telkeit messzíről meg lehet ismerni.Házaikat tisztára meszelték ,
istállójuk tele marhával,góréjuk tömve kukoricával. A nyított szinben egy-két
vastengelyű kocsi, vasborona és eke áll,itt-ott vetőgép trieur,szelelőrosta,szecska, vagy
répavágó is látható,udvarukon sok a baromfi.Amilyen példás házuk tájéka,olyan a külső
földjük is.Árok választja el az úttól és ekével húzott barázdák vezetik le a felesleges
esővizet.Kellő időben és jól szántanak ,vetnek,aratnak,ami a termésen is meglátszík.Így
felszerelve 7 holdon búzát,5 holdon kukoricát, 3 holdon takarmányt( bükköny és lóhere)
500 n.ölön burgonyát és egy holdon takarmányrépát termesztett.Szokás szerint évente 3
holdon trágyáznak,terem 56 mázsa búza és 75 mázsa kukorica .Marhából,sertésből
baromfiből évente 560 K vesznek be.
Egy módósabb telepes udvarán kőlapon vályogból éptett és cseréppel fedett nagy
istálló t, továbbá dísznóolt, eszközszínt, górét, kutat látunk. Az állatállomány 2 tehénből ,
két tinóból, egy üszőből, négy lóból és kilenc sertésből áll. ……….Később megjelent a a
lóvontatású arató és kaszálógép.
-1905-ben Igazfalván 4db.6 lóerős gőzgép és egy járgány, valamint 2 gőzmalom
volt.
-A községben hitelsztövetkezet volt 315 taggal.
L.Nagy János

Igazfalvi képek.
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Ivanda
-a község két régi, 1848 előtt épült úrilakja közül egyiket az Ivándai Karácsony
család, a másikat a Rónay család építette,
L. Wikipedia
-1835 és 1838 között itt Zlamál Vilmos állatorvos a marhavész oltásával
foglalkozott
L. MAÉ
Kastély - /Pósakastély/Nagykastély-Karácsonyfalva-/Székelytelek/Karátsonyi kastély
-1909-1910 körül a Karátsonyi birtok két megyére terjedt ki. Torontál megyében
17.000 ha , a többi Temes megyében.
-Korabeli kimutatások szerint a mélyszántást Fowler tipúsú gőzgéppel végezték
amelyre egy acélhuzallal volt rákötve az eke.
L. Bánlak(románul)
Kádár
két kúria van a faluban a Duka és a Győrössy-Csepreghy
-“Báró Duka Géza birtoka. Kádár és Végvár határában terül el 1850 k. holdon.
Ezenkívül még Torontálban van 1400 és Krassó-Szörényben 5000 hold birtoka.
-A temesi részből kert és beltelek 16, kaszáló 60, erdő 180 k. hold, a többi szántó.
A birtok felébe és bérbe van kiadva, de jövőre ismét saját kezelésbe veszik.
Gazdasági és üzemrendszer: szabad gazdálkodás. A lóállományból igás 12 vegyes,
urasági 6 és csikó 3.„
L .Borovszky Temes

báró Duka Géza istálló épülete.
Keglevicsháza
-1850-ben 80 magyar családot telepit ide Keglevics
Kisjécsa
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
Klopodia

Wekerle kastély,Manaszi kúria

- 1814-ben magyarokat telepítettek be, ……..
- Az 1890-es, de főleg 1900-as években sok magyar család is beköltözött, …….
- A volt Wekerle-kastélyt 1840-ben Nyéky Antal építtette
- A volt Manaszy-kúriát 1859-ben építtette Onossy Mátyás.
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-Wekerle Sándor 1900-ban, sógorától vásárolt birtokot a településen. Később
lótenyészetet létesített és többször megfordult itt.
L .Wikipedia
-A községhez tartozik: Anna-major, Beniczky-tanya, Erdei-tanya, Mátyás-major,
Wekerle-major és Schcäffer-tanya.
L. Reiszig
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
Kricsó
-Itt hunyt el 1849. szeptember 2-án Hanák János, kegyes-tanítórendi áldozópap és
tanár, zoológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.Klicsón van eltemetve.
L. Wikipedia
Lovrin:
Liptay kastély
-Lovrin 1466-ban Loránthalma.
-báró Lipthay Antal kastélya. Fia báró Lipthay Frigyes pedig szép fasorokkal
ütette be birtokát és 1819-ben angolkertet is telepített.
-Itt született Lipthay Béla rovartani kutató, entomológus 1882-ben
-Lovrin híres gyümölcs- és zöldségtermesztő hely volt már az elmult századokban
is. A korai burgonyát és uborkát, csemegeszőlőt, korai cseresznyét és mogyorót Bécsbe
és Berlinbe is rendszeresen szállították innen.
L .Wikipedia
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Lovrini mezőgazdasági kiállítás 1905

-A csemegeszőlőt innen Bécsbe és Erdélybe szállították,……
Báró Lipthay Frigyes lovrini gazdasága.
A birtok nagysága: 1144 kat. hold.
-Jelentékeny része a kertészkedéssel nagy előszeretettel és nagy arányokban
foglalkozó lovrini kisbirtokosoknak kerti veteményezésre van bérbe adva, holdanként
100-160 koronáért. A házikezelésben maradt részleten a mélymívelést magánjáró gőzeke
teljesíti.
-Nagy hírnévnek örvend a báró Lipthay-féle Dőry származású angol félvér ménes,
-megemlítendő továbbá a berni tehenészet.
-kiemelendő br. Lipthay Frigyesné messze földön híres házinyúltenyésztése, mely
már számos első díjat nyert.
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-A birtok átlagtermése volt 1911-ben őszi búzából 9.20 q; árpából 15 q; zabból 17
q; 1910. évben szemes tengeriből 9 q. Tiz éves átlagtermése pedig következő volt: őszi
búzából 10 q; árpából 14 q; zabból 12 q; szemes tengeriből 12 q.
L. Borovszky Torontál
-Temesben ….. immár megyeszerte nemesített az állomány s e mellett sok a nemes
baromfitenyésztő.;……….. báró Lipthay Frigyesné, Lovrin (orpington, emdeni lúd); .;
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
-Megemlitendő az Agácsy János lovrini faiskolája, melynek egy árjegyzékét
ismerjük 1857-ből magyarul és németül.
L. Szinnyey
-Ékesíti az uraság szép kastélya és gyönyörü kertje, melly legelső a megyében.
Határa felette gazdag; és első osztálybeli 98 4/8 egész jobbágytelekkel. F. u. özvegy b.
Liptaynő, s feje gottlóbi uradalmának.
L.Magyarország geográfiai szótára
-hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
Lugos
-Itt született 1880-ban Schmidt Antal entomológus, a Magyar Nemzeti Múzeum
igazgatója.
L. Wikipedia
-1575 március 13-„…Báthory István vajda Lugas mezőváros birájának…..,hogy a
lugasiaknak borát teolleok ereoval el ne vegiek……hordoiokat pedig pénz nekul el ne
vegiek. Az zantas dolgaban penig illien modot vegeztwunk keozteok tartani,hogy buzat
zaz egez vekat,tavazt penig eotven vekat tartoznak vetni.,de megh zantofeoldeket
,ugarakat is az tiztartok semmikepen el ne vegiek…….A juh es diznok dezmalasaban is
ugian az eleobbi modot akariuk ennek utána is keozteok megh tartani mind a vetelben
tavali barani és swldeo vetes/s/ek…….Vegezetre nilvan ertiwk ,hogy a lugasi feoldet az
reghi teovis fel veotte az keosseg penig a tilalom ellen nem irthat,sem penig parlag
zeoleo helt el nem foghat ….minden ember szabadon irthasson és parlag zeoleo
helieket fel foghasson…”
L. Báthory Zsigmond.
-Itt működött a………….között a Lugosi Magyar Királyi Gazda Iskola
-Egy-egy kis törzs karakul juhot kapott tiszta tenyésztésre és keresztezésre
……….a lugosi földmives iskola .
L. Dr. Szentkirályi.
-1868-ban a kormány is több faiskolát létesített mint például Lugoson.
L.Budapesti Corvinus
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-A csemetéskert alapítása mind gyakoribbá vált, s a 19. Század végén Erdély-szerte
államilag is kötelezővé tették. Egy 1892. évi kimutatás szerint Lugoson17 ha-nyi
területen oltott csemete és 60 000 vadcsemete létezett.
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
Krassómegye és nevezetesen Lúgos borvidéke. Előttünk sem titok ugyan,
hogy Lúgos borvidéke hazánk első bortermő vidékei közé nem tartozik, de mivel hiteles
források után tudtuk, hogy Lúgosnak egyik boros gazdája Gallini ur, ki fájdalmunkra az
Ur szőlejét most már csak magasabb regiókban műveli, lugosi termését már több évek óta
akónként 20—60 forinton adja el, érdemesnek tartottuk 5 — 6 nap feláldozásával a
vargabetűt Aradról Lúgosra megtenni és saját szemeinkkel győződni meg a nagy
pinczemester figyelmet érdemlő működéseiről. S miután Magyarországon, azt hisszük,
több oly borosgazda van, ki szintén szivesen tuladna borán 20—60 frton, részletesebben
fogjuk itt közölni mindazon adatokat, melyek utján a lugosi nagy pinczemester oly szép
eredményekhez jutott. Gallini eredetileg lugosi gyógyszerész volt, ki szorgalma után és
szerény igényei mellett 20—25 év lefolyta alatt magának a függetlenség bizonyos fokát
biztosítván., gyógytárát eladta, azzal a szándékkal, hogy ezentúl egyedül csak a
borászatnak fog élni, melyet nagy szenvedélylyel s szép eredménynyel, a chemiában
nagy készültséggel birván — már addig is űzött volt. De mind a mellett, hogy borai
nemcsak a vidékbeli szakemberek által voltak jelesekül elismerve, hanem a kiállitásokon
is, s nem egy ízben, érmekkel lettek kitüntetve: azért még sem tudta Gallini borait valami
különös jó áron eladni; s ime, a következendő jó gondolatnak végrehajtása segített ezen
aggodalmán. Gallini ugyanis régóta vágyott már meglátogatni a külföld jeles s a
mieinknél szerencsésebb borvidékeit, ennél fogva útnak indult, de mellékesen oly
vidékeket is ejtett átalános tanulmányozási útjába, melyekben bor nem terem, és ezek
számára hordott magával lugosi boraiból. A hol borait részint Észak-Németországban,
részint Angolországban kóstoltatta, mint azok Commis voyageurje, ott mindenütt
nemcsak hogy nagy elismerést aratott, hanem azokat a mienkhez szokatlan nagy áron el
is adta. Igaz, hogy az ismeretlen magyar embertől vevői eleinte csak néhány palaczkot
vásároltak és csak csekély mennyiséget rendeltek meg, de miután folytatott apróbb
megrendeléseik után meggyőződtek, hogy Galliniben becsületes és szilárd jellemű
emberrel van dolguk, szivesen tettek nála megrendeléseket, nagyobb quantumökra és
szokatlan jó áron. Legyen szabad ezen előzmények után már most Gallini lugosi
borászati telepéről a többi részleteket is közölni. Megérkezvén Lúgosra délután 2 óra
tájban, azonnal a szőlőhegyre Gallini úrhoz indultuuk, ki épen a szürettel volt elfoglalva.
September 25-én és 28 foknyi iszonyú hőségben gyalog kellett kiindulnunk másfél órányi
távolságra, mivel e nagy dologidőben Lúgoson kocsit semmi áron se lehetett kapni. De
alig értünk ki természetesen egészen átizzadva a szőlőbe, erdőn egyszerre egy északról
jövő vihar a hőmérőt 10—12 foknyira nyomta le és a következendő éjszakákon még a
derek is beállottak. A lugosi hegység jobbára déli fekvésű, hajlása és magassága
középszerű. A talaj tiszta szivós agyag, mely plasticitásánál fogva edény-készitésre is
használtatik, s melyen mindenfelé széles repedések mutatkoztak a 2—3 hónapos
szárazság után A szőlőfajták közül a feketében tulsulylyal birnak : 1. a kadarka =
skadárka. — 2. A kauka = csauka, oly faj, melynek a feketében szintoly ritka fürtéi
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vannak, mint a vörösben a vörös dinkának. 3. Oczata = fekete gohér. A fehérek közül
legelterjedtebbek. 1. a lipolistra — Mehlveiss (legalább ahhoz hasonlit). 2. a kreacza =
Halbgesehiczter Glutedel. — 3. Schiller = vörös dinka. 4. Steinschiller = verseczi piros,
bora itt gyenge, de szőleje soha sem rothad. A művelési mód a karikás, melyet évenként
felváltva a csapos és könyökös metszéssel gyakorolnak az illető tőkék erejéhez képest.
Ha karikára metszenek: kap a tőke még 3 — 4 két szemes sarkot; ha könyökre
metszenek, meghagynak a könyökön kivül még 3—4 csapot 3—3 szemre. A tőkék feje
jobbára hiányosképzésű, valamint hiányosan vitetik véghez a válogatás is; a karók 4—5
lábnyi hosszúak. A kapálás három-négyszer történik, de látszatja nem igen van, mert a
szőlők gazosak. Télen bekapálnak, trágyázni is szoktak, vagy a tőke tövébe ásva, vagy
csak a föld felületén elszórva azt. A tőkék 3 lábnyi széles sorokba tiltetvék és 3 lábnyira
állanak a sorban is. Ily müvelésben részesülnek a közönséges szőlők, de vannak olyanok
is, melyek minden tekintetben nagyobb szorgalommal kezeltetnek, főleg a szőlőfajok
megválasztása tekintetéből. így műveli Gallini nagyban az oportót tisztán s kevésbé
tisztán a rizlinget, traminit, Ruhlandit, veltelinit. A furmintot is művelte, de kivágatta,
minthogy terménye őt sem minő- sem mennyiségileg ki nem elégitette. Sok nemes asztali
faj is fordult elő Gallini ur szőlejében, a ki különben mint ügyes vegyész, a borkészítés és
kezelés terén sokkal nagyobb ügyességet fejt ki, mintsem a szőlőmüvelés terén, épen
ellentéte tehát ő Grossingernek, ki viszont nagy szőlész, de sokkal gyengébb borász
mintsem Gallini. Lúgoson létünkkor épen folyt a szüret. Gallini ur a léczes sajtót
használja, melyet teljes működésében láttunk és mely valóban jónak mutatkozott, de
jobbnak vallja Gallini ur a Hoffmann-féle sajtót, melynek szerkesztésében ő maga is részt
vett. A szüret eredménye a vidéken nagyon kielégítő. (1867) Gallini egy holdról,
leginkább az oportó után 100—120 akót szűrt. A szüret idejét Gallini urnái a czukormérő
határozza meg, megkezdi pedig azt, ha a must 24—25 fokot mutat, s azért van neki elég
szines vörös bora az oportó után is a nélkül, hogy bora a Stocksüss nyavalyával volna
kénytelen megküzdeni. Mi a szüretnek a czukormérő utmutatása szerinti meg-határozását
nagy fontosságú dolognak tekintjük, mivel csak az adhatja tudtunkra a szőlő kellő
érettségének fokát oly biztonsággal, mint az óra az időt. Gallini rostán szemelteti le az
oportó szőlőt válogatás nélkül; a leszemelt bogyók azután a zuzóba kerülnek. A must egy
kádban gyűjtetik össze, mely mintegy 24—48 óráig a szabad levegőn marad. — Ez idő
alatt a must felszínén tetemesen meggyülnek a légenyes (nyálkás) részek, mik azután
ritka szítával eltávolitatván (ez történik a fehér musttal is), a must a káczira hordatik. A
kácziban a törköly (héjak és magvak) kerül legalulra, s reá alkalmaztatik a lyukas fenék,
mely 2 darabból áll és a káczi oldalaiba bele van eresztve s hevederekkel erősíttetik meg,
erre lesz azután reá hordva a lenyálkázott szőlő leve. A káczi teteje feltétetvén, nem
záratik az be légmentesen, sem erjesztő ké- szülékkel nem lesz ellátva mindaddig, miglen
a zajos erjedés meg nem indult; ennek beálltával történik csak a tömeg légmentes
elzárása s az erjesztőkészülékfelrakása. Az erjesztés, akár kácziban, akár hordóban
történjék az, ugy a fehér mint a veres bornál, — az erjesztő kamrában — félszerben —
megy véghez. — Ott függ a hőmérő mint biztos őre a kellő erjesztési hőmérsékletnek;
mesterséges meleget Gallini ugyan rendesen nem alkalmaz a lugosi vidék délies
melegsége mellett, hanem az ajtók kellő nyitása, becsukása, — s a padlat locsolása által
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igyekszik az erjesztőben folytonosan 15—18 foknyi meleget fentartani. Ily meleg mellett
rendesen leereszti vörös borát a megindult heves erjedés kezdetétől fogva 4—5-öd napra
a törkölyről. — Ez nem helyesen történik. Béh jó szolgálatot tehetne itt Bertolon
indicatorja! — A leeresztett bor az erjesztő kamarában marad, s a hordó szája kotyogóval
láttatik el. Csak a hideg idő beáltával kerül az uj bor a pinczébe, a hol mártius elején 1-ör
és junius elején 2-or fejtik le. A lefejtés galvanizált kaucsuk—cső igen helyes és okszerű
alkalmazásának segítségével vitetik végbe. Ezen cső 6 lábnyi hosszu, belső világossága 1
hüvelyk, falai körülbelül 1/4 hüvelyk vastagok, készítője Reithuber Bécsben, ára 9 ft.,
tartóssága örökös. Igen szerencsésen és előnyősen helyettesiti az a görbe csővü pléh
lopót. Alkalmazása hajlékonyságánál fogva igen czélszerü, s következő: egyek végét
beleereszti az ember a lehúzandó borba, a másikon kiszívja a levegőt, mire a folyadék
azonnal tolul, s folyton folyik a lefejtés végéig. Fehér boroknál előnyösnek tartja Gallini,
ha a 2 első lefejtés fertály-sajtárokkal vitetik véghez, hogy a levegő annál szabadabban
hozzájárulhasson a borhoz, s hogy az minél bővebben elláthassa magát élenynyel, mi a
bor sebesebb érlelését mozdítja elő. — A kész bort azonban a 3-ik lefejtéstől fogva
csövön át kell lefejteni. A fehér bor derítését Gallini ur gelatinnal viszi véghez; az angol
gelatint Bécsben veszi Tavkal kereskedésében, 6 —10 akóra való adagokban árultatik az
van 1-ső és 2-ik osztálybeli. Egy adag 6 akóra az 1-ső osztálybeliből 70, a 2-ik
osztálybeliből 35 krba kerül. A küldeményhez angol és német alkalmazási utasítás van
csatolva. Alkalmazása kevesebb körülményességgel jár, mint a vizhólyagé, de ennél
sokkal olcsóbb is. Fehér bor, melyet a gelatin nem dérit meg tökéletesen, taninnal
deríthető csak. …………….Valjon tanint vagy gelatint kiván-e a fehér bor tökéletes
derítésére, megmutatja a következő kísérlet: -végy 2 pohár fehér bort s tedd ki azt
papírral befedve a nap és levegő befolyásának, — pár nap múlva csepegtess az egyikbe
tanin olvadékot a másikba gelatint, — a melytől megzavarodik a bor, az lesz igazi
derítője. A veres boros edények szinét Gallini szerint chlor veszi el legjobban. Kádak
egyszerűen ráforditatnak a chlor-gőzre; a hordóknak a fenekét kell kivenni és igy
fordítani arra. A chlor-gőz kifejtésére vetetik 4 lat chlórmész, mi annyi vizzel kevertetik
össze, hogy méz sűrűségű pépet képezzen; erre reá kell önteni 2 lat vizzel hígított
kénsavat, és reá boritni a veres szintől megfosztandó edényt. Az edény falainak e
műtétnél nedveseknek kell lenni. Hogy Gallini a borkészítésben és borkezelésben nagy
mester, arról tanúskodnak borai, s leginkább fajborai, melyeket velünk kóstoltatott.
Rizlingé zamatos és savanykás a Rajna melléki módjára és arról tanúskodik, hogy
Magyarországon zamatos rizling bort lehet előállítani, — ha t. i. a talaj és climaticus
befolyások arra valók; Traminija tüzes és meglehetős zamatos a maga szokott módja
szerint. Ruhlenderje igen erős, de nem felette kellemes; ugy látszik, mintha valami
idegenszerű zamattal birna. Veltelini fajbora igen kellemes izü. — Róthgipfler bora
savanykás, vizezhető és a rizlinggel keverve igen kellemes zamatos ital, mely szerencsét
van hivatva tenni. — A Róthgipfler igen bő termő alsó-ausztriai faj. A közönséges lugosi
bor mind a fehér mind a Schiller csak közönséges bor, miglen Gallini fajborai jelesek és
exportra valók, mit is több és tetemetesb külföldi megrendelések bizonyitnak. A lugosi
hegyben használatban levő kapa nagyobb a budainál, s egyenes hosszú nyelű, de
használják a két águ kapát is, mely itt igen vékony ágakkal bir. A föld keménysége miatt
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használnak itt ásó gyanánt egy sajátos szerszámot is, melynek hegye erős vasból van,
miglen a többi részei kemény fából alkotvák; oldalrésze azért áll ki, hogy a munkás a
lábával nagyobb nyomást alkalmazhasson reá.
L.Borászati 1871 május
-A 19. század végén a kormány rendeletére az országot bejárta egy kertészeti
bizottság, melynek az volt a feladata, hogy a szaporítható gyümölcsfajtákat vidékenként
meghatározza. A javasolt fajtákat 4 állami faiskola nagy mennyiségben szaporította és
terjesztette kedvezményesen…….. Lugoson szilva-, dió- és almacsemete szaporítása
folyt, évente 50 000 fát adtak ki.
L.MNl.II.k
-Gazdasági mozaik. Irta: Fényes Károly. Lúgoson 1899.
A krassó-szörénymegyei gazd. egylet ügybuzgó titkára fenti ezim alatt
összafoglalva kiadta a gazdasági és egyéb folyóiratokban 1882 óta megjelent czikkeit,
egyrészt, mert azáltal a mezőgazdaság ügyének szolgálatot vélt tenni, másrészt mert
dolgozataiból kitűnik, hogy folyton életrevaló eszmékért küzdött, melyeknek nagy része
tényleg megvalósult. Ennek érdemét korántsem magának vindikálja a szerző, de szinte jól
esik látnunk, hogy azon 15 év alatt, meíyet e szerény füzet felölel, mezőgazdasági
intézményeink mennyit haladtak; ezen haladás előkészítői közé pedig első sorban a toll
harczosai tartoznak, mely gárdához az érdemes szerző is tartozik. A 110 lapra terjedő
füzet a legkülönbözőbb kérdésekkel, vetésforgókkal, borászattal, gyümölcsészeltel,
mezőgazd., törvényekkel, a vándortanitási intézménynyel, a hasznos madarakkal,
dohánytermeléssel, sertéstenyésztéssel, a földmivesiskolákkal, kukoriczanemesitéssel, az
ugarral, dinnye termeléssel és a humanizmussal foglalkozik, tehát valódi mozaik,
mindenütt a bevett félszegségekkel és előítéletekkel harczolva. Az olvasó gazdaközönség
előtt különben sem ismerétlen irónak ezen füzetét, mely mindenkinek nyújt valamit,
irodalmunk barátainak szives figyelmébe, ajánljuk.
L. Köztelek 1899
Az 1899 decemberi szegedi országos mezőgazdasági kiállításon„…Eckstein Fülöp
lugosi tenyésztő berni marhákból álló kollekcziója. Állandóan sok bámulója volt „Migor
2" nevü bikájának, amely hatalmas méreteinél, imponáló szép külsejénél fogva valóban
elsőnek mondható az elsők között. A kiállító nemcsak az I. dijat és díszoklevelet, de báró
Gerliczy Ferencz tiszteletdiját is elnyerte.
L .Köztelek 1899 december 23
Lukácskő
-A községbeli kúriát Agora János 1804-ben építtette.
L.Reiszig
Magyarmedves
Edvi-Illés kúriája
-Edvi Illés Jenőnek az idetartozó Illés-pusztán csinos úrilaka van, a melyet 1903ban építtetett
L. Reiszig
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„Edvi Illés Jenő birtoka. Illéspuszta.
Területe 520 m. hold, melyből kert és beltelek 12 hold, a többi szántó.
-Gazdasági és üzemrendszer: ötös vetőforgó.
-A lóállományból igás 10 vegyes és 2 urasági
-gulyabeli 30 tarka, hízómarha 10-12 és 1 berni tenyészbika. A tehenészet czélja
borjúnevelés.
-A sertésállomány 45 yorkshirei és mangalicza anyakocza, 8 kannal.
-Van egy 8 -HP gőzcséplőkészlete és egy kévekötő gépe”
L. Borovszky Temes
Magyarszentmárton
-A község lakosai tejszövetkezetet és gazdakört tartanak fenn., dohánykertészettel
foglalkoznak Naponta 232 liter tejet a szállitanak Temesvárra.
L .Borovszky Torontál
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
-„1809-ben Szegedről származó 50 dohánykertész család szállotta meg. Népének
szorgalma révén hamarosan a Bánát egyik legvagyonosabb községének hírében állott.
-A szabadságharc idején a falu népe menekülni volt kénytelen. Visszatérve
lakóhelyét teljesen földúlva, gyümölcsfáit kivágva találta. Néhány kedvező gazdasági év
után 1855- és 1859-ben a begai árvíz sújtotta, 1860-ban jégverés pusztította el
dohányföldjeit. Szívós életkedvével és munkaszeretetével azonban mindig talpra tudott
állani. Lóversenyt, mezőgazdasági kiállítást és mulatságot rendez. Jutalomban részesíti,
aki a legjobb lovakat neveli, meg azt a fiatal férfit, akinek a legnemesebb facsemetéi
vannak, továbbá azt a lányt, akinek legszebb a zöldséges és virágos kertje.
L .A szegedi…..
-A torontálmegyei gazdasági egyesület fiókját képező Magyar Szent Mártoni
gazdakör Alapszabályai:
§ „Torontál Vármegye gazdasági egyesület kötelékébe tartozó és fiókját képező
Magyar Szent márton község területén lakó kisgazdák ,valamint a mezőgazdaság
barátjai ,és lelkes támogatói ha legalább 20 személy tagnak jelentkezik,jelen szabályok
szerint a torontál megyei gazdasági egyesület alpszabályai értelmében átruházott
hatáskörrel megalkotják a Magyar Szent Mártoni községi gazdakört.”
A gazdakör célja: -kapcsolatot tartani fenn, a torontál megyei gazdasági
egyesülettel
Ahonnan minden „gazdasági kérdésben és
községi ügyben tanácsokat,
felvilágosításokat és esetleg támogatásokat kér”
„A gazdák kivánalmainak megfelelően szövetkezeteket alakit.”
„…a tagok művelődésének ,szakismereteik és társas érintkezésüknek fejlesztése
céljából …” a gazdakör állandó helységet tart fenn.
L. Bővebben a mellékletben.
Magyarszákos
-Sovány hegyes határa 8270 hold és 960 négyszögöl, mellyből urb. szántó 2764
hold 1100 négyszögöl, a falu területe 530 hold, legelő 537 h., rét 1389 hold, 300
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négyszögöl, szorgalomföld 903 h. 1040 négyszögöl, gyümölcskert 7 h. 800 négyszögöl,
cserje 40 h., vizmosás és patakok 24 h., utak és határvonalok 536 h. 1500 négyszögöl;
majorsági föld 1288 h. 80 négyszögöl, szőlő 7 h. 400 négyszögöl. Szilvája szerfeletti
bőséggel s épületköveket igen jókat adhat. Birja a kir. kincstár, s a lugosi tiszttartósághoz
tartozik. Hajdan magyarok lakták, s Nyaláb, Kereszlő, Kovácsi, Kóróbánya, Beres,
Bogáros dűlők nevei maig fenmaradtak, s másfél öl széles, 3 öl hosszu forráskutja is
magyarok maradványának tekintetik
L.Magyarország geográfiai szótára
-A faluban gőzmalom müködött.
L.Wikipedia
Máriafölde
-A mai Máriafölde és Teremi helységek helyén állott a középkorban Kutas-Teremi
falu. Eredeti neve Terem volt, mely szó a régi magyar nyelvben nemcsak nagy szobát,
hanem udvart is jelentett. E szerint a Délvidéken gyakori Teremi teljesen megfelel az
udvari helynévnek.
L .Wikipedia
Máslak”-valamikor Mácsalaka
-A községbeli régi úrilakot 1788-ban Kevermesi Thököly Péter építtette…
L. Wikipedia
-Gazdakört tartanak fenn.
L. Borovszky Temes
Mezősomlyó
-Árpád-kori település. Nevét 1152-ben említette először oklevél Mezeusumlusiensi
néven.
L .Wikipedia
Mercyfalva
Mercy-Féger kastély
-1870 és 1874 között Barinyai Jánosé, majd egészen az első világháború utáni
agrárreformig mercyfalvi és temeszsadányi Féger Ferenc birtokközpontja volt.
-A falu gazdasági életét fennállása során a gabonatermesztés határozta meg.
Egyetlen jelentős ipari üzeme a malom volt.
L.Wikipedia
Mercyfalvy ménes.
-1903- körül ménes volt a községben.Tulajdonosa Féger Ferenc.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 3200 k. h. ménese.
-Alapitotta 1873-ban jelenlegi tulajdonosa néhány erdélyi angol félvér és
mezőhegyesi kis Nonius kanczával.
-Magasság 168 cm. körül, könnyebb hámos és hátas jelleg mellett.
Az anyakanczák létszáma 30 drb. Egész lóállomány 90 drb.
Az anyakanczák a gazdaság ós a tulajdonos fogataiban járnak.
Tenyésztési czél: Nemesebb hámos és hátas lovak előállitása. A csikók kifutókban
tartalmak s ezenkívül rendesen abrakolva lesznek, télen szénát s nyáron zöld takarmányt
kapnak.
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A fiatal nemzedék részben a saját gazdasági és használati szükséglet fedezésére
lesz felhasználva, részben mint pótlovakat és tiszti lovakát adják el. Eladási ár 600 kor.tól fölfelé.
L.Podmaniczky
Mélynádas
Dadányi(Tormássy )kastély
-1807 után Tormássy Antal birtokos telepített be római katolikus magyarokat
Pécska és Zenta vidékéről
L .Wikipedia
-A községbeli régi úrilakot a Tormássy-család építtette s ez jelenleg a Dadányicsaládé.
L. Reiszig
Monostorszentgyörgy
-1880-ban 170 magyar telepes család érkezik ide.
L. Temes Megyei Tanács internet
Mosnica-Újmosnica
-Értékesítő, hitel és fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn, valamint gazdakört.
L. Borovszky Temes
Nagybodófalva Lásd Bodófalvánál.
Nagycsanád /Őscsanád/
-1848-ban „....a sokra becsült ültetvényeket,a virágoskert fáit kivágva „ találta
gróf Korniss Gábor. A kastély körül egykor hatalmas park húzódott.
L. Bicsok-Orbán
Ajánlok-méltányos árak ellenében
gyümölcsfát,
szőlőoltványt
amerikai oltóvesszőt
VITYÉ KÁROLY
faiskola és szőlőoltványtelepe
Őscsanád Temes-Torontál megye
Árjegyzéket kivánatra ingyen küldök.
Faiskolák kezeléséhez értő kertész állást kaphat.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1.
Szőlőoltvány és gyümölcsfaoltvány eladás.
Aki egészséges, olcsó és tartós szép szőlöt, valamint erőteljes, nemes gyümölcsőst
akar,
teljes
bizalommal;
forduljon
VITYÉ
MIKLÓS
Magyarország
leglelkiismeretesebben vezetett szőlöoltvány- és gyümölcsfaoltvány-telepéhez ŐsCsanádon (Torontál m) ahol szokványminőségü, I. rendu gyökeres és, fás, bor- és
csemegefajokban, amerikai sima-, és gyökeres vesszök a legolocsóbb árban kapható .
Szőlőlugasnak külön e czélra választott fajok. Gyümölcsfaoltványokban legnemesebb
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alma, körte, cseresznye, meggy, kajszinbaraczk, őszibarack, szilva, ringló, dió- és ákácfa.
Nemes rózsaoltványokban szintén nagy választék.
Minden előjegyzés őszi és tavaszi szállításra elfogadtatik.
F a j és Árjegyzék kívánatára ingyen és bérmentve. 3 millió készlet
Megjegyzés: Miután elővigyzatból még 1914. év őszén 1915. évben szükséglendő
teljes mennyiségű kékkövet beszereztem, ugy abban a helyzetben voltam, hogy
oltványiskolámat kellő időben s amikor megkivántatott, megpermeteztetett s azért az idén
ami kivétel, teljesen beérett s egészséges anyaggal rendelkezem.
L.Borászati 1916 január
-Hagyományos a hagyma, a zöldség termesztés
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr
Nagyjécsa
Nagykomlós
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr
-Zurló San Marco herczegné, szül. Nákó Miléva nagykomlósi uradalma. A
birtok nagysága 12.000 kat. hold.
- az uradalomban a mélymívelést két garnitura Fowler-féle gőzeke teljesíti.
- állattenyésztéséből említésre méltó a Nonius lótenyésztés (állomány 230),
- a simmenthali tehenészet (vajkészítésre alapítva),
- a mangalicza sertéstenyésztés
- és a rambouillette juhtenyésztés.
-Nagy hírnévnek örvend az uradalom nagyszabású gyümölcskertészete, mely
évenként kb. 20.000 kor. forgalmat ad és a pulykatenyésztés, melynek évi forgalma kb.
4000 kor. 1911. évi átlagtermése volt: repcze 10 q; őszi búza 13 q; árpa 13 q; zab 14 q;
rozs 12 q; 1910. évben szemes tengeriből 25 q. A 10 éves átlagtermés pedig volt: őszi
búzából 10.67 q; árpából 11.72 q; zabból 9.50 q; szemes tengeriből 14. q. Az uradalom
200 kat. hold czukorrépát termel, …........ Cziroktermelése is van 160 kat. holdon.
L. Borovszky Torontál
Vidáts István, ,
-Kalocsa, 1802. december 19. – Budapest, 1883. június 17.) gyártulajdonos, az első
magyar mezőgazdasági gépműhely és -gyár alapítója.
-1825-től uradalmi gépész volt Bánátkomlóson.-ma Nagykomlós Temes megyeTovábbfejlesztette a hohenheimi ekét, melynek eredményeként létrehozta a 19. századi
Magyarországon általánosan elterjedt Vidats-ekét.Eleinte Zugmayer féle ekéket gyártott
,majd annak kormánylemezét megváltoztatva,taligáját átalakítva létrehozta önálló
ekeformáját az u.n Vidáts ekét.
-de nem csak ekével foglalkozott hanem minden olyan szerszámmal,géppel,mely a
mezőgazdasági munkát tökéletesebbé tette.. Így 1842-ben Lovrinban –Temes megyeegy németországi stabil cséplőgép összeszerelésével biztak meg amelyet kitűnően oldott
meg.
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Vidáts eke
L.MAE
Nagy-komlósi ménes -1903.
Tulajdonos : San Marco herczegné.
A m é n e s helye: Vizesda puszta, Milena-major, Nagy-Komlós községben,
Torontál megye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 2800 k. hold.
1891-ben alapitotta jelenlegi tulajdonosa, a környéken vásárolt erős külemü igás
kanczákkal. Egy része az anyakanczáknak már csikó korában szereztetett be.
Kezdetben egy Mehemed Ali, nagyobb termetű állami arabs félvér mént béreltek.
1892—96-ig Nonius XXIX-es, 1897-1901-ig Nonius XXXI-es, 1902-ben pedig Nonius
L-es állami bérmének működtek a ménesben.
A jelenleg használatban levő anyakanczák közül Mehemed Alitól 6, Nonius
XXIX-es tői 30 drb származik, mig a többi még az eredetileg vásárolt anyakanczák
maradéka.
A kanczaállományban domináló szin a pej; magasság 168 cm. körül, nagyobb
termetű hámos lovak jellege mellett.
Az anyakanczák száma 40 drb, az egész lóállomány 102 drb körül van.
Az anyakanczák az igásfogatokban járnak és a munkához mérten megfelelő zab- és
széna takarmányozásban részesülnek. Csupán néhány idősebb kancza jár szabadon a
ménesben.
Tenyésztési czél: erős, nagytermetű, igás anyag előállítása, e mellett, hogy jobb
példányai hintós lóként is beváljanak.
A felnevelés módja: a csikók 5-6 hónapos korukban elválasztatnak; egy éves korig
3 kg. zabot és szénát kapnak. A széna mellett tavaszi szalmát; 2 éves korig 2 kg. zabot,
3½ kg. szénát, 4 éves korig 1 kg. zabot, 4 kg. szénát. Nyáron legeltetés. A csikók
terjedelmes (40 hold) kifutókban járnak.
A felállitás ideje: 4 éves korban; a jobbak előbb nyereg alatt lesznek kissé
betanitva, később hámban. A silányabbak közvetlen igába fogatnak. A 4 éves kanczákat
befedeztetik.
A fiatal nemzedék hasznosításának módja: igás- és hintóslóként leendő értékesítés.
Ménestörzskönyvet vezetnek.
L.Podmaniczky
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Nagyomor-Omor
-1779-ben ………..Szeged környéki katolikus magyarok telepedtek ide, ők
alapították újra.
A településen két úrilak is épült, közülük az egyiket Buchmann Alajos 1890-ben, a
másikat a báró Dercsényi-család még a 19. század negyvenes éveiben építette
-„Földje fekete porhanyó és gazdag termékenységű. „
L. Wikipedia
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr
Nagyősz
Borovszky Samu így ír a településről Torontál vármegye községei című
munkájában: „…A XIV. század közepén készült Gellért legenda szerint, Szent
István király uralkodása alatt, Csanád vezér a nagyőszi síkon verte meg Ajtony seregét,
mely ütközetben Ajtony is elesett.
1451 február 20-án szerepel első ízben, Nagyőszi Megyeri Zsigmond nevében, a
kit a nagylaki jobbágyoknak a teleki erdőben elkövetett hatalmaskodása ügyében
tanúként kihallgattak.
Eladó 800,000 szokványminöségü és fajtiszta I. és II. osztályú. Riparia Portalis,
Solonis és Rupestris Monticola sima és gyökeres amerikai szőlővessző.
250,000 drb sima zöld- és gyökeres fásojtvány a legjobb fajokban. Csemegekülönlegességi ojtványok 120 fajban. Európai sima és gyökeres szőlővesszők. Faiskolai
termények. Szőlőkarók és póznák.
Tessék árjegyzéket kérni.
„Millenniumtelep” Nagyősz.
L.Köztelek 1899.március 1
Nagyszentmiklós:
gróf Nákó Sándor kastélya,
-1799-ben a város határában találták meg az avaroknak tulajdonított aranykincset,
…….
-Földműves iskolája volt amely1799 és 1901 között működik a Nákó család
birtokán. Ez az első hazai szakoktatást végző iskola, melynek tervezetét az a Tessedik
Sámuel dolgozta ki, aki 1780-ban Szarvason felállította a világ első gyakorlati
agráriskoláját.
L. Borovszky Temes
-Fontos szerepet játszott a község életében az 1799-ben alapított földművesiskola.
Ennek igazgatója volt 1863-tól haláláig a zeneszerző nagyapja, Bartók János (1816–
1877), utána pedig az ő fia, a zeneszerző édesapja, id. Bartók Béla (1855–1889) szintén
haláláig.
L. Wikipedia
-A Torontál megyei Nagyszentmiklóson 1882-ben alapított Popper cég elsősorban
tojáskivitellel foglalkozott. 1889-ben kezdtek el baromfit hizlalni, és ezen
tevékenységüket folyamatosan bővítették. Érdekessége a cég tevékenységének, hogy az
általános gyakorlattal szemben liba és kacsa tömeges hizlalásábal is foglalkoztak.
L. Az élelmiszeripar
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-Dohánytermesztéssel foglalkoznak ,kerületi Gazdaköri Takarékpénztára volt.,
Gróf Nákó Sándor nagyszentmiklósi uradalma. A birtok nagysága: 8000 kat.
hold.
-a mélymívelést egy garnitura Fowler-féle kétgéprendszerű gőzeke teljesíti.
-állattenyésztéséből felemlítendő a gyönyörű tehenészet (létszám: 2000 drb.), -az
angol telivér és Dőry-féle angol félvérménes (létszám: 300 drb.) és a
-mangalicza, yorkshirei és berkshirei sertéstenyésztés, összesen 300 drb. koczával.
-az uradalmat szabad-gazdálkodással igen intenziven kezelik 25 % czukorrépa
termesztéssel. Évenként 400 drb. tarka szarvasmarhát hízlal, a tehenészet tejét pedig a
szegedi tejcsarnokban értékesíti. 1911. évi átlagtermése volt: őszi búzából 11.85 q;
árpából 13.64 q; zabból 13.87 q; (1910-ben) szemes tengeriből 16.80 q. A 10 éves átlag
pedig a következő volt. Őszi búzából 10.14 q; árpából 11.68 q; zabból 11.42 q; szemes
tengeriből 14.72 q.
Hadfy Károly nagyszentmiklósi gazdasága. Nagysága: 403 kat. hold.
Felemlítendő a Nonius tájfajta lótenyésztés (létszám 17 drb.),
-a piros-tarka szarvasmarha tenyésztés (létszám - az igás fogatokon felül - 26 drb.)
-és a mangalicza sertéstenyésztés (létszám 12 drb. kocza).
A gazdaság 1911. évi átlagtermése őszi búzából 12 q; árpából 12 q; zabból 9 q.
Magyar királyi földmívesiskola »Kristóf tanintézet« Nagyszentmiklós.
Nagysága: 124 kat. hold.
-Állattenyésztéséből megemlítendő a Nonius tájfajta lótenyésztés (12 drb.),
-a simmenthali és simmenthal-bonyhádi szarvasmarhatenyésztés (50 drb.). A tejet
nyersen a nagyszentmiklósi tejszövetkezetben literenként 12 fillérért és az esedékes
zsírperczentért (literenként 1 fillér) értékesíti.
-említendő továbbá a yorkshirei sertéstenyésztés (45 drb.).
-az 1911. évi átlagtermés volt őszi búzából 16.20 q; árpából 16.63 q;
káposztarepczéből 17.19 q kat. holdanként; zabból 15.02 q; 1910-ben szem. tengeriből
19.86 q; 10 éves átlagtermés volt őszi búzából 11.54 q; árpából 12.90 q; zabból 11.84 q;
szem. tengeriből 14.25 q.
-Temesben ….. immár megyeszerte nemesített az állomány s e mellett sok a nemes
baromfitenyésztő…..
Hadfy Károlyné, Nagyszentmiklós (emdeni lúd);
Lukácsy Imréné, Nagyszentmiklós (orpington, pekingi kacsa, emdeni lúd); ……..;
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
-Nagy-szent-miklósi (Torontálvármegye) marhavásár, okt. 25 (A városi kapitányi
hivatal tudósítása a «Köztelek* részére.) Felhajtás: 140 drb ökör, 123 drb tinó, 1989 drb
tehén, 351 drb üsző, 2294 drb ló, 1060 drb juh, 865 drb sertés. Arak; Igás ökör
kisbirtokosok czéljaira 360-420 frt, tinó 1 éves 28-40 frt. 2 éves 148-170 frt, 3 éves 250300 frt páronkint. Magyar tehén 45—106 frt, tarka tehén 65—140 frt drbonkint. Magyar
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üsző 1 éves 24—38 frt, 2 éves 36—50 frt, tarka üsző 1 éves 32 -44, 2 éves 46—60 frt
páronkint. Remondaló 160—350 frt, igás ló 80 - 180 frt, hintós ló 150 - 380 frt, paraszt ló
20—80 frt drbonkint. Anyajuh bárányostól egynyiretü 14 - 20 frt, bárány 8-1 4 frt
páronkint. Nevelő-kocza malaczostól 28—40 frt, malacz nélkül 15—22 frt drbonkint.
Süldő 1 éves 14-20 frt, l'/s éves 20-40 frt, 2 éves 20-48 frt. Kövér sertés felhajtatott 464
drb, s kg. szerint 36-41 krig lettek eladva
L.Köztelek 1891 november 4
Nagyszilas
-A falu bortermeléséről nevezetes. Az 1840-es évek telepesei szőlőművesek voltak,
de Ormós Zsigmondnak már 1825-ben szőlőbirtoka volt a faluban. A filoxéra 1888-ban
elpusztította szőlőit, amelyeket 1895-ben telepítettek újra, új fajtákkal. 1919-ben
579 hektár szőlője volt
L .Wikipedia
Nagyzsám
-A birtoknak Elek Jenő a bérlője, a kinek itt mintaszerű gazdasága van., létezik
a délmagyarországi mezőgazdák egyesülete,
„Báró Baich Mihály birtoka. Örömvölgytanya. Bérlő: Elek Jenő. Területe 3353 k.
hold, melyből kert és beltelek 30, kaszáló és legelő 400, erdő 300 k. hold, a többi szántó.
-Gazdasági és üzemrendszer: hatos vetőforgó. Lent 100, repczét 100-150,
bükkönyt 300, herét 200, luczernát 50 k. holdon termeszt.
-a lóállományból igás 80 muraközi, urasági 8 vegyes, csikó 40-50 és mén 2, mind
muraközi.
-a szarvasmarha-állományból tehén 40-50, gulyabeli 200, hízómarka 70,
tenyészbika 2, mind tarka. A tehenészet czélja borjúnevelés.
-a sertésállomány 50 mangalicza anyakocza és szaporulata, 8 kannal.
-Erdészetében uralkodó fanem a tölgy, melyet rendszeres üzemterv szerint 50 éves
vágásfordulóban kezelnek. A termék tűzi és épületfa.
-Első osztálybeli földeiket három fordulóra müvelik, de a harmadik forduló nagy
esőzések után árviz által rongáltatik. Gazdagon terem buza, zab, kukoricza és burgonya; a
repczét és árpát nem igen kedveli e föld. Az egész urbéri határ 8300 hold, mellyből
házhelyek 245, legelő 560, kaszáló 1130, szántóföld 4334, szorgalomkert 29 hold; erdő,
szőlő nincs. Majorság: 1901 h. szántóföld, 468 h. kaszáló, 645 h. legelő, 250 h. szőlő
szerződés mellett a lakosoknak adatik, 30 h. belsőtelek, 1323 hold erdő, melly cser és
hársfából áll. A föld általában hegyes, kivevén a legelőt és kaszálót, mellyek lapályosok.
Nagy-Zsámon keresztül folyik Boruga patak, mellynek ágya majd 3 ölnyi mély, s
nagyobb esőzésekkel ugy felduzzad, hogy a legnagyobb hajókat is bátran elfogadhatná.
Van rajta az uraságnak egy 4 kerekü felülcsapó igen jövedelmes malma. Birja NagyZsámot Karácsonyi Guido ur, s feje egy uradalomnak, mellyhez még Kis-Zsám falu, és
Kernecsa puszta tartozik. És e gyönyörü uradalomban tart az uraság 8000 darab finom
birkát, 200 darab gulyát, nehány anyakanczát, 500 darab sertést. Végre csupán szokásból
Nagy-Zsámon minden szombaton népes hetivásár tartatik.
L.Magyarország geográfiai szótára
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-Eladó öszi borsó vetőmag, 100 kilónként vasútra szállítva 6 frtért. Megrendelések
Bedő Béla gazd. intézőhöz intézendők Kernécsai puszta u. p. Nagy-Zsám .Mintát kérésre
bérmentve küldök.
L.Köztelek 1896 szeptember 16
-Gyümölcsös fölállitását most tervezik.
-Van két 8 HP gőzcséplőkészlete, bérelt gőzekéje, hat kévekötő és egy marokrakó
gépe „
Gróf Hadik Jánosné sz. Zichy Alexandra grófnő birtoka. Nagyzsám, Kiszsám
és Latzunás határában terül el 3172 k. holdon. …............ A temesi részből kert és beltelek
11, szántó 2150, kaszáló 112, erdő 847, szőlő 35, nádas 5, adó alá nem eső terület 12 k.hold. Az egész birtok kisebb-nagyobb parczellákban bérbe van adva a környékbeli
kisgazdáknak.
-a lóállomány 10 igás és 2 urasági Nonius.
-van méhészet 95 Dzierzon-féle kaptárral; a mézet a közeli városokban értékesítik
1-1.20 K árban.
-erdészetében 60% a tölgy, 40% a hárs, melyeket rendszeres üzemterv szerint 60
éves vágásfordulókban kezelnek. A termék tűzi, mű és épületfa. A szállítási viszonyok
kedvezőek.
-borászatában a fő borszőlőfajok magyarka, mézesfehér, ezerjó, kadarka, merlot,
carbenet franc, nagyburgundi, semillon blanc és a fő csemegefaj chasselas Wielert,
muscat lunel, muscat ottonel, ch. angevini de Tokaj. „
L. Borovszky Temes
-A községhez tartozik: Kernyécsa-puszta, Örömvölgy-puszta, Mihály-major és
Tyeus-erdő.
L .Reiszig
-Hadik János gróf nagyzsámi (dettai járás) birtokából az uralomváltozáskor 800
kat. hold erdő, a román-szerb határ kiigazításakor még 43 kat. hold erdő és 1.299 kat.
hold szántó került Romániába.
-Az erdőt teljesen kisajátították, 356 hold után holdanként 1.500 leit, a többi
holdjáért 2.500 leit állapítottak meg. A szántóból 782 kat. holdat sajátítottak ki, holdjáért
500—700 leit állapítva meg. (Kényszerbérletbe itt semmi sem került, mert a szántóföldek
csak 1924-ben kerültek Romániához.)
L.Baranyai Zoltán
-Gemesi Károly, a nagyzsámi gróf Keglevich uradalom intezője-1892-. Május hó
12-ikén, mikor már az álczák legnagyobb része ki volt kelve, megismételtem az
entomoktinnal való permetezést, ugyanazon a parczellán, ugyanazzal a keverékkel (100
liter vizre 2,5 liter irtószer). Ugyanakkor bepermeteztünk 125 liter vizbe kevert 2,3 kg.
dohánylúgkivonattal egy másik 400 négyszögöles parczellat is. Két napra ezután a
kisérlet után több napig tartó esős idő következett, mely majdnem tisztára lemosta a
permetezett szereket. Mindazonáltal a dohánylúgkivonattal kezelt területen bámulatos
volt az eredmény, mert ott az álczák majdnem mind elpusztultak, és a vetés két hét alatt
annyira helyreállott, mintha semmiféle bántalom sem értevolna.Az újra kizöldűlt vetés
pedig,mintha csak vonalzóval választották volna el, már.Az messziről kitűnt a jobbról és
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balról szomszédos megfehéredett parczelláktól.entomoktinnal másodszor is kezelt részlet
szintén kizöldűlt ugyan, de nem annyira mint a dohánylevéllel permetezett.
L.Sajó
-A birtoknak Elek Jenő a bérlője, a kinek itt mintaszerű gazdasága van., létezik
a délmagyarországi mezőgazdák egyesülete,
„Báró Baich Mihály birtoka. Örömvölgytanya. Bérlő: Elek Jenő. Területe
3353 k. hold, melyből kert és beltelek 30, kaszáló és legelő 400, erdő 300 k. hold, a többi
szántó.
-Gazdasági és üzemrendszer: hatos vetőforgó. Lent 100, repczét 100-150,
bükkönyt 300, herét 200, luczernát 50 k. holdon termeszt.
-a lóállományból igás 80 muraközi, urasági 8 vegyes, csikó 40-50 és mén 2, mind
muraközi.
-a szarvasmarha-állományból tehén 40-50, gulyabeli 200, hízómarka 70,
tenyészbika 2, mind tarka. A tehenészet czélja borjúnevelés.
-a sertésállomány 50 mangalicza anyakocza és szaporulata, 8 kannal.
-Erdészetében uralkodó fanem a tölgy, melyet rendszeres üzemterv szerint 50 éves
vágásfordulóban kezelnek. A termék tűzi és épületfa.
-Gyümölcsös fölállitását most tervezik.
Van két 8 HP gőzcséplőkészlete, bérelt gőzekéje, hat kévekötő és egy marokrakó
gépe „
Gróf Hadik Jánosné sz. Zichy Alexandra grófnő birtoka. Nagyzsám, Kiszsám
és Latzunás határában terül el 3172 k. holdon. …............ A temesi részből kert és beltelek
11, szántó 2150, kaszáló 112, erdő 847, szőlő 35, nádas 5, adó alá nem eső terület 12 k.hold. Az egész birtok kisebb-nagyobb parczellákban bérbe van adva a környékbeli
kisgazdáknak.
-a lóállomány 10 igás és 2 urasági Nonius.
-van méhészet 95 Dzierzon-féle kaptárral; a mézet a közeli városokban értékesítik
1-1.20 K árban.
-erdészetében 60% a tölgy, 40% a hárs, melyeket rendszeres üzemterv szerint 60
éves vágásfordulókban kezelnek. A termék tűzi, mű és épületfa. A szállítási viszonyok
kedvezőek.
-borászatában a fő borszőlőfajok magyarka, mézesfehér, ezerjó, kadarka, merlot,
carbenet franc, nagyburgundi, semillon blanc és a fő csemegefaj chasselas Wielert,
muscat lunel, muscat ottonel, ch. angevini de Tokaj. „
L. Borovszky Temes
-A községhez tartozik: Kernyécsa-puszta, Örömvölgy-puszta, Mihály-major és
Tyeus-erdő.
L .Reiszig
-Hadik János gróf nagyzsámi (dettai járás) birtokából az uralomváltozáskor 800
kat. hold erdő, a román-szerb határ kiigazításakor még 43 kat. hold erdő és 1.299 kat.
hold szántó került Romániába.
-Az erdőt teljesen kisajátították, 356 hold után holdanként 1.500 leit, a többi
holdjáért 2.500 leit állapítottak meg. A szántóból 782 kat. holdat sajátítottak ki, holdjáért
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500—700 leit állapítva meg. (Kényszerbérletbe itt semmi sem került, mert a szántóföldek
csak 1924-ben kerültek Romániához.)
L.Baranyai Zoltán
-Gemesi Károly , a nagyzsámi gróf Keglevich uradalom intezője-1892-.
Május hó 12-ikén, mikor már az álczák legnagyobb része ki volt kelve,
megismételtem az entomoktinnal való permetezést, ugyanazon a parczellán, ugyanazzal a
keverékkel (100 liter vizre 2,5 liter irtószer). Ugyanakkor bepermeteztünk 125 liter vizbe
kevert 2,3 kg. dohánylúgkivonattal egy másik 400 négyszögöles parczellat is. Két napra
ezután a kisérlet után több napig tartó esős idő következett, mely majdnem tisztára
lemosta a permetezett szereket. Mindazonáltal a dohánylúgkivonattal kezelt területen
bámulatos volt az eredmény, mert ott az álczák majdnem mind elpusztultak, és a vetés két
hét alatt annyira helyreállott, mintha semmiféle bántalom sem értevolna.Az újra kizöldűlt
vetés pedig,mintha csak vonalzóval választották volna el, már.Az messziről kitűnt a
jobbról és balról szomszédos megfehéredett parczelláktól.entomoktinnal másodszor is
kezelt részlet szintén kizöldűlt ugyan, de nem annyira mint a dohánylevéllel permetezett.
L.Sajó
Nőrincse
-A magyar időkben kincstári birtok volt. …….. a bihari Sitérre csábított (1900) és
onnan elűzött sándorfalvi családok sok viszontagság után itt vertek gyökeret.
L.A szegedi….
-„A Trianon utáni román földreform során elkobozták azokat a birtokokat,
amelyeket a falusi magyarok előzőleg kemény munkával szerzett pénzen megvásároltak.
A magyar gazdáknak húsz évbe tellett, hogy visszavásárolják birtokaikat a román
államtól és ismét a vidék legjobb gazdái lettek. Az újabb törést az 1945 utáni erőszakos
kollektivizálás jelentette, amelynek során a tehetősebb magyar gazdákat
kuláknak nyilvánították, és elhurcolták a Duna–Fekete-tenger csatornához„
L. Wikipedia
-A hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L .Berkeszi István dr
Nyerő,
-azelőtt Dugoszelló a 16. században keletkezett, magyar lakosságú falu volt, és
ekkor Hosszúfalu néven említették.
L .Wikipedia
Óbád
-1886-ban a magyar állam bikanevelő telepet alapított itt. A szarvasmarhatenyésztés az óbádi állami bikanevelőtelep felállítása óta erősen fellendül; a tenyészirány
a síkon a magyar faj….”
L.Pallas Nagy Lexikon
-Róna gazdag határa első osztálybeli, s van 63 4/8 urbéri telke. F. u. a k. k.
alapitvány.
L.Magyarország geográfiai szótára
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Óbéb
-„…határja jó termékenységű, réttyei gazdagon termők, legelője nagy, második
Osztálybéli.
L .Vályi
-1256-ban halastavakat adományoznak.
-1557-58-ban a törökök magyar lakossággal jegyzik fel
-1773-ban a csanádi tiszttartóság az egykori község helyén két települést hozott
létre: Kis-Bébát és Óbébát; előbbit Szeged környéki magyar dohánytermelőkkel,…..
A községhez tartozik: Antal-, György-, Irén-, Keresztúr- és Ó-major
-Téry Ödön 1856. július 4-én született Óbében (vagy Óbébán), s 1917. szeptember
11-én hunyt el Pesten. Orvos volt s a szegények orvosának is nevezték. A hazai
turistamozgalom egyik alapítója és vezetője.
L.Wikipedia
Óbesenyő
Orcifalva úrílak
L .Borovszky Temes
Ótelek
-Első írásos említése 1452-ből Feltelek és Teleki néven Keve megye területén.
L .Temes Megyei tanács -internet
-A mai helység 1793-1795 között ………..tés 1856-ban alakult önálló községgé.
L. Wikipedia
-szegedi dohánykertészekből alakult-„…..alapításkor – okiratok szerint az első
házak 1869-ben épültek – minden telepes család tizennégy lánc szántót, egy lánc
lucernást, egy lánc legelőt és egy lánc beltelket kapott. „
L.Magyar vagyok
-“…. lakosai gazdakört, ….... hitelszövetkezetet tartanak fenn „Naponta 60 liter
tejet és vajat szállítanak Temesvárra.
L. Borovszky Torontál
-„……állattartással, gabona és zöldségtermeléssel foglalkoznak.”
L. Magyar vagyok
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr
Őszvény
Ottlik Péter urilaka és gözmalma.
-„1893-tól az állam gazdaságán, az ún. Kopasztanyán Ottlik Péter hozott létre
mintagazdaságot.”
L .Wikipedia
„A magyar királyi kincstár birtoka. Bérlő Ottlik Péter. Területe 1027 k. hold,
melyből kert és beltelek 18, szántó 800, kaszáló és legelő 200 k. hold.
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-gazdasági és üzemrendszer szabad gazdálkodás. Czirokot 40, czukorrépát 120,
zöldséget 20 k. holdon termeszt.
-a lóállományból igás 40 vegyes, urasági 4 angol félvér, anyakancza 22 vegyes,
csikó 8 és mén 1 angol félvér.
-a szarvasmarha-állományból tehén 40, tinó, üsző, gulyabeli 80, mind berni félvér,
hizómarha ,32 kiselejtezett nyugati, 1 berni törzsbika és 14 berni fiatal, melyeket
köztenyésztési czélokra adnak el.
-a sertésállomány 40 yorkshirei anyakocza és szaporulata, 4 kannal.
-van motoros malma, 2 hengerre és 2 pár kőre; egy 8 és egy 6 HP
gőzcséplőkészlete, egygépes gőzekéje és hat kévekötő gépe. …...
-Kitűntetéseket nyert: Anversből sörárpáért, a millenáris kiállításon gyűjteményes
kiállításért (díszoklevél), a gazdasági egyesület több sörárpakiállításán (aranyérem és
díszoklevél), luxus-lóvásárán jukkerfogatért, tenyészállatvásárán sertésekért és a szegedi
országos kiállításon (ezüstérem).
-E gazdaságot 1893-ban alapították oly czélból, hogy az elhanyagolt állami
birtokon bevezetendő okszerű és belterjes gazdálkodással egyrészt az államvagyon
értékét fokozzák és másrészt, hogy a vidék gazdasági színvonalát tanulságos példával
emeljék, amely a gazdálkodóknak egyben hasznos útmutatóul szolgáljon. „
L. Borovszky Temes
Őtvény
-Zombory Rónay Mihály kastélya
-Rónay Mihály birtoka. Területe 550 k. hold, melyből kert és beltelek 15, szőlő
7 k. hold, a többi szántó. Gazdasági és üzemrendszer: hármas vetőforgó. Czukorrépát 75
k. holdon termeszt.
-A lóállományból igás 40 és urasági 6, mind vegyes. A tejgazdaság most van
beállítás alatt.
-A sertésállomány 100 mangalicza anyakocza és szaporulata.
-A szőlőből két hold csemege, a többi borszőlő.
-Van egy 6 HP gőzcséplőkészlete és 3 kévekötő gépe. „
L. Borovszky Temes
Őtvösd
-1880-ban báró Eötvösd József támogatásával magyar telepesek megalakítják
Eötvösdfalvát
L:Temes Megyei Tanács –internet
-„…..a Temes megyei Ötvösd az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc
utolsó aktusának köszönheti a létét. Az Aradon kivégzett Kiss Ernő honvédtábornok
végrendeletileg magyar falvak létesítésére ajánlotta fel bánsági birtokait. A nemes
indíttatású adomány lehetővé tette, hogy néhány száz magyar család új falut alapítson.
Ezek: Ötvösd, Torontál-keresztes és Józsefszállás. A Vallás és Tanulmányi
Közalapítvány az Arad megyei Mácsa-Újfalu telepes lakóit hívta ide, akik Arad és Makó
környékéről verődtek össze, de akik kétévi ott-tartózkodás után hontalanná váltak, mivel
az új földesúr távozásra szólította fel őket. Így kerültek az alapítvány jóvoltából ezen új
településre.”
-„…. Munkás, józan nép s kizárólag földműveléssel foglalkozik.”
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-„Történelmi tény, hogy itt aratott döntő győzelmet Szent László királyunk a
betörő kunok felett. Az öldöklő csata után a parttalan meder vize napokig piroslott a
pogányok vérétől, azóta nevezik a folyót Pogányosnak. A monda szerint itt esett meg a
csoda, hogy Szent László király angyali sugallatra talált rá ütközet után a temetetlen
holtak terjesztette betegség gyógyfüvére, amivel megmentette seregét a döghaláltól.”
-„A minden újra fogékony gazdák végül – ahogy most mondanánk –
dohánytermesztésre szakosodtak. Ez annyira bevált, idézi a falu krónikása, hogy egy idő
után megvonták a falutól a dohánytermesztés jogát. Az élelmes ötvösdiek nemcsak
termesztették, hanem árusították is az állami monopóliumnak számító ipari növényt.
Éjszaka, rejtett dűlőutakon eljutottak a dugáruval Buziásfürdőig, Csákig, Dettáig, a
környező falvakról nem is beszélve. A hatóságok azonban rájöttek a turpisságra, és
kivették a dohánytermesztést az ötvösdiek kezéből.”
L. Magyar vagyok
Papd Bobda
Csávossy kastély ,Papdi Gyula-major.
„….a Csávossy család a XIX. században egy terjedelmes birtok tulajdonosa
Papdon. Fő foglalkozásuk, egyben elsődleges pénzforrásuk a mezőgazdaság volt. Ez a
kor egyik legjövedelmezőbb üzletei közé tartozott ebben a régióban, így a Csávossy
család társadalmi beosztásához méltó birtokot épített ki magának……….
A XX. század küszöbén a Papdra látogató szemei elé egy különleges, gazdag
nemesi birtok tárulkozik. Egyfelől egy csodaszép, 42 szobás kastélyt láthat, mely elegáns
bútorzattal, híres festményekkel és porcelánokkal, csipkefüggönyökkel és muránói
kristállyal díszített lámpaoszlopokkal büszkélkedik. A kastélyt árnyékos fákkal övezett
illatos rózsapark veszi körül.”
L. Kincs egy bánsági nagyközség szívében
-báró Csávossy Gyula bobdai uradalma. A birtok nagysága: 9500 kat. hold.
Az uradalom legnagyobb része bérben van.
-A házi kezelésben levő részletből megemlítendő az angol félvér ménes és a
merinói juhászat.
L . Borovszky Torontál
Parác /Csudaháza-/
-gazdakört tartanak fenn.gőzmalom. A községhez tartoznak: Szentgellért-major,
Bálint-, Beiszer-, Bősz-, Gedeon- és Ugorila-tanya, a József- és Paráczi-major.
L .Borovszky Temes
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
Partos
-1820 körül Szeged környéki katolikus telepesek költöztek ide.
L. Wikipedia
Perjámos
-Baróti Lajos, tanár és történetíró, szül.1856 aug. 26. Perjámoson….. Megírta
Perjámos történetét………….
L.Révai
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-1938 februárjában itt gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
Pészak
-1798-ben Bajzáth József testvére János, 1802-1804 között kastélyt is építtetett itt,
mely gróf Zichy Andorné született Bajzáth Irma,1838-ban pedig Bajzáth József birtoka
lett.
L .Wikipedia
Gróf Zichy Andorné, szül. Bajzáth Irma pészaki gazdasága. A birtok
nagysága: 941 kat. hold.
- Megemlítendő a hidegvérű lótenyésztés
- és a berni keresztezésű tehenészet.
- Szabadgazdálkodás folyik, a következő irányelvekkel: 33% őszi kalászos, 9%
tavaszi kalászos, tengeri 24%, egyéb kapás- és ipari növény (czirok, czukorrépa, kender)
28%, takarmány 15%. A gazdaság 1911. évi átlagtermése őszi búzából 11 q; árpából 8 q;
zabból 12 q; 1910-ben szemes tengeriből 24 q; 10 éves átlagtermése pedig volt őszi
búzából 9.50 q; árpából 9 q; zabból 10 q; szemes tengeriből 16 q.
Pap Géza, Ernő és Rezső uradalma. A birtok nagysága 2400 hold. A mélymívelést a
nagybecskerek vidéki gőzekeszövetkezet gőzekéje teljesíti.
- A birtok állattenyésztéséből megemlítendő a lipiczai ménes, a tisztavérű karakul
és karakul-raczka keresztezésű juhászat, a magyar gulya , a mangalicza és lincolnshirei
sertéstenyésztés.
- Az 1911. évi átlagtermések voltak:búzából 11 q.; zabból 8 q.; czukorrépából 200
q.; 1910. évi tengeri termés 8 q. A hullám-téren körülbelül 200 hold káposzta termelés
van. Tíz éves átlagtermés búzából 8.5 q; zabból 8 q; tengeriből 15 q.
L .Borovszky Torontál
Porgány.
-1851-ben Fényes Elek írta Porgányról:
-„Porgány, népes magyar puszta, Torontál vármegyében, 32 házzal, 202 katholikus
lakossal, dohány-termesztéssel.”
-1910-ben Porgány Magyarország fontos makói hagyma termelő központja.
L Kókai
-A lakosok gazdasági olvasókört tartanak fenn A községhez tartoznak: Malvin-,
Nagyberta-, Sándor-, Teréz-, Eszter- és Kálmán-majorok.
-A gróf Nákó-féle Sándor-majorban vajgyár van,jégkészítővel, Pusztaporgányitejgazdaság czímen.
-A csanádi tiszttartóság 1773-ban Kereszturpusztára magyar dohánykertészeket
telepített, a kiknek az utódai most is ott vannak.
L. Borovszky: Torontál
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Porgányi ménes -1903.
Tulajdonos : gróf Nákó Sándor.
A ménes helye : Puszta-Porgány és Kis-Berta major, Torontálmegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 6000 k. h.
A ménest 1890-ben néhai gróf Nákó Kálmán alapította az 1886-ban gróf
Wenckheim Hoyos puszta-fási méneséből vásárolt 12 drb félvér kanczával. 1892-ben
ismét 6 kanczát, azután Erdélyből, valamint nevesebb tenyésztőktől szerzett be angol
félvér kanczákat, ugy, hogy 1896-ban már 40 drb anyakancza volt a ménesben.A
gazdaságban használatban levő kanczáknak,állami mének után származó ivadékaival
együtt az 1899-ben nyitott törzskönyvbe már 60 anyakancza vezettetett be. A ménesben a
következő mének fedeztek: 1890—1893-ig egy Furioso XH-es, 1894—1897-ig Bulgár
(Eberhard—Princess Beatrice) angol telivér, 1898—1900-ig Confrater angol félvér mén
(apja Confrater angol telivér, anyja Comet angol telivér után, Wenckheim-féle kancza.) A
ménes jelenlegi tulajdonosa ennek fejlesztését határozván el, 1901-ben Dőry József
hírneves dombovári méneséből 20 drb különféle korú anyakanczát, továbbá ugyaninnen
egy egész 3 éves kancza évjáratot, mintegy 38—40 darabot, valamint egy ottani nevelésű
félvér mént vásárolt meg. Utóbbit 1902-ben az állam a köztenyésztés czéljára
megvásárolta, A ménesben 1900—1901-ben Goodfellow, mezőhegyesi angol félvér mén
(Goodfellow—North Star IV) fedezett a fentebb emlitett Confrater ménnel együtt.
Ezenkívül 1901-ben gróf' Nádasdy Ferencztől megvásárolták Don (Purple—Donna)
angol telivér fedező mént. s ezek mellett még egy Furioso XXIII-as angol fajta állami
bérmén is fedez a ménesben. A felsorolt mének közül a legjobb nyomokat a Furioso XHes állami mén hagyta hátra és számos, ezen mén után származó anyakancza osztatott be a
ménesbe.
A jelenleg használatban levő anyakanczák származásuk szerint a következők: 18
drb gróf Wenckheim Hoyos puszta-fási méneséből származó kanczáknak, Bujdos és
Confrater telivér, és Comet angol félvér mének után származó ivadékai, továbbá 12 drb
kancza, az előbb emlitettek ivadékai, Furioso Xll-es és Bulgár angol telivér mének után.A
többi Trofast (Ruperra-Thalma) angol telivér,Lehetetlen (Waisenknabe-Mademoiselle
Giraud) angol telivér, Ozora angol fajta (Furioso után), Nagy Vezér angol félvér, Árgus
angol félvér és Routier-Nonius szintén angol félvér állami ménektől származnak.
A kanczaállományban a pej és sárga szin uralkodik. Magasság 165—170 cm.
között, többnyire nemes, középtermetű, hámos és hátas jellegűek.
Az anyakanczák létszáma ezidőszerint selejtezés folytán 50 darabra szállíttatott le,
miután a ménestulajdonos ugy tehetség mint külem tekintetében csupán elsőrendű
kanczák után óhajt tenyészteni. A ménesnek a Dőry-féle anyaggal való fejlesztését azon
okból határozta el, mivel ezen anyag jellege teljesen megfelel azon tenyésztési iránynak,
melyet ménesében követni kiván. Az anyakanczák őszszel elletnek. Az anyakanczák
nagy része a gazdasági fogatokban, kisebb részük szabadon jár a ménesben. Összes
lóállomány ezidőszerint 320 drb.
Tenyésztési czél: kitűnő mozgású és menős, szívós, 165—170 cm. magas, nemes,
jó csontozatú angol félvér hámos lovak, és ilyen minőségű tenyészmének előállítása.
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A ménes felnevelési rendszerének mintájául a tulajdonos a mezőhegyesi m. kir.
állami ménesben ez iránt követett eljárást választotta.Az anyakanczákat rendszeresen
mozgatják és megfelelően takarmányozzák, az illető időszak szerint, e szerint kétféle
takarmányozási mód, illetve takarmánymennyiség állapíttatott meg: 1. legeltetési
időszakban, 2. legeltetési időszakon kivül. Az anyakanczáknál ezenkívül egy külön
takarmányozási illeték van megállapítva a fedeztetési időszakban, a midőn a 2 kg.-ban
megállapított szénát 6 kg.-ra emelik fel. Az évjáratok zabmennyisége kor és idény szerint
1 és 4-5 kg. között, váltakozik.A csikók kifutókban és legelőn neveltetnek, teljesen a
mezőhegyesi rendszer szerint.
A felállítás ideje: tavaszszal 4 éves korban. A kanczák először a ménesben
idomíttatnak s azután jönnek be a belső istállókba. A melyik kancza 1 óra alatt 20 km.-t
nem bir megtenni, azt a tenyésztésből kizárják s vagy eladják, vagy mint használati lovat
a gazdaság igás állományába osztják be. A próbát sikerrel kiálló kanczák egy része a
belső istállóban használtatik 1 évig, kettős vagy négyes fogatban s az alkalmasnak
bizonyultak csak ezután fedeztetnek be. A tenyésztésre alkalmas 4 éves kanczák a
ménesbe jönnek,a számfelettiek eladásra kerülnek hintós és hátaslovak gyanánt, ép ugy a
heréltek is. A sikerült méncsikók az eziránt fennálló átvételi egyezség értelmében 1400
korona átlag árban az államnak adatnak át. A számfeletti kanczák és heréltek vagy a
lóavató-bizottságnak adatnak el 800 korona átlagár mellett, vagy hámoslóként párban
értékesíttetnek.
Ménestörzskönyvet vezetnek.A ménes lovai a nyak bal oldalán a ménes bélyegét, a
jobb nyereghely alatt a törzskönyvi számot, a balon pedig a csikószámot kapják besütve.
L.Podmaniczky
Pusztakeresztúr:
-Keresztúr Árpád-kori település.
-Ítt született 1914. december 26-án König Miklós agrármérnök, mezőgazdasági
szakíró, szerkesztő.
-1773-ban a csanádi tiszttartóság Kereszturpusztára magyar dohánykertészeket
telepített. Az újonnan települt helységet Pusztakereszturnak nevezték el.
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
-“..Keresztúr, Torontál vármegyében, magyar népes puszta a bébai uradalomban:
87 házzal, 744 katholikussa………. Dohánytermesztéssel.
L. Wikipedia
-Dohánytermesztéssel foglalkoztak.
L .Borovszky Torontál
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr
Rékas-lásd Temesrékasnál.
Sárafalva
-Középkori neve Szárafalva volt, mely a mai Sárafalva helységtől éjszakra, a
Maroshoz negyed mérfölddel közelebb feküdt, azon a helyen, hol jelenleg az uradalmi
majorság és a gazdasági épületek vannak.
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-1489-ben Dóczy László leányai megosztoztak a kastélyon és a falun. A kastély, a
falu két részével, Zsófiának, Haraszthi Ferencznének, a falu harmadik része Erzsébetnek,
Országh Lőrincznének jutott.
L .Wikipedia
Sebed
-Sebed nevét 1462-ben említette először oklevél Zebet (Sebed) és Magerzebeth
(Magyarsebed) néven
L .Wikipedia
Szapáryfalva
-Szapáryfalva 1881-ben alapított telepes falu.
-Az árvizek miatt elpusztult a Torontál vármegye délnyugati részén fekvő
Albrechtsdorf falu, melynek hajléktalanná vált református magyar lakosait, mintegy 320
családot 1881-ben a kincstár áttelepítette a 440 holdas letarolt szilhai erdeje helyére.
L. Wikipedia

Szentandrás
-Egyike a legrégebbi településeknek Bánságban. A község történészei írásos
feljegyzést találtak arról, hogy a Temesvárt Araddal összekötő főút mentén, a Nyárád
patak partján már 1230-ban létezett Sancto Andrea nevű falu, amelyhez 24 tanyabokor
tartozott.
L. Wikipedia
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr
Szépfalu
„ Sármezey Árpád birtoka. Területe 713 k. hold. Ezenkívül az arad megyei
Seprősön van még 540 k. hold birtoka. A temesi részből kert és beltelek 6, szőlő 8, füzes
100 k. hold, a többi szántó. Gazdasági és üzemrendszer: kettős vetőforgó. A birtok
parczellákban bérbe van adva. „
L. Borovszky Temes
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-Szigetfalu a faluban négy kúria van egyik özv. Kassay Jánosnéé, a másodikat
Prepeliczay Gyula emeltette 1870-ben s kettő a Klobusiczky Jánosnéé .
L. Borovszky Temes
-Jelenleg Klobusiczky Jánosnak, Gubányi Antalnak, és báró Ambrózy
Andornak van itt nagyobb birtokuk. A községbeli régi kúriák és úrilakok közül az
egyiket Petrovics Milán 1871-ben építtette, ez jelenleg özv. Kassay Jánosnéé. A másikat
Prepeliczay Gyula emeltette 1870-ben s ez most Gubányi Antalé. Két úrilakot báró LoPresti építtetett 1848-ban. Most mindkettő Klobusiczky Jánosnéé és az egyik a
jószágigazgató lakásául szolgál.
Van Ohrenstein Rezsőnek gőzmalma. A községhez tartozik Gizella-major, a hol
Gubányi Antal csinos úrilakot építtetett, továbbá Emma-, Livia-, Ernő-major, Új-tanya és
Szécsány-szállás.
L.Reiszig
Gubányi Antal birtoka.
-Szigetfalu és Mezősomlyó határában terül el 675 k. holdon, melyből kert és
beltelek 4, kaszáló 20, legelő 17, szőlő 92 k.-hold, a többi szántó.
-gazdasági és üzemrendszer: hármas vetőforgó.
-tengerit 130, lóherét 60 k.-holdon termeszt.
-a lóállományból igás 48 és urasági 4, részben lipiczai, részben angol félvér; csikó
30 és 1 angol telivér mén.
-a szarvasmarha állományból tehén 20 tarka, üsző 20, hízómarha 10-16 és 1 berni
tenyészbika. A tehenészet czélja borjúnevelés.
-a szőlőből 80 hold borszőlő és 12 hold csemege s van 5000 hl. befogadására
alkalmas pincze.
-van egy 10 HP gőzcséplőkészlete, bérelt gőzekéje és három kévekötő gépe.”
„Klobusiczky János birtoka. Területe 2110 k. hold......... A temesi részből kert
és beltelek 12, legelő 70, erdő 40 k.-hold, a többi szántó.
-gazdasági és üzemrendszer: szabad gazdálkodás. Czirokot 50, lent 50, repczét
100, vörösherét 100 és dohányt 50 k. holdon termeszt.
-a lóállomány 123 angol félvér; ebből igás 50, urasági 10, csikó 60, a 3 mén közül
2 telivér és 1 félvér angol.
-a szarvasmarha állomány 256; ebből jármosökör 104 vegyes, gulyabeli 120 tarka
és hízómarha 32.
-a sertésállomány 100 fehér göndör mangalicza anyakocza, 10 kisjenői kannal.
-van két 8 HP gőzcséplőkészlete, egy 25 HP magánjáró gőzekéje és két kévekőtő
gépe „
L. Borovszky Temes
-Klobusitzky Jánosnénak a gátaljai járásban fekvő, Szigetfalu határában lévő 2.254
holdas birtokát 500 hold kivételével 1921-ben kényszerbérbe adták holdanként 30—50
leiért. A kisajátítás után a tulajdonosnőnek megmaradt 720 kat. hold megművelhető
terület. A többi szántó holdjáért 1.000 leit, a legelő és kaszáló holdjáért 800—800 leit
állapítottak meg.
L .Baranyai Zoltán
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Szkulyai ménes - 1903.-Szigetfalui ménes.
Tulajdonos: Klobusiczky János.
A m é n e s h e l y e : S z k u lya ' uj tanya, Temesmegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 2100 k. h.
A ménest 1888-ban alapította, Frankéi Jánostól átvett anyaggal, melyre 1883—84ig Mahmoud Mirza arabs fajta, 1885-88-ig egy Nonius XIII-os állami méneket használt.
1889-90-ben Socrates (Bois Roussel-Forelle) angol telivért bérelte. 1891—94-ig Junius
angol telivér (Savernake-Juno), 1895-1900-ig Reclame angol telivér (Torpedo—Hermit)
és Response saját mént. 1900 óta Würtenberg Huszár angol telivért, melyhez 1901-ben
Isaszegh (Xendal-Isabelle) angol telivér csatlakozott.
A jelenleg használatban levő anyakanczák, 2 lipizai és 2 arabs félvér kancza
kivételével mind angol telivér apáktól származnak.
A kanczaállományban praedomináló szin a «pej» és «sárga», középtermetű,
könnyebb hátas és hintós jelleg mellett; magasságuk 166 cm. körül. Az anyakanczák
száma 40 drb. Egész lóállomány 100 drb körül mozog. Az anyakanczák gazdasági és
tiszti hámos lovak gyanánt szolgálnak és megfelelő tartásban részesülnek.
Tenyésztésiczél: középtermetű nemesebb hátas és hámos lovak, valamint pótlovak
előállítása. A csikók tágas kifutóban neveltetnek és jó tartásban részesülnek ugy télen
mint nyáron.
A felállítás ideje: 4 éves korban tavaszszal, azonban a csikók nagyrészét már 3—
3½ éves korban eladják katonai pótlóként nyersen, a megfelelő kanczacsikókat azonban
tenyésztésre visszatartják. A visszamaradottakat mint kocsilovakat párban adják el.
Értékesítési átlagár 650 kor. a 3 éveseknél, 800 kor. a 4 éveseknél.
L.Podmaniczky
-Ötvenholdas oltott szőlőmbe szőlőkezelőt keresek. Pályázatok fizetési igények
megjelölésével és bizonyitványmásolatokkal beküldendők.
Ugyanott egy munkásvincellé r is felvétetik.
Gubányi Antal birtokos, Szigetfalu, Temes megye
L.Borászati 1916 január
Szinérszeg
„Vargics Imre birtoka. Területe 645 k. hold, melyből kert és beltelek 32, szántó
593 k. -hold, a többi kaszáló és legelő. Gazdasági és üzemrendszer: négyes vetőforgó.
Czukorrépát 30 k. holdon termeszt.
- a lóállományból igás 24 félmuraközi és Nonius.
- a szarvasmarha-állományból jármos ökör 20 tarka, tehén 14, tinó, üsző, gulyabeli
66 tarka, hízómarha 10-15 és 1 berni tenyészbika.
- a sertésállomány 60 magyar mangalicza anyakocza és szaporulata, 5 kannal. - a baromfiak közül eladásra emdeni libát, pekingi kacsát és bronz pulykát
tenyészt.
- van egy 8 HP gőzcséplőkészlete, egy 6 HP benzinmotoros darálója, szövetkezeti
gőzekéje, egy kévekötő és egy marokrakó gépe. „
L. Borovszky Temes
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- „….Bírja Gyürky Pál, ki itt sok ezer birkát tenyésztet, s a magyar katholikus
lakosok is tartanak juhokat.”
L. Magyarország Történeti Geográfiája
Sztancsófalva
-1905 és 1907 között körülbelül 150 magyar családot telepítettek itt le,
tanyarendszer szerint.A 20. század elején pedig kincstári birtok volt. Ekkor a településhez
tartoztak: Andrásvölgy, Barkás, Bükkös, Lázárvölgy, Liget, Lovasrét, Szélesmező és
Tölgyes is, melyek az új magyar telepesek telepcsoportjai voltak.
-gazdakört tartanak fenn.
L. Borovszky Temes
Temesberény
-Temesberény (Berény) nevét 1333-ban említette először oklevél, Beren néven.
Berennek már ekkor egyháza is volt, és lakossága is magyar volt, mivel a korabeli
oklevélben mint magyar lakosságú templomos hely volt említve.
L. Wikipedia
Temesfűves
-Arad, Csanád és Torontál vármegyékbőlszármazó magyar lakói a tanyákon
(Ferenc-, Géza- és Kisfaludy-major) éltek és az 1921-es földreform után költöztek be a
faluba
L .Wikipedia
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr
Temesgyarmat
-„A községbeli úrilakok közül az egyiket még gróf Gyürky Ábrahámné építtette; ez
jelenleg gróf Gyürky Viktoré. A másikat néha Sédeni báró Ambrózy István emelte és ez
most báró Ambrózy Andoré, de mind a kettő felépítés alatt áll.”
L Reiszig
„Báró Ambrózy Andor birtoka. Temesgyarmat, Temesremete és
Temesszigetfalu határában terül el 2377 k. holdon, melyből kert és beltelek 26, szántó
2194, kaszáló 144, szőlő 13 k.-hold. A birtok nagy része bérbe van adva, a házi
kezelésben levőn gazdasági és üzemrendszer: hármas vetőforgó.
-a lóállományból igás 10, urasági 8.
-a szarvasmarha állományból jármosökör 26 fehér magyar, 2 tehén és 2 üsző
simmenthali.
-a méhészet Dzierzon-féle kaptárakban 120 család; …........
-van gőzmalma 4 hengerszékkel és 4 pár kővel finom őrlésre. „
L.Borovszky Temes
-A jogász végzettségű Ambrózy Gyula országos méhészeti szaktanácsadóként
1912-ig Temesgyarmatán a méhészet általános fejlesztési ügyeivel foglalkozott.1881
óta Búziás, majd 1898-tól Budapest székhellyel pedig országos méhészeti felügyelő.
L.Balaton Petra
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-A szarvasmarha-tenyésztés az óbádi állami bikanevelőtelep felállítása óta erősen
fellendül; a tenyészirány a síkon a magyar faj; Csakován, Remetén és Temes-Gyarmatán
nagyobb tehenészetek vannak.
L. Pallas Nagy Lexikon
-Határa 9478 hold 866 négyszögöl, mellyből urb. szántó 3678 h., legelő 595 h., rét
1129 h., szőlő 827 hold 406 négyszögöl. Majorsági szántó 4257 h., rét 96 h., erdő 200 h.,
s 469 h. 465 négyszögöl szőlő. A föld első rendű, leginkább tiszta buzát, kevesebb árpát,
zabot és kukoriczát terem; bora sok; lovat sokat tenyésztenek, de ökröket nem. A szarádi
hegy csucsán van régi váromladéka. Országos vásárt nem tart, bár szabadalma volna rá,
csak kis hetivásárt vasárnaponként. Birtokosok: Gyürky Pál, b. Ambrózy István és
György urak.
L.Magyarország geográfiai szótára
-Ambrózy Andor báró Gyarmata és Temesremete (központi járás) községek
határában lévő kb. 1.200 kat. holdas birtokából az 1920-ban történt kényszer bérbeadások
után 500 kat. hold maradt saját rendelkezésére. A kényszerbérek holdanként 35, 50, 60
leiben nyertek megállapítást. 1924-ben a bért 100 leire emelték.
-A végleges kisajátítás után a tulajdonos kezén maradt 300 kat. hold szántó,
továbbá 42 hold tanyaterület, szőlő és belsőség. A kisajátítási árat 1.500 leiben határozták
meg
L. Baranyi Zoltán
Temeshodos
-Hodos, Árpád-kori település.
L. Wikipedia
-1471: Ibazo Hódos kastély tartozéka volt.
L.Visai András János
Temesjenő
-gróf Károlyi Istvánnénak van itt majorja.
-A 19. század közepén a Csekonics család Torontál vármegyéből származó
magyarokat ………….. telepített ide.
L .Wikipedia
Özv. gróf Károlyi Istvánné birtoka. Janovamajor és Jánostelek. Területe 5790
k.-hold, melyből kert és beltelek 16, szántó 2907, kaszáló 222, legelő 564, erdő 1882 k.
hold. Gazdasági és ütemrendszer: ötös, hatos és tizes vetőforgó. Luczernát 60 és czirokot
20 k. -holdon termeszt.
-a lóállomány 66 vegyes; ebből igás 50, urasági 8, csikó 6 és 2 ardeni mén.
-a szarvasmarha-állomány 160 magyar jármos ökör, 150 magyar gulyabeli, 25-30
kiselejtezett hízómarha és 1 simmenthali tenyészbika.
-a juhállomány 3000 finom fésűs, 60 tenyészkossal.
-a sertésállomány 165 mangalicza anyakocza és szaporulata, 30 kannal. -erdészetében uralkodó fanem a tölgy és cser, melyeket rendszeres üzemterv
szerint 50 éves vágásfordulóban kezelnek........
-van két 8 HP gőzcséplőkészlete és 4 kévekötő gépe.
L. Borovszky Temes
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-A községhez tartozik: Györgyháza, Istvánháza, Janovamajor, Jánostelek,
Leonatelektanya, Margittelektanya és Melindatanya. Valamennyi gróf Károlyi Istvánné
birtoka.
L. Reiszig

Részletek gróf Károlyi Istvánné janovai majorjáról.

-1820-ban telepít ide magyar családokat Csekonics …….
L Temes Megyei Tanács -internet
Temeskovácsi
-gazdakört tartanak fenn.
L.Reiszig
Temesmurány
-Acsád falu is itt állt egykor. A 15. század második felében már két Acsád nevű
település volt egymás mellett: Nagyacsád és Kisacsád is említve volt az oklevelekben. A
környéken feküdt Derzse helység is, melynek emlékét a mai Temesmurány melletti
Derzsely nevű völgy őrzi.
L.Wikipedia
„Báró Manaszy Barco György birtoka. Temesmurány és Temesgyarmat
határában terül el 4000 m. holdon, melyből kert és beltelek 40, szántó 3700, kaszáló 230,
szőlő 30 k.-hold
-gazdasági és üzemrendszer: szabad gazdálkodás. Repczét 300, dohányt 100,
czirokot 200 és lent 100 holdon termeszt.
-a lóállomány 60; ebből igás 40, urasági 15, csikó 5.
-a szarvasmarha-állomány 158; ebből jármos ökör 80, tehén 8, tinó 70. A
sertésállomány 400, közötte 65 anyakocza és 60 kan.
-borászatában a fő borszőlőfaj a bakator, kadarka és furmint és a fő csemegefaj a
chasselas.
-van gazdasági gőzmalma, három 8 HP gőzcséplőkészlete, egy 20 HP, két gépes
gőzekéje és hat aratógépe. „
L.Borovszky Temes
Haszonbérleti hirdetmény.
-Méltóságos Gyulai István gróf ur tulajdonát képező murányi földbirtok
(Temes-megye; vasúti állomás az Arad-Temesvári vonalon Vinga és Orczyfalva, a
Temes-Lippai vonalon Bruckenau) folyó évi november hó l-töl ujabbi 6—9 évre
haszonbérbe adatik.
A földbirtok területe 1300 m, hold legjobb minőségű szántóföldek, urilak, gazdasági épületek, istállók, cselédlak, szárazmalom stb. legjobb karban. Haszonbérleti
ajánlatok a megajánlott évi bérösszeg egy negyedével az uradalmi igazgatósághoz, Arad
(Forray-utcza 2. (a Lukácsy ház) nyújtandók be f. évi május hó 1. napjáig, a hol a
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haszonbérletre vonatkozó minden egyéb feltételek megtekinthetők, esetleg Írásban
megküldhetők.
Aradon, 1899. hó 25-én.
A grófi uradalom jószágkormányzósága
L.Köztelek 1899 április 8
Megjegyzés : Mit olvashatunk ki ebből a hírdetésből?
Kiss Károly
Temesremete
Ambrózy kastély –
Báró Ambrózy Lajos 1830 körül építtette.
L. Wikipédia
-Ambrózy Gyula gróf birtokából, amely Giroda és Temesremete (központi járás)
községekben volt, 3.346 kat. hold térmértékkel, 1920-ban 2.000 holdat
adtakkényszerbérbe. 1922-ben 500 hold kivételével a többit is, holdanként 100 lei
kényszerbér megállapításával.
-A végleges kisajátítás alkalmával Ambrózy Gyula grófot is „abszensnek”
minősítették és így egész birtokát kisajátították, a szántó holdjáért 1.000—1.400, a legelő
holdjáért 500—700 leit állapítva meg. Jóváhagyta azonban a bizottság 1.661 kat. holdnak
1919., 1920., 1921. és 1922. években szabadkézből történt eladását.”
L .Baranyai Zoltán
Arató- és kaszálógépverseny Temes-Remetén. -1897A temes megyei gazdasági egyesület báró Ambrózy Gyula Temes-Remete birtokán
folyó évi julius hó 10-dik napján arató- gépversenyt julius hó ll-ik napján kaszálógépversenyt rendez. A versenyekre az országnak összes gépgyárosai meghivattak. A
versenyre jelentkezés határideje jtmius hó 20-ik napja. A résztvevők ebbeli
nyilatkozatukat az egyleti titkárnál jelentsék be, honnan felvilágositásokat is nyerhetnek.
A versenyre jelent-kező gyárosok gépeiket ' Temes-Remetére az utolsó vasúti állomásra
és onnan vissza saját költségeiken szállítják, a gépeknek a versenytérre és a vasúti
állomáshoz visszaszállítását az egyesület eszközli. A gépek működésénél szükséges
vontató igákat és netán szükséges munkásokat az egylet adja. A legjobbaknak talált
gépek között arany, ezüst és bronz éremdijak fognak . kiosztatni..
L.Köztelek 1897.június 2.
-1903-ban itt báró Ambrózy Gyula tulajdonában ménes létezett. Alakult 1895-ben,
félvér kancákkal. Területe 1452 k.hold. 1896—1899-ig Zsarnok Nonius állami bérmén,
1900- 1901-ben egy LIII-as Nonius fedezett a ménesben. A kanczák magassága 158—
168 cm. között, létszámuk eddig 42 drb volt, ezután 20 darabra fogják csökkentetni.
Egész lóállomány 70—80 drb.
Az anyakanczák a gazdaság igásfogataiban járnak. Tenyésztési czél: Saját
használatra alkalmas középtermetű hámos és katonai pótlovak előállítása.A csikók
nyáronlegelőn járnak, télen kifutóban mozgattatnak és l1/2—2 kg. zabot kapnak.
A felállítás ideje: 3S/S-4 éves korban s kocsiba lesznek betanítva. A felállítás
átlagos száma 6—10 drb. Értékesítés: a számfelettieket részben mint kocsilovakat vagy
mint katonai pótlovakat 700 kor. átlagár mellett adják el.
L.Podmaniczky
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Temesrékas
-Rékás legjelesebb szülötte a térség magyarsága szempontjából Geml József
emlékíró, helytörténész. 1914. június 15-től 1919. szeptember 4-ig Temesvár
polgármestere. (Temesrékás, 1858. márc. 28. – 1929. ápr. 3. Temesvár.
L.Magyar vagyok
-Illyék (Temesrékás táján) 1459: Thothyllek, Magyaryllek Cseri vára tartozéka;
Mátyás király a Kanizsaiaknak adományozta.
L.Vistai András János
__________________________________________________________________
A telepes
község______________________________________________________________
neve
Az eredeti állapot
Telepesek- A község -Terület
Községi
Egyházi és Telepek átlagos
száma lélekszáma (kat. hold) közvagyon iskola vagyon nagysága
(kat. hold) (kat. hold)
(kat. hold)
____________________________________________________________________
Rékás 100
500
2000
58
25
20
_________________________________________________________________
A kisajátítást megelőző állapot
____________________________________________________________________
Telepesek A község
Terület
Községi Egyházi és iskola Telepek
száma lélekszáma (kat. hold) közvagyon
vagyon
átlagos
( kat. hold)
(kat. hold)
nagysága
(kat. hold)
____________________________________________________________________
100
700
2000
58
25
20
_____________________________________________________________________
- Határa részint róna, részint dombos, s bőtermékenységü, van 98 2/8 urbéri telke,
igen sok szőlőhegye. F. u. a kamara, s a tisztartóság székhelye.
L.Magyarország geográfiai szótára
- 1447 november 11 én Magyar János és Katalin 32 magyar forintért szőlőt adnak
el.
Eredeti adás-vételi szerződés másolat 1447-ből eladó Rékasi Magyar János és
felesége.
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A szerződés egyszerü magyar fordítása.
Létezik egy román forditása amit a mellékletben találunk meg. Ami egy alapos
történelem hamisítás.
Mi Nicolaus de Byzerew valamint Symon de Corlath és Thomas de Seryen és
mások…mindenkinek tudomására hozzuk s akiknek kezébe jut a jelenben és az
elkövetkezőkben ezen irás,hogy előmbe járult, egyfelől Johannes Magyar dictus de
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Rewcas Katharina nevezetű feleségével,másfelől-részről Michael Chorna Sewriniensis
választott bánja,ezúton vallotta és igazolta Johannes Magyar és felesége,hogy eladták 32
tiszta magyar aranyforintért az úgy nevezett Michaeli de Chorna úramnak a Brosasmal
nevezetű szőlőben levő saját szőlő tulajdonukat.Amelyik találtatik megbizott emberek
szőlői között: keletről határolja a Szentlélek templom szőleje,egy másik szőlő a
megbizott Benedicti de Recas-é,Délre egy nagy darab mező határolja,Nyugat felől
Dominici Desew szőleje,Észak felől a Nagy út határolja,épp oda adták, eladták,
elidegenitették és átadták ugyanannak, őrők vásárként és rajta keresztül őrőkösei
örököseinek,utódainak,leszármazottainak,hogy birtokolják és birják,örökös jog
szerint,átruházási joggal,s anélkül,hogy valamilyen ellenzője legyen, a mondott Johannes
Magyar és felesége magár vállalva ,hogy megvédik az összes rossz akarótól- saját
igyekeztük és költségük révén- a fentemlitett Michaeli Chorna urat, utódait és
leszármazottait az emlitett szőlő békés tulajdonában,evvel a fogadalommal és
feltételekkel,ha valaha ,az idők múlásával Johannes Magyar vagy felesége vagy az
örökösei,leszármazottai arra mennének,hogy ,haragra gerjesztenék vagy zavarják az
emlitett Michaeli Chorna urat ,örököseit az emlitett szőlővel kapcsolataban ,akkor
Johannes Magiar vagy felesége és örökösei 40 aranyforint büntetést kapnak,-amelyet
adniok kell és kötelesek adni egyben és egészében-a többször emlitett Michaeli Chorna
és örökösei részére, még a tárgyalás megkezdése előtt anélkül,hogy a biró része hiányt
szenvedne, s amire ők előttünk minden kényszerítés nélkül belegyeztek,-jelen irásunk
hitele és ereje alapján,jelen vannak Recas vásár részéről :Marko biró,Oswaldo –
esküdt,Nicolao Fechetew,Andre Lege-? birók,valamint Johanae Rahoay, s szintén a
rékasi districtum kenézei Michaele Mezew,Domenico de Hedenicz, és Lywban de
Prustynffolwa, tovább csak RékasrólThome Parasth,Antonio Isw valamint Michaele
Dyonisi fia.
Megirva Rékason azon a szombaton amely a legközelebb esik a boldogságos
Márton püspök ( november 11) az Úr születésének ezernégyszáz negyven hetedik
napján .
Három aláirással.
Miért fontos dokumentum az előbbi adás-vételi szerződés ?
Véleményem szerint két nagyon fontos tényt tudunk meghatározni
segítségével. Egyik az amelyikkel bebizonyitja e dokumentum, hogy a német –svábés román vélemények ellenére amelyek azt állitják, hogy a szőlőt csak a svábok
telepitették Rékasra, hogy egy nevében is magyar tehát Magyar János és felesége
Katalin szőlőt ad el 32 magyar aranyforintért már 1447 november 11-én Csornai
Mihálynak. Egy másik fontos tény, amelyet ez a dokumentum igazol, hogy 1447
körül Rékas lakosságának nagyobbik fele magyar nemzetiségű volt. Ez azon
nevekből tünik ki akiknek a neveit a dokumentum felsorolja mint akik előtt
történt az adás –vétel és Rékast képviselték-: Markó-feltehetően bolgár vagy szerb
aki a bíró,Oswald esküdt ??? Fekete Miklós, Lege András hegyi esküdtek, Mezew
vagy Mezei Mihály, Rahovay János, Hedeniczi Domokos és Prustynfolwai Lywban,
Parasth Tamás, Isw/Iső?/ Tamás
Kiss Károly
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-1805 aug. 2-án országos- és hetivásárok tartására, 1822. május 17-én ismét
hetivásárok tartására nyert szabadalmat.
L.Reiszig
-1897-ben Rákason, amerikai szőlővesszőt termesztenek.
L.Csávossy Gy
-„A magyar állam kivágatta a határában fekvő, 2500 holdas kincstári erdőbirtokot,
és arra 1899-ben száz római katolikus vallású magyar családot telepített. A telepes
családok egyenként húsz holdnyi földet kaptak, azonos tervrajzú, nagy, cseréptetős
házzal. A telepítvényt 1904-ben húsz öt holdas, ún. „munkástelek”-kel bővítették. A
magyarok Békés megyéből, Pest megye északi részéről, Csanád, Szolnok megyéből és
a Bánságból érkeztek. Ők terjesztették el a településen a kaszás aratást. Falurészüket
magyarul Újfalu-nak mondják.
L .Wikipedia
-Állítják, hogy fontos utak metszőpontja volt a hely, és az itteni rév nagy forgalmú
kikötőjére – rév kas – utal a név. Idők folyamán ebből alakult ki a rövidebb Rékas, majd
a Bánságnak az anyaországhoz történt visszacsatolása utáni hivatalos neve, a
Temesrékás,………
-A múltját kutatók kiderítették, hogy a település szinte egyidős a temesi várral.
Fontosságára utal, hogy hajdanán a közeli ’Szőlőhegyen’ erődítmény őrizte a környék
biztonságát a délkelet felől sűrűn betörő kun portyázó csapatokkal szemben. A hódoltság
előtti urai között találjuk a törökverő Hunyadi Jánost, aki a sztancsófalvi határrészt
birtokolta.
Birtokosai:
-1443-Rékasi Szaniszló,Csáki László
-1453-,Csornaiak,Damsusiak,Bizereiek,
-1470-es évek Dobozi Dánfiak,Serjéniek,Dan,Nagó,
L.Magyar vagyok-internetTemesság
-1890-ben települnek le az első magyar családok ,a hatalomváltás után olyan
magyar családok telepednek le itt akiket a román állam elűz a magyar földbirtokokról.
L .Temes Megyei Tanács -internet
-„A csanádi káptalan uradalma. Temesság és Parácz határában terül el 5500 k.holdon, melyből kert és beltelek 3, szántó 4200, erdő 350, víz (Temes-folyó) 98 k.-hold, a
többi legelő és út.
-gazdasági és üzemrendszer javított négy nyomású norfolki. Luczernát 20-25,
czukkorrépát 300, lent 60 k. holdon termeszt.
-a lóállományból igás 40 Nonius, tisztiló 8 angol félvér, csikó 20 Nonius és angol
félvér, mén 1 Nonius.
-a szarvasmarha-állomány kb. 600; ebből jármos ökör 240 fehér, tehén 90 fehér és
60 nyugati, gulyabeli 100 fehér és nyugati, hízó marha 100, tenyészbika 1 simmenthali és
10-12 magyar.
-a juhállomány 2000 rambouillette, 60 tenyészkossal.
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-a sertésállomány 100-110 fehér göndör mangalicza anyakocza és szaporulata. A
napi tejtermelés 320-330 liter, melyet Temesváron értékesítenek.
-a Temes-folyón a halászat bérbe van adva.
-van gőzmalom 2 hengerrel és 3 kővel, vámőrlésre; két 8 és két 10 HP
gőzcséplőkészlet, egy 25 HP kettős gőzeke és két kévekötő aratógép.”
L. Borovszky Temes
A saágh-paráczi uradalom keres megtételre 50 drb 1—2 éves anyabirkát
Rambouillet és ahhoz 2 db. tenyészkost.
Szíves ajánlatokat kérem Temes-Saágh urad. tisztar-tóság czimre beküldeni.
L.Köztelek 1896 december 24
Temesszékás
-Temesszékás nevét 1440-ben Naghzekas néven említette először oklevél. Ekkor a
sólymosi uradalom tartozékai közé sorolták. A középkorban Arad vármegyéhez tartozott.
Még 1761-ben is puszta volt. A 18. század közepe után románok telepedtek be.
1781-ben Szebényi János vásárolta meg a kincstártól. Később Nikolics Dánielé lett, és a
birtokában is maradt 1846-ig. Ekkor az egész helység a Papházy-család birtoka lett.
L.Wikipedia
Temesszécsény
-1900-ban a magyar állam magyar telepeseket telepit le a helyiek csángóknak
nevezik őket
L. Temes Megyei Tanács -internet
Temesvár-a Begén levő malmok hires lisztet őrölnek; van egy bőr, stearingyertya, szivar és
vegytani termékgyár (ez utóbbi Mehalán), több posztós és timár.
-Fő kereskedési czikkek a gabona, liszt, szilvapálinka, méz, viasz, gyapju,
nyersbőr, szarvasmarha és sertés.
-a Magyar Vetőmagvakat Nemesítő Intézet volt Temesváron .
-Temesvármegyei Gazdasági Egyesület és a Délvidéki Földmívelők Egyesülete.
-„….1901-ben indúl a takarmányrépa-nemesítés Tímár János irányításával
Temesváron. Tímár alapította meg 1901-ben az első hazai Dél-vidéki Magyar
Magtermesztő Rt.-t is, majd fogott hozzá a különböző kultúrák nemesítéséhez (1907.
kukorica, 1909. búza és zab, 1911. árpa).……”
L.Kajdi Ferenc 1,
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-Az Intézet feladata nagyobbrészt tehát az önálló gazdálkodást végző
növénynemesítő üzemekben folyó munkák szaktanácsolását jelentette. Székács Elemér
(idővel a Vetőmagnemesítő és Értékesítő Rt. vezérigazgatója is) e kapcsolatról így
emlékezik vissza: „1906. évben, mint a temesmegyei uradalom főintézője Temesvárott
találkoztam néhai Cserháti Sándor nagynevű tanárommal”, „akihez meghitt
barátságunkon kívül munkatársiviszony is fűzött”, minthogy az általam kezelt
gazdaságban a növénytermelési állomás útmutatása szerint 20 holdas telepen végeztem
fajtakipróbálási kísérleteket. „Szívesen vállaltam ezt a feladatot, melyre Mesterem
bíztatott.”Az Intézet Országos m.kir.Növénynemesítő Intézet.
L.Kajdi Ferenc
-Állattenyésztési felügyelő kinevezése. A hivatalos lap egyik legutóbbi száma a
következő kinevezést hozta: Bartók Gézát, a temesvári keresk. és iparkamara II-od
titkárát a segesvári kerületbe kerületi állattenyésztési felügyelővé kinevezte
L.Köztelek 1896 augusztus 5
-Milléniumi kiállítási érem Gáspár János dr., tanárnak, Temesvár. Jó munkáért.-és
Jeszenszky Béla, földbirtokosnak, Temesvár. Sokoldalú jeles termelésért. továbbá
Spitzer Jakab gyárosnak Temesvár .Jó termelésért.
L. Köztelek 1896 november 21
Az ezredévi kiállításon sikeres müködésért kitüntették Bartók Gézát gazdasági
egyesület titkárt és Blaskovits Ferenczet.
-Az ezredévi kiállításon kitűnő termelésért és versenyképességért nagyéremmel
kitüntették ki Mühle Vilmos udvari műkertészt, Temesvár.
L.Köztelek 1896 november 28
-A temesvári állattenyésztési felügyelőség jelentése 1899. évi működéséről. Az
állattenyésztési felügyelőségek közül a temesvárié az érdem, hogy a földmivelésügyi
miniszterhez intézett jelentését elsőnek adta kinyomtatásban is s igy az abban foglalt
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tanulságos adatoknak a nagy közönség is hasznát veheti. Mindenesetre követésre méltó
példa.
E jelentés arról tesz tanúságot, hogy Darányi Ignácz földmivelési miniszterünk az
ország állattenyésztési viszonyainak fellendítése érdekében valóban óriási tevékenységet
fejt ki és arról, hogy ez irányban kifejtett politikája nagyon helyes mederben mozog s
máris eredményre vezet. De arról is tanúságot tesz, hogy a temesvári álattenyésztési
felügyelőség feladatát jól oldja meg.
A jelentés főbb adatait következőkben ismertetjük.
A kerület szarvasmarha-tenyésztésének javítása érdekében kiosztatott
Temesmegyében 22 drb magyar, 64 drb pirostarka, 32 drb pinzgaui bika;
Torontálmegyében 41 drb magyar, 30 drb pirostarka bika; Krassó-Szörény megyében 49
drb pirostarka és 73 drb pinzgaui bika. Az átlagos beszerzési ár a magyar bikáknál 510
K„ a piros-tarka bikáknál 422 K. 72 F., a pinzgauiaknál 402 K. 76 fillér volt.
A 122.788 koronát kitevő vételárból 35.376 K. 50 fillér engedmény adatott a
községeknek.
A kerület sertés-állományának javítása érdekében 322 drb mangalicza-kan
osztatott szét, amelyek 102 K. 96 F. átlagárban, összesen 33159 koronáért vásároltattak s
9946 K. kedvezménynyel osztattak szét köztenyésztési czélokra. Gondja volt a
felügyelőségnek a kerület baromfitenyészanyának javítására is s főleg plymuth-kakasokat
nagy számban osztott ki s a tej szövetkezetekkel kapcsolatos tojásértékesitő
szövetkezeteket is kitelhetőleg támogatta.
Jelentésének végén jelzi a felügyelőség,hogy kerületében a szarvasmarhák
tenyészkerületei nem mindenütt vannak elég szakszerűen határolva s igy ezek revíziója
ez év folyamán okvetetlenül szükségessé válik;. Ajánljuk ezen revíziónál a magyarerdélyi szarvasmarhát figyelmébe, amelynek tenyészkerületét lehetőleg növelni, nem
pedig apasztani kell.
L.Köztelek 1900 márczius 21
-A magyar kertészet jövője a keleten. Előadó : Mühle Vilmos temesvári
rozsakertész a magyar kertészek kongresszusán-1896 augusztus 25
L.Köztelek 1896 augusztus 22
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1901 . Temes vármegye gazdasági egyesülettől,
Pályázati hirdetmény.
A temes vármegyei gazdasági egyesületi segédtitkári állásra pályázhatnak, a kik a
magyar-óvári gazgasági szakiskolát jó sikerrel végezték és egypár, évig gyakorlatilag is
működtek, a magyar és német nyelvet Írásban is birják s a román nyelvet valamennyire
beszélik; évi fizetés 2000 korona, lakbér 400 korona. A pályázat 1902. évi január bő 31
napjával jár le; pályázók oklevéllel és egyébb bizonyítványokkal felszerelt
folyamodványukat az egyesület igazgató-választmányához nyújtsák be.
Temesvártt, 1901. évi november hó 30-án. Nagy Györgykirályi tanácsos
megyei mezőgazdasági tanácsos
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Temesvári piac
EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS.
-Díszoklevelet kap a Temesmegyei Gazdasági Egyesület Temesvár és a
Torontálmegyei Gazdasági Egyesület.
L.Köztelek 1896 november 4
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
január—májusig 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 16-dik 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.
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Temesvárott, 1897.évi julius hó ..22-kén keltezett szokványok fizetére utaltatik.
Temesvárott, Í897. évi julius 22-én.
A cs, és kir, 7. hadtest intendánssága
L.Köztelek 1897 augusztus 4
Temesvári vásár-hirdetés. országos vásár f. évi szeptember hó 23-tól bezárólag
szeptember 27-ig fog megtartatni.
Ezen vásárral a délmagyarországi (azelőtt bánáti) lóvásár van egybekötve."
Temesvárott, 1897. évi augusztus 18»án.
A városi főkapitányságtól.
Bandi Rezső
főkapitány.
A legközelebbi országos vásár 1897. deczember hó 16-tól bezárólag deczember hó
20-ig fog megtartatni
L.Köztelek 1897 szeptember 11
Állattenyésztési felügyelet
XIV. kerület működési területe: Temes, Torontál és Krassó-Szörény vármegyék.
Vezető: Halász Gyula, állatteny. m. kir. telügyelő. Lakik: Temesváron
L.Köztelek 1900 december 8
Mezőgazdasági kiállítás Temesvárott.
Tiz éve annak, hogy egypár lelkes férfiú megalapította Temesvárott a Délvidéki
Földmivelők Gazdasági Egyesületét, amely működését csendben, de annál nagyobb
ügyszeretettel kezdte meg ; programmjául tűzvén ki a kisgazdák anyagi érdekeinek
előmozdítását s egy intelligens kisgazdatársadalom megalakítását. Á kisgazdák
csakhamar belátták hogy ez az egyesület valóban hatalmas támaszt és segítséget nyújt
nekik, s rövid idő alatt ezeren meg ezeren sorakoztak azon zászló alá, amely alatt küzdve,
boldogulásukat és előbbremenetelüket várták, reménylették. Ezen reményükben nem is
csalatkoztak, mert az egyesület vezető férfiai ritka buzgalommal és odaadással mindent
megtesznek, ami a földmivelő nép érdekeinek előmozdítására szolgál. Eredményes
működést leginkább azóta fejt ki az egyesület, mióta dr.Darányi Ignácz földmivelésügyi
miniszter az egyesület védnökségét elvállalta, kinek atyaigondoskodását s jótékony
tevékenységét első sorban a kisgazdák érzik ésméltányolják. Az egyesület élén Wittmann
János, Blaskovieh Ferencz országgyűlési képviselők, továbbá dr. Frecot Menyhért
ügyvéd és Kaushaar Károly állanak. Fáradhatatlan, lelkes munkásságuk folytán ma már
nemcsak Temesmegye területén virágzik az egyesület, hanem áldásos működése kiterjed
Torontál, Arad, Bács-Bogrog vármegyékre is, a melyek területén 120 fiókegyesület áll
fenn 10,000 főnyi taglétszámmal.
Ez az -agilis egyesület, tevékenységének egy ujabb bizonyítékául Temesvárott
folyó évi május hó 26-ától 30-áig egy nagyobbszabásu mezőgazdasági kiállítást rendez.
A kiállítás keretébe fel van véve:
1. szarvasmarha,
2. ló,
3. sertés, ,
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4. baromfi,
5. bor,
6. háziipari czikkek,
7. mezőgazdasági gépek kiállítása. .
Az intenzivebb és jövedelmezőbb szarvasmarhatenyésztés emelése czéljából az
egyesület több éven át Bonyhád vidékéről nagyobb menynyiségü (kb. 600 db) bonyhádi
és szimmentháli marhát közvetített tagjai részére, kik ezeket; részint tisztavérben, részint
a magyar fajtával keresztezve tenyésztették tovább. Az okszerűbb irányban indult
szarvasmarhatenyésztés délmagyarországi képét bemutatni lesz tehát egyik czélja, és
"hivatása a kiállításnak. Díjazás vásár és tejelőverseny is lesz' egybekötve a kiállítással,
amely tekintve a szép számú bejelentéseket, mindenesetre nagy vonzóerővel fog bírni,
annyival is inkább, mert az egyesület tagjai részére kedvező hitelnyújtása által a
szükséges állatállomány megvásárlását teszi lehetővé.
Sokat fáradozik az egyesület,hogy a délvidéki lóállományt,amely tudvalevőleg
különösen Torontálmegyében örvend szép fejlettségnek, bemutassa. ……………….. és
meglehetős nagy lóállomány lesz a kiállításon-annyival is inkább, mert, mint értesülünk,
a román kormány kiküldöttei a kiállítást épen lóvásárlás czéljából akarják meglátogatni.
A mi a Délvidék sertéstenyésztését ületi, említésre méltó, hogy a kisgazdák
leginkább- a mangalicza fajta sertést tenyésztik meglehetős szép eredménynyel, sok
helyütt találni azonban yorkshirei és; berkshirei keresztezést is. Yorkshirei és berkshirei
sertéseket tisztavérben cask a nagybirtokosok tenyésztenek.
A baromfi-állomány javítása czéljából az egyesület a földmivelésügyi
minisztérium közbenjárásával már több éven át évenként nagyobb mennyiségű Plymuthés Langsan-kakasokat osztott ki; az e téren elért sikert lesz alkalmunk szintén a
kiállításon szemlélhetni. Ludra, pulykára és kacsárá - mint értesülünk -szintén .szép
számmal történtek bejelentések.
Az egyesület két év előtt is igen sikerült borkiállítást rendezett, ahol bő alkalom
kínálkozott arra, hogy a borvevő közönség megismerje Délmagyarország kitűnő borait. A
verseczi és fehértemplomi szőlőtelepek úgyszólván már teljesen rekonstruálva vannak s
kitűnő borokat szolgáltatnak. Ez a kiállítás is- meg fogja győzni a vevőközönséget, hogy
az okszerű bortermelésen kivül a borkezelés is helyes irányban mozog.
Háziipari czikkek is kerülnek kiállításra, amelyek előállítására a kisgazdák által,
már régtől fogva nagy súlyt helyez az egyesület, amennyiben minden évben a téli
hónapok idején kitűnő mesterek vezetése alatt háziipari tanfolyamokat rendez, ahol a
nagyszámú. Érdeklődők a legkülönfélébb fonott tárgyak (kosarak,seprűk, kefék)
előállítását sajátítják el.Hogy van-e és minő eredménye az egyesület ezirányu
fáradozásának, a kiállítás fog bennünket tájékoztatni.
Igen nagy érdeklődéssel néznek a délvidéki kisgazdák a gépgyárosok kiállítása elé,
mert aránylag ritkán van módjukban az egyugyanazon fajta gépek összehasonlító
szemlélésére. Mint értesülünk, igen szép kollekcziót fognak bemutatni a m. kir.
államvasutak gépgyára, Kühne, Bácher és Melichár, Hofherr és Schrantz, Geittner és
Bausch, Drössler Károly, Alfa Separator r.-t. Lakos Nándor stb.
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Említésre méltónak tartjuk, hogy a kiállítás védnökségét dr. Darányi Ignácz,
földmivelésügyi miniszter vállalta el és hogy a kiállítás iránt. a legmesszebb menő
érdeklődés mutatkozik, minélfogva örömünkre szolgál konstatálhatni,hogy a délvidéki
földmivelők gazdasági egyletének ez ujabb vállálkozása is a hozzáfűzött várakozásnak
meg fog felelni és mindazokra nézve, kik a délmagyarországi gazdasági viszonyok iránt
érdeklődnek, a kiállítás vonzó erővel fog birni.
L.Köztelek 1901 április 17
Temesvár.
-Mult évi tapasztalatokon okulva, az idén háromszor alkalmaztunk rézkénport,
mely igen jó bevált, mert mig más szőlőkben a lisztharmat tetemes kárt tett, addig nálam
a betegséget egyáltalán nem lehetett észlelni és sem a fürtök izére, sem a kierjedt borra
káros utóhatás ezen uj szernél nem mutatkozott Nagy János, szőlőbirtokos..
L.Köztelek 1901 április 17
-A temesvári trágya nem hat ily módon, mert az végre is nem levén más, mint
szárított és finoman elosztott marhatrágya nem éget. mert ahhoz, hogy égessen nem
adható elég nagy mennyiségben ára miatt.
L.Köztelek 1891 deczember 28
-Az ezredéves kiállításon kiállítási érmet kapott Biléd Antal állati termékei jó
minőségéért.
L.Köztelek 1896 december 5
-A XIX. század végén azonban nagy szőlőszaporító telepek is létesültek az
országban, nagyobb városok környékén …….Temesvár), de az ilyen telepeken
gyümölcsfaoltványokat, sőt díszfákat is termeltek (JESZENSZKY, 1995).
L.Budapesti Corvinus
Singer, Eweig&Go. WIEN, IX/L, Lichtensteinstrasse 59. (saját házában).
Concentrált marhatrágya egyedüli elárusitása, legjobb s legolcsőbb trágyaszer
tartalmának jótállása mellett temesvári és aradi kizárólagosan szabadalmazott gyárakból.
Mindennemű mesterséges " raktára u. m.: Superphosplíat, csont-liszt stb.
L.Köztelek 1896 szeptember 12
-1904-után létesült a Dél-magyarországi Tejszövetkezetek Szövetsége.
L.Az élelmiszer
A 1899 ik év végén a főldmivelési minister támogatásával Temesvárott
megalakított vajtermelési központhoz 60 tejszövetkezet csatlakozott, mint tejszínállomás
és magából ezen egy központból kiszállítottunk mintage 4000 q vajat, pedig a
szövetkezeteknek nagyobb része, csak a tavasz folyamán kezdték meg működésüket.
L.Köztelek 1900 december 22
Gazdatisztül ajánlkozik czukorrépa, .dohánytermelés, tehenészet, hizlalásban ugy a
mezőgazdaság, állattenyésztés, számvezetés minden ágában alapos szakismerettel s jó
ajánlatokkal Hegedűs János Temesvár, Rózsa-utcza 4.
L.Köztelek 1896 november 21
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Temesvári közvágóhíd épült 1905-ben

TesfaluTejesd
-Árpád-kor-i település
-20. században még létező úrilakkal.
L .Wikipedia
Tésöld ma Kisoda Temesvár része
-A községhez tartozik: Kendetelep, Kispuszta (azelőtt Szalay-puszta), Körrétpuszta (azelőtt Leitner, Plausch és Keresztes-puszta, külön nevek alatt), Közép-puszta
(azelőtt Száló-puszta), Mátyás-puszta (azelőtt Kerner-puszta), Öregrét-puszta (azelőtt
Niamessny-puszta).
L. Reiszig
Tolvád
Gyertyánffy kúria-A községben levő régi kúriát Gyertyánffy Kristóf 1790 körül építtette
L .Wikipedia
Torontálkeresztes
-1323 terra Kerestes
-A lakosok hitelszövetkezetet és gazdakört tartanak fenn. E helységet 1868-ban
telepítette László Miklós, a m. kir. közalapítványi uradalom bérlője, 80 teleppel. 1892ben az uradalom újabb 78 telepet osztott szét. Jelenleg a m. kir. közalapítványi
uradalomnak van itt nagyobb birtoka. A község eredeti neve Keresztúr volt.
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-A határbeli egyik dűlőt Öregfalunak nevezik; ennek a helyén feküdt az árvíztől
1871-ben elpusztított Lászlófalva és a Temető dűlő volt a temetője. A községhez tartozik
a Torontál-keresztesi-puszta.
L . Borovszky Torontál
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
887/1901. szám,
Földhaszonbérbeadási hirdetés.
A m. kir. közalapítványi uradalom 1901. évi október 1-től következő birtokait adja
haszonbérbe, és pedig:Az Unip és Ú j l ak községek határában! 851/1600 kat. holdat
házilagos gazdálkodás és egy bérlő lak építésénének: kötelezettség-e mellett 13 évi
Időtartamra.A Keresztes község határában 674/1600 kat. hold házilagos gazdálkodás
kötelezettsége mellett 13 évi időtartamra.A haszonbérbeadások zárt ajánlata
versenytárgyalással egybekötött nyilvános szóbeli árveréseken fognak eszközöltetni, és
pedig .1901. évi Június hó 25-én délelött II órakora Buziási fürdőhelyen székelő közalap,
ker. főtisztség hivatalos helyiségében.
Ezen határnapokra bérelni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy 1 koronás
bélyeggel ellátott és kellő bánatpénzzel felszerelt irásos zárt ajánlataikat, melyekben a
holdankénti megajánlott évi haszonbér összege számokkal és betűkkel kiírandó és
kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérbeadási feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti,
— bértrágyanként külön borítékozva a fenti határidő előtt alólirott főtisztséghez nyújtsák
be a kitűzött határnap előtti napig, mig a határnapon azok az árverési bizottságnak
adandók át, a borítékra feljegyezvén, hogy az ajánlat mely bértárgyra vonatkozik.
Bánatpénzül a bérelni szándékolt birtoktest minden holdja után kettő (2) kor.
Csatolandó az irásos ajánlatokhoz vagy teendő le szóbeli ajánlat megtétele előtt
készpénzben vagy az állam által óvadékképesnek nyilvánitott értékpapírokban.
Oly egyének, kik gyámhatalom vagy gondnokság alatt állanak, úgyszintén a kik az
uradalommal szemben hátralékos tartozatban vannak vagy bármi czimen perben állanak,
az árverésből ki vannak zárva.
Elkésve érkezett vagy utóajánlatok, valamint kellően ki nem állitolt vagy fel nem
szerelt ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Az ajánlattevők közti szabad választási jog az uradalomnak fentartatik.
A részletes haszonbéri feltételek alólirott főtisztségnél valamint azUnip - Újlakira a
törökszákosi és a keresztesire a csákovai közalap, uradalmi ispánságoknál a szokásos
hivatalos órák alatt betekinthetők vagy érdeklődők költségeire lemásolhatók.
Buziáson, 1901. évi junius hó 1-én. M. kir. közalap, gazd. ker. főtisztség
L.Köztelek 1901 június 19
Törökszákos(Cseri)
-A XV. században kastélya volt. Tartozékai: Rugás, Sástó, Kürút= Kirút, Sárosd,=
Sárás, Horgastó=Hargastó, Veresmart=Felesmarta. -Pozsárostó, Berkfalva, Hárombizere.
L .Engel Pál
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-Az ezredéves kiállításon kitüntették jeles minőségű terményekért Rosa József
birtokost.
L.Köztelek 1896 november 28
-„Győrössy Csepreghy Istvánné birtoka. Törökszákos és Temesfalva határában
terül el, 1000 k.-holdon, melyből kert és beltelek 10 k.-hold, a többi szántó.
Gazdasági és üzemrendszer hármas vetőforgó.
-A lóállomány 120; ebből igás 60 muraközi és magyar, urasági 14 orosz és
amerikai keverék, csikó 40, a föntiek származékai, egy percheron, egy muraközi és egy
amerikai mén.
-A szarvasmarha állományból tehén 6 tarka, gulyabeli 40 fehér tehén és 140
különféle, hízómarha 30-40 és 2 magyar tenyészbika.
-A sertésállomány 200 fehér mangalicza anyakocza és szaporulata, 30 kannal.
Nagyszabású sertéstenyésztése számos kiállításon kitüntetést nyert; évenként
nagymennyiségű tenyészanyagot juttat magántenyésztésre és községek számára.
-Van gőzmalma 5 hengerre és 6 pár kőre, egy olajütő malma, egy 10 HP.
gőzcséplő készlete, 5 kévekötő és 2 marokrakó gépe „
L .Borovszky Temes

Györössy Csepreghy Istvánné sertése.

Újbázos
-Újbázosi arborétum - A 60 hektáron fekvő arborétum teljes területe védett. Az
arborétumot még az Ambrózy család egyik tagja: Ambrózy Lajos alapította1903-ban.
Területén a világ minden tájáról való fa és cserje megtalálható
L. Wikipedia
Újbesenyő
-1758-1760 között magyar telepesek érkeznek a faluba.
L .Temes Megyei Tanács-internet

107

Újjózseffalva
-E helységet csak 1882-ben telepítette a kincstár, az Iktár és Sziklás községek
határain elterülő kincstári birtokokon. 1890-ben alakult nagyközséggé, mely alkalommal
gróf Bethlen József temesvári m. kir. állami jószágigazgató tiszteletére Józseffalva nevet
nyert. Lakosai hitelszövetkezetet tartanak fenn és a délmagyarországi gazdasági
egyesületnek fiókja, van itt.
L .Reiszig
Újmosnica
-Újmosnicát 1902-ben a Mosnica melleti erdő egyik tisztásán alapították
Szentesről érkezett Békés megyei magyar telepesek, a régi Mosnicától pár száz méterre.
L .Wikipedia
Újszentes
Vadászerdő- Áll ez 4000 hold tölgyes erdőből, melly szükség esetére a vár
ellátására hagyatott fel, s jelenleg a temesváriak mulató helyéül szolgál egy nagyszerü
vendégfogadóval. Birja a királyi kincstár.
L.Magyarország geográfiai szótára
-1891-ben 133 telepes család érkezik Szentesről.
-„Kötelesek voltak a telepesek a kincstár által ingyen adott területen saját
költségükön községházat,iskolát,templomot,papílakot építeni és fenntartani. Ellentétként
a kincstár 40 hold föld hasznát községi célokra engedni át.”
-”…További 3 éven beül az utcán fasort ,a kertben legalább 20 gyümölcsfát kellett
ültetni.”
-a földek gyökerektől való megtisztítása a –tuskózás-közel két évig tartott. a
község területe kb. 4000 hold.
L .Magyari Etelka
-A községben m. kir. erdőőri szakiskola van. A községbeli két úrilak közül az
egyiket Mokry István 1892-ben emeltette s ez jelenleg Zathureczky Károlyé, a másik
1908-ban épült s ez Fehn Jánosé.
-a határban minden birtokosnak van tanyája, számszerint összesen 76.
-gazdakört és hitelszövetkezetet tartanak fenn..
L .Borovszky Temes
-a gazdakör alapítva, feltehetően 1912-ben ,elnök Mágori Lajos gazda.
-talán a régi gazdakör utolsó elnöke is……..?
Saját megjegyzés
-a lakosok tanyás gazdálkodást folytattak, az első tíz évben hetven–nyolcvan tanya
jött létre. A kisebb gazdák, a nagyváros közelségét kihasználva, zöldségtermesztéssel és
tejgazdálkodással is foglalkoztak A vadászkastélyban a magyar állam 1885-ben erdőőri
szakiskolát alapított, bentlakással. Az iskola 1901-ben új épületet kapott.
L .Wikipedia
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Az első aratás lenne ……….Újszentesen. ?

Első gépi aratás…………Újszentesen ?

Aratás a kollektiv gazdaságban.
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Újszentesi kukorica kasok .

-1900-ban 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
Megjegyzés: Vajon kinek a gazdaságában ? Nem –e éppen a Mokry
Istvánéban ?
Kiss Károly
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Trágyázási és kapálási kísérlet Aponyi Sándor gróf lengyeli uradalmában
-a mult évben Mokry István úr által ajánlatba hozott búzakapálás megkísérlésére is
megbizást kaptam, hogy ezen módot is megpróbáljuk a búzatermésnek lehetőleg
fokozására.
Megvallom őszintén, a kapálás előnye iránt valami nagy reménynyel nem voltam;
minthogy előbbi években Békésmegye szomszédságában lévén állomásom, Mokry Samu
tisztelt barátom kapálás által elıállított nemesített búzájánál láttam azon nagy hátrányt,
hogy a búza igen későn érik, úgy, hogy mások már learattak, részben csépeltek és a
Mokry búzája még mindig zöld volt. Pedig némely esztendőben az utolsó 24 óra
rendkívül sokat határoz a búza beérésénél, főleg ha ennek beérése julius 7–8-ára esik.
L.Vidovszky László
Tolókapa
A tolókapa, népi nevén dikkelő (dikkölő) az elmúlt hetven évben a legfontosabb
hagymaművelő eszköz lett. Sorközművelőként terjedt el, de később gyártottak hozzá
apróhagymába való kést, dughagyma kiemelőt, petrezselyembe való kést, fokhagymatöltögetőt és -kiemelőt.
A lóvontatású ekekapa kicsinyített változataként jelent meg. Az első kézikapáló
ekét a temesvári Mokry István szabadalmaztatta 1886-ban. A szerszám vasgerendelyét
elől kerékkel, hátul kapával és szarvakkal látta el. A kapák angol hengerelt acélból
készültek. Az ekeszarv magassága a kerék és az ekevas beállításával szabályozható volt.
A gyártó cég öt különböző méretű kapával szállította; a sorművelés szélessége 12–18 cm.
Az eszköz kapálásra és töltögetésre is alkalmas volt.

A Temesváron gyártott első tolókapa leírása 1886-ból-könyv.
L.Tóth Ferenc
Riczinustermelés.
A „Délvidéki földmivelők gazdasági egyesülete" elhanyagolt mezőgazdaságunk
emelése érdekében a riczinus termlóst ápolni és a ríczinus magnak jobb értékesítése
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czéljából olajmalmot szándékozik szövetkezeti alapon létesíteni. Az egyesület jól
indokolt beadványnyal fordult ezen vállalat támogatására a földmivelésügyi
minisztériumhoz és junius 27-én a miniszter meg -bízásából Kovácsy Sándor miniszteri
tanácsos és Szánthó Menyhért miniszteri titkár Temesvárra érkeztek, hogy az e napra
összehívott előtanácskozáson részt vegyenek, a riczinusnövény állását és a már néhány év
óta működő Mokry István tulajdonát képező riczinusmalmot megtekintsék.
A földmivelési minisztérium képviselőinek alkalma volt ugy a riczinusnövény
szép állásáról, mint a szövetkezet iránt tanúsított élénk részvételé-ről meggyőződést
szerezni. Az olajgyár létesítése iránt érdeklődők tanácskozásán ezen életbe léptetendő
iparág alapvonalait határozták meg és remélik, hogy a kormány e vállalatot anyagilag is
támogatni fogja. A központi igazgatóság kérésére a kiküldöttek felhasználták az alkalmat
arra is, hogy a „Délvidéki földmivelők gazdasági egyesületének" működéséről behatóan
meggyőződést szerezzenek.Megtekintették a jegyzőkönyveket, a működés egyes ágait
stb. és megelé-gedéssel tapasztalták a mezőgazdaság érdekében elért szép sikert. Másnap
junius hó 28-án egyes községi fiókegyesületet is szemügyre vettek: Gyertyámosról, KísJécsa, Nagy-Jécsa, Csatád, Bogáros, Kis-Ősz, Nagy-Ősz, Nagy-Teremia, Nákófalva
községekbe mentek, azután Nagy-Kikindán át Szegedre, a „Délvidéki földmivfelők gazd.
egyesülete" fiúnevelő-intézetének megtekintésére. Minden egyes községben igen
melegen fogadták, beszédekkel üdvözölték, az egyesületek működéséről a legjobb
informácziókat vettek. –
L.Köztelek 1896 július 8.
Mokry István egy korán érő riczinus féleséget állított elő, mert a riczinus
termesztésének eddigelé a bizonytalanság volt nagy hibája, mert mint későn érő növény
gyakran elfagyott. Mokry Temesvár mellett hüvelyező gépekkel felszerelt kis olajgyárat
állított föl s az általa kiosztott mag után termelt riczinust tokostól veszi meg a gazdától s
igy a termelőt a riczinus mag kihüvelyezésének munkájától is megkíméli. L.Köztelek 1896 július 16
-Meg kell még említenem, hogy a mult évben vetésemet ellepte a földibolha, ezt is
behintettem riczinus műtrágyával és azonnal megszűnt a bolharágás, a Vadászerdő
községben létesült riczinusolajgyárban alkalmazott munkások pedig kertiveteményeiket,
nevezetesen a káposztaféléket mentik meg a bolháktól a riczinustrágyaliszttel való
behíntés által.
Mokry István
L.Köztelek 1898 április 20
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Telepesek.
Újvár
-1851-ben Szeged környékéről magyar családok érkeznek.
L.Temes Megyei Tanács-internet
-Itt működött a hatalomváltásig Magyarországi Földművesek Országos
Szövetségének egy csoportja
L . Berkeszi István dr
-E helységet 1785-ben gróf Buttler János Heves vármegyéből, Erdőtelekről
behívott magyarokkal telepítette be s nekik 60 telek földet adott haszonbérbe. Mivel
azonban e földeket folyton a Berekszó és a Béga áradásai ostromolták, a lakosok Ótelekre
költöztek;………
-Bauer László és Kádi Miklós gőzmalma,
L. Magyarország Geográfiai Szótára
Valkány
-A községben egy úrilak van, melyet a gróf Batthyány család építtetett. A XIX.
század közepén Rónay Lászlóé volt, de 1893 óta Weiler Rezsőnéé. Az úgynevezett
Simon-majorban van Schwarz Lajos emeletes szép kastélya, melyet 1898-ban építtetett
„……..hitelszövetkezet és egy gőzmalom, mely Kozma Antalé. A községhez tartozik
Kissimon-puszta, továbbá Nagykocsóhát, Nagysimon-puszta, Imre-puszta, Dózsa-tanya,
Ernő-tanya, Koreck-tanya, Kiskocsóhát, Lujza-tanya, Ürs-puszta és Weiler-tanya.”
L .Wikipedia
Varjas
-Az ezredéves kiállításon kitüntették a község előljáróságát jó termelésért.
L.Köztelek 1896 november 28
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Vásáros-valamikori neve Czikóvásárhely.
-1488: Bodofalwa Czikóvásárhely kastély tartozéka (Cs 2: 12, 28).
L Erdélyi helynévkönyv
-Vásároson 63 telepesnek a magyar kincstár összesen 1.051 kat. hold 800 ölnyi
ingatlant adott el. Ebből a telepesek kezén maradt 284 kat. hold 400 öl szántó, 1 kat. hold
gyümölcsös és 31 kat. Hold belsőség. Kisajátítottak 735 kat. hold 400 öl szántót a
román hatóságok.
L. Baranyai Zoltán
Vecseháza
-Határa részint róna, részint hegyes; gyümölcse elég;………
L. Wikipedia
Vejte
-Vejte Árpád-kori település…….
L. Wikipedia
Tiszavidéki búzát keresek megvételre.
Ajánlatot és mintát legalább egy kilót kérek beküldeni.
Králik Istvánnak Vojtekre Temes-megye..
L.Köztelek 1896 szeptember 16
Vadászatra jól betanított 2 drb nagyobb fajta vadász-tacskót, vagy kisebb fajta
kopókat keresek megvételre. Ajánlatok Králik Istvánnak küldendők Vejtek Temesmegye.
L.Köztelek 1896 október 28
Végvár
-1790-1794 között Csongrád,Békés és Csanád megyékből 78 magyar család
érkezik
L Temes Megyei Tanács –internet.
-„ Bor az akkori időben annyi termett Végváron ,hogy dacára a nagy
fogyasztásnak ,még sok eladásra is került...........minden házhoz........egy hold szőlőföld is
tartozott....... Összesen 168 lánc föld szőlőföld volt akkor kitűnően megművelve,mely
holdanként átlag 30-40 akó bort termett.:de voltak esztendők is amikor 60-80 akó kitűnő
bort”........ termett” Ez tartott 1869-ig.
-„ A termények minden fajtája megtalálható itt................Terem itt bánsági búza,
rozs, árpa, bükköny ,tengeri,melyeknek a piacon mindig meg van az ára. ,mert a minőség
jó. „ …..” van a faluban 527 ló, 301 tehén, 167 sertés, 4 drb ökör, 75 drb csikó, és 161
borjú „
-„A gazda okszerűen
munkálkodik szakekével szánt, gőzcséplővel
csépel,vetőgéppel vet,aratógéppel arat.”
Fontos helyi termékek: a karvastagságú magyar torma,mellyel a z asszonyok az
egész környéket eltudják látni.”Ezen nevet az oláhság..........a nagy mennyiségben vadon
termő torma után adta a községnek.” Egy másik helyi termék az….” oly szép ,óriási fejű
és oly bőven termő mákja ,mily széles Magyarországnak …...s melyből egy kéve az
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országos kiállításra is …., felküldetett „ „ És a kerítéseinket elborító ,s a kerítés mellé
ültetett s magas fáinkra felkúszó gyönyörű komló”
L. Szmida Lajos – Nikolényi István
- Gazdakört tartottak fenn.
L .Borovszky Temes
-1898-ban 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
-Határa 8701 hold 540 négyszögöl, mellyből szántó 4000 hold 1420 négyszögöl,
rét 1261 hold 360 négyszögöl, legelő 582 hold, szorgalom föld 164 hold 800 négyszögöl,
erdő 1000 hold, irtás alá való cserjés 819 hold 1550 négyszögöl, belső telkek 324 hold
1340 négyszögöl, három malomkert 12 hold, temető 4 hold, kutaknál marhalegelő 78
hold, 1320 négyszögöl, ország s más utak 419 hold, haszonvehetlen 34 hold 150
négyszögöl. Urbériség 4971 hold. Majorság: szántó 635 hold, legelő 112, cserjés legelő
250, kivágások 124 hold, kaszálló 180 hold, erdő 1000 hold, irtani való cserjés 569 hold
1550 négyszögöl. A föld sürü agyag, melly a vizet nehezen veszi be, s ezért a viznek
szüke van. Buzát, zabot és kukoriczát terem. Szokásból hetivásárt minden szerdán tart.
Birja b. Sina György
L.Magyarország Geográfiai szótára
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Cséplés 1937-ben a Tóth János tanyáján.

Vizesd
-A településen egy kastélyszerű épület van, melyet még gróf Markovich Miklós
építtetett a 18. század végén. Ide tartozott: Nagyvizesd-puszta, Kis-puszta és Milevamajor is.
L. Wikipedia
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
Zséna
-Halaváts Gyula (Zséna, 1853 július 7. – Budapest, 1926 július 29.) - a Bánság
geográfusa itt született a településen
Bérbeadó birtok.
Krassó-Szörény vármegye Zséna községében, haláleset .folytán azonnal bérbeadó
egy a Temes folyam mellett fekvő 1300 katasztrális holdnyi birtok, áll pedig körülbelül
30 hold szilvás és veteményes kertből, 773 hold szántó, 400 hold, cserjés kaszáló és
részben legelőből, 80 hold erdőből. A halászati és vadászati jog, továbbá a birtokon levő
telepesek kötelezett rész, mely 720 munkanapból .áll, szinte a bérlőt illeti. Ezen birtok,
mely 10 béres lak és gazdasági épület van 6600 frtért bérbe adatik és folyó év augusztus
hó 14-ig mikor megtekinthető. Az állam vaspályavonal megállóhelye a községben van.
Czim a kiadóhivatalban.
L.Köztelek 1896 augusztus 15
Megjegyzés :A földbirtokos ebben az időben feltehetően a Markovics család.
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Zsombolya

-„…régenten Zsombolyának neveztetett, földes Ura a’ Kir. Kamara, ………….
fekszik Hajfeld, Czernya, és Gyertyánoshoz nem meszsze, határja 4 fordúlóra van osztva,
terem leg inkább tiszta búzát, és mindenféle veteményt, földgye fekete agyagos, erdeje,
szőleje nints, piatza T. Becsén.”
L. Vályi
-„a mezőgazdaság elsődleges fontosságú. A mezőgazdasági terület 9735 ha, amiből
97% szántóterület, 3% legelő és rét.”
L. Zsombolya honlapja.
-A 19. század közepétől kezdődően indult meg hazánkban a tejgazdaság fejlődése.
Ekkor olyan tejgazdaságok jöttek létre, melyek a friss tej értékesítésével foglalkoztak. A
1870-es években létesült tejgazdaságokban már a vaj- és sajtkészítés is megfigyelhető.
Az elsők között volt gróf Festetics György gazdasága, majd gróf Csekonics zsombolyai
uradalma.
L.Az élelmiszeripar
Gróf Csekonics Endre zsombolyai uradalma.
-„Ez az uradalom nem csupán kiterjedésének nagyságával imponál, hanem egész
gazdálkodási rendszerével is, és nem csupán vármegyénkben vezet gazdálkodásának
belterjességével és tökéletes reálitásával, hanem az egész ország legjelentékenyebb
uradalmai között is egyik vezető helyen áll …......a legutolsó 1909. évi budapesti
országos tenyészállat kiállításon következő díjakat nyerte:
1. Az Esterházy Miklós Móricz gróftól adományozott tiszteletdíjat ama tenyésztő
számára, a ki a legtökéletesebb eredményt tudja felmutatni, legalább négy nemzedéken át
Magyarországon tenyésztett tejelőfajta tenyészetében. Díj 1000 K. (Műtárgy: 1. álló óra)
Kiállítva: 12 drb. tehén, 4 szopós borjúval.
2. I. Csoportban. Magyar fajta szarvasmarha, a) Alföldi jelleg (nagytenyésztők
részére József főherczeg tiszteletdíja. Az e csoportba tartozó legkiválóbb kollekczió
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díjazására. Díj: 1000 K. (Műtárgy: 1 hármas kutya-csoport). Kiállítva 2 öreg bika, 1
három éves bika, 12 tehén, 4 négy éves üsző; a tehenek alatt 4 szopós borjú.
3. Földmívelési miniszter díja: c) Bivalyok: I. bikadíj (300 koronás műtárgy).
Kiállítva 1 három éves bika: 12 tehén, 8 szopós borjúval.
4. V. Tájfajta szarvasmarha. Gróf Wenkheim Géza tiszteletdíja az e csoportba
tartozó legkiválóbb kollekczió díjazására. Díj: 1000 K. (Műtárgy: -Az arató- kép).
Kiállítva: 12 drb. tehén, 4 szopós borjúval.
5. Juhkiállítás. III. Angol húsjuhok és keresztezések. Dreher Antal tiszteletdíja, az
e csoportba tartozó legkiválóbb kollekczió díjazására. Díj: 500 K. (Műtárgy). Kiállítva:
10 öreg, 10 két éves czigája hampshire-anya, 10 szopós báránynyal.
6. Sertéskiállítás. I. csoport: Hazai kondor. A földmívelési miniszter tiszteletdíjai:
III-ik kandíj (100 koronás műtárgy). Kiállítva: 6 két éves, 6 egy éves kan. I-ső koczadíj.
(100 koronás műtárgy). Kiállítva: 16 két éves kocza. II. csoport. Húsfajta sertés. A
földmivelési miniszter tiszteletdíja: I-ső koczadíj (100 koronás műtárgy). Kiállítva: 1
három éves kan, 5 egy éves kan, 6 öreg kocza, 4 egy éves kocza. „
-„A birtok nagysága............. 38.902.6 kat. hold. Ebből: kert és beltelek 732.4,
szántóföld 32.486, kaszáló 827.4, legelő 2097.5, erdő 945.6, szőlő 2.2, nádas 35, adó alá
nem eső utak, árkok 1786 kat. hold. A talaj mélymívelése két garnitura Fowler 2
géprendszerű gőzekével és az E: M. G. G. r.-t.-tól beszerzett egy géprendszerű
garniturával történik. Van ezenkívül 20 db 8 és 9 HP gőzcséplőkészlet és 22 aratógép. „
-„Növénytermesztése az őszi és tavaszi gabonaféléken felül kiterjed:
-a czukorrépa termesztésére (1200 kat. hold),
-a kendertermesztésre (1082.2 kat. hold, mely az uradalom kenderkikészítő telepén
nyer feldolgozást),
-lenre (300 kat. hold),
-dohányra (449 k. hold),
-repczére és takarmányfélékre (tök, répa, zabos bükköny, vörös here, luczerna,
baltaczim, mohar és csalamádé); a takarmánytermesztésre fordított terület összesen
mintegy 5000 hold, a természetes és mesterséges kaszálókon és legelőkön felül. Az
uradalom 6-os és 10-es forgókkal van kezelve. A luczerna forgón kívül vettetik. A
trágyázás tengeri, czukorrépa és kender alá történik. A talajelőkészítés a most említett
növények alá tarló hántásból és mély gőzeke-szántásból áll. A takarmányföldek alá csak
mély gőzekeszántásból áll a talajelőkészítés. Búzát 2 vagy 3 szántásba vetnek,
kapásnövény után egy szántásba.
Tiz éves átlagtermése :
-őszi búzából: 9.57;
-árpából: 11.91;
-zabból 11.53 q;
-dohányból 6 q;
-szálkender 35.11 q;
-kendermag 2.40 q;
-luczernamag 1.64 q.
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Az 1911. száraz év átlagtermése a következő volt: őszi buza 10.50 q; árpából 11 q;
zabból 12 q; 1910. évben szemes tengeriből 12 q; dohány 6 q; kender 40.6 q; kendermag
3 q; czukorrépa 190 q; luczernamag 2 q. „
-„Az uradalom állattenyésztéséből első helyen említendő a nagyszabású, gyönyörű
tehenészet.
Ez áll: berni, fryburgi, simmenthali és bonyhádi tenyészetből, allgaui tenyészetből
és különböző keresztezésekből -összes létszám 3794 drb.-Az e tenyészetekből nyert tejet
az uradalom Temesvárott, (ab Zsombolya 17 fillér), Nagybecskereken házhozszállítva
(átlag) 22 fillér) és Zsombolyán értékesíti nyerstejként, kisrészben pedig vajjá (naponta
10-24 kg.) dolgozza fel. A fejős tehén létszám 627 drb., s ezek után a napi fejési átlag:
4184 liter.
A magyar gulyabeli szarvasmarhatenyésztés (létszám 1524 drb.) A tenyészbika
134 és a bivaly 319.
A lótenyésztés iránya: angol félvértenyésztés és Nonius igásló tenyésztés. Az
összes létszám 672 drb. Nevezetesebb anyakanczák: Sister; Menyecske, apja Harmatos;
anyja Jung Praesident; Trilby (saját nevelés), apja Sorrento, anyja Jung Tündér; Jung
Sister, apja Fenrother, anyja Sister; Menyasszony, apja Fenrother, anyja J. Margery.
Nevezetesebb mének:Papyrus Angolországból importált. Mogyoró saját nevelés, apja
Fenrother, anyja Marmosette.
A sertéstenyésztés tisztavérű mangalacza és jorkshirei tenyésztésből és ezeknek
keresztezéseiből áll. A sertésállomány: 3789.
A juhászat rambouilette fésűs tenyésztésből, továbbá Raczka és Hampshire down
keresztezésekből és tisztavérü Raczka tenyésztésből áll. A juhállomány 4829.
-A tenyésztéseken kívül nagyszabású hízlalást is végez az uradalom. Évenként
mintegy 400 drb. tarka és magyar szarvasmarhát állit hízóba.
-Van az uradalomban öt gazdasági malom; egy villamos, 3 gőz és egy
benzinmotoros erőre, 10 kővel. Van egy villamos központi-telep, mely a gazdasági
gépműhelyeknek, három tehenészetnek, egy jéggyárnak, fürészelőnek és kőtörőnek s a
kovácsműhelyeknek szolgáltatja az áramot. Az uradalmat 60 km. hosszu mezei vasút
hálózza át.”
L. Borovszky Torontál
-A zsombolyai gróf Csekonics-félék 51-42 a gyapju randamentje/ (a szénkéneggel
tisztára mosott, teljesen száraz gyapjú anyag 17% nedvesség hozzáadásával)
L .Dr. Szentkirályi
-Különösebben feltűnő eseménynek jelezhető, hogy Csekonics Endre, zsombolyai
uradalmának kiváló minőségű, zsirban nyirt fésűs gyapját, 289 zsákot a brünni
Offermann vásárolta meg 62 frtjával.-Egy budapesti gyapju aukciónL.Köztelek 1896 július 11
-Állattenyésztési felügyelő kinevezése. A hivatalos lap egyik legutóbbi száma a
következő kinevezést hozta: Sierbán Jánost, a zsombolyai uradalom tiszt-tartóját a
budapesti kerületbe kerületi állattenyésztési felügyelővé kinevezte
L.Köztelek 1896 augusztus 5
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EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS.
-Díszoklevelet kap gróf Csekonics Endre nagybirtokos Zsombolya.
L.Köztelek 1896 november 4
-Az uradalomnak egész területe majdnem egynemű, sok humuszanyaggal
kevert homokos, elegendő mésztartalmú, szelid vályogtalajjal bir, át nem eresztő agyag
altalajjal. Helyenkint csekélyebb kiterjedésű tőzeges talajok is vannak, amelyek a
legkötöttebb agyagon feküsznek. E talajok csekély termékenysége a gőzekemivelés által'
jelentékeny mértékben emelkedett.
-A zsombolyai uradalom, mint tipikus alföldi gazdaság a szemtermelésre van
alapítva,' mi amellett kivált az utóbbi időben az állattenyésztés, kivált a
szarvasmarhatenyésztés mind nagyobb kiterjedésben karoltatván fel, a takarmánytermelés
jelentékeny mértékben foglal tért. A szántóföldnek használt terület a saját kezelés alatt
álló részletekben 28.014 kat. holdat tesz ki, kertek és majorsági beltelkek 1017, rétek
1867, legelők 2228 és az erdősitett .területek 815 kat. holdat foglalnak el. Az uradalom
400 holdas négyszögekre van felosztva, amelyek egy és két soros faültetvénynyel vannak
körülvéve. Ezen részletek :, azután a forgók könnyebb beoszthatása és az arányosság
végett keresztbefutó utakkal 16 egyenkint 25 hold nagyságú táblákra vannak ismét
felosztva. Minden 400 holdas részlet közepén 6 hold nagyságú faültetvény van részhen a
fanyerés, részben a vadkimélés és vadtenyésztés czéljaira.
-Az uradalom saját kezelése alatt álló szántóföldeken a kedvező talajviszonyok és a
gözkultura térfoglalása következtében teljesen szabad gazdálkodás folyik, helyenkint
azonban ott, ahol a régebbi müveles "következtében a talaj már gondosabb kezelést és
bővebb trágyázást igényel, hetes, kilenczes, tizés és tizen-kettes vetőforgók,
alkalmaztatnak. Őszi buza 10.413 kat. holdon (az uradalmi kezelés alatt álló terület
37,19%-án), őszi rozs 77 holdon (0,22%), tavaszi buza, árpa, zab és magbükköny
363holdon (8,440/o) termeltetik, a kalászosok' tehát a szántóföldek 45.83%-át foglalják
el. Luczerna, vöröshere, bükköny, csalamádé, takarmányrépa és mohar 4.4o4 holdon
(15,74%), kender 426 holdon (1,53%) . termeltetik, a fekete ugar. pedig 750 holdat
(2,68%) tesz . ki. Ezenkívül a feles, harmados és szegődményes tengeri földek 865,3
holdat, dohány 565 holdat, burgonya 186 holdat," mindössze 32,22%-ot tesznek ki, ugy
hogy a .takarmány és.a kapás. .. növények az ugarral-együtt a házi kezelés .alatt levő
területnek 54,17°/o-át foglalják el. !Évenkint mintegy 2200 hold (7-8°/o) trágyáztatik
meg kizárólag istállótrágyával. A trágyázott terület 'Ugyan nem nagy, de ennek
mágyarázata az ottani talajoknak rendkívüli termékenységében és a gőzeke-mivelés mind
nagyobb mértékű térfoglalásában rejlik. Bizonyítják különben ezt az uradalom
átlagtermései, a melyek 10 évi átlagban a következők: őszi buza 9,22 q, tavaszi buza ;
8,50 q, rozs 10,05 .q, árpa 10,43.q, zab 11,30 q, tengeri 10,50 q, kenderkóró 40,00 q,
zabos-bükköny széna 15, 18 q, moha-rsz'éna 25,00 q. ! rétiszéna 4-50 q, mesterséges,
füvesek szénája 9-10 q,
-A zsombolyai uradalomtól származik a szálas zöldtakarmányoknak a zsombolyai
módszer szerint való erjesztése és télire való konzerválása. Ezt a takarmánykonzerválási
módszert, mely egyszerűsége olcsósága és biztossága által tűnik ki, rövid néhány év alatt
az egész ország megismerte és gyakorolja. Leírása . e helyütt teljesen fölösleges volna,
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elég legyen csak annyit megjegyezni, hogy a zsombolyai uradalomban is a csalamádé
képezi a zsombolyázás legfőbb anyagát, ujabban azonban a , fükeverékeket és a zabos
bükkönyt sőt a lóherét (kivált, ha a lóherehernyó: cocciarius septempunctata fellép) is
„nagyobb, mennyiségben zsombolyázzák, ha a kedvezőtlen esős időjárás .miatt a
szénakészités koczkázottnak látszik……..
-…….igen. sok küzdelmei voltak a felfakadó belvizekkel. Ezek eltávolítására a
mélyebben fekvő. területek csatornáztatván,, három szivattyú állomáson távolittatik el a
belvíz az Ó-Bega csatornájába.
-Ezenkívül az, uradalomnak a Bega csatornától távoleső mélyebb területetei
belvizeinek ..elvezetése a fenti módon lehetetlen , lévén,, a csatornák a. földsánczokkal
körülvett 50 hold nagyságú víztartóba szájazva(vezetve), a belvizeket ily módon
távolítják el.
-Az uradalom rendszeresített igáserejét 37 négyes, 20 kettős és 21 egyes lófogat,
225 négyes ökörfogat képezi; a tartalék és tiszta lófogatokkal a tartalékökrökkel és
bivalyokkal együtt az összes igásállat-létszám tehát a következő : 244 ló, 952 ökör és 82
bivaly. E fogatok végzik az összes, meglehetős sok fuvarozást és a talajmegmivelést. Ez
utóbbi munkálatnál kivált azonban az őszi mélymivelésnél két kettős lokomobilu
.Fowter-féle gőzeke garnitúra segédkezik. Egy-egy garnitúra évenkint átlag 147 napig
van munkában, mely idő alatt átlag 1653 kat. holdat szánt meg 15—25 cm. mélyen, egy
napra tehát átlag 11,2 hold esik, amelynek átlagos költsége holdankint 4 frt 67 kr, mely
költségben azonban a gépek amortizácziójának és kopásának hányada nem foglaltatik. A
gőzekével elsősorban a már hosszabb idö óta mivelés alatt álló területek mély mivelése,
.eszközöltetik, továbbá, .azoké, a melyek a majoroktól távol feküdvén, a trágyázást
nélkülözni kénytelenek. Ezenkívül a tőzeges területeknek az altalajjal való keverése
szempontjából ezek. mélyszántását is, a gőzekék végzik, végül gözekék végzik az összes
fekete ugaroknak a szántását is.
-Az uradalom állattenvesztésére ménesből, gulyákból, juhnyájakból és csürhékből
áll.
-A lótenyésztés két ágra oszlik. Egyik a ménesbeli tenyésztés, a mely a tulajdonos
gróf és családjának luxus lovait, részben azonban gazdasági lovakat is tenyészt, a másik a
gazdaságban alkalmazva levő lovak után tenyésztett gazdasági lótenyésztés.
A luxusménes a Zsombolyától mintegy 7 kilométerre fekvő Julia-majorban, egy a
becskereki országút mellett kies ligetekkel, fákkal beültetett legelőkkel és kifutókkal bíró
majorban van. Az első ménest még az uradalom első tulajdonosa Csekonics József gróf
táborszernagy 1785-ben alapította, ezt azonban 1819-ben elad-ták. A jelenlegi ménes
alapját 1828-ban Csekonics János gróf a Károlyi István gróftól vásárolt 10 nemes
kanczával és a Jankovics István terezováczi méneséből szerzett 20.darab magyar
anyakanczával alapította meg, amelyekhez 1830-ban 8 drb félvér angol vadászlovat vett
és Rospin angol telivér kanczát szerezte. Azóta számos kiváló telivér és félvér mén
használtatott a ménesben, a legutóbbi években az állami ménesekből bérelve vagy az
illető kiváló ménekhez fedeztetés végett küldve. 1887-ben vásároltatott Angliában a
magas félvér Young-President angol mén, mely 165 cm, magasságával, erőteljes
csontozatával, korrekt testalkotásával és kitűnő me-nésével, mely tulajdonságait utódjaira
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kiválóan örökítette át, kitűnő szolgálatokat tett a ménesben………... A luxus-ménes
jelenlegi állománya 126 drb, melyek között egy telivér angol mén, egy telivér arabs mén,
9 angol telivér anyakancza, 20 angol féivér anyakancza, 4 eredeti irlandi anyakancza és
több más kancza van, a többi a különböző évjáratú csikókból áll.
-A kanczákat januártól májusig fedeztetik. Az összes kanczák a telivérek
kivételével az egész éven át a leellés előtti hat hét kivételével folytonos használatban
vannak. Az összes lovak tavasztól az ősz végéig a szabadban tartózkodnak a ménesudvar
füves legelőin. A csikókat a legelőre hajtás előtt minden nap 11/2 óráig egy erre a czélra
készült külön kifutóban erősen meghajtják részben a tüdő és szívműködés fejlesztésére,
részben a végtagok edzésére, részben pedig a meghizás elkerülésére. . Az összes csikók
nevelésénél az edzettségre igen nagy súlyt fektetnek, azért minden Időben minél többet
tartózkodnak a szabad levegőn.
-Az anyakanczák takarmánya első sorban attól függ, hogy vemhesek-e vagy nem
és munkát végeznek-e ? A vemhes kanczák a munkaidő alatt naponkint 10 liter zabot és 7
kg, szénát kapnak, ha a munkától felmentetik a kancza, akkor, csak 5 kg. zabot kap. A
csikók közül a 4 évesek 4 .kg. zabot és szénát, a 3 évesek 6 liter zabot, a 2 évesek 8 liter
zabot és 3 kg. szénát kapnak. A választott csikók pedig ad libitum, mig a 2 évesek fenti
adagját egy éves korban elérik.
-A gazdasági lótenyésztés csak 1866. kezdődött. Alapját részben a tulajdonos
nehéz kocsilovaiból, részint vétel utján szerzett nehezebb kanczák képezték, melyek
Midhope később Jámbor, majd a Deutscher Michel után nevelt Német Misica az
uradalom luxus ménesében nevelt félvér ménekkel fedeztettek később a nehezebb
igáslovak tenyésztése szem-pontjából Pride of England nevü normanni mén béreltetett az
állami méntelepektől. 1879-től az államtól bérelt mének között a Noniusok nagy szerepet
visznek, úgyszintén a csőszteleki és m.-czernyai áll. fedeztető állomásokon levő egyéb
angol félvér mének is. A gazdasági lótenyésztés anyagát ma kizárólag az igás kanczák
képezik, melyek folytonosan munkában vannak s csak a vemhesség utolsó idejében levő
kanczák mentetnek fel a nehe-zebb szolgálat alól.
-A gazdasági ménes csikói elválasztásuktól fogva folyton a legelőn vannak. Télen
ugvan istállóba kerülnek éjjelre, de ez csak egy tágas, szellős szín, az melyben éppen,
hogy ,a zord időjárás ellen vannak megvédve. Takarmányozásuk ezen csikóknak is
kitűnő, hogy az edzettség mellett fejlődésük biztosított legyen. Zabot azonban csak két
éves korukig kapnak, akkor a zab adag helyét 5 liter jó minőségű csöves tengeri
helyettesíti.
-A szarvasmarhatenyésztés szintén két irányú. Az uradalom u. i. magyar marhát és
tarka nyugati marhát tenyészt. Az első fedezi az uradalom igáserőszükségletét, a második
a tejtermelés: mellett a hizó anyag egy nagy részéi is szolgáltatja………... Elég, ha
megjegyezzük, hogy ilyen kezelés és tenyésztés mellett ezen kiváló hazai állatfajtá-nak
minden előnye érvényesül és kiváló ered-ményeket nyújt.
-A tarkamarha részben feketetarka és vöröstarka berniből, részben krassó-szörénymegyeí pinzgaui vérrel biró tájfajtából, ujabban pedig ez utóbbinak felhagyásával
bonyhádi tájfajtából áll, melyet tisztavérü szimmenthali bikákkal nemesítenek.
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-A bivalyok az uradalom nehéz közlekedési viszonyai között szinte
nélkülözhetetlenek; a cséplőgépek szállításánál a gőzekéknek vízzel való ellátásánál s
egyéb nehéz fuvaroknál erejükkel az ökrökön túltesznek s a mennyiben a fuvarozás
gyorsasága nem feltétel, megbecsülhetetlen szolgálatokat tesznek, ezenkívül rend-kívül
elégülékenyek és edzettek ugy, hogy még oly takarmányt és legelőt is értékesítenek, a
mely különben teljesen veszendőbe menne. Ezek a körülmények bírták reá az uradalmat,
hogy a bivalytenyésztést is űzze. Jelenleg 82 igás bivaly mellett két bikából 17 tehénből
és 32 különböző korú borjúból ál! a bivaly állo-mány.
-A juhtenyésztés magyar fésűs juhokkal és a javított bánáti czigája juhokkal űzetik.
Az elsőnek a czélja a gyapjutermelés, melyet teljesen extenzív módon űznek. E mellett az
eredmény azonban kielégítő, mert darabonkint 3'50—3’75 kgr. mosatlan gyapjú nyiratik,
melynek q.-ját a budapesti gyapjuaukczión 60—62 frtért szokták értékesíteni. Evenkint
1000 darab 21/2 éves ürü a legelőről minden egyéb feljavítás nélkül szokott eladatni
páronkint 18—20 frtért 90— 100 kgr. élősulylyal. A bánáti czigája juhok a hústermelés
czéljából tenyésztetnek. Ezek nagy testtel és igen jó formákkal bírnak, amelyet még a
hampshiredown kosokkal való keresztezés nagy mértékben javított. A gyapjú ugyan
silányabb, mint a fésűsöké, azonban a hus, mely a fagygyuval egyenletesen és
mérsékelten van átszőve, kitűnő minőségű, miért is ugy a külföldi kivitelre, valamint a
belföldi fogyasztásra igen keresettek. A 2 l/2 éves ürük a legelőről páronkint 110—115
kg. élősúlyban 20— 2.2 frtért adatnak el. Egy-egy juhnak gyapju-termelése 2'50—3'00
kgr., mely. a budapesti gyapjuaukcziókon 50—55 frtért szokott mosat-lan állapotban
eladatni.
-A sertéstenyésztés anyagát kizárólag fehér szőrű magyar kondor sertés képezi,
amelyek eredetileg Kis-Jenőről szereztettek be. A törzs-állomány 400 tenyészkoczából és
60 kanból áll. A jó tenyészanyag nyerése végett az üzekedés idejében a legjobb 100 db 2
1/2 éves kocza kiválasztatik és ezek a legjobb és leg-szebb kanokkal fedeztetnek és a
tenyészkocza-állomány csakis ezeknek- malaczaiból egészíttetik ki, mélyek azután egész
külön kezeltetnek a többi malaczoktól, amelyek eladásra vagy hizlalóba kerülnek. A
malaczozás deczember-ben történik és egy kocza átlag 5 malaczot vet. A malaczokat 12
hetes korukban választják el és ekkor történik a kanok kiherélése és a kóczamalaczok
miskárolása, valamint az orbáncz elleni védőojtás is. Ezután az összes malaczok nem és
kor szerint 400 főből álló csapatokba különittetnek el és külön szellős helyiségekben
tartatnak. A tenyésztésre kiválasztott malaczok egész külön tartatnak és egyéves
korukban alapos selejtezés alá kerülnek, amelynél a koczáknál különös gond for-dittatik a
csecsbimbók épségére, mert azt a tapasztalatot tették, hogy a 3—4 hónapos korukban
beojtott malaczok csécsbimbói az ojtás következtében elpusztulnak.
Az uradalom tisztjeinek és cselédségének hizott sertései előállítására, továbbá a
szegődményileg kikötött szalonna, hús és zsír fedezésére Júlia majorban egy kisebb
hizlaló is rendeztetett be, ahol. 4—4 1/2 hónapi hizlalás útán 180—260 kgra hiznak meg
az állatok és egy q. keveréktakarmányt 5 ,frt 7'7" krral értékesítünk. Az uradalom sertései
különben igen edzettek és egészségesek, amit az bizonyít legjobban, hogy a kőbányai
sertésvész uralkodása idejében az uradalom sertései között a sertésvész csak csekély
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mértékben pusztított, holott a körülötte fekvő szállásokban majdnem az összes állomány
elpusztult. Az összes sertés-állomány jelenleg 3568 darab.
-Az uradalom egy külön gépjavító mühelylyel bír, ahol az összes gazdasági gépek
és eszközök a tél folyamán alapos javítás alá kerülnek, ahol azonban egyszersmind az
uradalom által szükségelt egyszerűbb gépek és eszközök el is készíttetnek.
-Meg kell még emlékezni az uradalom valóban mintaszerű vezetéséről is, mely a
tulajdonos grófnak közvetlen felügyelete alatt egy jogi és egy gazdasági igazgatóból és
egy felügyelőből áll. Ezeknek rendelkezése alatt áll egy műszaki tanácsos-, egy
számvevő, egy intéző, 10 kasznár,2 két ispán, hét írnok, 5 gyakornok, 1 irodatiszt, 1
díjnok, 3 orvos, 1 állatorvos, egy műhelyvezető, 4 főkertész, egy vadász, egy
istállómester, és három néptanító. A gazdaság összes, állandóan alkalmazott éves
cselédsége 692 .férfiból áll, akikhez még évenkint 4—5 hónapon át mint-egy 80 hónapos
cseléd fogadtatik föl.
-…..az uradalom, ahol az összes intézkedések czélszerüek, a berendezések
megfelelők, de nem fényűzők, ahol a talaj őstermő ereje a munka szorgalmával
párosultan olyan eredményeket idéz elő, a melyek még a mai nehéz gazdasági viszonyok
között
is biztosítják a jövedelmezőséget. A német gazdák.ez uradalom
tanulmányozásával a magyar Alföldről igaz fogalmat nyerhettek és láthatták, hogy az
országnak még a legáldottabb vidékén is a gazdálkodási viszonyok nehezek, nem kell
tehát annyira félniök Magyarország mezőgazdasági versenyétől, mint inkább velünk
együtt szövetkezve védekezniük kell nekik is az orosz és a dunamenti, valamint a
tengerentúli államok versenye ellen. De felejthetetlen marad ez az uradalom a német
vendégek előtt azon fényes és valóban szívélyes vendégszeretet miatt is, melyet a
tulajdonos Csekonics Endre gróf a német gazdák látogatása alkalmából irántuk tanúsított.
Az a számos elismerés, a melylyel a tulajdonos grófot elhalmozták, csak egy kis
része azoknak az érzelmeknek, a melyekkel ugy a német vendégek, valamint a jelen volt
magyarok is a vendéglátó gazda és törekvései iránt, viseltetnek.
L.Köztelek 1897 június 2
Az ezredévi kiállításon jó közremüködésért kitüntették Bezuk Lajost uradalmi
igazgatót és Bubics József uradalmi igazgatót orzsággyűlési képviselőt.
L.Köztelek 1896 november 28
-A kiállított óriási hosszúságú, többnyire 3—4 méteres kenderkórókevékről --kiállítva gróf. Csekonics Endre zsombolyai uradalma,………/a Szegedi mezőgazdasági
kiállitáson-/
A kiállítók a nyerskenderkórót mind-annyian a kenderkikészitőgyárak czéljaira
termelik és ezek közt pl a zsombolvai uradalom az elmúlt évben is körülbelül 50
métermázsa holdankinti termésátlagot ért el, ami a gyár által mázsánkint 2 írtjával
beváltva, kitesz k. holdankint 100 frtot
L.Köztelek 1899 december 29
-A freiburgi marha tudomásunk szerint egyedül csakis gróf Csekonics Endre
zsombolyai uradalmában tenyésztetik s épen azért a kiállítás eme része az ezen
marhafajtát még nem ismerő más vidékről jött gazdákra felette tanulságos volt./Szegedi
országos mezőgazdasági kiállítás 1899 december 29./
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-Délmagyarországot a zsombolyai gulya, ………….tenyészete képviselte. /Szegedi
országos mezőgazdasági kiállítás/
L.Köztelek 1899 december 23
-A zsombolyai uradalom szarvatlan czigája birkákat állított ki, amelyek nemcsak
az I. dijat, de a díszokleveleket; is elnyerték. Tény, hogy ilyen szép nagytestű s amellett
hatalmas bundáju kosokat, anyákat, ürüket nem egyhamar láthatni. Szegedi kiállitáson.
L.Köztelek 1899 december 23
-1897 július 17én Csekonics Endre zsombolyai uradalma 213 zsákos tételével
vesz részt a budapesti gyapjuaukción ……az elért árakkal a termelők teljesen
meglehetnek elégedve. Áll ez nevezetesen gróf Csekonics Endre zsombolyai
uradalmának zsírban nyert 31 zsák czigája gyapjával, melyet Offermánn brünni czég 54
forintjával vett át.
L.Köztelek 1897 július 17
Egy főúr gondoskodása gazdatisztjeiről. Csekonies Endre gróf a millenium
alkalmából hogy e nevezetes esztendőt gazdatisztjeire nézve is emlékezetessé tegye,
tömeges előléptetéssel lepte meg tisztjeit. Előléptek: Bezuk Lájos felügyelő
jószágigazgatóvá, Hetyey Kálmán főszámvevő műszaki tanácsossá, Baár József tiszttartó
felügyelővé, Molnár István, Fábián József és Sierbán János kasznárok tiszttartókká; Wolf
Gyula, Stander Ferencz, Molnár Géza, Bausch László ispánok kasznárrá; Péczely Ákos
ós Jerés Sándor irnokok ispánokká. A nemes gróf, a tisztjei iránt ezen igazán szép és
megható gondoskodását még azzal tetézte, hogy felemelte a zsombolyai tisztikar
részesedését a jövedelemből olyformán, hogy minden eladott métermázsa gabona után ad
a tiszteknek 10 krt. Ösmerve a zsombolyai uradalom évenkénti tetemes gabonatermését, e
részesedés mindenesetre jelentékeny összegre emelkedik. Csekonics gróf nemes
gondoskodása ujabbi tanújele annak, hogy a magyar földet uraló birtokosok nemcsak a
maguk jövedelmeiről, hanem az azt előállító alkalmazottjairól is atyailag gondoskodnak.
L.Köztelek 1896 július 1
A gyűjteményes kiállításon résztvett hatóságok közül ki kell emelni a
Temesmeqyei gazdasági bizottság nagyszabású gyűjteményét, amely a mezőgazdasági
termelés mellett a megye területén oly általános és elterjedt háziipari tárgyakkal
tündöklött. A bemutatott szőttesek, varrottasok, szőnyegek ezen háziiparnak magas fokát
jelzik és útmutatással szolgálnak arra, hogy mindenütt ott, ahol hasonló háziipar a
mezőgazdasági népesség körében elterjedve van, kellő felkarolás és vezetés mellett
majdnem a műipar fokára emelhető, nem is remélt jövedelmet biztosítván mivelőinek.
L.Köztelek 1899 december 29
Megjegyzés : -mind magyarok !
Kiss Károly.
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Zsombolyai ménes-1903.
Tulajdonos: Gróf Csekonics Endre.
A ménes helye: Júlia maior: Zsombolya és Bozito puszta, Torontálmegye.
A juliamajori ménest, melyet angol telivér és angol félvér anyakanczák képezik,
Csekonics János tábornok alapitotta 1813-ban; a bozitói gazdasági ménest jelenlegi
tulajdonosa 1885-ben a czélból, hogy a nagy kiterjedésű uradalom részére erős
igáslovakat állítson elő. Kezdetben erős, csontos félvér igáskanczák mellett muraközi
kanczák is tartattak, melyek előbb percheron és muraközi ménekkel, később félvér
ménekkel is fedeztettek. Miután azonban ezek a keresztezések nem váltak be, felhagytak
ezzel és csupán erős, csontos félvér kanczákat szereztek be, melyekre kizárólag Nonius
származású mének kerülnek.
A juliamajori angol félvér ménesben régebben majdnem kizárólag angol telivér
magánmének fedeztek. Ez idő szerint arabs angol telivér és Fernrother (Beauclerc —
Dresden China) angol telivér mének fedeznek. A bozitói ménesben mint első félvér mén
Chylder szerepel, melynek apja Furioso, anyja Chylder irlandi kancza volt. E mellett
fedeztettek kanczákat az uradalom határán kivül fekvő községekben felállított erősebb
állami ménekkel is. Később «Young President» nevü hatalmas importált angol félvér
mént használták. 1895-ben kezdődik a Noniussal való keresztezés. 1895-től 1897-ig egy
Ürmény Nonius, 1898 óta egy másik Ürmény Nonius lett használva, mely jól bevált,
1892-től kezdve ez utóbbi mellé még egy Nonius XVI-os anyából származó Nonius
XXXI-est bérelnek.
A bozitói ménes anyakanczái közül Chyldertől 6 kancza, Young Presidenttől 3,
Nonius után 8, Furiosotól 4, különböző állami félvér ménektől 12 származik:továbbá
importált mecklenburgi van 2, vásárolt 10 drb.
A kanczaállományban a pej szin az uralkodó, jellegre nézve erős, nagytermetű
hátaslovak 168 cm. és azon felüli nagyság mellett.
Az anyakanczák létszáma: a juliamajori ménesben 40 drb, melyek közül 10 drb
angol telivér, a bozitói ménesben 60 drb, összesen tehát 100 drb. anyakancza.
Egész lóállomány 200 drb. körül váltakozik.
Az anyakanczák nagyobbrészt a gazdasági fogatokban járnak, 10—12 drb.
szabadon jár a ménesben. Takarmányilletmény 5 kg. zab és 12 kg. szálas takarmány
fejenkint és naponként.
Tenyésztési czél:Nemes hátas- és kocsilovak előállítása saját szükségletre és
nagyobb csontos nyugodt vérmérsékletű gazdasági hámoslónak nevelése.
A felnevelés módja:A csikók 28 holdas,bekerített kifutóban nevelődnek fel,
azonkívül nyáron legelőn járnak s zöld takarmányt és 3 kg. zab illetményt kapnak
fejenként és naponként, télen 6 kg. szálas takarmányt.4 éves korban felállítják a csikókat
és hámba tanítják. Az angol félvér ménesből felállítottak avarésze nyereg alatt idom
ittatik. A felállítás átlagos száma 30—35 drb.
L.Podmaniczky
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
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-Az uradalom gyöngye a Zsombolyától egy kilométernyire fekvő Csitó-kastély,
nagy terjedelmű gyönyörű park közepén.
L. Szentkláray
Temes megye magyar és román településeinek neve.
Aga-Brestovat
Aranyág-Herneacova
Aurélháza-Răuti
Babsa-Babsa
Baracháza-Bărăteaz
Balázsd-Blajova
Bálinc-Balint
Bánlak-Banloc
Bázos-Bazos
Belence-Belinţ
Berkeszfalu-Percosova
Bobda-Bobda
Bodófalva-Nagybodófalva-Bodo
Boldor-Boldur
Brestye-Breştea
Bunyaszekszárd-Bunea –eltünt !
Búziásfürdő-Buzias
Bükkfalva-Bucovăt
Csák-Ciacova
Csávos-Grăniceri
Csebze-Cebza
Csene-Cenei
Csernetház-Cerneteaz
Denta-Denta
Detta-Deta
Dezsánfalva-Dejan
Facsád-Făget
Fény-Foeni
Fólya-Folea
Gavosdia-Găvojdia
Gátalja-Gătaia
Gilád-Ghilad
Gizellafalva-Ghizela
Gyertyámos-Cărpinis
Gyér-Giera
Györöd-Ghiroda
Gyűlvész-Torontálgyűlvész-Giulvăz

Hidasliget-Pischia
Igazfalva-Dumbrava
Ivand-Ivanda
Kastély-Coşteiu
Karátsonyifalva-Ofşeniţa
Kádár-Cadar
Keglevicsháza-Cheglevici
Kisjécsa-Iecea Mică
Klopodia-Clopodia
Kricsó-Criciova
Lovrin-Lovrin
Lúgos-Lugoj
Lukácskő-Lukarec-Lucăret
Magyarmedvés-Medveş
Magyarszentmárton-Sănmartinul
maghiar
Magyarszákos-Sacoşu Mare
Máriafölde-Teremia Mare
Máslak-Maşloc
Mezősomlyó-Semlacu Mare
Mercyfalva-Carani
Mélynádas-Nadas
Monostorszentgyörgy-Mănăstire
Mosnica-Újmosnica-Moşniţa Nouă
Nagycsanád-Cenad
Nagyjécsa-Iecea Mare
Nagykomlós-Comloşu Mare
Nagyszentmiklós_Sănicolau Mare
Nagyszilas-Silagiu
Nagyzsám-Jamu Mare
Nagyomor-Omor-Roviniţa Mare
Nőrincse-Nevrincea
Nyerő-Năreu
Obád-Obad
Óbéba-Beba Veche
Óbesenyő-Dudeştii vechi
Orcyfalva-Orţişoara
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Újbázos-Bazoşu Nou
Újbesenyő-Dudeştii Noi
Újjózseffalva-Iosifalau
Újmosnica-Moşnita Noua
Újszentes-_Dumbrăviţa
Újvár-Uivar
Valkány-Valcani
Varjas-Variaş
Vásáros-Tărgovişte
Vecseháza-Petrosa Mari
Vejte-Voiteg
Végvár-Tormac
Vizesd-Vizejdia
Zséna-Jena
Zsombolya-Jimbolia

Ótelek-Otelec
Öszvény-Izvin
Ötvény-Utvin
Ötvösd-Otveşti
Papd-Bobda
Parác-Parta
Partos-Partoş
Perjámos-Periam
Pészak-Pesac
Porgány-Pordeanu
Pusztakeresztúr-Cherestur
Sárafalva-Saravale
Sebed-Şipet
Szapáryfalva-Ţipari
Szentandrás_Sănandrei
Széphely-Jebel
Szigetfalu-Sculia
Szinérszeg-Sinersig
Sztancsafalva-Stanciova
Temesberény-Berini
Temesfűves-Fibiş
Temesgyarmat-Giarmata
Temeshodos-Hodoş
Temesjenő-Ianova
Temeskovácsi-Covaci
Temesmurány-Murani
Temesremete-Remetea Mare
Temesrékas-Recaş
Temesszékás-Secaş
Temesszécsény-Seceani
Temesvár-Timişoara
Tésfalu-Tejesd-Teş
Tolvád-Livezile
Torontálkeresztes-Cruceni
Törökszákos-Sacoşu Turcesc

128

További kutatásra van szükség.
Arad megye
Báttyafalva vagy Battuca
-1830 körül özvegy Kaszonyi Alojzia birtokolta .Magyaros határnév: Sártó (sártó).)
L.Arad
Fakert
-Dohánykertészek
L. Dr.Somogyi
-Nagy-Fakert-ma Fakert- alakult 855. . . holdon 1845-ben,
L.Gaál Jenő
Glogovác 1910-1918 között Öthalom
-1183-ban a marosi sószállítás egyik állomása volt.
L.Wikipedia
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
Kisiratos
-„ Kisiratos lakói Szeged-környéki,…………. dohánykertész családok voltak”
L.Wikipedia

Mezőgazdasági emlék a múltból.
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Termelvények
Monostor Két kastély van a faluban a báró Izdenczy és gróf Woracziczky Kastélyok
Munar
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
Nagylak
-Az ezredéves kiállításon érdem oklevelet kapott Hajdu András
2 drb
egyeskaptárért.
L.Köztelek 1896 december 5
Németpereg
-Német-Pereg alakult 2 4 6 0 holdon 1851-ben, Németszentpéter
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr
L.Gaál Jenő
Ottlaka
-A község határában 1913 körül 185 k.hold szőlő volt.
L.Gaál Jenő
Réthát
Székesaranyág
“…..a Sulkovski-féle herczegi uradalom igazgatósága Aranyágon száz holdas
gyümölcsöst létesített….”
L.Gaál Jenő
Szinte
Temeskeresztes
-A régi kúria még a 18. század közepén épült
L. Wikipedia
Tornya

Marczibányi kastély

Vinga
Zimándköz
-A földjük termékeny. A lakósok foglalkozása földmivelés.
L. Dr Somogyi
-Zimándköz alakult 1267 holdon 1845-ben.
L.Gaál Jenő
Beszterce-Naszód megye
Kőfarka
-Itt 1943-ban szórvány gazdakör működött, s 1943 májusában gazdanapot
szerveznek.
L .Erdélyi gazda 1943 május 1
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Nagycég,
-Bánffy Pál elsők között alapított itt facsemete kertet
L. Nagy -Toth Ferenc
Szentmáté

Haller udvarház
Bihar megye

Alkér
-Kér lakossága magyar volt, mely a török idők alatt elpusztult.
L. Wikipedia
Alsóderna
-Földesurai a Baranyiak voltak, és Baranyi Zsigmondnak még ma is van itt
nagyobb birtoka.
L.Borovszky Bihar
Alsótótfalu
-Árpád-kori település. A település lakossága az Árpád-korban magyar volt, de
a török időkben a magyar lakosság mellé románok és törökök elől
menekülő délszlávok települtek.
L .Wikipedia
Ant.
- „Mint hogy e’ helység a’ természetnek külömbféle javaival bőven megáldattatott,
első Osztálybéli.”
L .Vályi
…….és még nagyon sok falu, uradalom és más a dolgozatban felsorolt címszót
ajánlok további kutatásra, mert az én időm véges volt. Be kellett fejeznem
Bőlkényi Kiss Károly
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A felhasznált irodalom A-B-C sorrendben.
A-betű
Ablonczy Balázs Ablonczy Balázs : Sérelem, jogfolytonosság, frusztráció Alsó-Fehér
vármegye menekült törvényhatósága Budapesten, 1919-1921.
A volt Csik megye- Vámszer Géza : Csík vármegye településtörténete. Helytörténeti
adatok Jegyzetekkel ellátta Szőcs János.Csikszeredában, Nyomtatott Györgyjakab
Mártonnál.1894
Abásfalva : Közösségtervező mőhely Abásfalván „Összejönni – ez a kezdet. Együtt
maradni – haladás. Együtt dolgozni – siker.” Páll Krisztina, Richard Ford és Sztranyiczki
Zsófia 2008. május
- www.uupcc.org/sites/uupcc.org/files/partner/ccb.../Abasfalva_hu.pdf- §
Ablonczy Balázs : Sérelem, jogfolytonosság, frusztráció Alsó-Fehér vármegye menekült
törvényhatósága Budapesten, 1919-1921 Kisebbségkutatás - 2008. 2. Szám
A bonchidai Bánffy kastély malomépületének felújítási munkálatai.
- industrial-heritage.ro/.../bonchidai-bánffy-kastély-malomépületének-részl - §
Ackermanné Kelő Kamilla : Egy lap az iskolakertekért. (2011):. Iskolakultúra. 21. évf.
6-7. sz. 134- 140.
Acta Siculica : 2005/2 in memoriam Domanovszky Sándor 1877-1955.
Acta Siculica 2012-2013
- www.sznm.ro/sznm.php?o=barot - §
ACTA - 1997 A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve
Acsády Ignác : Széchy Mária, 1610-1679 . A Magyar Tudományos Akadémia és a
Magyar Történelmi Társulat Megbízásából szerkeszti Szilágyi Sándor Budapest
Franklin- Társulat Könyvnyomdája 1885 ,Budapest A Magyar Történelmi Társulat
Kiadása 1885.
Adatbank AgyagfalvaEgykori két halastaváról Sztripszky 58. 1. 159.—160. sz
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9490.pdf - §
Adatbank Oláh Sándor : Modernizációs törekvések a Székelyföldön,1940–1944 In
Nemzet a társadalomban
Szerk.: Fedinec Csilla. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004. 133–150.
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Adatbank pdf, 1423.2k 1715. ZENTELKE. Bánffy Farkas összes javainak urbáriuma,
Egeresi kastély 1715. Zentelki udvarház
Adatbank pdf, 1423.2k Bánffy udvarház Zentelkén
- adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=823- §
pdf, 1423.2k 1716. Gridi udvarház 1721. Mezőőrményesi udvarház 1724. Koronkai
udvarház 1724.
Adatbank pdf, 779.9k - Kaplyoni kastély 1736. Bonchidai kastély 1751. Gernyeszegi
vár 1757. Braniskai kastély
Adatbank 1269.
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf 3255.pdf- ?
Adatbank pdf, 1423.2k Enyedszentkirály
-Adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf4498.pdf- §
Adatbank pdf, 1423.2k Bonchida
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf4498.pdf- §
Adatbank pdf, 1423.2k Gernyeszeg
- www.referinte.transindex.ro/cedula.php?kod=823 -§
Adatbank pdf, 1423.2k- Branyicska : B.Nagy Margit : Várak, kastélyok, udvarházak,
ahogy a régiek látták: XVII–XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak.
adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=823- §
Adatbank pdf, 1423.2k Petky Dávid- 1715 ZENTELKE Bánffy Farkas összes
javainak …..
adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf4498.pdf- §
Ady László : Magyarkapus helynevei K-vár 1941. Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet R.T. Kolozsvár1941.
A falu történelme
- norbert.mindenkilapja.hu/html/17696752/render/betfalva - §
Agrófórum Király Ildikó, Dr. Tóth Magdolna : Újra termesztésbe vonható régi magyar
almafajták.2006 január
- www.farmit.hu/sites/default/files/regi-magyar-almafajtak.pdf- §
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A”Hangya" Termelő-Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet,A magyar gazdaszövetség
szövetkezeti központja első 25 éve A „Hangya „saját kiadása,nyomatott Budapest VIII.
Baross utca 15-1923.
A kastély felújítása Transylvania Trust
- heritagetraining-banffycastle.org/index.php?lang=hu&p=30- §
A kastély : Garda Dezső A Kastély árnyékában I.II. Státus kiadó 2012.
A késői klasszikus gótika épitészete Erdélyben: (A 14. Század– 1350/1360-)
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3498.pdf- §
A középkori székelység: Kordé Zoltán :Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=35- §
Aleda konyhája : Kolozsvári káposzta.
-aledakonyhaja.blogspot.com/2012/02/kolozsvari-kaposzta.html- §
Aleda konyhája : Hóstáti káposzta.
- aledakonyhaja.blogspot.com/2012/02/hostati-kaposzta.html- §
Aleda konyhája : Tordai pecsenye
- aledakonyhaja.blogspot.com/2012/10/tordai-pecsenye.html - §
Algyógy története : Algyógyi Keresztyén Ifjusági Központ.
- algyogy.ro/algyogy-tortenete - §
Alvinczi Péter okmánytára : A Magyar Tudományos Akadémia Pest 1870
A magyar sajtó története 1705-1892 Délmagyarországi hirlapok
-mek.oszk.hu/04700/04727/html/403.html- §
Ambrus Anna : Cséplés egykoron Uzonban.Háromszék 2014 augusztus 5
Ambrus Lajos : Szilágysági hepe-hupa.Food § wine 2010 június 22.
Ambrus Lajos : Paget János a legmagyarabb angol. Food § wine - 2012. szeptember 21.
Ambrus Lajos : Pomona Hungarica 1.sz. 2012. április 06.
Ambrus Lajos : A lepkegyűjtő. Food § wine 2014. május 13.
Ambrus Lajos : Ősi gyümölcsfajták Food § vine 2009 július 10
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A múzeum- Tarisznyás Márton Múzeum-Gyergyószentmiklós
- www.tmmuzeum.ro/hu/a-muzeum.html- §
A nagykárolyi gróf
BUDAPEST, 1911

Károlyi család

összes jószágainak birtoklási története.1.-

A növénytermesztés és segédeszközei-Piacozás.
- users.atw.hu/bszekely/honlap/1_040520.htm- §
Antal József: Györgyfalva – György pásztor népe monográfia .
- gyorgyfalva.eu/wp/monografia - §
Anya ez isteni : avagy Gabojsza konyhája ,Tárkonyos pityókaleves.
-www.gabojsza.hu/2008/02/trkonyos-pitykaleves.html- §
Apafi kastély : Kastély Erdélyben.Erzsébetvárosi Apafi kastély.
-www.kastelyerdelyben.ro- §
Apor Péter : Metamorphosis-Transylvaniae azaz Erdélynek, régi együgyű alázatos
idejében való gazdaságából e mostani kevély, cifra, felfordult állapotjában koldusságra
való változása, melyen amint életében sosem kapott, hanem Erdélynek régi alázatos
együgyűségében holtig megmaradott, úgy a következendő maradváinak örökös
emlékezetire írt le hazája felfordult állapotján szánakodó igaz hazafia és gyükeres székely
báró altorjai Apor Péter Végezte penig el munkáját az 1736. és életének 60.
esztendejében, alsótorjai udvarházánál.
Kiadta az Uj Transzilvánia Cluj, 1937
-mek.oszk.hu/06100/06187/html/mei16.../mei16_180030020001.html- §
Arad Somogyi Gyula Dr,- Mátyás Jenő- Bertucz Lajos Dr- Kollarov M.István- Ipolyi
Keller Iván : Arad néprajzi leírása. Arad, 1912. Nagy István | 2011. szeptember 28./CDn/
Arad rövid története_Likefeston Hírportál
- likefestoon.com/arad-rovid-tortenete/- §
Aranyosszék és vidéke-Aranyosgyéres, Erdély Honismereti Fotóalbum.
- erdelykincsei.com/category/erdely_tajai/aranyosszek-es-videke/-- §
Aranyosgerendwww.erdely-szep.hu /
-www.erdely-szep.hu/Aranyosgerend/index.html- §
Arcanum
- adtplus.arcanum.hu/hu/collection/KataszteriKozlony/-?
A rendtartó

Imreh István :A rendtartó székely falú. Kriterion 1973
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Areopolisz 2002 II : Róth András Lajos : Adalékok egy gazdasági iskola történetéhez.
(„Szabó József féle, tordai kisebb magyar gazdasági iskola”)Areopolisz történelmi és
társadalomtudományi tanulmányok II. Székelyudvarhely. Litera Kiadó 2002.
AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok III. Székelyudvarhely,
Litera Könyvkiadó 2003
A szegedi : Bálint Sándor : A szegedi nagytáj települései-140-252 [11.75 MB - PDF]- §
A székelyek eredete és Edélybe való települése .
-mek.oszk.hu/07600/07656/07656.pdf- §
Aszódinfo
-www.aszodinfo.hu/testvervaros_nyarad.html- §
A történelmi Algyógy : Algyógy Története | Algyógyi Keresztyén Ifjúsági Központ
- algyogy.ro/algyogy-tortenete/ - §
A történelmi 1-Küküllői Református Egyházmegye Egyházközségeinek Történeti
Katasztere- KOINONIA Kolozsvár 2008
Atya Község Adattára
- www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/343-360.pdf- §
A volt Csik megye
www.sulinet.hu/.../data/.../Csik_varmegye.../csvt_004_a_volt_csik.htm -§
A Wass-család
- www.wassalbert.eu/wasalbert/Voltam/Voltam01.pdf - §
Az alsócsernátoni nótárius verse a 17. századból.
-https://www.mozaweb.hu/Lecke-HON-A_Fold_amelyen_elunk_6-Szekel..- §
Az E.M.K.E.
-documente.bcucluj.ro/web/.../PDF/BCUCLUJ_FP_105738_1906_0.pdf- §
Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása Kolozsvár
2003.
Az erdélyi medence flóra : Paeonia tenuiflora - vékonylevelű bazsarózsa.
-flora.adatbank.transindex.ro/print.php?fid=24 - §
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei,1222-1599 rendszerezte Bogdáni Zsolt és Gálfi
Emőke EME Kolozsvár 2006
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Az erdélyi medence flóra adatbázisa.
- flora.adatbank.transindex.ro/?fid=17&csop=2- §
Az Erdélyi Szövetség munkaterve
www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2003_2-3_11.pdf- §
Az én oldalam - Naplóm
-teveclub.hu/mypage.pet?id=428381&un=70306&menu=myblog- §
Az élelmiszeripar Dióspatonyi Ildikó : Az élelmiszeripar fejlődése a kiegyezéstől a 20.
század elejéig.
Az év fája-1880-ban Maderspach Anna Margit úgy döntött, hogy iszkronyi kertjét
tulipánfával egészíti ki.
-www.polgartars.ro/uploaded/files/file_df856fda24.pdf - §
Az osztrák-magyar : Takács Zoltán:Az Osztrák –Magyar Monarchia írásban és
képekben
Arcanum Adatbázis Kft..Digitális.
- www.tankonyvtar.hu › ... › Földrajztudomány - §
Az 1921- es földtörvény.
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8395.pdf- §
Á-betű
Ádámosi lakosok és születésüek. : A település bemutatása.
Ádámosi Gábor
-https://papgylaszlo.files.wordpress.com/.../c3a1dc3a1mosy-gc3a1bor.pdf- §
Ágoston Palkó Emese : Anyakönyvek vizsgálata Magyarbikalon
november.

Művelődés 2012

Ákosfalva
- 5mp.eu/web.php?a=transilvania-mures&o=zD13iI67pe- §
Ákos
- jupiter.elte.hu/akoste/akos.htm -§
Állam és Székelyföld : Roth András Lajos.:Állam és Székelyföld viszonya a századelőn
az agrárkérdés tükrében.in Udvarhelyszék II.1999.20-21-22.
-www.hrmuzeum.ro/muzeum~hu~99~roth.html - §
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Árvay József : A barcasági Hétfalu helynevei. Minerva K-vár 1943. -adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1031.pdf- §
B-betű
Bagossy ~ írta Szatmárnémeti tört-ét a Borovszky Samu szerk. Szatmár-Németi sz. kir.
város (Bp., 1907) c. kötetben. B.L.B.
Bagyinszki galleriaBonchida
- bagyinszki.eu/archives/3908- §
B.Garda Dezső : Gyergyó a 18–19. század fordulóján keletkezett források tükrében.
-www.sznm.ro/acta2011/257_266_garda.pdf- §
Balaton Petra : A székelyföldi akció története 1902-1914 Debrecen 2006.
Balavásári Török János Gimnázium Honlapja
- balasuli.webnode.hu/baklavas
Balavásár története
- balasuli.webnode.hu/balavasar/tortenelem/ - §
Balás Árpád : A gazdasági szakoktatás fejlődésének története rövid vázlatban.1
-http://dis.gau.hu/sites/default/files/mgszemle/1890/1890_12006.pdf. §
Balázsi Dénes : Szövetkezetek a Fehér-Nyikó mentén a 20.század első felében. A Csíki
Székely Múzeum évkönyve 2009 I–II
- www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni.../004_Balazsi_Denes.htm- §
Balázsi Dénes : Ürmösi József munkássága a szövetkezeti eszme következetes gyakorlati
alkalmazásáért. Areopolisz Székelyudvarhely 2003.-hónap nélkül- mek.niif.hu/03900/03919/03919.pdf - §
Balázs Géza : A magyar pálinka folklórja és névkincse.
- www.nyf.hu/vpkocsi/letoltheto.../2008.../023-032-balazs-geza.pdf- §
Balázs Ildikó : Értarcsa helynevei.
- mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/32/16nyj1.htmBalázs Kovács Sándor–Gutai István: Bánátból bánatba… Szilánkok egy Végvárkrónikából. Napút. 2007/4.,
-www.napkut.hu/naput_2007/2007_04/061.htm- §
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Balogh Béni : A dél-erdélyi magyar kissebség helyzete 1940-1944. között,különös
tekintettel a szellemi-kulturális életre. In Korrajz 2003. A XX. Század Intézet Évkönyve.
Vál. Földesi Margit. H.n., 2004, XX. Század Intézet, 39—53. o.
Balogi Ferenc : Bodófalva telepítése vagy utántelepítése. Heti Új Szó 2011VII. 488 sz.
Balogh Judit : A székely nemesség kialakulásának folyamata a 17. század első
felében.Kolozsvár 2005. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása
- mek.oszk.hu/03100/03187/03187.htm- §
Balogh Réka, magyar-néprajz szakos egyetemi hallgató : A venyigekosár fonása
Rigmányban Kolompszó - Havad község lapja Május 2006
Bara Julia : Rákóczy- Bánffy kastély Mezőőrményes- ??????
-lexikon.adatbank.ro/?link=muemlekek
Barabás Endre : Az Amerikába irányuló székely kivándorlás
-udvarhelyszek.eloerdely.ro
-iparmuzeum.hu/sztkonyvtar.php-§
Barabás Endre : Udvarhely vármegye közgazdasági leírása –in Közgazdasági szemleBp.1901 IX. és X .
-mek.niif.hu/08900/08917/cimkes.html- és- mek.oszk.hu/08900/08917/- §
Barabás Endre - Udvarhely vármegye ... - Udvarhelyszék…..
-udvarhelyszek.eloerdely.ro/...varmegye.../udvarhelymegye-kozgazdasag..- §
Barabás Endre : Udvarhely vármegye közgazdasági leírása.Táplálkozás Bp., 1904. 8.
-www.tankonyvtar.hu › Könyvek › Társadalomtudomány › Néprajz- §
Barabás Samu : Székely oklevéltár 1219-1776 Bp 1934.
- mek.oszk.hu/07300/07368/07368.pdf- §

pdf, 2964.7k

Barabás Samu : Székely Oklevéltár 1219-1776. Budapest, 1934.
-mek.oszk.hu/07300/07368/07368.pdf- §
Barabás Samu : Székely oklevéltár 1219-1776.Berekeresztúr
-mek.oszk.hu/07300/07368/07368.pdf - §
Baranyai Zoltán : A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve. A magyarság új
gazdasági helyzetének kialakulása. Mezőgazdaság.
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8395.pdf - §
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Barna és Fiai
- csodakertesz.hu › Gyümölcsfák › Alma - §
Barta Gábor,Bóna István, Makkai László,Mócsy András,Tóth Endre, Vékony Gábor :
Erdély története - I. kötet. Akadémiai Kiadó Budapest 1986
- mek.oszk.hu/02100/02109/html/70.html - §
Bartalis Ágost :Csíkménaság székelyei-in Megindult falu-eredeti Csiki Lapok 1901 júlis
19
Bartalis Antal.
Bartis Erzsébet : Csikszentkirály gazdasági helyzete az újkorban (17.-19. század)A Csíki
Székely Múzeum évkönyve 2009 I–II
Bartos Miklós : Erdőszentgyörgy.2006. www.oszk.hu/mnbwww/K/0915/S.HTML
-www.reformatus.ro/gyulekezetek/marosjara/.../monografia-marosjara.htBálint Csaba : Marosjárai Református Egyházközség
- www.reformatus.ro/gyulekezetek/marosjara/.../monografia-marosjara.ht... - §
Bálint Sándor : A szegedi nagytáj helységei.-www.ujszeged.hu/.../Balint_Sandor_A_SZEGEDI_NAGYTAJ_HELYSÉGEI --epa.oszk.hu/01600/01609/00019/pdf/ - §
Báró Podmaniczky Gyula :Magyarország állami és magán ménesei lótenyésztésének
kézikönyve Budapest Pallas Részvénytársaság nyomdája 1903.
- www.omgk.hu/Digitarchiv/konyvek/b2447/b2447.pdf Bálint szőlő
- www.tab-ph.hu/tabikilato/telepulesek_ertekei/.../028_szoleszet.htm- §
Bánáti búza
- www.lib.szie.hu/sites/default/files/mgszemle/1889/1889_10002.pdf- §
Bánáti Riesling
-http://www.kislexikon.hu/banati_rizling.html#ixzz3nE0AHVuK- §
Bánffyhunyad
- termeszetbaratikor.network.hu/blog/termeszet-barati-kor.../banffyhunyad -§
Bánházi Emőke : Margitta lakossága a történeti demográfiai adatok tükrében Akadémiai
Kiadó. Budapest.2004
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Bányász József : A szürkemarha útja Transilvanikum–Átalvető
- atalveto.ro/index.php/tudastar/71-a-szuerkemarha-utja- §
báró Kemény honlapja(a Kemény család honlapja)
- kemenyinfo.hu/content.php?s=portalmain&id...f=art1...1...5 -§
báró Prónay Gábortól : Vázlatok magyarhon népéletéből.Peten Geiben Armin sajátja .
1855 -mek.oszk.hu/12100/12104/12104.pdfbáró Wesselényi Miklós : Híres ménesek egyike megszűnésének okairól.Pest 1829.
Mezőgazdasági Kiadó, 1985
Bárth János : Bálint Anna házassága. Emlékkönyv Imre István nyolcvanadik
születésnapjára.Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása Kolozsvár 1999
Báthory Zsigmond
-vmek.oszk.hu/08400/08472/08472.pd- §
-eda.eme.ro/.../EME_ETA%20VII.2%20Az%20erdélyi%20fejedelmek%2- §
Bede-Jób Gyopár-Bede Jób : A székelyföldön-az EKE Háromszék és Csíkmegyei
kiránduláson.
BedőAlbert :Erdészeti Szakképző IskolaésKollégium Ásotthalom alapítva 1883
-documents.tips › Documents -§
Bedő Valér : XXI. századi pillanatfelvétel egy erdélyi mezőségi falu táplálkozási
szokásairól Belvedere Meridionale Történelem és Társadalomtudományok XXIII.
évfolyam 1.sz.
Beke György : Kutyahon
- www.kutyahon.de/erdelyi.templomok/oeraljaboldogfalva/beke.htm- §
Beke György : Földek sorsa Erdélyben II.
-epa.oszk.hu/00700/00713/.../tiszataj_EPA00713_1992_02_22-36.pdf -§
Belényes-Körös.
-www.szekelyfoldiinfo.ro/.../belenyes-turisztikai_attrakciok-szallas-helyek..Bencze János : Deményháza története- 1567-monográfia -1976- http://rkpdemenyhaza.lapok.hu/Demenyhaza-monografia.doc.- §
Benczédi Gergely : Berde Mózsa életrajza Budapest 1901.
- digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=269- §
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Benedek Elek : Szent László pénze .1993
- www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/SzentLaszlopen.pdf- §
Benkő Elek : Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban EME K-vár 2004
Benkő József : Transilvania specialis. Kriterion.I-II. kötetek.
Benkő Samu : Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület Nagy Korszaka és Szász Pál
Szervező Talentuma
-adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1629.pdf- §
Berde Áron : Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy jóllétre jusson?- EGE-Kolozsvártt 1859
-mek.oszk.hu/08400/08487/usmarc.html- §
Bereczki Máté I. : Gyümölcsészeti vázlatok Arad 1877 I. k.
Bereczki Máté II. : Gyümölcsészeti vázlatok Arad 1882 II. k.
Bereczki Máté III.: Gyümölcsészeti vázlatok Arad 1884 III. k
Bereczki Máté IV.: Gyümölcsészeti vázlatok Arad 1887 IV. k
Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I-VII kötet szerk,Tolnay Gábor.I kötet szerk Takáts Rózsa „…. Dörgő Dániel köztiszteletben álló mezötúri polgár, az én szenvedélyes
gyümölcs és gyümölcsészetkedvelö barátom,….” Bereczki Máté Szolnok 2012-2013
Verseghy Ferenc elektronikus könyvtár.
-vfmk.hu/00000185/bereczki_mate-dorgo_daniel_2.pdf- §
Berkeszi István dr : A Bánsági Magyar Közművelődési tényezők alakulása és első
veszteségei.
- pdf, 27009.5k - AdatbankBernáth László és Ifj. Bernáth László : A bernáthfalvi Bernáth Család Története Pécs
2011
-users.atw.hu/bernath/kepek/bernath_csalad_tortenete.pdfBertényi ifj.: Bánffy Dezső és a nemzetiségi kérdés.
- doktori.btk.elte.hu/hist/bertenyi/diss.pdf- §
Besze Tibor : Jobbágyélet az Egregy és az Almás vidéken 1820- Acta Acad. Paed.
Agriensis, Sectio Historiae XXXVI (2007) 169–192
Beszterce info.
- www.beszterce.info/index.php/telepulesek - §
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Bethlen Gábor fejedelem vásárlásai.
-library.hungaricana.hu/en/view/SOMORJA_BethlenGaborfejKassan/?- §
Betelepedés vagy kolonizáció? : Küküllődombó etnikai összetételének megváltozása.
In: Hermann Gusztáv Mihály – Kolumbán Zsuzsa – Róth András Lajos (szerk.) :
Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. Székelyudvarhely,
2008. 201-226
Bethlen kastély : Biró József Kastély Erdélyben Alvinci Bethlen kastély- adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=822 -§
Bethlenszentmiklósi : Kastély Erdélyben:Bethlenszentmiklósi Bethlen kastély.
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf6219.pdf- §
Bevezetés
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf5011.pdf - §
Bélay Vilmos : Máramaros vármegye társadalma és nemzetiségei. A megye
betelepülésétől a XVIII. század elejéig. Budapest, Sylvester Nyomda R-T.,
1943. Kategória: Erdélyi Honismereti Könyvtár. -adatbank.
-transindex.ro/cedula.php?kod=774- §
Bél Mátyás : Bihar megye leirása. Fordította: P. Szalay Emőke, bevezetés és jegyzetek:
Csorba Csaba A Bihari Múzeum Évkönyve, XII-XIV.Berettyóujfalu 2009
B.Garda Dezső : Gyergyó a 18–19. század fordulóján keletkezett források tükrében. A
Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2011 évkönyve
-www.sznm.ro/sznm.php?o=acta2011Bicsok Zoltán : Kolostor az ország végén-a csíksomlyói ferencesek kulturális hatása
Székelyföldön. 68–100, IN Hermann Gusztáv Mihály, P. Buzogány Árpád (Szerk.),Csíki
olvasókönyv Csíkszereda
Bicsok Zoltán- Orbán Zsolt : “ Isten segedelmével udvaromat megépítettem....”
/Történelmi családok kastélyai Erdélyben/ Gutenberg Kiadó Csíkszereda 2012.
Bihar megye
- archive.emerigos.ro/diosig/hu/pages/1.htmBiharország Mészáros Elek
- www.biharmegye.ro/node/1504Biharország-Deák F. József
- www.biharmegye.ro/node/3638 - §
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Biharország
- www.biharmegye.ro/node/3354Biharország -Miklós János
- www.biharmegye.ro/node/3714Bihar vármegye községei - Borovszky
Bihar vármegye községei - Borovszky -Telegd
-mek.oszk.hu/09500/09536/html/0005/6.htmlBihar m.Kisnyégerfalva
-www.biharmegye.ro/node/2879Biharország
-www.biharmegye.ro/node/3030Bíró József
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf4459.pdf-§
Biró Donát : Szászrégen és környéke. Mentor Mv-hely 2006.
Bíró János : Nagysajó története.
-blog- nagysajo.ewk.hu/
Bíró József : Erdélyi kastélyok 1943 Bp. 1943, Új Idők Irodalmi Intézete (Singer és
Wolfner) kiadása, Budapest
Kategória : Erdélyi honismereti Könyvtár
- www.adatbank.ro/targyszavak.php?targyszo=művelődéstörténetBíró Róbert : Alsósófalva társadalomtörténeti vázlat. Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Csíkszereda 2004.
Biró_Robert_-_Alsósófalva_Általános_bemutatás_
- https://hu.wikipedia.org/wiki/AlsósófalvaBíró Vencel : Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében.
Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve 1944.
- mek.niif.hu/04900/04920/html/mhodonerdely0017.html- §
B. Nagy Margit : Várak,kastélyok ,udvarházak ahogyan a régiek látták Kritérion Buk.
1973.
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Biokulturta Szani Zsolt : Az erdélyi gyümölcskert almái. Biokultura 2000/5 sz.
- www.biokontroll.hu › ... › Archívum › Gyümölcstermesztés- §
Bitay Enikő-Márton László-Talpas János : Technikatörténeti örökség Gyerőmonostoron.
EME Tudomány és technikatörténeti füzetek K-várt 2010.
-eme.ro/servlet/eme/template/publisher...vm/.../PublicationsMenu-;
Boda Csilla : A kosárfonás története Siménfalván Örökségünk.2007.3 sz.
Bodolai Gyöngyi : A titok az emberekben van Népújság 2013 január 30.
Bogdándí Zsolt és Gálfí Emöke : Az erdélyi káptalan jegyzőkőnyvei 1222-1599 Erdélyi
Múzeum-Egyesület, 2006
-mek.niif.hu/07700/07766/07766.pdf- §
Bogdándi Zsolt : A Mezőpaniti udvarház Erdélyi Múzeum 2003 3-4 füzet.
- erdelyimuzeumfolyoirat.adatbank.transindex.ro/?lid=23Bohus László
-countess.hupont.hu/47/bohus-laszlo-baro-azaz-egy-mosolygo- §
Boralma
- www.zfp.hu/index.php?cid=46 - §
Borászati Lapok Bp.1858-1943. -Arcanum CD- saját tulajdonu CD.
Borászati Szótár.Gyürki Antal Pest 1861
- mek.oszk.hu/13300/13354/13354.pdf - §
Borcsa János : Kézdiszentléleki breviárium.Ambrózia Kézdivásárhely, 2009
-www.adatbank.ro/cedula.php?kod=1111- §
Bordás Beáta : Szentkereszty kastély Árkos
- lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=351- §
Bordás Beáta : Bánffy kastély
Válaszút- Műemlékek-ugyanott.
EgyetemTudományos Diákkonferenciája Kolozsvár 2010 május 14-16
Bordás Beáta : Barlangsir és egykori Bethlen kastély együttese Kerlés.-lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=374Bordás Beáta : Egykori Bethlen Pál kastély.Bethlen
- lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=352-
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Bornemissza Anna naplója
-dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/24983Boros fehér szőlő
- www.padalja.hu/index.php/ermellek/borvidek - §
Borosy András : Az Erdélyi Fejedelmek Fennhatósága alá tartozó mezővárosok. HajdúBihar Megyei Levéltár évkönyve. 19. 1992. 59-73
- hbml.archivportal.hu/data/files/144788628.pdf- §
Borossy András
-hbml.archivportal.hu/data/files/144788628.pdf - §
Borossebes : Kiss László : Képek és szemelvények Borossebes város múltjából. A
könyv első, nyomtatott változata 2013-ban jelent meg az aradi Kölcsey Egyesület
kiadásában BUDAPEST 2014
-www.mek.oszk.hu/11300/11362/Borovszky Samu : Bihar megye monographiája. Budapest, 1901Arcanum Adatbázis
Kft. 2004
-mek.oszk.hu/09500/09536/html/tartalomjegyzek.htmlBorovszky Samu : Temes vármegye monographiája. BUDAPEST, ORSZÁGOS
MONOGRAFIA TÁRSASÁG Arcanum Adatbázis Kft. 2004
Borovszky Samu : Temes vármegye nemes családai.
- mek.oszk.hu/09500/09536/html/0022/14.html - §
Borovszky Samú : Torontál vármegye monogarphiája . BUDAPEST ORSZÁGOS
MONOGRAFIA TÁRSASÁG Arcanum Adatbázis Kft. 2004
Borovszky Samú : Szatmár vármegye monographiája. BUDAPEST ORSZÁGOS
MONOGRAFIA TÁRSASÁG Arcanum Adatbázis Kft. 2004
Botár István Középkori : A Csiki-medence középkori településtörténete ELTE 2013
-doktori.btk.elte.hu/hist/botaristvan/diss.pdf - §
Botár István : Csík a X-XIV. században. Csíki olvasókönyv. Csíkszereda, 31–51
-www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTY1Mg==
Botár István : Középkori udvarházak Csikban. Csiki Székely Múzeum Évkönyve 2013.
Botár István : Vármegyei enklávék, magánbirtokok, mezőváros a középkori Csíkban.
- www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTY1Mg==- §
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Botos Csaba : Adatok Somosd történetéhez. 2005.
-www.parokia.hu/lap/somosdi-reformatus.../cikk/.../somosd-monografiaja
Botos János : Erdélyi falu társadalmi rajza 1930-BAN. Erdélyi Helicon 1930 december-adatbank.ro/belso.php?alk=89&k=5- §
Bozsoki Erzsébet : A székelyhídi Studenberg kastély turisztikai célú hasznosítása.
Transindex Kastélyok Erdélybe
Bőjte Ödön : Hunyad megye Sztrigymelléki részének és nemes családainak története
tekintettel a birtokviszonyokra.Bp.1891
Bölöni Domokos : Bálint Gábor és Szentkatolna Népújság 2011 november 5.
Bözödi György : Székely Bánja. Kolozsvár, 1938 és Budapest, 1939
Brassai Sámuel : Gazda István: Brassai Sámuel (1800–1897) akadémikus, unitárius
tudós, a kolozsvári egyetem professzora, nyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár,
zenetudós, fordító, munkásságának és az életében róla megjelent írásoknak a
kronológiája. Magyar Tudománytörténeti
Intézet. Összeállították a Magyar
Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével.
-mek.oszk.hu/05100/05142/05142.pdf- §
Brehm : Az állatok világa / Szarvasmarhák (Bos L.) - MEK
Bucur Tünde Csilla : A szatyorkötés és funkciói Nagykenden. Művelődés 2006 február.
Budapesti Corvinus Egyetem kertészettudományi kara.
- www.uni-corvinus.hu/index.php?id=47959- §
Budapesti Corvinus-faiskolák
-www.uni-corvinus.hu/index.php?id=47959&tx...0.- §
Bujdosó Zoltán : Az Érmellék településhálozata. In (szerk.): Veliky J.: Érmelléki Kalauz,
Egyetemi Nyomda, Debrecen, 2005,
-biharkutatas.hu/wp-content/uploads/2012/01/Érmelléki-Kalauz-1.pdfBukovinai : Halász Péter:Bukovinai székelyek állattartásáról. Néprajzi Látóhatár. V.
évf. (1996) 1–2. sz. 136–172. P 1996
Bucur Tünde Csilla : A szatyorkötés és funkciói.
- www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=204 - §
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Bunyitai Vince : A váradi püspökség története alapításától napjainkig.1883. Nagyvárad
1883 -mek.oszk.hu/04700/04735/html/.Búzásbesenyő
- users.atw.hu/khangaria/anyagok/telepulesek/buzasbesnyo.doc - §
Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd : A hunyad-zarándi református egyházközségek
történeti katasztere 1686-1807 Marosnémeti-Zejkfalva Összeállította, sajtó alá rendezte,
bevezető tanulmánnyal, jegyzetekkel és mutatókkal közzé teszi Buzogány Dezső - Ősz
Sándor Előd Megjelent az Erdélyi Református Egyházkerület és a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem támogatásával Kolozsvár 2007
-mek.oszk.hu/12000/12062/12062.pdf- §
Buzogány Dezső - Ösz Sándor Előd - Tóth Levente : A Tőrténelmi Küküllői Református
Egyházmegye Egyházközségeinek Történeti Katasztere II. 1648-1800 DésfalvaKóródszentmárton.
-mek.niif.hu/12000/12090/12090.pd - §
C- betű
Chalupka Rezső :Hallerkeői idb.gróf Haller
János
Különlenyomat az „Udvarhelyi Híradó" XIV. évfolyamából .
-mek.oszk.hu/09400/09400/- §

Székelyudvarhely 1911

Copyright 2009-2015 Asociația „Pusztinai Házért” Egyesület & Szigonyos
Coroi Artur:Adalékok Kézdivásárhely és vidéke kapcsolataihoz a 15.–20. században
Acta Siculica 2012–2013, 483–511 .
-www.sznm.ro/acta2012/483_512_coroi.pdf§
Czauner Péter :Jó bor lehet a tavalyi szőlőből.-kapanyel.blog.hu/2014/02/07/jo_bor_lehet_a_tavalyi_szolobol- §
Cs-betű
Csapodi Cs.: A vámhatár megszüntetése Magyarország és Erdély közt 1784-ben.
-epa.oszk.hu/.../EPA02604_klebelsberg_evkonyv_1934_364-378.pdf- §
Csató János
-tudosnaptar.kfki.hu/c/s/csato/csatorevai.htm- §
Csánki Dezső : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. köt. Bp.,
MTA, 1890. 788 p./ A Történelmi Bizottság megbízásából.)
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Csávossy György : Jó boroknak szép hazája, Erdély-Bp. Mezőgazda Kiadó 2002
Csávossy György :
december.

Az erdélyi szőlőművelés és borgazdaság úttörői. Korunk 2002

Csávossy György : Erdély –Hegyalja a borok hazája.
-www.prominoritate.hu/folyoiratok/2009/ProMino09-4-06-Csavossy.pdf - §
Csávossy György /Csávossy György : Az erdélyi szőlő- és borgazdaság az idő tükrében
Korunk. 2008 szeptember
Csedő Attila Béta –fotoblog- csedoattila.blogspot.com/2012/08/beta.html - §
Csedő Attila Bögöz
- csedoattila.blogspot.com/2012_07_01_archive.html - §
Csedő Attila Csehétfalva
- csedoattila.blogspot.com/2011/01/csehetfalva.html - §
Csedő Attila Csekefalva
-csedoattila.blogspot.com/2014/01/csekefalva.html -§
Csedő Décsfalva
-csedoattila.blogspot.com/2012/05/decsfalva.html - §
Csedő Attila Homoródkarácsonyfalva
- csedoattila.blogspot.com/.../homorodkaracsonyfalva.htm.- §
Csedő Attila Homoródkeményfalva
- csedoattila.blogspot.com/2010/09/homorodkemenyfalva.html - §
Csedő Attila Kányád
- csedoattila.blogspot.com/2013/01/kanyad.html - §
Csedő Attila Küsmöd
- csedoattila.blogspot.com/2012/10/kusmod.html- §
Csedő Attila Mátisfalva
- csedoattila.blogspot.com/2011/03/matisfalva.html - §
Csedő Attila Oklánd
- csedoattila.blogspot.com/2011/06/okland.html - §
149

Csedő Attila Petek
- csedoattila.blogspot.com/2010/05/szekelypetek-petek.html - §
Csedő Attila Sükő
- csedoattila.blogspot.com/2011/10/suko-ferde-torony-szekelyfoldon.html - §
Csedő Attila Székelydobó
- csedoattila.blogspot.com/2012/01/szekelydobo.html - §
Csedő Attila Székelyfancsal
- csedoattila.blogspot.com/2013/02/szekelyfancsal.htm - §
Csedő Attila Székelymagyaros
- csedoattila.blogspot.com/2011/10/szekelymagyaros.html - §
Csedő Attila Székelyszentlélek
- csedoattila.blogspot.com/2010/10/szekelyszentlelek - §
Csedő Attila Székelyszentmihály
- csedoattila.blogspot.com/2012/12/szekelyszentmihaly.html - §
Csergő Bálint : A vörösfenyő Küküllőkeményfalva népi növényismeretében.
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_dok9715.doc - §
Cserny Győző : A vadászerdei magyar királyi erdőőri szakiskola és alsóbb erdészeti
szakoktatásunk fejlődése in -Erdészeti Lapok.
- erdeszetilapok.oszk.hu/00883/pdf/00883.pdf- §
Cserey-Binder : Kézdikővár
- sanzieni.ro/BREVIARIUM.pdf- §
Cserey Mihály : Historia
-Nagyajtai Cserei Mihály Historiája. A szerző eredeti kéziratából Kazinczy
Gábor által. Pest, 1852. (Ujabb Nemzeti Könyvtár I.) [1] PDF
Cserey Zoltán-Binder Pál : Kézdíszentlélek.
- pdf, 6203.6k - AdatbankCserey Zoltán : Háromszék vármegye Potsa József 26 éves főispánsága idején (1877–
1903) Háromszék 2012 január 21
Cserkész honlap
-www.sajti.com/cserkesz/tajismeret.htm- §
150

Csetri Elek -Jenei Dezső : Technikatörténeti kronológia. Kolozsvár 1997.
Csergő Bálint : A vörösfenyő Küküllőkeményfalva népi növényismeretében.
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9715.pdf- §
Cséffa
-www.welcometoromania.ro › ... › E671/DN79 (Nagyvárad-Temesvár)- §
Csibész Alapitvány
-www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/emlektabla-avatas-a-fodor-haznal- §
Csiha Kálmán
- vendegszobak-baranto.ro ?
Csikmegyei Füzetek
-mek.oszk.hu/10200/10282/pdf/csikmegyei1.pdf- §
Csiki olvasókönyv-Botár István : Csik a X-XI században. Csíkszereda 2009
Csiki Sándor : Lármafák a Székelyföldön - Geges. Erdély.ma 2011 március 21
Csiki Székely Múzeum
-www.csszm.ro/csiki.php?l=hu&m=1&sm=1&ssm=1&id=3- §
Csiki Zoltán : Rapsóné öröksége - Tanulmányok Parajd község múltjából (Corvin Kiadó,
Déva, 2006) A parajdi gyufagyár (144-149. oldal)
Csíkszentgyörgy
-www.harghita.ro/hun/3/32/32csikszentgyorgy.html - §
Csoma Zsigmond : A székelykereszturi hegyközség társadalma és élete a XX. század
elején -1905-1921- Néprajzi látóhatár. 2. 1993. 3. 189-202
Csoma Zsigmond –Tüdősné Simon Kinga : Virág és virágkultúra a késő reneszánsz
erdélyi kertekben (16–17. század) Korunk 2010 január.
Csortán Ferenc : Marosújvártól Alvincig
- www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=74759- §
Csűri Bálint : Szamosháti Szótár - Magyar Nyelvtudományi Társaság.Bp.1936
- mek.oszk.hu/10400/10486/- §

151

D –betű
Dr. Damokos Andor : Székelyudvarhely, 1906. márczius 28. Alispáni jelentés Udvarhely
vármegye közigazgatási állapotáról az 1905. évben Székelyudvarhely Nyomatott Becsek
fia nyomdájában 1906.
-epa.oszk.hu/.../EPA02258_udvarhelyvarmegyei_alispani_jelentes_1905 - §
Dankanits Ádám : A hagyományos világ alkonya Erdélyben Magvető Kiadó, 1983
- mek.oszk.hu/01500/01592/01592.htm- §
Dáné Veronka : Az őraljaboldogfalvi Kendeffy alapítású iskola (1805–1809; 1824–
1848).Erdélyi Múzeum 2002 3-4 sz. -eda.eme.ro/handle/10598/25636- §
Deák Farkas : Uzoni Béldi Pál 1621-1679. Bp 1887.
- mek.oszk.hu/05600/05699/html/- §
Demeter Béla dr.Venczel József : Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája a
román impérium alatt. Bp.1940
- [pdf, 1900.6k] §
Demeter Éva :Tanuljunk a múzeumban! Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy,
2007
- www.fordulopont.hu/_FP-37_sepsisz.pdf- §
Dézsi Ildikó Ferenc Zsolt:Örzik eleik értékeit ma is a magyarvalkóiak. Szabadság 2011
július 18
- www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article.../2977- §
Dél-Erdély
Dénes Károly:Hunyadvármegyei almanach Déva 1909.
-mek.oszk.hu/11700/11737/cedula.html- §
Déri Gyula: A szabadoktatás története elmélete és 1912-13. évi eredményei.Bp.1915
-mtda.hu/books/deri_gyula_szabadoktatas_tortenete.pdf- §
Digitális könyvtár
- www.kjnt.ro/muzeumtar/muzeum/lovetei-tajhaz - §
Dinica Golescu :Utazásaim leirása-Ódon Erdélyben. Beke György. Bukarest, 1978. 29.
és 34–44. (Téka)

152

Ditró község alapszabályzata
A SZÉKELY KÖZBIRTOKOSSÁGI VAGYONOK EREDETE, TÖRTÉNELMI
ÉS JOGI FEJLŐDÉSE AZ ŐSFOGLALÁSTÓL NAPJAINKIG,
-5832. 07647.pdf /07600/07647/07647.pdf - MEK
Dohány Muzeum
- dohanymuzeum.hu/dohany-magyarorszagon- §
Domokos Pál Péter : A moldvai magyarság. 1931 (6. kibővített kiadás Fekete Sas,
Budapest, 2001)
-mek.oszk.hu/08500/08587/08587.pdf- .§
Domokos Pál Péter : A Moldovai útjaim ….....Adatbank .ro Hargita Kiadóhivatal,
2005
Donnert Károly : A székelyek intézménye.
Dorner Béla : Székelyföldi emlékek.Erdélyi gazdasági emlékek,elbeszélések. Bp 1944
MEK
Dr.Biró Vencel : Altorjai Gróf Apor István és kora. Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Részvénytársaság Cluj 1935.
-mek.oszk.hu/08400/08464/08464.pdf- §
Dr. Borcsa János:Szentkatolnai Bálint Gábor. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület,
1994
Dr. Ébner Ernő : A magyar állattenyésztés fejlődése.1961.
Dr .Farkas Tibor : Fejlesztési lehetőségek a Kis-Küküllő mentén Bp 2010.
Dr.Gál József : A szürkemarha útja - Az álattenyésztés hagyománya Gyergyóban
(Székelyföldön) Átalvető Dr. Gál József – Kilyénfalva www.atalveto.ro
- atalveto.ro/index.php/tudastar/71-a-szuerkemarha-utja- §
Dr. Kristóf György : Adatok Barcsay Ábrahám életéhez Erdélyi Múzeum 1911; , új
évfolyam VI. -17-37.old.
-delerdely.eloerdely.ro/adattar- §
Dr.Kókai Sándor : A bánság történeti földrajza 1718-1918.Nyíregyháza 2010
-mek.oszk.hu/11300/11308/11308.pdf- §

153

Dr .Kós Károly : A romániai magyarság néprajzáról-Erdélyi magyar Adatbank. pdf,
988k- Népismereti dolgozatok 1976
- adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1165- §
Dr.Kós Károly : A Mezőség néprajza. Mentor Kiadó, 2000
Dr. Lévai Lajos : Polonita-Lengyelfalva monográfiája 1935.Odorheiu.
-vmek.oszk.hu/07600/07672/07672.pdf- §
Dr. Péterfi István : A házigalamb és tenyésztése 1970.
- www.szalontaioriasgalamb.hupont.hu/.../drpeterfi-istvana-hazigalamb-es- §
Dr. Rácz Mihály : Tejgazdaságtan. A tejgazdasági ismeretek a vaj és sajttermelés
alapvonalai. Budapest 1925. Farkas Zoltánnak köszönet érte .
Dr. Richter Aladár tud.-egyetemi ny. r. tanár, Erd. Múz. növénytári oszt. és botanikus
múzeumának igazgatója Kolozsvár, 1911 évi december hó 31-beszámolója.
Dr. Rodiczky Jenő : A sáskajárások történetéhez. A Magyar Gazdaságtörténelmi
Szemle. 1894. 1. 27-29
-old.lib.pte.hu/elektkonyvtar/.../hernadimagyargazdtortszemle.htm- §
Dr. Rodiczky Jenő írása, Turisták Lapja, XIV. évfolyam 3-5. szám, 1902. Márczius
Május,51.Oldal Barangolások a Maros mentén.Aradtól Déváig.
- delerdely.eloerdely.ro/.../rodiczky-jeno.../rodiczky-jeno-hunyad-megyei- §
Dr.Sebestyén Kálmán : Magyarbikal története . Kiadja a Magyarbikali Református
Egyházközség 1996
- magyarbikal.reformatus.ro/.../magyarbikal-tortenete-dr-sebestyen-kalma- §
Dr .Sólyom Ferenc : Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1881 május hó.
Dr.Somogyi Gyula :Arad vármegye községeinek leírása Arad 1903.-Nagy István CDjén-tulajdonomban
Dr .Somogyi Gyula : Arad sz.kir. város és Arad vármegye községeinek leirása
1913.- Nagy István CD-jén- tulajdonomban

Arad

Dr. Szabó T. Attila : Bábony története és települése. Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet R.T .Kolozsvár 1939
- mek.oszk.hu/07500/07522/07522.pdf- §
Dr. Szabó T. Attila : Levéltári adatok faépítészetünk történetéhez. Kolozsvár 1939
-0-mek.oszk.hu/07500/07539/07539.pdf- §
154

Dr. Szentkirályi Ákos : Erdély juhai, Erdély juhtenyésztése, a múlt, a jelen, a jövő. Kvár 1923
- vmek.oszk.hu/08500/08540/08540.pdf- §
Dr.Szentkirályi Ákos : Az erdélyi szürke marha-tenyésztés dolga K-vár 1925
- mek.oszk.hu/03900/03909/03909.pdf- §
drd. László Loránt : A Görgényi Református Egyházmegye rövid története Kolozsvár
2009
Dr.T.Veress Éva-beleegyezésével.-interneten küldveE-betű
EGE beszámoló
EGE : Illyés József László : Gazdakörök Szentpálon.Erdélyi Gazda 2013 .2. sz./Gazda
1937 július/
Egyházi honlap: Feketegyarmati Református Egyházközség - Parókia Portál
-www.parokia.hu/lap/feketegyarmati-reformatus-egyhazkozseg/ - §
Egy igazi hölgy a szőlőfajták között.
- www.boraszportal.hu/.../kiralyleanyka_egy_igazi_no_a_szolofajtak_koz.-§
Egykori két halastaváról Sztripszky
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9490.pd- §
Elekes Erzsébet : Flóra és vegetáció Kápolnásfalu környékén. Csíki Székely Múzeum
évkönyve 2009 –II
- www.csszm.ro/csiki.php?l=hu&m=1&sm=5&ssm=&id=209 - §
Ellenszék : 2012 március 19- Bodor Pál :Életem 1. Rész
- archive-hu-2012.com/hu/.../2012-11.../Ellenszék-Összkomfortos-unalom.-§
E. M. K .E. emlékkönyv.Bevezetés- 1903 és EMKE bevezetés 1903
-documente.bcucluj.ro/web/.../BCUCLUJ_FP_105738_1895_1896_1.pdf- §
E.M.K.E.1899
-documente.bcucluj.ro/web/.../PDF/BCUCLUJ_FP_105738_1899_0.pdf- §
E.M.K.E. 1906 évi jelentése K-vár ,ősszeállította Sándor József
-documente.bcucluj.ro/web/.../emke/.../BCUCLUJ_FP_105738_1906_0.p- §

155

E.M.K.E. bevezetés
- documente.bcucluj.ro/.../emke/.../BCUCLUJ_FP_105738_1895_1896_1....- §
EMA : Erdélyi Magyar Adatbank.
EM : Erdélyi Múzeum összes számai .
EMGE : Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet munkája 1940-1941
-brittlebooks.library.illinois.edu/...01/.../magyga0001gazegyv01940.pdf- §
Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik
Múzeum-Egyesület kiadása Kolozsvárt 1999.
- mek.oszk.hu/02600/02643/02643.pdf- §

évfordulójára Az Erdélyi

Emlékkönyv Bárt Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület kiadása Kolozsvárt 1999.
E.M.Sz.T. V. kötet Szabó T.Attila : Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár V. kötet 5. Rész
Endrédi Csaba : A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye a nemzetiségi ellentétek
célkeresztjében
– A nagybirtokos szerzetes Károly Gáspár Református Egyetem, Budapest 3013
- real.mtak.hu/10375/- §
Engel Pál : A temesvári és moldovai szandzsák törökkori települései 1554-1579.
Csongrád Megyei Levéltár 1996
Entz Géza : . www.adatbank.ro
Eplényi Anna:Kalotaszeg Tájkarakter Elemzése- Bp. 2012
- phd.lib.uni-corvinus.hu/676/1/Eplenyi_Anna.pdfErdélyi adatbank
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9433.pdf - §
Erdélyi adatbank Disznajó.
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3498.pdf - §
Erdély statisztikája
-adatbank.ro/html/cim_pdf1727.pdf- §
Erdély története. Gazdaság és társadalom.
- mek.oszk.hu/02100/02109/html/331.html- §
156

Erdélyi baglyos leves-www.hoxa.hu/?p1=recept&p2=15918- §
Erdélyi barangolások
- www.erdely.utjaim.hu/gyalu.html- §
Erdélyi csiki gúlyás–
-Erdelyimagyar.lapunk.hu/?modul=faq&a=11851&nyit- §
Erdélyi ételek : ludasi véreshurka-grocceni.com/recept/ludasivereshurka.html- §
Erdélyi ételek : Noszoly sajt-Wikipedia
Erdélyi fatányéros
-grocceni.com/recept/erdelyifatanyeros.html- §
Erdélyi Gyopár : Erdélyi határ és helynevek 1902 1. sz. Szentmártoni Kálmán,Pap
Domokos,Kelemen Lajos,Debreczeni Géza
-www.erdelyigyopar.ro/1902-1-neprajz/1591-erdelyi-hatar-es-helynevek.html- §
Erdélyi Gyopár- Szász Ferenc
- www.erdelyigyopar.ro/1903-4-6/2367-erdelyi-hatar-es-helynevek.html - §
Erdélyi gyopár:A boricát éltető Pürkerec –Könyörödős leves
-www.erdelyigyopar.ro/2011-5/4722-a-boricat-eltet-puerkerec.html- §
Erdélyi gyopár : Vámszer Géza :A juhászat Csíkban.In: Életforma és anyagi műveltség.
Bukarest, 1977
Erdélyi 1941-42 : Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája 1941-1942
-mek.oszk.hu/11300/11311/11311.pdf- §
Erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1222-1599 : EME Kolozsvár 2006.
- eda.eme.ro/.../EME_ETA%20VIII.1%20Az%20erdélyi%20káptalan%20j.- §
Erdély. ma
-erdely.ma/kultura.php?id...cim...ermelleki_galospetri_magyar_tajhaz- §
Erdélyi monographia Várady Aladár és Berey Géza : Erdélyi monographia Glória
Szatmár
-mek.oszk.hu/08800/08857/pdf/erdelyi1.pdf- §

157

Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet : Dr. Szabó T. Attila :Bábony
története és települése . Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet .
- epa.oszk.hu/00900/00979/00391/pdf/EM-1939_44_01epa.pdf- §
Erdélyi Lexikon : Ozsváth Kálmán Szatmár1928
-mek.oszk.hu/10100/10154/10154.pdf- §
Erdélyi Napló : Magyarvistai ünnep egykor és ma. Somogyi Botond 2015.04.03.
-http://www.erdelyinaplo.ro/aktualis/riportok/magyarvistai-unnep-egykor-es-ma- §
Erdélyi Pantheon
Erdélyi receptek:
-www.erdelyimagyarok.com/xn/detail/4464973:Comment:79423- §
Erdélyrészi- Méhészeti Közlöny 1913 március 1
Erdélyi sajtok
Erdélyi szalonna
-www.jolkifoztem.hu › Receptek- §
Erdélyi tájházak és néprajzi gyűjtemények
- www.kjnt.ro/muzeumtar/muzeum/ermihalyfalvi-dr-andrassy-erno-varosi - §
Erdélyi testamentumok II. - Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei Mentor 2006
Tüdősné Simon Kinga
Erdélyi turizmus.
- www.erdelyiturizmus.hu › ... › Székelyföld › Háromszék - §
Erdélyi történelmi adatok.
- mek.oszk.hu/06800/06860/ - §
Erdélyi történelmi adatok Czathary mal
-eda.eme.ro/.../EME_ETA%20VII.1%20Az%20erdélyi%20fejedelmek%2. - §
Erdélyi történelmi adatok I.k.
- mek.oszk.hu/06800/06860/ - §
Erdélyi utazások- www.erdelyiutazas.hu/magyar/telepules/abafaja-1179- §
Erdélyi várak-Castrum Bene
-www.castrumbene.hu/erdelyivarak/var/adorjanvar_index.html- §
158

Erdészeti Lapok : Konkolyné dr. Gyúró Vera :Az év fája a vadkörte,Erdészeti Lapok
2013 augusztus 21
Erdészeti Lapok
Erdélyi testamentumok : Hadviselő székelyek végrendeletei. Háromszék- Mentor 2003.
Erdélyi történelmi adatok.I : Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei-15691581Kolozsvár 2003 János Zsigmond királyi könyvei 1569-1570
- vmek.oszk.hu/08400/08472/08472.pdf- §
Erdélyi történelmi adatok III. : Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei Báthory
Zsigmond királyi könyvei 1582-1602 .
- vmek.oszk.hu/08400/08472/08472.pdf- §
Erdélyi történelmi adatok : Szabó Károly Kolozsvár 1862
-mek.oszk.hu/06800/06860/cimkes.html- §
Erdélyi történelmi adatok MEK
-mek.oszk.hu/06800/06860/cimkes.html- §
Erdélyi történelmi adatok
- mek.oszk.hu/08400/08473/08473.pdf- §
Erdélyi történelmi adatok 1569 AZ ERDÉLYI FEJEDELMEK KIRÁLYI KÖNYVEI
-mek.oszk.hu/08400/08473/08473.pdf- §
Erdélyi utazás Magyardécse:
-www.erdelyiutazas.hu/magyar/telepules/magyardecse-1977- §
Erdélyi Várak - Castrum Bene
-archive-hu.com › HU › C › CASTRUMBENE.HU- §
Erdélyrészi : Az Erdélyrészi Méhész-Egyesület szaklapja Kolozsvár 1916 május-június.
- documente.bcucluj.ro/.../BCUCLUJ_FP_108067_1916_031_005_006.p- §
Erdon
- www.erdon.ro/itt-a-dinnye-de-nehez-eladni/1741968 _ §
E.T. Erdély Története:Szerkesztette : Makkay László,Mócsy András.Budapest 1986
-mek.oszk.hu/02100/02109/html/539.html- §
E.T.F 75 Bonchida
- mek.oszk.hu/08700/08701/08701.pdf - §
159

Ezer éve : Kolozsvár 1000 éve –előadások –Erdélyi Múzeum Egyesület 2001
-mek.oszk.hu/02600/02659/02659.doc- §
É-betű
Ébner Ernő : A magyar állattenyésztés fejlődése. Bp 1961.
Élesd 700 : Jakó Zsigmond :Élesd 700 éves múltjából. Művelődés 1992 1. sz.
Élet az Omlás-hegy alatt.
-hegykozi.blogspot.com/2014/08/szilagyizathureczky-kuria.html- §
Élet és tudomány Békefí Janka, Béri Béla : Régi-új őshonos marhafajtánk. 2014/08/15én.
- www.eletestudomany.hu/a_karpati_borzderes - §
Élő Erdély
- mezoseg.eloerdely.ro/telepulesek/mezokeszu- §
Éradony
- jupiter.elte.hu/eradony/eradonytortenet.htm- §
Érgirolt
-mna.unideb.hu/pdf/034ergirolt-sorhu.doc- §
Érmelléki-Diószeg
- www.padalja.hu/index.php/component/content/article/7.../20-dioszeg- §
Értarcsa
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3242.pdf- §
F-betű.
Falu
-www.hegykozszentmiklos.eu/hu/falu- §
Faiskola.hu
- www.faiskola.hu/.../1696-malus-domestica-alma-borkormos-renet.htm- §

Farkaslaka község Székelypálfalva
- farkaslaka-kozseg.ro/falutortenet-szekelypalfalva - §
Farkas Zoltán : Antal Dániel emlékezete.Müvelődés 2012 június.
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Fazakas Loránd : Szatmárnémeti határának földhasználata a 19–20. század fordulóján
Művelődés 2011 október.
Fábián Béla : Nagykend helynevei. Erdélyi Tudományos Füzetek Sepsiszentgyörgy
1939 106 sz .füzet
-mek.oszk.hu/07500/07537/07537.pd- §
Fejlesztési lehetőségek a Kis-Küküllő mentén Dr. Farkas Tibor Pro professione
alapitvány Budapest 2010
Fehér János : Az alsórákosi Bethlen-kastély Korunk 2005 december
Fehér vagy tarka : Roth András: Fehér vagy tarka ? Areopolisz Székelyudvarhely 2008.
Fekete Albert : Az erdélyi kastélykertek……… Művelődés 2007 január.
Fekete Albert: Szemelvények
-www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=1005- §
Fekete Albert : Erdélyi reneszansz kertemlékeinkből . Lugaskert, filegória, halastó.
Korunk 2008 július.
Fekete Albert : Szemelvények az Erdélyi Mezőség nemesi kertkúlturájából. Művelődés
2007 november.
Fekete aratás
-mno.hu/migr_1834/fekete-aratas-717186 -§
Fekete erdő
- hegykozcsatar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1190950- §
felirata : Az Udvarhely megyei gazdasági egyesület folyó 1902. évi október 30-án
292/1902. szám alatt kelt és a m. kir. földművelésügyi miniszterhez intézett felirata.
Felcsik Szőcs János .Sulinet-Vámszer Géza : Csik Vármegye Településtörténete
Helytörténeti adatok Jegyzetekkel ellátta Szőcs János.Sulinet
- www.sulinet.hu/oroksegtar/.../csvt_005_felcsik.htm -§
Felsőboldogfalva
-www.szekelyfoldiinfo.ro/.../felsoboldogfalva-prezentacio_kepekben-turi..- §
Felsőnyárádmente
-nyaradmente.nyarad.ro/hazajaro-felso-nyaradmente/
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Felsőszálláspatak vára - műemlékem.hu
-www.muemlekem.hu/hatareset?id=2517- §
Ferencz Farkas de Farkasfalva : Sáfárkodó magyar gazda I.kötet.
- https://books.google.ro/books?id=qvtMAAAAcAAJ- §
Ferencz Lenke – Tasnádi Zsolt : John Paget János angol és magyar világa. Természet
Világa, május
133. évfolyam, 5. szám, 2002. május
-www.termeszetvilaga.hu/tv2002/tv0205/ferencz.html- §
Fényes Elek : Magyarország leírása Pest 1847. Magyar országnak, 's a' hozza kapcsolt
tartományoknak mostani ..., 4. Kötet
- https://hu.wikipedia.org/wiki/Fényes_Elek- - §
Fényes Elek : Magyarország Geográfiai Szótára I-IV. Pest 1851
-www.fszek.hu/digitdoc/fenyes- §
Filep Antal, Balassa M. Iván, Dancs Lajos, Filep Antal, Gagyi József, A. Homonnai
Márton, Szávai Márton, Szőcs Lajos, Vofkori László stb : Tanulmányok Énlaka
történetéről és kulturájáról B és T Bt., 2008
Flatt Károly : Bihar vármegye flórája : a Borovszky Samu Bihar vármegye
monográfiájában.
-mek.oszk.hu/09500/09536/html/tartalomjegyzek.html- §
Fodor István monográfia gyűjteménye : Bodor Péter, a székely ezermester.
-dijo.ro/vallomasok/zenelokut/003bodorpeterszekelyezermesteres.html- §
Fogott birák itélete 1548- Thallóczy Lajos : Történelmi Tár 1878 –ik évfolyam
- www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=68503- §
Forró Albert
: Adatok a korondi katolikus egyház történetéhez.Areopolisz
Székelyudvarhely 2008.
Fragmenta
-library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_HAJB_Hbmmk_55/?query- §
Fülöp Lajos
-wikipedia Székelykeresztúr magyar irodalmi és művészeti élete.-§
Fülöp Mónika : A bálványosváraljai falukutatás – 1. Rész Müvelődés 2009 március
- www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=710- §

162

Fülöp Zsuzsanna : Bethlen kastély ,Bonyha.
- www.lexikon.adatbank.ro/muemlek.php/mobil/mobil/print.php?id=407- §
G-betű
Gaál Jenő Dr. : Arad közgazdasági közigazgatási közművelődési leírása Arad 1898.
-nagyistvan.pecska.ro/?p=2003- §
Gagyi József : Farkaslaka honlapja.
-www.farkaslaka.ro/index.php/farkaslaka-kozseg/firtosvaralja -§
Gagyi László Etéd : Erdélyi Magyar Adatbank.Gagyi László: Régi sajátos foglalkozások
Etéden.
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9718.pdf - §
Gagyi László : Énlaka hiedelmeiről.
Galambód : Története, nevének eredete, földrajzi elhelyezkedése.
- https://sites.google.com/site/galambod/Home - §
Galgóczy Károly : A székely kérdés Bp 1874.
Galgóczy Károly : Mezőpanit.- in Megindult falu Kriterion 2001-eredeti az Erdélyi
Gazdá-ban 1871 december 16.
Gazdag István: Bihar Vármegye mezőgazdaága az Első Világháboru előestélyén.A
Földművelésügyi Minisztérium Nagyváradi Kirendeltségének 1914. évi jelentése.
Gábor Dénes : Csűrmúzeum-alapító Bélafalván Müvelődés 2006 január.
Gábor Ferenc : Egy falu melynek nem látni mását. N- várad 2013.
Gáll Erzsébet : Transindex-napos oldal.B.D.T 2008 augusztus 31.
-eletmod.transindex.ro/?cikk=10097&nyomtat=1-§
Gegő Elek : A moldovai magyar telepekről Budán 1838.
-mek.oszk.hu/06800/06894/cimkes.html- §
Gergely Béla- Szabó T. Attila : A Szolnokdobokai töki völgy helynevei.K-vár 1945.
-epa.oszk.hu/eme/books/b1_P11213_193.pdf- §
Gidófalvy István : Gyógynövényes emlékeim 1908-1981. Közzéteszi Bodor Ferenc .
-www.okotaj.hu/letoltes/02/ot02-12.rtf- §
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Grim András-Kánya Endre-Sorbán Levente : Örvénd monográfiája 2008. gróf Bethlen
Lajos : Önéletirása
-www.adatbank.ro/html/alcim_pdf8659.pdf- §
Görbe István : Gellért Sándor költőről. A csöbörcsöki csángó.
- blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1615&n=ile58&blog.. - §
gróf Markovits Manó : Emlékezés Zsukra 1905-1913
- www.familyhistory.ro › Nyitólap › Tanulmányok- §
gróf Teleki József : Úti jegyzések .
- www.elib.hu/07600/07663/cedula.html- §
G-portál : Lóbetegségek….
- www.csirike.eoldal.hu › lóbetegségek - §
Gudor Kund Botond : Rediviva Chartophylax Igeniensis.
-www.magyarmenedek.com/.../Rediviva_Chartophylax_Igeniensis_-_Gu.- §
Gunda Béla : A moldvai magyarok néprajzi kutatása.
-adatbank.ro/html/cim_pdf1719.pdf §
Gy-betű
Gyarmathy Zsigáné : A királyváró nép. Vasárnapi Újság 1895 -38 sz.
Gyárfás Endre
-mek.oszk.hu/09000/09033/pdf/balpart2.pdf- §
Gyergyó Sulinet Vámszer Géza : Csík Vármegye Településtörténete Helytörténeti
adatok. Jegyzetekkel ellátta Szőcs János.
-www.sulinet.hu/.../Csik_varmegye_telepulestortenete/index.htm- §
-www.sulinet.hu/oroksegtar/data/.../csvt_006_gertyo-kozsegei.htm - §
Gyimesközéplak
-http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-gyimeskozeploki-tudas-haza - §
Gyógyszertári : Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása .
- tudosnaptar.kfki.hu › História – Tudósnaptár- §
Györffy István.: A Fekete-Körösvölgyi magyarok.
-hegykozcsatar.gportal.hu/portal/.../537158_1303931142_01453.pdf -§
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Györffy István : Visszaemlékezés a szucsági életre és ott tartózkodásaimra.
-www.szucsag.ro/.../gyorffy-istvan-visszaemlekezes-a-szucsagi-eletre-es-o -§
Györfi Dénes :A Nagyenyedi Hangya Szövetkezeti Központ kialakulása, fejlõdése,
gazdasági, társadalmi jelentősége in SOMAI JÓZSEF - Szövetkezetek Erdélyben és
Európában Kolozsvár 2007
-www.referinte.transindex.ro/cedula.php?kod=714- §
gyulaikerteszetviragokanno:Gyulai kertészet.
Gyulay Tibor : Erdély ipara és kereskedelme. In:Erdélyi Szemle 1942. április. 4 sz
-pdf, 832k - Adatbank- §
H-betű
Hadad
-mna.unideb.hu/pdf/046hadad-adatbazis.xls- §
Hadik : Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest, 1905)
-ibrary.hungaricana.hu/.../MolDigiLib_VSK_magyar_nemzetisegi_zseb/?- §
Hagymád
- hegykozi.blogspot.com/2014/03/hagymadfalva.html- §
Hajdu Farkas Zoltán : A Csiki kalákák.
-www.okotaj.hu/szamok/10/gazd2.html- §
Hajdu Zoltán- Dr. Füleky György : A kutak vizének nitrát-szennyezettsége Nagy- és
Kisadorjánban.
-www.szie.hu/file/tti/archivum/Hajdu_Zoltan_ert.pdf- §
Halász Péter : Eredmények és feladatok a moldvai csángók néprajzi kutatásában.
Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002. 19-45.
Halász Péter : Új szempontok a moldovai magyarok táji etnikai tagozódásának
vizsgálatához.
- adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf439.pdf- §
Halász Péter : A hagyományos
magyaroknál.General Press 2015

szántóföldi növénytermesztés

Haller Jenő : Pallas nagy lexikona.
- mek.oszk.hu/00000/00060/html/044/pc004485.html- §
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a moldvai csángó

Halmágy
- mek.oszk.hu/02100/02130/02130.-

§

Halmi
- szatmarmegye.szatmar.ro/url/Halm - §
Hankó Béla : Székely lovak 1943.
- adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1008- §
Hankó Béla : Visszapillantás.
- www.csabafiak.ro › Irott forrasok- §
Halmágy : Forró Albert: Halmágy gazdasági élete a XX.század
Aeropolisz Székelyudvarhely 2001. -mek.oszk.hu/02100/02130/02130.htm- §

élső

felében. L.

Hanyi Zsolt : Utazásaim a Kárpát medncében….
-hanyizsolt-myworld.blogspot.com/2013_07_01_archive.html- §
Harkóné Molnár Beatrix-Boér Hunor : Tiboldi Zoltán laudációja-Székely Nemzeti
Múzeum 2009 május 13
Határeset Fogaras vára
-www.muemlekem.hu/hatareset?id=842 - §
Határeset magtár
- www.muemlekem.hu/hatareset?id=2509 - §
Határhasználat : Sófalvi András.:Határhasználat és gazdálkodás a középkori és kora
középkori Sóvidéken:Areopolisz IV 2004.
-mek.niif.hu/03900/03920/03920.pd- §
Határhasználat Udvarhelymegyei Gazdasági Egyesület
-www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2003_2-3_09.pdf - §
Havadon Gegesi László János - Nagy Ödön -Székely Ferenc : Népi Gazdálkodás
Havadon Kriterion .2002
Havadtő
-http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/zenelo-kapu-maradvanya-ahavadtoi-muzeumban -§
Háromszék Nem elég vonzóak a háromszéki múzeumok Háromszék II. évfolyam, 31.
szám (2013. augusztus 9. - 2013. augusztus 15.)
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Háromszék Datk
- Datk (Szomszédolás) - 2013. június 15.
Hegyi Árpád- Gedeon : Nagysármás…….1906-1909-2006.
- www.sarmasi-adventista.ro/.../Nagysarmas%20-%20Az%20advent%20hit-. §
Hegyi Géza : Magyarország vagy Erdély? A Szilágyság hovatartozása a középkorban a
társadalmi kapcsolatok tükrében.Erdélyi Múzeum 2012 3.kötet.
Hegyköz
-hegykozi.blogspot.com/2014/03/biharvajda.html- §
Hegyközi
-hegykozi.blogspot.com/2014/09/bihari-hegykoz-telepulesei-jako.html- §
Hegyközi blogja: augusztus 2013
-hegykozi.blogspot.com/2013_08_01_archive.html- §
Hereditátum
Hermann Gusztáv Mihály : Az udvarhelyszéki havasalja kiváltságos települései : a két
Oláhfalu és Zetelaka. K-vár 1999.
- hermann.adatbank.transindex.ro/- §
Herman Ottó : A magyar konyha és a tudomány-Galgóczi István uram "Szakácsi
Tudoman"-ja. 1622-ből való kézirat. Hermann Ottó : A magyar halászat könyve.
-mek.oszk.hu/03100/03104/html/mhk1b3.htm- §
Héderfája
-www.napsugar.ro/pdf/ittszulettem/hederfaja.pdf - §
Hilibi
- www.visitojdula.ro/hu/jeles-szulottek.html- §
História 1995 : Csetri Elek:Régi erdélyi méhészkönyvek.
- www.tankonyvtar.hu › Folyóiratok › História › 1995- §
Historia Sárváry
- tudosnaptar.kfki.hu › História – Tudósnaptár - §
Hodor Károly : Doboka megye természeti és polgári ismertetése. Kolozsvártt 1837
(interneten ezen a címen is-)
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Hoffmann Siglinda : Vajdakamarás község monográfiája Művelődés 2007 jun.-szept.
Hornyák Mária : Ó Nőlly, épülj remek csemete !Teleki Imre gróf
18.század végén.Neveléstörténet 2006 3-4 sz
-www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?rovat_mod=archiv...1..- §

neveltetése az

Horváth István : Magyarózdi toronyalja Kolozsvár 1971.Krite
Homonnai Gábor, Ciavoi-Létai Andrea Hajnalka, Józsa Ferenc : Az élesdi szőlészet és
borászat Múlt – Jelen – Jövő 2012
Homoródszentpéter Monográfiája : Máthé Csaba Status Kiadó 2007
Hostát Kolozsvár : Hostáti árvaleves.
-lassuetel.blog.kulinarisvilag.hu/.../arvaleves-ahogy-a-hostati-butyka-neni - §
Hungary : Mátyás király, a moldvaiak és a román borok.
- www.erepublik.com/hu/article/m-aacute-ty-aacute-s-kir.../20 - §
Hunyadi Attila : A magyar szövetkezeti intézményrendszer Erdélyben 1918-1948 között
Balasssi Intézet. 2015
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf2615.pdf- §
Hunyad vármegye
- www.igazsagok-gazsagok.info/www/.../hunyad.htm - §
I-betű
Iczkovits Emma : Az erdélyi Fehér megye a középkorban .
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=773- §
Iczkovits Emma : A későbbi Alsófehér megye. (A megye nyugati része.)
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3379.pdf - §
Id. Szávai Márton : Falusi kisgazdaságok gyümölcstermesztése Etéd és Énlaka
térségében
- tollforgatotoertenelmilap.blogspot.com/2014_07_01_archive.html - §
Ifj. Bertényi Iván : Bánffy Dezső és a nemzetiségi kérdés Történelemtudományi Doktori
Iskola. Történettudomány. Művelődéstörténeti Doktori Program.2005
- doktori.btk.elte.hu/hist/bertenyi/diss.pdf- §
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Ifj. Kós Károly : Az Erdélyi Nemzeti Múzeum néprajzi tárának faekéi. Erdélyi Múzeum
Egyesület kiadása Kolozsvár 1947
-mek.oszk.hu/08200/08244/08244.pdf -§
IKR Bábolna
Imre Barna : Küküllő,Maros és Nyárád –vidéki helynevek a XVI-XIX. századból.
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1176Imreh Barna : Mezőbánd helynevei K-vár 1942 .
-mek.oszk.hu/07600/07666/07666.pdf- §
Imre Barna kisebb közlemények : Küküllő, Maros és a Nyárád-vidéki helynevek a XVI .
és a XIX. századból.
- www.adatbank.ro/html/alcim_pdf9862.pd -§
Imre István : Falutörvények.
- www.rubicon.hu/magyar/oldalak/falutorvenyek_rendtartasok/ - §
Imre István : A gépgyártó Rajka Péter –in Erdélyi hétköznapok Bukarest 1979.
Imreh István : Mezőgazdasági rendtartások, egyezségek, utasítások (1580–1635)
- erdelyimuzeumfolyoirat.adatbank.transindex.ro/.../004Imreh%20Istvan_M.- §.
Imre István : A falu szénafüve
- mult-kor.hu/20021111_a_falu_szenafuve- §
Irinyi család:
- irinyiek.extra.hu/irinyi_foldrajz_csokaly.html -§
Ismerjük meg Maros megyét
István Lajos :Korond és környéke –néprajzi írások. Hargita Megye Hagyományőrzési
Forrásközpont Udvarhelyszék, Székelyudvarhely , 2009
J-betű
Jakab Elek : Húsvéti határkerülés Székelyföldön -in Megindult falu-2001Kritérion.
Jakó Zsigmond : Bihar megye a török pusztítás előtt (Budapest, 1940)
Jakó Zsigmond : A Kolozs megyei Bádok falképei és az erdélyi falfestészet.
- www.academia.edu/.../A_Kolozs_megyei_Bádok_falkép- §
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Jancsó Benedek : Erdély története. Kolozsvár kiadja a Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet R.-T. 1931.
Janicsek Jenő : Magyarlóna helynevei. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények
XLIII. évf. 1999. 1-2. szám
Jankó János dr.: A kalotaszegi és erdélyi magyarságról. Úti élmények Erdélyi Gyopár
1892 1-3 szám.
Jankó János dr.: Kalotaszeg magyar népe.Budapest, 1892. Az Atheneum K. Társulat
kiadása.
Jankó Szép Ildikó : Csanálos - Szatmár .ro 2005.12.12.
-www.szatmar.ro/Csanalos/hirek/2509- §
Jankovics József : Bethlenek, Vayak, Dujardinok – Vay Erzsébet életének tükrében.
- real.mtak.hu/7614/1/Kuruc(kodó)_JankovicsJózsef.pdf- §
Jegyzet Adattár
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf4510.pdf- §
Jeles zabolaiak
- www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni.../2009/.../020_fuggelek.htm.- §
Jónás Sándor, Seres Erzsébet, Jónás Hajnalka Teréz: Bályok monográfiája
users3.ml.mindenkilapja.hu/users/balyok/.../B_lyok_monogr_fi_ja.doc- §

2007

Jósika Miklós : Emlékirat.
- mek.oszk.hu/04900/04984/04984.pdf - §
Józsa Ferenc : Élesd monográfia. Nagyvárad 2001.
Juhász Klára: Nádasdaróc rövid története vesd össze :Asztalos Lajos, Kolozsvár Erdélyi
Gyopár c.folyóirat-2oo9/4.sz.
K-betű
Kabay Béla : Kalotaszegi műemlékek kis adattára. Korunk 1973 11. sz.
Kajdi Ferenc 1—Kiss József 1–Makai Sándor 1—Kalmár Sándor 1—Skribanek Anna 2Frank Norbert 3 : Nemesítési és fajtaelőállítási kutatások a Nyugat-Magyarországi
Egyetemen.
- docplayer.hu/1247811-Nemesitesi-es-fajta-eloallitasi-kutatasok-a-nyugat...- §
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Kakasdi Székely Begyes galamb
-kakasdi-szekely-begyes.hupont.hu/.../kakasdi-szekely-begyes-gusas-gala- §
Kalotaszeg
-magyarvalko.mindenkilapja.hu/html/18028880/render/magyarvalko- §
Kalotaszeg .huTüre
- www.kalotaszeg.hu/vid_ka_ture.htm- §
Kalotaszentkirály monográfiája.
Kalotaszentkirály és Zentelke
-www.webvidek.ro/.../kalotaszentkiralyzentelke - §
Kastély : A marosvécsi vár és park
- www.kemenyinfo.hu/?xid=1d182338-- §’
Kastély Erdélyben
- www.kastelyerdelyben.ro/ugron-kastely-mezzah-.html- §
Kazinczy Ferenc : 8.levél Művelődés LXI. évfolyam 2008. június-szeptember. BokajAlfalu
Kádár József : Szolnok -Doboka vármegye monographiája.Arcanum Adatbázis
Kft. 2003
- mek.oszk.hu/04700/04755/html/145.html- §
Kállay István : Birtokok, birtoktestek elnevezése a XVIII–XIX. században.
-mnytud.arts.unideb.hu/.../konyvtar/.../kallay.do.- §
Kálnási Árpád : Debreceni cívis szótár.
- elfelejtettszavak.blogspot.com/2013/06/alanttermo.html- §
Kántor Anita : A földrajzi viszonyok és a társadalmi háttér tükröződése az érmelléki
borospincék és szőlőpajták típusaiban. Szolnoki Tudományos Közlemények. XIV. 2010
-tudomany szolnok-mtesz.hu/.../2010/.../Kantor..- §
Kánya Endre : Grim András,Kánya Endre,Pál László,Varga Árpád, Sorbán Levente.:
Örvénd, Mezőtelki, Pósalaka és Pusztaújlak kistérségének monográfiája.
Károlyí Fülöp Béla : Étkezési hagyományok és szokások Érbogyoszlón
Kászon ökófalu
- primariaplaiesiidejos.ro/index.php/hu/component/.../9-uncategorised - §
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Kászon vidéke
- www.harghita.ro/hun/3/36/36kaszaltiz.html - §
Kászú
- mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-179.html- §
Kávássy Sándor : Ismertetések a régi Szatmárról.
- www.szabarchiv.hu/drupal/sites/.../73-105.pdf - §
Kecset és Kisfalud 2 Szatmári László : Tallózás Kecset és Kisfalud múltjában (2.)
Művelődés 2011 október
- www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=1140 -§
Kecskefajták : Lovas Éva
- magyarparlagikecskeklubb.network.hu/blog/kecske-klub.../kecskefajtak –
Kelemen Lajos : Kalotaszeg történelmi és műemlékei. Ódon Erdély
-mek.niif.hu/04900/.../mhodonerdely0056.html-§
Kelemen Lajos : A Mezőség széléről-Ódon Erdély
- mek.niif.hu/04900/.../mhodonerdely0055.html- §
Kelemen Lajos : Önéletrajzi feljegyzései 5 .rész közli Gaál György
- www.korunk.ro/.../KelemenLajos_Szulettem_Marosvasarhelyt_W.pdf- §
Kemény Árpád br. Született Szilágykövesden 1866 dec. 24-én. Főrendiházi tag, A
középiskolát és a jogot Kolozsvárt végezte, majd saját gazdaságának élt.
-www.kemenyinfo.hu/?xid=f9be0974- §
Kemény családi lexikon.A Kemény család honlapja
- www.kemenyinfo.hu/?xid=f9be0974- §
Kemény Gábor br.,
-.https://hu.wikipedia.org/wiki/Kemény_Gábor_(politikus,_1830–1888)

Kemény Zsigmond : A két Wesselényi.
-. mek.oszk.hu/08100/08141/08141.htm-..
Kendeffy-kastély,Öraljaboldogfalva
-hiphi.ubbcluj.ro/eristikon/nr_4/filo_si_arta/sido.htm- §
Kenderesi Ferenc : Vajda Hunyad Vár épületeinek belső rendeltetése.Tudományos
Gyüjtemény VI.kötet 1830 Pest
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Kentelky Endre, Kovács Lóránd, Fekete Albert : A gernyeszegi kastély múltja jelene
és jövője. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely)
Keszeg Vilmos : Aranyos-vidék Honismereti könyv.
-www.kjnt.ro/.../98af2d4e64_2014%20KeszegV_Aranyos-videk_letolt.p- §
Kerekes Edit : Ketesd-börtön és édes szülőfalu.Keresztes Gyula : Maros megyei kastélyok és udvarházak. Marosvásárhely 1995.
Keszeg Vilmos : A mezőség felfedezése.1 rész Művelődés 2007 jún.- szept.
Keszeg Vilmos : Detrehemtelep telepítésének előzményei, a szomszéd települések.
-www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2006.../cikk.php?id- .
Keszeg Vilmos : 20-ik századi erdélyi betelepítések.
-tematikus/szocikk.php?id=40- §
Keszeg Vilmos-Szabó Zsolt : Mezőség Művelődés Kolozsvár 2010.
Keszeg Vilmos : Tordai malac.
-lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=55- §
Keszeg Vilmos : Tordai pogácsa.
-lexikon.adatbank.ro/tematikus/print.php?id=56- §
Keszeg Vilmos 20-ik.
- lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=40- §
Ketesd
- www.erdelyiturizmus.hu › Erdély › Történelmi Erdély › Kalotaszeg - §
Képgaléria
- www.marosszek.ro/galeria.php - §
Kéri Gáspár-Kántor Anita : Az érmelléki szőlőművelés építészeti és tárgyi emlékeinek
védelme.Hajdusági Civil Központ és Adattár Alapitvány Hajdúböszörmény 2009
Kilenc falu
-www.sznm.ro/acta2009/311_362_coroi_1.pdf - §
Killyéni András : Wesselényi Béla, ménese és a falkavadászatai. Művelődés 2009
március
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Királydaróc : Borovszky Szatmár
Király Ildikó : Kárpát-medencei almafajták jellemzése pomologiai vizsgálatokkal és
mikroszatellit alapú molekuláris markerezéssel. Bp.Corvinus 2013
- phd.lib.uni-corvinus.hu/716/2/Kiraly_Ildiko_thu.pdf- §
Királyi –Arad sz.kir város és Arad vármegye története II. rész irta Márki Sándor Arad
1895
Kisbábonyi ref. Egyházközség.
-refszatmar.eu/kisbabonyi-reformatus-egyhazkozseg/ - §
Kiss Benő közölte, írta Frank Júlia : Disznótorban 2008
- fremex.uw.hu/szk/disznotorban.doc- §
Kiss Dénes : Romániai magyar kulturális intézmények adatbázisa
- kulturalis.adatbank.transindex.ro/- §
Kiss Gábor Ferenc : Hajdani megyék-Torda –Aranyos megye.
-www.belvedere-meridionale.hu/lapszamok/archive/2011_1.pdf- §
Kiss Géza – Molnár Péter – Varga Sándor : A terep bemutatása: Mezőség és Visa
-www.belvedere-meridionale.hu/lapszamok/archive/2011_1.pdf- §
Kisiratos : Tájház.
-www.erdelyiturizmus.hu › Erdély › Partium:-§
Kiss Károly : A bodófalvi gazdakör 1908-1949. Temesvár 2012.
Kiss Károly : saját gyűjtés.
Kiss Károly : Ilyenek voltunk mi ? Temesvár 2012
Kislexikon szőllőtő
- www.kislexikon.hu/szolloto.html- §
Kiss Réka : Egyház és társadalom a koraújkorban a Küküllői Református Egyházmegye
iratainak tükrében (17-18. sz.) ELTE 2009.
-epa.oszk.hu/00400/00414/.../EPA00414_korall_2014_57_209-212.pd- §
Kiss Zoltán : Kövend helynevei. Nyelv és Irodalomtudományi közlemények K-vár 1993
-www.sztanyi.ro/download/NYIRK_1993_1-2_k.pdf- §
Klapka Emese Csilla : Kürtöskalács/-konyha-sütemények/
-www.magyarvagyok.com/611/Klapka-Emese-Csilla/naplo/3.html- §
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K.M.T.h : Kovászna Megye Tanács honlapja.
- www.kovasznamegyetanacsa.ro/ - §
Kókai Sándor dr. : A Bánság történeti földrajza 1718-1918. Nyíregyháza 2010
-mek.oszk.hu/11300/11308/11308.pdf.- §
Kolozsvári Törvényszék 363/1926 határozata : Gazdakörök Kolompszó Keve László : Marosszék címere és a párisi piros alma. Havad honlapja.2007
II-évf.4. sz.
-gfyendre.uw.hu/Kolompszo8.pdf - §
Koncz József : A Marosvásárhelyi Evang.. Reform., Kollegium könyvnyomdájának száz
éves története 1786-1886-Marosvásárhely 1887
- mek.oszk.hu/10800/10808/pdf/10808ocr.pdfKordé Zoltán : Erdélyi Magyar Adatbank
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf40.pdf - §
Kordé Zoltán (szerk.) : A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori
székelyekről. Transindex Adatbank.
-Adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=35- §
Korona Tájház
- https://www.szekelyszallas.hu/index.php?option=com_jomres..- §
Kósa Károly : A hurkalyuki társaságtól a vidékfejlesztő szövetkezetig. Balázs Ferenc
aranyosszéki utópiája-Kósa Károly honlapja.
- www.kosakaroly.hu/irasok/aranyosszek/balazsferenc.html- §
Kós Károly : A nemzetségi szervezet nyomai Rákosdon. Népélet és néphagyomány,
1972
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?-kod=1118 - §
Kóstolja meg Kolozsvárt
-magyarkonyhaonline.hu › Ízvadászat › Magyar ízek- §
Kotlós hagyma
- brokkolirozsa.blogspot.com/.../hagyma-fajtak-tojasfestes-hagyma-hejjal.- §
Kotnári kövér szőlő
- www.tab-ph.hu/tabikilato/telepulesek_ertekei/.../028_szoleszet.htm - §
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Kovách Géza : Arad hegyalja szőlészetéről. Gazdaságtörténeti áttekintés 1848-ig.
Kováts kúria, Apa
- www.welcometoromania.ro › UTAK › DN1C ›
Kovács Rozália:Helytörténeti dolgozat a Dohánygyárról . Érmihályfalva
- www.ermihalyfalva.ro/hirek/Helytoerteneti-dolgozat-a-Dohanygyarrol- §
Kovács Zsolt : A Bornemiszák görgényszentimrei kastélya. Korunk 2005 december
Kovács Zsolt : Torma-UDVARHÁZ, Csicsókeresztúr
-lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=392- §
Kráter Műhely : Barabás László: A Mezőség néprajzi körvonalai és belső tagolódásának
kérdése. Mezőség 2007 jun-szept.
Krizbai-Nemes Görgy :Nyárádmagyarós leánydombjai
-https://books.google.ro/books?id=_HLo821J3JgC- §
Krónika : Egy hagyaték, két testamentum?
- kronika.ro/kultura/egy_hagyatek_ket_testamentum/print- §
Könyvismertertés
- www.lib.szie.hu/sites/default/files/mgszemle/1886/1886_8012.pdf . §
Körösszeg vár
-www.castrumbene.hu/erdelyivarak/var/korosszeg.html- §
Kőváry László : Erdélyország statistikája K-vár 1847
-első kötet.- www.emt.ro/hu/tevekenysegeink/digitalizalas- §
Kőváry László : Erdély statistikája K-vár 1847
- mek.oszk.hu/03500/03576/03576.pdf- §
Kőváry László : Föld és országtani vázlatok Szilágyról.
- www.sulinet.hu/oroksegtar/data/.../Szilagynagyfalu/.../020_forrasok.htm - §
Kőváry László : Erdélyország statistikája
-www.emt.ro/.../19_KOVARY_Laszlo_-_1847_Erdely_statisztikaja.pdf -§
Kövi Pál : Erdélyi lakoma Kriterion 1980.
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Közép-ajtai: Közép ajtai
Dohány
mellyet
Nemes Erdély Országgyűlése
alkalmatosságával Kolo’svárra el-adni küld Benkó Joseph a Harlemi Tudományos
Társaság tagja.Szeben,Kolozsvárott 1792.
- https://hu.wikipedia.org/wiki/Benkő_József- §
Közép-Erdélyi Turizmus Fejlesztési Terve
- www.neppart.eu/admin/.../13-02-19-_neppart_turisztikai-prospektus.pdf -§
Középajtai dohány
- mek.oszk.hu/03600/03696/03696.pdf- §
Közgazdász Fórum : SOMAI JÓZSEF :Rajka Péter halálának 130. évfordulójára .
-epa.oszk.hu/00300/00315/00043/pdf/00043.pd- §
Központ
-www.kozpont.ro/.../yoko-ono-elettarsa-is-jart-n. -§
Központ Kendeffy -palota
- www.kozpont.ro/.../vasarhely-egyik-legszebb-epuelete-a-kendeffy-palot..- §
Központ Nyárádszentimre
- www.kozpont.ro/hirek/kultura/yoko-ono-elettarsa-is-jart-nalunk/- §
Kukorica
-nagyfatal.hu/gasztrokultura/a-kukorica- §
Kun József : Belényes monográfiája.
-mek.oszk.hu/09600/09679/09679.htm- §
Kuszálik Péter : Erdélyi hírlapok és folyóíratok 1940-1989..
-213- lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=109- §
Kútvölgyi Mihály - Tóth Péter : Megőrzött ízek -mangalica- Timp Kiadó, 2003.
L-betű
Lakatos István : Székelyudvarhely legrégibb leírása K-.vár Minerva 1942.latinból
forditotta Jaklovszky Dénes
-mek.oszk.hu/08900/08990/08990.pd- §
Lármafák Balavására-Marosvásárhelyi rádió
-erdely.ma/kisregio.php?id=99672&cim=larmafak_szekelyfoldon.- §
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László Gyula : A Kolozsvári Márton és György Szent--György szobrának lószerszámai.
Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve 1942 Kolozsvár 1943. 169
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8458.pdf- §
László Márton : Az Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek Marosvásárhelyi Központja.
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf2619.pdf -§
Lázár István : Alsófehér vármegye magyar népe. [pdf, 66308.6k]
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1151- §
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9668.pdf- §
Lázárfalva
- www.cozmeni.consloc.ro/lazarfalva.html - §
Lekvármúzeum Székelyhon.ro 2015. 09. 29
Léstyán Ferenc : Megszentelt kövek . A középkori Erdélyi püspökség templomai Borbánd
-mek.oszk.hu/04600/04684/- §
Léstyán: Megszentelt kövek. A középkori erdélyi .. (A Hét. 1974. 49. sz. Öregek
tudták.).
-vmek.oszk.hu/04600/04684/html/974.html -§
Lovaszövetség
- www.lovasszovetseg.hu/fajlok/portrek.pdf- §
Lőrinczi László :Találkozásaim Balázs Ferenccel Keresztény Magvető -1982. 88. évf.
1.sz. - eda.eme.ro/handle/10598/22000- §
Lörincz Márta : A válaszúti kastély Bánffy Ádám munkásságának tükrében.
- etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/muvt_lorincz.pdf- §
Lövétei tájház
- www.muemlekem.hu/hatareset?id=1453- §
LRML Keszeg Vilmos : Aranyosszék Romániai Magyar Lexikon Adatbank
-lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=92- §
Lupescu Radu : Szentbenedek Erdélyi várak.
-www.castrumbene.hu/erdelyivarak/var/szentbenedek.html- §
Lupescu Radu : Erdélyi várak-Egeres
-www.castrumbene.hu/erdelyivarak/var/egeres_index.html- §
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LTK : Történeti kertek adattára.
- www.historicgarden.net › Kezdőlap › Beszterce-Naszód megye kertjei- §
M-betű.
MAÉ : Für Lajos és Pintér János : Magyar Agrártörténeti Életrajzok I.II.III kötet Bp
1987-.
Maderspach Viktor
-www.zsil-volgye.ro/index.php?option=com_content&view..- §
-mek.oszk.hu/10500/10500/10500.htm - §
Magyari Etelka : A bánsági magyar telepes falvakról. Néprajzi Látóhatár II.1993.
Magyarfenes
-www.welcometoromania.ro › UTAK › E60/DN1- §
Magyarfülpös : Szatmári László:Tallózás Magyarfülpös múltjában. Művelődés 1,2, 2011
május, június.
M.É.L.Magyar Életrajzi Lexikon
- mek.oszk.hu/00300/00355/html/- §
Magyardécsei cseresznye majális 2007 2—youTube
- www.erdelyiutazas.hu/magyar/telepules/magyardecse-1977 - §
Magyarfülpös Szatmáry László
-www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=1087- §
Magyargyerőmonostor Farkas Imola : Történelmi értékek és dolgozó, békés
nép: Magyargyerőmonostor Szabadság 2005 szeptember 19.
Magyar juhfajták
- budapestcity.org/11-egyeb/hungaricum/allatok/juhok-hu.htm- §
Magyari Etelka : A bánsági magyar telepes falvakról. Néprajzi Látóhatár. II. évf. (1993)
4. sz. 142–146. 1993
Magyar Katolikus Lexikon Csügés f
-lexikon.katolikus.hu/- §
Magyar Katolikus Lexikon-Temes vármegye
-lexikon.katolikus.hu/- §
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Magyar korona borvidékei
- vmek.oszk.hu/04500/04503/04503.pdf- §
Magyarléta
- www.tordaszentlaszlo.ro/kozseg/magyarleta/letike.html- §
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Agrártörténeti Iratok Gyűjteménye Feudális kori
dokumentumok a MMgM. Agrártörténeti Iratok Gyűjteményében
Magyar monográfía
Magyar Néprajz II.k.Gazdálkodás.
-mek.niif.hu/02100/02152/html/- §
Magyar Néprajz II.k. Gazdálkodás / GYÜMÖLCSKULTÚRA
-mek.niif.hu/02100/02152/html/02/254.html- §
Magyar Néprajz II. k.Gazdálkodás / GYÜMÖLCSKULTÚRA-fűzfaalma
-mek.niif.hu/02100/02152/html/02/254.html- §
Magyar Néprajz.II.k Gabonatermesztés- vasfogu
-mek.niif.hu/02100/02152/html/02/166.html - §
Magyar néprajz II.k.-faekék, Háporton
-Mek.niif.hu/02100/02115/html/1-1794.html- §
Magyar Néprajzi Lexikon:Erdélyi fiatalok.
-mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1945.html- §
Magyar Néprajzi Lexikon Kerti Növénytermesztés
- mek.niif.hu/02100/02152/html/02/236.htmlMagyar Néprajzi Lexikon d.k.
- mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-1295.html- §
Magyar Néprajzi Lexikon Erdélyi fiatalok
-mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1945.html- §
Magyar Néprajzi Lexikon- bihari cifraszűr
-mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-737.html - §
Magyar Néprajzi Lexikon.-szőnyeg- mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-198.html- §
180

Magyar Néprajzi Lexikon –erdélyi butor
- mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1943.html- §
Magyar Néprajzi Lexikon-keleti ház tipus - mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-253.html- §
Magyar Néprajzi Lexikon- Erdélyi magyar népviselet - mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1948.html- §
Magyar Néprajzi Lexikon-Erdélyi szekér
- mek.niif.hu/02100/02115/html/1-1955.html- §
Magyar Néprajzi Lexikon-Gyergyói tutaj
- mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-789.html- §
Magyar Néprajzi Lexikon - Györgyfalvai viselet
- mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-854.html- §
Magyar Néprajz II.k. Gazdálkodás / GABONATERMESZTÉS-faeke
-mek.niif.hu/02100/02152/html/02/166.html- §
Magyar Néprajzi Lexikon- gyógyi alma
-mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-828.html - §
Magyarország Geográfiai Szótára
- www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ _ §
Magyarpéterlaka
- szephazank.blogspot.com/2016/02/magyarpeterlaka.html - §
Magyar vagyok 2011 szeptember 28.Erdély-Bánát-. ?
Magyar tyúk……
- https://hu-hu.facebook.com/.../648920591785843:0 - §
Magyar Néprajzi Lexikon Hunyad megyei magyarok
-mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1443.html - §
Magyarvalkó
- magyarvalko.mindenkilapja.hu/html/18029581/render/erdekessegek- §
Magyarvalkó Nem felejtünk.
- nemfelejtjuk.blog.hu/2009/07/10/magyarvalko- §
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M.J.K.Sz Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség honlapja.
-mjksz.hu/fajta/magyar-merino?order=title&sort=desc- §
Major Miklós : Népi tájtudat –vizsgálat a Felső-Berettyómente falvaiban.
-www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni.../002_Nepi_tajtudat.htm _§
Makkai Zsigmond Lóránd : Backamadaras honismereti tanulmány Marosvásárhelyi
Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem 2014
-diakszemmel.eloerdely.ro/.../4535-181_Makkai_Zsigmond_Lorand_Bac- §
Id. Maksai F : Etnikai mezo és mikroterek a történeti Szatmárban.1940
Malonyai Dezső : A magyar nép művészete .II kötet .A székelyföldi, a csángó és a
torockói magyar nép művészete. A Kalotaszeg .
-mek.oszk.hu/01600/01671/html/doc/00000.htm- §
Mangalica : A szöke mangalica
- genmegorzes.hu/szőke-mangalica.html- §
Mares Katalin : Udvarhelyszék látványosságai .

-

Margittai Gábor : Fekete aratás.Magyar Nemzet 2003. június 07
Margitta lakossága
-www.sulinet.hu/.../data/.../003_margitta_lakossaga_a_torteneti.htm- §
Markovits kastély
-www.muemlekem.hu/hatareset?id=1789- §
Marosmenti kastélyok Nagyernyei kastély.
- ejke.hu/doku/tura2011augusztus.pdf- §
Marosvásárhelyi Pantheon:
- www.erdelyweb.hu/mvhely/lexikon/lexikon_a.htm- §
Márton Antal : Kérésemre közölte édesapjárólMarton Melinda : A fogarasi ménes története 1875–1914. In: Lovas Nemzet XVI.
évfolyam 7. szám, (Szerk.): Király Éva, Pécs, 2010. július .
-www.omgk.hu/AH2012/2/magyarorszag_menesei_2.htm§
Marton Melinda : „mert hisz a magyar a legrégibb időktől kezdve lovas nemzet volt”
Podmaniczky Gyula: Magyarország ménesei 1903-ban. Pallas
-www.omgk.hu/AH2012/2/magyarorszag_menesei_2.htm- §
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Matkó László : Szatmár Vármegye Egyházi Levéltári Forrásai
Mákófalva : Virágos Kalotaszeg 2008 okt,14-31-Mákófalva rövid bemutatásaMáramaros
- hereditatum.ro/muemlekek/adatok.html?muemlek=4686 - §
Márki Sándor : Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája.
-nagyistvan.pecska.ro/?p=1983- §
Máté Domokos : Háromszék vármegye Potsa József 26 éves főispánsága idején (1877–
1903).
MEK-Kalotaszeg
M.E.K. Magyar Elektronikus Szótár
MEK Teleky
-mek.oszk.hu/09000/09033/pdf/balpart2.pdf- §
MEK-szarvasmarhatartás
-mek.niif.hu/02100/02152/html/02/328.html- §
Mezőgazdasági pantheon:
-mek.oszk.hu/00000/00058/html/- §
Mezőgazdasági I : Szakfolyóirataink Bibliográfiája. -I. 1796 — 1899 Mezőgazdasági
Kiadó Budapest 19 5 8 Összeállította Dr. Mados Lászlóné.
-www.omgk.hu/Digitarchiv/konyvek/c19552/mszb2.pdf- §
Mezőgazdasági II. : Szakfolyóirataink Bibliográfiája II. 1900-1944 Összeállította Dr.
Mados Lászlóné Turányi Kornél
-www.omgk.hu/Digitarchiv/konyvek/c19552/mszb2.pdf- §
Mezőség : Dr. Kós Károly A Mezőség néprajza.Mentor –Marosvásárhely . 200
Mezőőrményesi kastély : Transindex Kastély Erdélyben Mezőőrményesi kastély.
Mezőőrményesi udvarház
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf4498.pdf-§
Mezőségi tóvidék:Búza monográfiája:Mezőségi tóvidék.Belefoglalva minden mezőségi
falu
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Méhészeti Közlöny 1938 október 1 Kolozsvár.
-dspace.bcucluj.ro/.../1/BCUCLUJ_FP_108067_053_1938_010.pd-f - §
Méhészeti Közlöny 1938 okt 1
- dspace.bcucluj.ro/bitstream/.../BCUCLUJ_FP_108067_053_1938_010.p -§
Méhészeti Közlöny 1938 október 1
-dspace.bcucluj.ro/bitstream/.../BCUCLUJ_FP_108067_053_1938_010.p- §
Méntelep
- mna.unideb.hu/pdf/112szatmarnemeti%20tortenetivel1-sorhu.doc- §
Mészáros Timea:Hegyközkovácsi történetéből.
-hegykozcsatar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1181789 - §
Mészáros Zoltán : Az én falum: Tóti Várad folyóirat 2011/ 8. sz.
-www.varad.ro/node/341- §
Mihály Eszter
- nyaradszentsimon.blogspot.com/p/falutortenet.htm - §
Mihály János : Ismeretlen összeírások a két Homoród mentén .-in AEROPOLISZ
2009-Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok IX. Lövéte
-www.mek.oszk.hu/04500/04580/04580.pdf- §
Mihály János : Földhasználat,földtulajdon egy Kis-Homorod vidéki nagyközségben.
Areopolisz Székelyudvarhely.2006.
-www.mek.oszk.hu/04500/04580/04580.pdf- §
MJKSZ- mjksz.hu/fajta/magyar-merino?order=title&sort=desc §
Mikecs László : Csángok Bp 1941
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1346- §
Miklós Zoltán/Aeropolisz 2008
-https://issuu.com/abrahamendre/docs/aeropolisz_2008 -§
Miklosy V.Vilmos: Festönövények a csiki háziiparban.
- ijkeszito.yuku.com › ... › Természetes színezőanyagok - §
Miksa Imre:
-mek.oszk.hu/09000/09033/pdf/balpart1.pdf - §
184

ML 1913 : Bezerédi Adorján és Szilassy Zoltán:Mezőgazdasági Lexikon I.,II kötet
Budapest 1913 .
ML-Pekár Imre
- mek.oszk.hu/00000/00058/html/pekar.htm- §
MNL Balassi V : Magyar Néprajzi Lexikon Akadémiai Kiadó Budapest 1988
MNL 1988
-mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-206.html -§
MNL bukovinai
- mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1022.html

§

MNL –dk-: Magyar Néprajzi Lexikon.-digitális könyvtár
MNL.II.k –paraszti gazdaság
- mek.niif.hu/02100/02152/html/02/98.html- §
MNL II.k. : Magyar Néprajz II. Gazdálkodás / GABONATERMESZTÉS
- mek.niif.hu/02100/02152/html/02/166.html- §
MN II k. Gazdálkodás-méhészet
- mek.niif.hu/02100/02152/html/02/42.html- §
M.N.L.-kályhacsempék
-mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-5.html- §
MNL-kalotaszegi viselet
-mek.niif.hu/02100/02115/html/2-1812.html- §
MNL-kandalló
-mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-33.html- §
MNL-kezes
- mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-436.html- §
MNL –szalmafonás
- mek.niif.hu/02100/02115/html/4-1481.html- §
MNLII.k.-Alakor
- mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-133.html- §
MNL-Magyarország vármegyéi és városai /09500/09536 ..
-mek.oszk.hu/09500/09536/html/0024/9.html- §
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MNL-Hegyalja
- mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1214.html - §
MNL-hajduszabadság
- mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1214.html - §
MNL Balassi Iván-Magyar Néprajz II. Gazdálkodás / GABONATERMESZTÉS
-mek.niif.hu/02100/02152/html/02/166.html §
MOA-Magyar Országgyűlési Almanach-1897-1901
- Library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_Almanach_1896-1901/- §
Móczár: szerk. Dr. Móczár József : Nagyszalonta 1606-1906
- mek.oszk.hu/07500/07560/pdf/nagyszalonta1.pdf- §

Nagyszalonta

1906.

Móczár (Rehák Pál)
- mek.oszk.hu/07500/07560/pdf/nagyszalonta2.pdf- §
Mód László-Simon András : Köszegremetei prédikáció .Néprajzi film.
-www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni...06/.../010_Predikacio.htm- §
Módy György-P. Szalay Emőke
:
Oklevelek, Céhiratok A Déri Múzeum
Gyüjteményeiben. p. 205-247.
- docplayer.hu/2069459-Oklevelek-cehiratok-a-deri-muzeum-gyujtemeny... - §
- iparmuzeum.hu/old/admin/data/file/44_pszalay-bibljav.pdf -§
moldvabányai:Tánczos Vilmos : A moldvabányai rovásfeliratok keletkezésének
hátteréről .Erdélyi Múzeum LVIII.kötet 2006 3-4 füzet -epa.oszk.hu/00900/00979/00418/pdf/150-156.pdf- §
Molnár Ambrus : Adatok Bihar vármegye művelődéstörténetéhez.
-biharkutatas.hu/wp-content/uploads/2012/04/bd1_molnar.pdf -§
Molnár István : Sarlókészítés a marostordai SzentgericénErdélyi Múzeum 1947. 52.
kötet, 1-4. füzet
- eda.eme.ro/handle/10598/27489- §
M.O.L.Magyar Országos Levéltár Földművelésügyi Minisztérium Levéltára FM
alárendelt szerveinek fondjai FM Erdélyi Kirendeltsége Általános iratok (K 201)1941–
1944
- https://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/Datafiles/0/D127.doc- §
Monostori Károly : A sertésztenyésztés alapvonalai.Bp .1897.
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Mordovin Maxim : A mezőőrményesi udvarház.
-www.academia.edu/1487008/A_mezőörményesi_udvarház- §
MTDA
- mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/- §
Mujacsics Levente : Bihar vármegye gazdasága Trianon előtt.
-biharkutatas.hu/wp-content/uploads/.../bihari_dieta_V_07_mujacsics.pdf- §
Murádin László : Nyelv – és Irodalomtudományi Közlemények 1999 1-2 sz.
Muradin Jenő : Murokország lakói
- murokland.mindenkilapja.hu/html/18743871/.../unnep-hagyomany-2- §
Murokország lakói
-murokland.mindenkilapja.hu/html/18650560/.../honapok-jellemzoi-1- §
Múzeum
- www.hrmuzeum.ro/ - §
Műemlékek
- szaszandras.info/ajanlo/muemlekek/szaszfeheregyhaza.html- §
Művelődés 2011 : Szekernyés János :A legnagyobb magyar méhész .100 éve hunyt el
báró Ambrózy Béla Müvelődés 2011 február .
-www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=1038 §
Művelődés 60.ik szám-Keszeg János : A mezőség felfedezése. 2007 jun.-szept.
-www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=407- §
N-betű.
Nagybaczoni Molnár Ferenc: A Makk-féle összeesküvés I.Történelem portál 2012
június
Nagy Erzsébet : Geges múltja és jelene.Gegesi Ref. Egyházközség 2010.
Nagy Fa Tál Konyhája
Nagy Ferenc : Mentor Erdélyi népkönyv .Közhasznú ismeretek tára.Kolozsváratt 1842.
- mek.oszk.hu/07000/07053/cedula.html- §
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Nagy Jenő : Család-, gúny és ragadványnevek a kalotaszegi Magyarvalkón. in Erdélyi
Múzeum Egyesület kiadása Kolozsvárt 1944.
-mek.oszk.hu/07900/07928/07928.pdf- §
Nagy Jenő : Gyümölcsös a Vlegyásza alján.
- www.sulinet.hu/.../data/.../006_gyumolcsos_a_vlegyasza_aljan.htm- §
Nagy János : Igazfalva története 1893-2003 Vésztő 2003
Nagy István : A nemesek és birtokaik. –Márki – Arad- és Aradvármegye története I., II
- archive.is/nagyistvan.pecska.ro -§
Nagykakucs : Kovács Veronika: Nagykakucs monográfiája.2011.
Nagykágya : A-szivarvany-nem-ismer-hatarokat- www.nmi.hu/.../Nemzeti.../A-szivarvany-nem-ismer-hatarokat-Kapunyit.- §
Nagy Ödön : A Mezőfelei gyékényfeldolgozó háziipar.
- www.sulinet.hu/.../ro/.../009_A_Mezofelei_gyekenyfeldolgozo.htm- §
Nagy-Tóth Ferenc I. : Régi erdélyi almafák .Erdélyi Múzeum-Egyesület K-vár 1998.
-eda.eme.ro/handle/10598/27551- §
Nagy-Tóth Ferenc II :Régi Erdélyi körték és egyéb gyümölcsök:Erdélyi
Egyesület K-vár 2006 .
-mek.oszk.hu/08600/08697/08697.pdf- §

Múzeum

Dr T.Veress Éva javaslatára, a következő megjegyzést fűzöm a Nagy-Tóth
Ferenc jelzésű könyvekhez. Mindkét könyv adatait, egy a Román Akadémia által
támogatott csoport tudós tagjai gyüjtötték össze és dolgozták fel. A csoport tagjai
Péterfi István botanikus csoport vezető, Veress Istán egyetemi tanár és Brugovitzky
Edit biologus.
Kiss Károly
Nagy-Tóth Ferenc III.: Az erdélyi Mezőség növénytani kutatásának kárpát-medencei
jelentősége. Művelődés 2007 jun-.szept.
-www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=411- §
Nagy-Tóth Ferenc IV : Népi gyümölcsészet és szakszerű gyümölcstermesztés Erdélyben
- eda.eme.ro/.../EME_MNTE2005_123-140_Nagy-Toth%20Ferenc%20-... -§
Nagy-Tóth Ferenc, Uray Zoltán: A magyar botanika gyökerei. A középkori magyar
növényismeret. Magyar Tudomány, 2005/2 216. o.
-epa.oszk.hu/00600/00691/00014/09.html- §
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Nagy Zsolt : Egy monokulturára szakosodott székely falu –almatermesztés Gegesen.
Acta Siculica 2011 623-634 .
-www.sznm.ro/acta2011/614_634_nagy_zsolt.pdf- §
Nemere Nagy Naptár :1881-évre első évfolyam-Háromszéki apróságok.Gy-s Gy-ö.
- documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/...
Nemere, 1871 - Politikai, közgazdászati és társadalmi lapPichler József Brassó
1871első évfolyam 8.szám péntek január 27
Nemesek a Bánságban 1836
- www.banaterra.eu/magyar/H/heraldika/.../bansagi/bansagi_nemesek.htm- §
Nemes Gyula : Aki a semmiből is teremteni tudott :Szabó Görgy plébános . Keresztény
szó 2011
-www.keresztenyszo.katolikhos.ro/archivum/2011/aprilis/7.html- §
Néprajzi Lexikon
-mek.niif.hu/02100/02115/html/- §
Nibiru.hu : Erdély,Székelyföld képekkel.
- www.nibiru.hu/szekely.html -§
Nővénynemesítési eljárások.
- www.summerholiday.hu/users/2/files/.../Nem%20hibrid%20kukorica.doc- §
Novák Károly István : Kolozsvár város malmai a XVI. század végi számadások
tükrében.
L.Areopolisz Székelyudvarhely 2001.
Ny-betű.
Nyárádi Zsolt – Rejtő András : Tordátfalva és egyháza /adatok a 18-19 század unítárius
egyházközségi levéltári forrásokból. Acta Siculica 2011 283 -296.
-www.academia.edu/.../Tordátfalva_és_egyháza._Adatok_a_18_19._száz- §
Nyárádi Zsolt,Szász Hunor: A recsenyédi Unitárius Egyházközség a leltári források
tükrében A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010
- www.academia.edu/.../A_recsenyédi_unitárius_egyházközség_a_levéltári. - §
Nyárádmente
- old.nyaradmente.ro/telepuleseink/nyaradmagyaros - §
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Nyárádmente leader
-old.nyaradmente.ro/telepuleseink/szekelyhodos -§
Nyelv- és Irodalomludományi Közlemények 1996/1 Janicsek Jenő: A Kolozs megyei Szék helynevei
-www.sztanyi.ro/displayallpubl.html- §
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1977 /1-Salamon Ida: A kisiratosi
dohánytermesztés szakszókincse 114
-www.sztanyi.ro/displayallpubl.html- §
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 2011 2 sz. György József : A Hargita
megyei Kápolnásfalu helynevei 173.
- www.sztanyi.ro/displayallpubl.html - §
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények LIV. évf. 2010. 1. szám Kiss András
Magyar nyelvű adásvételi szerződés 1506-ból.
- www.sztanyi.ro/download/nyirk10-1.pdf - §
NyIK :Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények LV. évf. 2001 2.szám. Janitsek Jenő:
A Kolozs megyei Magyarléta helynevei 140
-www.sztanyi.ro/download/nyirk2011-2.pdf- §
Nyikómalomfalva
-www.erdelyiturizmus.hu › ... › Székelyföld › Udvarhelyszék - §
O-Ő betű.
Oklevelek,céhiratok a Dérí muzeum gyüjteményeiben.
- docplayer.hu/2069459-Oklevelek-cehiratok-a-deri-muzeum-gyujtemeny -§
Oláh Anna : Tovább fog élni a marosvásárhelyi református temetőben Bolyai
Farkas pónyik almafája. L.PONTICULUS HUNGARICUS XV. évfolyam 9 -s szám
2011 sz.
-members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/limes/ponyik-alma.html.- §
Oláh Sándor : Kormányzati fejlesztések, 1940-1944. In: Székelyföld, 4. sz.
-Adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf956.pdf- §
Oláh Sándor : Földhasználat és nemzeti bűn.
- docplayer.hu/9186673-Foldhasznalat-es-nemzeti-bun.html- §
Oláh –Gál Elvira : Csiba -egy település múltja és jelene. Székelyhon 2014 június 18.
- www.szekelyhon.ro/archivum/.../csiba-–-egy-telepules-multja-es-jelene190

Oláh-Gál Elvira interjúja széki gróf Teleki Kálmánnal. „Nincsenek illúzióim, teszem,
amit tudok Erdélyben”Székelyföld 2013 október
- www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MjA2Mw==- §
Oláh-Gál Róbert : Vajda Dániel és a Bolyaiak Művelődés 2011 június
-www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=1088- §
Oláh Sándor : Székelyföld a visszatérés után I. (1940–1944)
-Itthon.transindex.ro/?cikk=12851- §
Orbán Balázs : A székelyföld leírása történelmi,régészeti,természetrajzi,népismei,
leirása 1871
- Mek.oszk.hu/04800/04804/html/ - §
Orbán Balázs : Torda város és környéke .
- mek.oszk.hu/04700/04756/-§
Orbán Balázs : Kiegészítések
Aranyosszék. 2006

a Székelyföld leírásához Csikszék, Marosszék,

Orosz Endre : Az Ördögkereszturi halastó .Erdélyi gyopár 1934 4-5 sz.
-www.erdelyigyopar.ro/1934-4-5/3894-az-ordogkereszturi-halasto.html- §
Oroszi Sándor : Az erdélyi Mezőség befásítása. ….. Erdészettörténeti Közlemények 67
2005
- epa.oszk.hu/02400/02451/00082/pdf/- §
Osztrák-Magyar : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Takács Zoltán
(2006)
Ozsváth Imola : Nagy Julianna,szövő asszony,népi író,költő,önéletrajz iró, szövő
asszony,parasztkrónikás.
-lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=104- §
Örökségünk : Balázsi Dénes :Ácsok, kőművesek, országépítők,Benedek József építő
mester. 2012
- www.mek.oszk.hu/03900/03919/03919.pdf- §
Örökségünk : Bálint Mihályné Kápolnásfalu és tájháza 2007 2 sz.
- www.oroksegunk.ro/i-evf-2007/2-szam/.../kapolnasfalu-es-tajhaza.html - §
Östermelés : Márki Sándor Arad története II. rész (önálló CD-én)
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P-betű.
Padalja
- karpatmedence.net › Tárgyi néprajz › Gazdálkodás - §
Pallas N.L.A Pallas Nagy Lexikona
Palmer Kálmán szerk.: Nagybánya és környéke. Nagybánya 1894
-mek.oszk.hu/11900/11908/11908.pdf- §
Pap Ferenc : A kolozsváriak marhakereskedése a XVI. század végén és a XIX. század
első felében. K-vár 1999.
- mek.oszk.hu/02600/02643/02643.pdf - §
Pap Gy. László : Bágyoni hangos fájdalom .
- https://papgylaszlo.files.wordpress.com/2012/07/bc3a1gyon-1rc3a9sz.pdf- §
Papp Klára : A Bihari Csáky birtokok gazdálkodása a XVIII. században.
-Hbml.archivportal.hu/data/files/145128497.pdf- §
Papp Klára : Bihar vármegye magánföldesúri birtokai a XVIII. század első felében.
-hbml.archivportal.hu/data/files/144620424.pdf- §
Papp Klára : Adatok a biharí Csáky uradalom társadalomtörténetéhez a XVIII.
században.
- hbml.archivportal.hu/data/files/144704146.pdf- §
Pataki János : Máramaros ahol megállt az idő. Székelykönyv Kiadó 2009 Budapest.
Pál Antal Sándor : Maros megye népessége 1831-ben K-vár 1999.
Pál Judit : Mezőgazdaság és földközösség a székely városokban a XVIII. században és a
XIX. század első felében. In Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik
évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 1999.
-pal.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=20&p=2552- §
Pál Judit : Városfejlődés Székelyföldön 1750-1914
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=739. - §
Pál Judit : Erdélyi főispánok a Tisza –éra végén 1890-91 Korunk 2009 április .Korunk
2009 április.
-www.korunk.ro/?q=node/8&ev=2009&honap=4&cikk=10503- §
Pálffy Gyula : A székelység
Marosvásárhely 1902.

állattenyésztése. Ev. Ref. Collegiumi Nyomda..
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Pártiumi Múzeumok
- partiumimuzeumok.ro/ady_endre/ -§
P.Buzogány Árpád : Gagy falú társadalmáról- in Kutatások a Nagy -Küküllő felső
folyása mentén .- Székelykeresztúr 2009.
- www.mimuzeum.ro/files/P_Buzogany.pdf- §
pdf, 1296.1k - Adatbank
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3255.pdf- §
pdf,424.6k-Adatbank
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3244.pdf- §
pdf, 303.1k - Adatbank
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3242.pdf-§
pdf,327.8k-Adatbank
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3251.pdf- §
pdf, 832k – Adatbank
-itthon.transindex.ro/?cikk=12851- §
pdf 173.3 k Adatbank
- adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf957.pdf- §
pdf, 6728.2k - Adatbank
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1030- §
pdf, 779.9k Adatbank
- www.referinte.transindex.ro/cedula.php?kod=823- §
pdf, 175.9k - Adatbank
-adatbank.transindex.ro › digitális szövegtár- §
pdf, 176.2k - Adatbank
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9713.pdf- §
pdf, 6728.2k - Adatbank
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1030 - §
pdf,230.1k-Adatbank
- adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=714 -§
pdf, 832k – Adatbank
- adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=714 -§
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pdf, 182.1k - Adatbank
-adatbank.transindex.ro › digitális szövegtár -§
pdf, 182.1k - Adatbank Oláh Sándor Földhasználat és nemzeti bűn.
-adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf954.pd - §
pdf, 182.1k - Adatbank Oláh Sándor : Földhasználat és nemzeti bűn.. Limes, 2006/2.
119–128
Pesty Frigyes : Kéziratos helynévtárából -1864- A Debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem kiadásában.
- mek.oszk.hu/01700/01780/cimkes.html- §
Petelei István : Mezőségi út. –in Megindúlt falu . Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban
1849 - 1914.: Kriterion. Kiadó 1970
Peti Lehel : Tejpénz a bankkártyán. …….Erdélyi Magyar Adatbank.
- watson.sk/index.php?option=com_content&view=article... §
Petri Mór : Szilágy vármegye monographiája 1902.
- mek.oszk.hu/04700/04750/html/- §
Pető Csaba : Marosszéki piros páris -dalszöveg -www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/.../marosszeki-piros-paris-zeneszoveg.html- §
Petőfi Sándor : Úti levelek Kerényi Frigyeshez 7. levél Szalonta 1847 június
-mek.oszk.hu/06100/06125/html/petofiu0002.html- §
Péter Pal Váradi, Anikó Gaál, Enikő Zsigmond, Lilla Lőwey : Erdély, Székelyföld 1994
Pincék-Csik
- keresztszulok.hu/regi-honlap/turizmus/szallas_moldvaban.htm- §
Pillich László : Városom évgyűrűi-Erdélyi Magyar Adatbank Kriterion Könyvkiadó
Bukarest 1985
-adatbank.ro/html/cim_pdf1750.pdf- §
Pintér Noémi : Az átalag, a tokaji hordó 2011. július 13 -www.holborozzunk.hu/hir.php?id=253. - §
Piti Ferenc – Neumann Tibor – C. Tóth Norbert : Szatmár megye hatóságának oklevelei
(1284–1524) Nyiregyháza 2010.
-www.academia.edu/.../Piti_Ferenc_-_C._Tóth_Norbert_-_Neumann_Tib...- §
Podmaniczky Gyula : Magyarország állami és magánménesei lótenyésztésének
kézikönyve.------- Marton Melinda Magyarország ménesei 1903-ban I.II rész.
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Polgárné Balogh Eszter : Kertészeti növényvédelem a XIX. század elején Agrárkönyvtári
Hírvilág, 2012. XIX. évfolyam 2. Szám Kováts Antal József: Rövid utasítás a fák
betegségeiről és gyógyításairól. Marosvásárhely, 1806
-www.omgk.hu/AH2012/2/kerteszeti_2.htm- §
Pomona Ambrus Lajos : Pomona .Hungarica 6 sz. Magyarvalkó
Pomona Ambrus Lajos : Pomona .Hungarica 6.
- www.foodandwine.hu/2012/05/20/ambrus-lajos-pomona-hungarica-6/- §
Portik Izolda Magdolna : Gyergyószentmiklós a XVII.században Művelődés 2008
február.
-www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=505- §
Pro Ozsdola Palkó Erika : Pro Ozsdola- 2012.
Pozsony Ferenc : Zabola száz magyar falu könyvesháza. Bp.
Pozsony Ferenc : Egy Szeben megyei magyar szórványközösség. Erdélyi Múzeum - 62.
kötet, 2000. 3-4.füzet
Pusztakamarás : Pozsony Ferenc Pusztakamarás .Belső Mezőség Kolozs megye
Művelődés 2009 március.
- www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=712- §
R-betű
Rab János ‒ Tankó Péter ‒ Tankó Magdolna : Népi növényismeret Gyimesbükkön.
Erdélyi Magyar Adatbank.
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf12481.pdf- §
Radnóti Kornis- Rákóczi kastély Mezőség -mezoseg.eloerdely.ro/epitett.../kastely/radnoti-kornis-rakoczi-kastely- §
Rapaics Raymund : Magyar kertek .
- mek.oszk.hu/06300/06313/- §
Rácz János : Egy soknevű szőlőfajta.. Magyar Nyelvőr CXXVIII. (2004) 3. 347-350.
-http://nyelvor.c3.hu/period/1283/128308.pdf - §
Rácz János : Rózsamáli
- www.c3.hu/~nyelvor/period/1283/128308.pdf
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- §

Rácz Miklós in Erdélyi Gyopár 1904 11-12 sz.: Rácz Miklós : Helynevek Nagybánya
környékén
-www.erdelyigyopar.ro/1904-11-12/1514-helynevek-nagybanya-kornyeke- §
Reiszig Ede : Temes vármegye községei .
-mek.oszk.hu/09500/09536/html/0022/6.html- §
Reiszig Ede : Tortontál vármegye községei
- mek.oszk.hu/09500/09536/html/0024/6.html- §
Révai Nagy Lexikon.
- mek.oszk.hu/06700/06758/pdf/- §
Rhédey kastély: Transindex Kastély Erdélyben Erdőszentgyörgyi Rhédey kastély.
Rigmányi Magdolna : Rigmány falu hagyományai.- szakdolgozat M-vásárhely 2010.
Rika régió.
- www.rikaregio.ro/localities.php?lang=hu&tid=2&subtid=1- §
RML Romániai Magyar Lexikon -Transindex .
RMIL : Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
- mek.oszk.hu/03600/03628/html/- §
Rónai András : Erdély gazdasági élete Romániában.-1920-1944.
-mek.niif.hu/04700/04729/html/36.html - §
Rónai Gyula : A szalontai sertés. I. Mikor egy emberöltővel ezelőtt (1855 ...
-www.lib.szie.hu/sites/default/files/mgszemle/1885/1885_1002.pdf- §
Roth András Lajos : Adalékok a székelyföldi mezőgazdasági ismeretek terjesztéséhez
Areopolisz Csíkszereda-Székelyudvarhely 2004. -www.mek.oszk.hu/03900/03920/03920.pdf- §
Róth András Lajos : „Idő járását mutató kalendáriom1701-tõl fogva 1830-ig és tovább”
in Aeoropolisz 2009 IX.
Roth András Lajos eke : Mezőgazdasági gépkinálat Erdélyben a XIX.-XX .század
fordulóján. Areopolisz Székelyudvarhely 2007.
Róth András Lajos, Róth Edith : Aranyosszék társadalmi fejlõdése (1642–1821)
Areopolisz Csíkszereda 2006.
- www.academia.edu/.../Aranyosszék_társadalmi_fejlõdése_1642_1821 - §
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Rugonfalva : Benkő Elek. Rugonfalva középkori emlékei.
- epa.oszk.hu/00900/00979/00003/pdf/015-028.pdf-- §
S-betű.
Sajó Károly,Katona Zsigmond : A vetések elfehéredése.L. Lema melanopus.
- epa.oszk.hu/.../EPA02181_Termeszettudomanyi_kozlony_1893_001-01...- §
Salló Szilárd : Bevezető Csíkszék néprajzához. A Csiki Székely Múzeum Évkönyve IX.
2013
- www.csszm.ro/docs/2013_Muzeum_Evkonyv.pdf- §
Sarbu András : A kárpáti borzderes.
-www.greenfo.hu/uploads/.../sarbu-andras-a-karpati-borzderes.doc- §
Sas Péter : A mezőségi tórendszer, mint az egykori határvédelmi rendszer, a gyepű része.
Művelődés 2010 398-407 oldal.
- www.muvelodes.ro/pdfs/2009-03.pdf- §
Sándor család : Sándor Imre:A csíkszentmihályi Sándor család
kötet.Kolozsvár 1914
-mek.oszk.hu/11200/11221/11221.pdf-§
Sándor Gábor : A hóstátiak szénavontatása. Minerva Kolozsvár 1944
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1010- §

levéltára I.

Sándor-Zsigmond Ibolya : A fiátfalvi kastély gazdái:Építése és bitokostörténete
In Molnár István Múzeum Székelykeresztúr.
-www.mimuzeum.ro/keresztur-fiuszek/57-fiatfalvikastely?showall=1- §
S .Bíró Géza : Zágoni gazdasági levél. -in Megindult falu-eredeti Erdélyi Gazda 1913
okt.19.
Sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum
- www.tusnadfurdo.ro/cernatoni-haszmann-pal-falumuzeum/- §
Sepsiszéki Nagy Balázs : Székelyföld falvai a húszadik század végén.Marosszék,
Aranyosszék, Hargita megye Nap Kiadó 2006.
Seremetyeff-Papp János: A Habsburg, aki teljesen magyarrá vált - József Ágost főherceg
élete (I. rész)
-regnumportal.hu/regnum2/node/411- §
Seprényi Erdei Gizella :

Kérésemre közölt adatok édesapjáról.
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Schreiber István : Déva vára-Dévai EMKE füzetek 2005
-delerdely.eloerdely.ro/.../schreiber-istvan-deva-vara/deva-vara-opt.pdf- §
Sidó Zsuzsa : Az őraljaboldogfalvi Kendeff y-kastély 18–19. századi építéstörténete.
Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011.
-etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/muvt_sido.pdf- §
Sófalvi András : Sóvidék a középkorban Székelyudvarhely 2005
-www.hrmuzeum.ro/Allomanyok/sovidek.pdf- §
Somai József : Erdélyi személyiségek emléknapjai 2012-ben………../
-www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=114554- §
Somaí József : Szövetkezetek Erdélyben és Európában - Hunyadi Attila . A magyar
szövetkezeti intézményrendszer Erdélyben 1885–1918 között
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=714- §
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf2614.pdf- §
Somkuti Gabriella : Egy lengyel hazafi a magyar szabadságharcban. Meiszner József
(1823–1897) Művelődés 2007 Február.
- www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=358- §
Sonkoly Gábor : Vásárok,vásárkörzetek és városok E r d é l y b e n 1820-ban.
- www.academia.edu/.../Vásárok_vásárkörzetek_és_városok_Erdélyben_1...- §
Só útja Barangolj a legendák nyomában.
- www.soutja.hu/utvonal/nyaradmente - §
Sóvidék hegyalja
- www.sohaztur.ro/korond.htm - §
Sulinet
- www.sulinet.hu/oroksegtar/data/.../altalanos/.../001_torteneti.htm- §
Surányi Dezső : A gyümölcsfaiskolák tájformáló szerepe a régi Magyarországon
- www.tajokologiailapok.szie.hu/pdf/200501/01_Suranyi.pdf- §
Svastics Ignácz : Magyarok esmérete….Pesten 1823-C peten
-documents Ignácz.tips/search/?q=Svastics+Ignátz+-+Magyarok+esmérete- §§ §§- www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=orte_werke&ab...l=e
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Sz-betű.
Szabadidőkalauz. Énlaka
- www.szabadidokalauz.ro/hu/telepules/enlaka -§
Szabó Á. Töhötöm : Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos
gazdálkodásban .
-adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf415.pdf- §
Szabó Endre és Szatmáry Gorgy : Hunyadi album Bp 1878.
-delerdely.eloerdely.ro/adattar- §
Szabó M. Attila : Magyar oktatási intézmények a Magura aljában.
A szilágysomlyói gimnázium története
-mek.oszk.hu/11000/11069/-. §
Szabó Márta : A magyarlapádi házassági anyakönyvek.
-www.sulinet.hu/.../004_a_magyarlapadi_hazassagi_anyakonyvek.htm -§
Szabó Márta : Az erdélyi várak. Erdődi kastély.
- www.castrumbene.hu/erdelyivarak/var/erdod_index.html - §
Szabó T.Attila :Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár V. kötet 5. Rész E.M.Sz.T. I…..V.
kötet -mek.oszk.hu/08300/08370/pdf/emszt_05.htm- §
/V. kötet/
- mek.oszk.hu/08300/08370/pdf/- §
/1-V. kötet/
Szabó T. Attila : Adatok Nagyenyed XVI-XX. századi helyneveinek ismertetése.
Erdélyi Múzeum 1933.
Szabó T.Attila : A románok újabb kori erdélyi betelepülése.
-hitellapszamok.adatbank.transindex.ro/.../003SzaboTAttila_ketretegu.pdf- §
Szabó T. Attila : A Szolnokdobokai töki völgy helynevei.
- epa.oszk.hu/eme/books/b1_P11213_193.pdf- §
Szabó T. Attila sen. Előzetes jegyzetek román eredetű kölcsönszavaink
középmagyarkori rétegéhez. Stud. Univ. Babes-Bolyai, Ser. Phil. 2:13-30.
Szabó T.Attila,Gergely Béla –közzéteszi-:A kolozs megyei Borsavölgy helynevei.
- Adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1116- §
Szabó T.: A Szolnokdobokai töki völgy helynevei.
-epa.oszk.hu/eme/books/b1_P11213_193.pdf- §
Szabó Árpád Töhötöm : Tejbemérés
- www.balintgazda.ro/15~hu~.html- §
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Szabó-Gergely
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9172.pdf- §
Szabó Á.Töhötöm:Tejbemérés
- lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=47- §
Szabó Tekla : A maroshévizi Urmánczy kastély -Transindex Kastélyok Erdélyben.
Szakáts nemzetség alapító levele 1933
- www.terray.hu/csaladtortenet/SzenterzsebetiSzakatscsalad.pdf - §
- szekelyszenterzsebet.ro/a-falurol/csaladnevek-hires-emberek/ - §
Szalárdi János : Siralmas magyar krónika-Erdély története 1526-1662 Pest a Nagyváradi
szójegyzéknél. Kiadta Kemény Zsigmond, Pest, 1853; szemelvényekben Angyal Dávid,
Magy. Kvtár 68, Bp., 1898
- adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1086 - §
Szalmakalap Múzeum
-www.szalmakalapmuzeum.ro/magunkrol.html - §
Szamosközi István : Erdély története in A középkori székelység. Szamosközy István:
Erdély története (1598-1599, 1603) Magyar Helikon, Bp.,1977
-maghon.weebly.com/uploads/.../szamoskozy-istvan-erdely-tortenete.pdf- §
Szamos Mariann : A gyalui Wass-Bánffy kastély Transindex-Kastélyok Erdélyben.
Szani Zsolt : Történelmi alma és körtefajták a Kárpát medencében.Szék.Corvinus
Egyetem Bp.2011
-phd.lib.uni-corvinus.hu/555/1/Szani_Zsolt.pdf- §
Szani Zsolt : Történelmi alma és körtefajták- a Kárpát-medencében a népi fajtaismeret és
használat tükrében.
-phd.lib.uni-corvinus.hu/555/3/Szani_Zsolt_thu.pdf- §
Szarvas Gyöngyi : Gyerkes Mihály, a népnevelő.
-rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2012/tel/9.pdf-

§

Szatmár
- www.szatmar.ro/Becsben_a_szatmari_bor/hirek/39201- §
Szatmári László : Tallózás Körtvélyfája múltjából.1,2 sz. Művelődés 2012 január,2012
február.
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Szatmári László : Tallózás Egrestő múltjában. 1,2, Művelődés 2011 november,
december.
Szatmári László : Tallózás Magyarfülpös múltjában (1.) Müvelődés 2011 május
-www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=1073- §
Szatmári László : Tallózás Kecset és Kisfalud múltjában (1.) Művelődés 2011
szeptember.
Szatmár megye a történelem viharában. ?
Szavári Attila : Teleki Pál Erdély-politikája
- www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/006Szavari%20Attila.pdf- §
Szász Anikó : Bethlen Gergely Utasítása Bervei Tiszttartójához 1683-ból.EM 2012 3.
kötet.
- eda.eme.ro/handle/10598/26173 - §
Szász Béla : Addenda a Tininaplóhoz. 2010 március 22.
- urszu2.blogspot.com/2010/03/addenda-tininaplohoz.html- §
Szászrégen és Sáromberke közötti települések.
- www.sulinet.hu/.../Szaszregen_es.../008_szaszregen_es_saromberke.htm- §
Szász Ferenc : Udvarhelyvármegye főldrajza.
- mek.oszk.hu/07700/07771/07771.pdf - §
Száz : Száz év előtti tanulmány a kétezer éves algyógyi fürdőről.
-orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/.../1965_036_szaz_ev_elotti.pdf - §
Száldobágy
- hegykozi.blogspot.com/2014/09/bihari-hegykoz-telepulesei-jako.html - §
Id. Szávai Márton : Falusi kisgazdaságok gyümölcstermesztése Etéd és Énlaka
környékén.
-https://sites.google.com/site/.../alkotoink.../id-szavai-marton-alkotasai- §
S z á z év előtti t a n u l m á n y a k é t e z e r éves algyógyi fürdőről.
Szekeres Adél:Marosludas történelme és társadalma I. rész: 1333-1918.Marosludas
oldala -www.marosludas.ro/2012/11/marosludas-tortenelme-es-tarsadalma-i.html- §
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Szekeres Lukács Sándor : Kodáros kincsei.
-mek.oszk.hu/02400/02487/- §
Szentbenedek Tanulmányi Központ-Gyergyószentmiklós
- www.erdelyiutazas.hu/.../gyergyoszentmiklos/szent-benedek-tanulmanyi-. §
Szente B. Levente : A székelykeresztúri lengyár Örökségünk 2008 1. sz.
- epa.oszk.hu/01200/01214/00005/pdf/- §
Szentkláray Jenő : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben.
-www.tankonyvtar.hu › ... › Földrajztudomány - §
Szentiváni Mihály : Gyaloglat Erdélyben. Bp. 1986
Szent Korona Rádió : A túró, mint hungarikum -l
-apropomagyarizek.blog.hu/.../a_turo_mint_hungarikum_a_vargabeles- §
Szeret-Klézse alapitványí honlapja.
Széchenyi nyomán a Partiumban.
- www.szechenyiemlekbizottsag.hu/.../N-14-Szechenyi_nyoman_a_Parciu. -§
Székelycsóka
- szekelycsoka.shp.hu/ - §
Székelydálya honlapján
- kanyadkozseg.ro/index.php/szekelydalya - §
Székely Ferenc : A fa hasznosítása Vadasdon.
- www.sulinet.hu/oroksegtar/data/.../007_A_Fa_haszonsitasa.htm- §
Székelyföld Ambrus Lajos folyóirat 2012 november
Székelyföld 7 csodája
- 7csoda.zoldszekely.ro/hu/p7/borsaros.html - §
Székely gyümölcs
- www.szekelygyumolcs.ro/index.php/tunderkert/.../alma/borizu-alma- §
Székelyhon
- www.szekelyhon.ro/muvelodes/emleket-allitottak-a...a-fa.../print - §
Székelyhon Sükő : Székelyhon.ro 2003. 10. 24.
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Székelykeresztúri Múzeum - csehétfalvi csür- epa.oszk.hu/00400/00402/00005/pdf/ISIS_2006_041-051.pdf - §
Székely Nemzeti Múzeum
- www.sznm.ro/userfiles/filialek/kezdi/cehtortenet_detail.rtf - §
Székely Nemzeti Múzeum1875-2000
-www.szekelyfoldert.info/sznm/setak/belso/szekelykapu.htm - §
Székely oklevéltár IV.
-adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=1017- §
Székely oklevéltár-balázsfalvi kastély
- adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1001.pdf - §
Székely oklevéltár VI. :. szerk.Dr. Szádeczky Lajos VI.kötet 1603-1698.Kolozsvár 1897.
Székely oklevéltár VI Alba Iulia
- epa.oszk.hu/00100/00188/00035/pdf/128308.pdf- §
Székely oklevéltár VI.kötet
-adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1001.pdf -§
Szászrégen vonzáskörzetéhez tartozó Luc menti települések
- www.sulinet.hu/.../Szaszregen.../006_szaszregen_vonzaskorzetehez.htm- §
Székelység folyóirat-K-vár 1933 november –december
-epa.oszk.hu/02300/02330/00017/.../EPA02330_Szekelyseg_1933-07.pd.- §
Székelység K-vár folyóirat 1932 február 2 sz.
- www.epa.oszk.hu/02300/02330/.../EPA02330_Szekelyseg_1932-02.pdfSzékelység 1933
-epa.oszk.hu/02300/02330/00017/pdf/EPA02330_Szekelyseg_1933-07.p- §
Székelység 1932
- www.epa.oszk.hu/02300/02330/.../pdf/EPA02330_Szekelyseg_1932-02- §
Székelység Algyógy
-szekelyseg.blogspot.com/.../erdely-fejlodese-axviii-xix-szazadban.html- §
Székelység Csiki
-www.epa.oszk.hu/02300/02330/.../EPA02330_Szekelyseg_1932-02.pdf- §
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§

Székelység Ákosfalva
- www.epa.oszk.hu/02300/02330/.../EPA02330_Szekelyseg_1932-02.pdf-§
Székelytermék
- www.szekelytermek.ro/?l=hu&m=szekely-szikra-szilvapalinka - §
Székely túró : Turistaság és táplálkozás - Erdélyi Gyopár.
-www.erdelyigyopar.ro/1900-6/2182-turistasag-es-taplalkozas.html- §
Székelyvarság Zsindelyország
-www.varsag.ro/index.php?id=31 - §
Székelyvágás
-users.atw.hu/szekelyvagas/leiras_teruletek.html -§
Szikszai Katalin : Mezősámsond társadalmi változása a 20. században1. Rész.Művelődés 2007 jún-szept
Szilágyi Aladár : Biharország
- www.biharmegye.ro/taxonomy/term/220- §
Szilágyi Brigitta : Társadalmi viszonyok a szilágysámsoni szőlőgazdálkodásban.
- etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/nep_szilagyi_2009.pdf - §
Szilády Zoltán :Erdély magyar népe . Erdélyi Magyar Adatbank.
- [pdf, 590k] [doc, 993.3k]- §
Szilágyi : Magyar nemzet története .
-mek.niif.hu/00800/00893/html/doc/c400483.htm- §
Szilágyi József : Tóti község monográfiája.Nagyvárad 2006.
-mek.oszk.hu/05700/05717/cimkes.html- §
Szilágyság VII.: bicikli túra 2011 augusztus 5-14 /Szilágyság VII/-Blog
-szilagysag.eloerdely.ro/blog/elindult-a-VII-erdelytura- §
Szilágysági magyarok : Kriterion 1999.
Szilveszter László.Kibéd honlapján.
Szinnyei József : Magyar írok élete és munkái Bp 1899
-mek.oszk.hu/03600/03630/html/.- §
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Szirmay Antal
- https://hu.scribd.com/.../Szirmay-Antal-Szathmar-varmegye-fekvese-tort.- §
Szmida Lajos Nikolényi István : Temes -vármegye (Rittberg) nagyközség múltja és
jelene Temesvár 1901.
Szolnok Doboka vármegye monográfiája
-mek.oszk.hu/04700/04755/html/212.html- §
Szondi Miklós : Rovásemlékeink.
Szózat.folyóirat : Magyargyerőmonostor 1992/Szerző nélkül/
-www.szozat.org/images/laparhivum/pdfarchivum/szozat_2009_12.pdf- §
Szőcs Lajos : Tanulmányok Énlaka történetéről és kultúrájáról
Szőcs Lajos : Fejezetek Énlaka Történetéből.
- Vofkori László:Adalékok Énlaka népesség és településföldrajzához.
- Filep Antal:Adalékok Énlaka településnéprajzához.
Szőcs Lóránt : Farsangolás Csekefalván és Csíkszentmártonban Székelyhon
2013.02.11.
-www.szekelyhon.ro/.../farsangolas-csekefalvan-es-csikszentmartonban- §
Szőcsné Gazda Enikő : A Zathureczky család székelyföldi ága a 19 .században.
Gazdaság-és mentalitástörténeti vázlat. Acta Siculica 2011 283-296.
Szőlész-borász
-mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC05727/05946.htm- §
T-betű
Tagányi Károly : A földközösség története Magyarországon. (Bp., 1950)
Tagányi Károly : A hármas nyomású rendszer behozatala Erdélybe.
-https://hu.wikipedia.org/wiki/Tagányi_Károly- §
T-R-P Tagányi Károly, Dr. Réthy László és Pokoly József : Szolnok-Doboka vármegye
monographiája –
- mek.niif.hu/04700/04755/html/2.html- §
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Tahotni Márton : Gyümölcstermesztés Győrgyfalván .A Dr. Szász Pál Emlékét Ápoló
Baráti Társaság honlapja.
-https://szaszpal.wordpress.com- §
Takács
Péter : A szántóvető foglalkozás és a vele kapcsolatos állattartás
feltételrendszere.
- www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/69-86.pdf- §
Takács Péter : Adalékok " M UROKORSZÁG " lakóinak életmódjához a XVIII-XIX .
század fordulóján.
- www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/95-128.pdfTakács Péter : Várak,Várkastélyok,kúriák, Szatmár megyében.
-www.szabarchiv.hu/.../Takacs_Peter_Varak_varkastelyok_kuriak_Szatm - §
Takács Péter : Őrlő (lisztelő) szerkezetek Bihar megyében a 18. század utolsó
harmadában
- hegykozcsatar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1186977- §
Takács Péter : Marosszéki parasztvallomások 1820-ból .Debrecen 2001
-www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/69-86.pdf- §
Tamási Áron : Szülőföldem
-mek.niif.hu/01000/01092/01092.htm- §
Tar Erzsébet : A balavásári nagy vásárokról. - Erdélyi Magyar Adatbank
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9724.pdf- §
Tar Károly : Erdélyi mézeskalács 1994.
-. mek.oszk.hu/01700/01705/html/-

§

Tatrang
-www.szekelyfoldiinfo.ro/.../tatrang-prezentacio_kepekben-turisztikai_att- §
Tánczos Vilmos : Hányan vannak a moldvai csángók. ? Csángó Baráti Társaság Magyar
lap
- www.kia.hu/konyvtar/erdely/moldva.htm- §
Tejbemérés
- lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=47- §
Tekintő : Erdélyi helynévkönyv. Vistai András János.
-docplayer.hu/6019346-Tekinti-erdelyi-helynevkonyv-adattari-tallozasbo - §
206

Teleki Domokos leírása ( 1773-1798), Éder Zoltán (1931-)Egynehány hazai utazások
leírása. Második utazás. Egy Magyar nemes ifjúnak Erdély egy részében tett utazásának.
Balassi Kiadó
-www.tankonyvtar.hu › ... › Földrajztudomány- §
Temes vármegye családai:
-mek.oszk.hu/09500/09536/html/0022/14.html- §
Terebes gyümölcskalauz
- terebess.hu/tiszaorveny/gyumolcs/szilva.html- §
Téglás Gábor : Hunyadvármegyei kalauz Kolozsvár 1902.
-delerdely.eloerdely.ro/adattar- §
Tiszttartó
- eda.eme.ro/handle/10598/26173- §
TKA : Történeti Kertek Adattára –Bethlenszentmiklósi kastély
-www.historicgarden.net › Kezdőlap › Fehér megye kertjei - §
T.Nagy Imre : Csík megye közgazdasági leírása Bp 1902.
-mek.oszk.hu/11300/11333/cimkes.html - §

-

-

Transindex : Az erdélyi medence flóra-adatbázisa -szerk. Szabó Anna, és
……..Adatbank
- flora.adatbank.transindex.ro/- §
Transindex - Művelődéstörténet - Erdélyi Mezőség:
-lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=52- §
Transindex.ro adatbank.
-lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=52 §
Transindex-tordai fedett híd.
- lexikon.adatbank.ro/tematikus/print.php?id=55 - §
Transindex Adattár
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3498.pdf - §
Transindex Adatbank-udvarház
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3498.pdf - §
Transindex-Olosz Katalin
- lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=95 - §
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Transindex Adattár Marosillye
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3498.pdf - §
Transindex Adattár Detrehem
-pdf, 153.7k - Erdélyi Magyar Adatbank- §
Transindex Adattár
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3498.pdf- §
Trócsányi Zsolt : Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben.
-library.hungaricana.hu/hu/.../MolDigiLib_VSK_torvenyalkotas_az_erdel.- §.
Torboszló : Szatmári László : Tallózás Torboszló múltjából. Művelődés 1,2. 2011
július, 2011 augusztus.
Tordai híd
- lexikon.adatbank.ro/tematikus/print.php?id=55- §
Tordai piros kálvil
- www.faiskola.hu/.../1695-malus-domestica-tordai-piros-kalvil.html- §
Tóth-Bartos András : Adatok Kézdivásárhely 1940–1944 közötti történetéhez. Acta
Siculica 2011, 355–371.
Tóth Ferenc : A makói hagyma Makó 1998.
library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_CSON_MMF_004/- §
Tóth Ildikó : Méráról csak álmodom.Kolozsvár 2013. -mek.oszk.hu/13800/13842/- §
Tóth Mária Orsolya : Falumúzeum Andrássy-telep kettős próbálkozásáról. Művelődés
2012 december.
Tótszegi Tekla: Kalotaszegi muszuly.
- lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=63 - §
Török Ferenc-K.Fülöp Béla : Érbogyoszló történelmi múltja.
Török Sándor : Településtörténeti tanulmányok és határproblémák a Kárpát
medencében. Kiadó az Amerikai Magyar Szépmíves Céh 1974.
Török-tatár : Forró Lajos:Török-tatár dúlások
Areopolisz Székelyudvarhely 2003.
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a XVII. századi Udvarhelyszéken

T.K.A.Történeti Kertek Adattára
- www.historicgarden.net › Kezdőlap › Bihar megye kertjei- §
Történelmi kastélyok.
- https://hu.wikipedia.org/.../Kategória:A_történelmi_Magyarország_kastél- §
Túros Endre : Magyarok, románok, cigányok Kisbácsban.
-www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/1153.pdf- §
Tudósnaptár
- tudosnaptar.kfki.hu/c/s/csato/csatopant.html- §
Tüdős S. Kinga : Székely főnemesi életmód a XVII. század alkonyán Kritérion 1998.
Tündérkertek
- tündérkertek.hu/?cnt=gyujtes&ev=2015&p=3&faj=alma - §
U-Ü betű
Udvarházak és stilusok
- docplayer.hu/1858202-Udvarhazak-es-stilusok-az-udvarhaz-helyenek-ki - §
Udvardy Frigyes : A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006
-udvardy.adatbank.transindex.ro/- §
Udvarhelyszék_látványosságai
-www.oocities.org/turisztika_12d/.../udvarhelyszek_latvanyossagai.html- §
Udvarhelyszék Oroszhegy
- udvarhelyszek.eloerdely.ro/media/book/.../udvarhely-e-brossura.pdf - §
UnicornisGyergyótekerőpatak monográfiája - Unicornis Diákkör
-www.unicornis.ro/udk_konf01_galgyulai.htm - §
Uradalmak 1579-1581 között. Adatbank-Transindex.
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8466.pdf- §
Uradalom 1638
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8466.pd- §
Urbárium leltárból.-1602
Urbáriumok
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf4510.pdf- §
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Urbáriumok Bogártelke
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8466.pdf- §
Urbáriumok 1590
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8466.pdf- §
Üti Páké Barátost : Borivó.
- moly.hu/konyvek/duka-janos-uti-pake-baratost- §
Ürögdi
- www.szepzold.hu/urogdi_nagy_ferenc- §
V-betű
Vaday József : Magyar tanférfiak és tanítónők ezredéves Albuma. Békés-Csaba, 1896.
Vajda András : Tájházak, falumúzeumok és néprajzi gyűjtemények Maros
megyében.Vásárhely .ro Köztér 2013. szeptember 19
Valentiny-W.Kovács András : A Wass család cegei levéltára .(Bevezető)Erdélyi
Nemzeti Múzeum levéltára szerk. Jakó Zsigmond. EME Kolozsvár 2006 .
Varga Gyula : Csáky Albert gróf sitéri uradalma 1836-ban.
-hegykozcsatar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1186397- §
Vass Erika : Lozsád református lakossága és temploma .
- nmimm-katalogus.hu/?p=168 - §
Vályi András : Magyarországnak leírása I-III kötet, Buda 1796.
Vámszer Géza : Szakadát egy Szeben megyei magyar szórvány Erdélyi Enciklopedia
kiadás Kolozsvár 1940
Várady Aladár és Berey Géza : Erdélyi monographia Glória Szatmár
-mek.oszk.hu/08800/08857/pdf/erdelyi1.pdf - §
Váradi Péter Pál-Löwey Lilla : Erdély, Székelyföld: Felső-Nyárád vidéke .
-https://books.google.ro/books?isbn=9638641398 - §
Váradszentmárton
- hegykozi.blogspot.com/2014/04/varadszentmarton.html- §
Váry Zsuzsánna
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Várasfenes………….Élesd
-www.erdelyigyopar.ro/.../854-varasfenes--belenyes--rosia--baratka—elesd- §
Várasfenesi tájház
-www.varasfenes.ro/- §
Vársonkolyos
Vásárhelyi Judit : Afenntarható rend. A szabad önkorlátozás.
-www.okotaj.hu/szamok/27-28/mester2.html- §
Verancsics Antal : Erdély, Moldova és Havasalföld fekvéséről in A középkori
székelység.
- docplayer.hu/10212669-Kolumban-antal-jozsef-szekely-honfoglalas.htmVeszely Károly : Gyulafehérvári füzetek. K-vár 1862.
Vércsorog Kastély-Wikipedia
Vidovszky László : Trágyázási és kapálási kísérlet Aponyi Sándor gróf lengyeli
uradalmában.
- www.lib.szie.hu/sites/default/files/mgszemle/1887/1887_11004.pdf- §
Vidék ize : Orda sajtféleség.
-https://hu.wikipedia.org/wiki/Orda_(sajtféleség)Világbiztonság : Kertlap.
-kertlap.hu/batul-alma/- §
Vistai András János : Tekintő. Erdélyi helynévkönyv. Adattári tallózásból
összehozta Vistai András János. [Hely és év nélkül, csak a világhálón közzétéve.] 1–3.
kötet.
-https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Tekintő._Erdélyi_helynévkönyv- §
Vistai -Böstelke
-www.lorincz-veger.hu/documents/erdelyi_helynev_A-H.pdf - §
Vita Zsigmond : Erdélyi Magyar Adatbank, Vita Zsigmond: A népi szőlőművelés
hagyományai Nagyenyed vidékén. - adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9716.pdf - §
Vitos Mózes : Csíkszeredai füzetek MEK I.II.III. kötet
-mek.oszk.hu/10200/10282/pdf/csikmegyei1.pdf- §
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Vofkori Mária : Az oroszhegyi tájegység demográfiai fejlődése a 18, századi
conscripciok tükrében.
-erdelyimuzeumfolyoirat.adatbank.transindex.ro/pdf/003Vofkori.pdf- §
Vofkori Mária : Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki havasalján a 1718. században. EME K-vár 1999.
- eda.eme.ro/.../EME_ETF_226.Vofkori%20Mária_%20Társadalmi%20és. - §
Völgyekbe telepedett magyarság
- https://www.mozaweb.hu/Lecke-HON-A_Fold_amelyen_elunk_6-A_vol.Vörösváry Gábor : Adatok a gyergyói és csíki .medence kultúrflórájának ismeretéhez.
Acta Siculica 2011, 57–74
-www.sznm.ro/acta2011/057_074_vorosvary.pdf - §
W-betű
Welcome to Romania Magyarremete
- www.welcometoromania.ro › UTAK › E79/DN76 › Magyarremete - §
Welcome to Romania- Misztótfalu
- www.welcometoromania.ro › UTAK › DN1C › Misztótfalu - §
Welcome to Romania Méra
- www.welcometoromania.ro › UTAK › DN1F › Méra - §
Welcome to Romania Sarmaság
- www.welcometoromania.ro › UTAK › DN1F › Sarmaság - §
Welcome to Romania Tordaszentlászló
-www.welcometoromania.ro › UTAK › E60/DN1 › Tordaszentlászló - §
Wenzel Gusztáv : Magyarország mezőgazdaságának története. Bp. 1887
- mek.oszk.hu/09400/09403/- §
Wesselényi
- keptar.oszk.hu/025600/025643/- §
W. Kovács András-Valentiny Antal : A Wass család levéltára. Kolozsvár 2006.
Wolf Rudolf : Bethlen Miklós tordai ősei.K-vár1999.
--www.archive.hu.com
- archive-hu.com › HU › N › NAGYFATAL.HU- §
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Z-betű.
Zaharia Gabriella Timea : Mikola honismereti tanulmány. Szatmárnémeti Partiumi
Keresztény Egyetem Nagyvárad 2014-Élő Erdély Egyesület.
Zalán
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_dok11031.doc- §
Zentelke 1715
- adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf4498.pdf- §
Zepeczáner Jenő : Székelyderzs templomkastélyának rendtartása K-vár 1999.
Zsigmond József : Dísznóölés Magyarón –in Erdélyi Magyar Adatbank
-adatbank.transindex.ro/html/alcim_dok9721.doc - §
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A Székelyföld általam összegyűjtött székely-magyar mezőgazdasági örökségi adatai.
- a Székelyfölddel kapcsolatban nélkülözhetetlen Orbán Balázs A
székelyföld leírása ... (1868–73), melyhez Kós Károly néprajzi mutatót
készítettL.MNL Balassi Iván
-„ A székelyek,amikor új lakóhelyüket elfoglalták,nemzetségi
szervezetüknek megfelelően nemek ,ágak szerint osztották fel a
területet……….”.erről”….Zsigmond királynak a kézdi székelyekhez
írott 1427.évi oklevele
tudósít…” ti a mi városunkat ,illetve
mezővárosunkat magatok között öt nemzetségre illetve ágra
felosztottátok „Az így felosztott földeket falusi földközösségben
művelték meg:a szántásra alkalmas területet „ egy vagy több évre felosztották egymás
között. Az osztás sorshúzással,mégpedig nyílvonással történt:ezért hívták a kiosztott
földet nyílföldnek, vagy falu nyilának. Az ilyen
nyílföldeken
termelték
a
háziszükségletet kielégítő gabonát.
-1366-ban már léteztek vitás örökletes telkek amelyekhez , művelt vagy művelés
alá nem vont földek, legelők, rétek, malmok stb. tartoztak.
L. A középkori székelység.
Földeket művelnek, a legjobb méneseket tenyésztik, a gabonában bővelkednek,
boruk nincs, és ezért sörféle italt isznak.
L .Verancsics Antal
-A felsorolt legfontosabb földhasználati rendszereken kívül már a középkortól
ismerünk egymezős földművelési rendszert, vagyis olyan területeket, amikor a földeket
állandóan használták. Ilyen a 14. század elejétől előfordult és a tanorok földrajzi
nevekben napjainkig megőrződött. Ez a falu alatt meghúzódó állandóan használt
szántóföld, melyet a magyar nyelvterület egy részén megtalálunk, de különösen gyakori
az északkeleti és délnyugati végeken; más jelentéssel (’a falu alatti bekerített kaszáló,
legelő’) a Székelyföldön is gyakori. A szláv eredetű szó alapjelentése ’tüskés ág, illetve
az abból készült kerítés’. Ez egyben azt is jelezte, hogy eredetileg kerítéssel vették körül,
és nem tartozott a határ nyomásos részéhez.
L.MNL Balassi Iván
-Főként földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak, ami e nép szkítiai
eredetét igazolja.
-Mindannyian falvakban, tanyákon élnek, emiatt gyakorta vannak kitéve népirtó
pusztításoknak
-Javaik és minden vagyonuk földjeikben és szántóikban vannak,
-Földjük gyümölcsben gazdag,borban azonban teljesen szegény, ám ennek a
hiányát az árpasör bősége pótolja. Ezt az italt, ahogy más népek is, komlóból és árpából
vagy búzából főzik. És jóllehet a földet okosan művelik, és Liber atya ügyet sem vet
rájuk, ők mégsem mértékletesek.
-Vásárhelyen –„ Még szőlőből is, aminek más székek híjával vannak, itt bőven
terem.”
L .Szamosközy
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- a „székely – mint mondják – az erdőből arat”
-Erdélyben
a gyergyóremeteiek, alfalviak, csomafalviak voltak híres
erdőmunkások. Gyergyóremetén 1901-ben a község lakosságának 11,47%-a rendszeresen
távoli vidékek erdőiben dolgozott: Piatra Neamt, Busteni, Ratosnya, Szeben megye,
Kovászna, Karánsebes stb
-„ Erdély sok vidékén szintén az 1940–1950-es évekig fennmaradt a kerített rétek
és erdei kaszálók emléke. A rétkerítések gyakori javítása, megújítása az erdők folytonos
pusztításával járt együtt. Ezért 1802-ben Három-székben kihirdették: „A kaszálóknak
minden esztendőben való kertben vétele mián nem csak a vessző, hanem a karófák is
pusztíttatván ... szoríttatnának az erdőpásztorság által arra, hogy sáncokkal és élőfákkal
kerítsék be ... ahol lehetséges, vagy pedig esztendőkre tartó jó kertet tegyenek” A székely
közbirtokosságok azonban az 1840-es években is „évenként több ezer ölekre terjedő
sövénykerítéseket” tettek,hogy ősszel szétbontsák, télen eltüzeljék, s tavasszal ismét az
erdőt tarolják Székelyföld és Erdély sok részén tanor, tanorok a bekerített füves neve,
s tanorok szénának nevezik a legjobb takarmányt. Általában a község, a közbirtokosság
és az egyházközség rétjeit védték tanorok kerteléssel.……..Erdélyben a comporkert,zavara kert kifejezés is bekerített kaszálót jelentett; az elnevezés pedig a kertelés
módjára utalt (hosszú rudakból állt a kerítés). „
L .Magyar Néprajz II. kötet
-Keleti háztípus:erdélyi ház, székely ház, kászoni ház
L.M.N.L 1988
A juhról van szó, aminek az értékéről a parasztok egy székelyföldi faluban így
nyilatkoznak: „Ha beteszel egy juhot a kosárba [karámba], az egyik sarokba minden
évben leteheted a bárányát, a másodikba a sajtot, a harmadikba a gyapjút, a negyedikbe a
ganéját – és még mindig megmarad a juh.”
L.Szabó Á.
Székely botnaptár a 13. századból
Luigi Ferdinando Marsigli olasz hadmérnökről 1690-ben ezt írták: „A szittya
néptörzstől lakott Székelyföldön tanulmányozta és megfigyelte e nép nyelvét s kutatásai
közben olyan fát talált, a mely ezen föld első keresztényeinek ünnepeinek naptárát
tartalmazza.” Ugyanis ebben az évben talált rá ez a tudós ember arra a botnaptárra,ami
korábban a templomban volt használatos. Ott a hívők rendelkezésére volt bocsátva, hogy
azokelolvashassák rajta a névünnepeket, úgy mint azt ma a falinaptárak segítségével
tesszük.
A botnaptár két oldala az év névünnepeit őrzi, a fölöttük lévő rovátkák az jelzik,
hogy azok hány napi távolságra vannak egymástól. A 3. oldal Jézus életével kapcsolatos
személyi és földrajzi neveket, míg a 4-en vegyes bibliai feljegyzések és az ábécé
található.
A botnaptár 150 cm hosszú és több, mint kétszáz szót tartalmaz. A szöveg átírása
összesen 914 betűt tesz ki, de ebből a kiírt jelek száma mindössze 617 db. A
betűösszerovások száma 46, s ezekben 103 hangérték van. Ha a rovó minden betűt lerótt
volna, fél méterrel hosszabb botra lett volna szüksége!
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Marsigli papírra lemásolta a számára ismeretlen szöveget és annak olvasatát is egy helybéli székely segítségével- aláírta latinul. Majd Bolognába vitte a gyűjteményébe,
s ezzel mentette meg az utókor számára,mert az eredeti időközben elpusztult.
1636. jan. 30. Szamosújvár.
Rákóczy György az összes székelyeknek azt a kiváltságot adja, hogy közöttük
magszakadás ezentúl magtalan halál esetén sem állhat be, sőt a magvaszakadt javai sem a
kincstárra, hanem annak mindkét ágon való rokonaira szálljanak által.
L.Barabás
Székelyföld
-A XIX században a híres székely lovakat Romániába, s a szarvasmarhákat
Budapestre szállítják.
L. Pál Judit
-A gyümölcsverőt itt„koszt-”nak hívják
L. Szani Zsolt
-„……dohányai országos hirüek. Földművelés baromtenyésztés a köz
életmód,…..”
L. Kőváry László
-A székelyeknek régi szabadságok szerint, a memoria hominum. Ilyen törvények
volt, hogy mikoron fejedelem változott, avagy megházosodott minden hat ökörnek
egyikét a fejedelem számára szedted, kit ők ugyan ökörsütésnek hívtak.
L. Fejérvári 1599-ki országgyűlés.
-Adja ezt a közrend, minden széknek első betűje a marhára süttetik, hányat
választhat a királyi adószedő, gyűlésben hátároztatik el - marhák száma szerint. A kinek
négy marhája van, kettőt ő kiválaszt, s a más kettőből választ az adószedő egyet; a kinek
két marhája van, több illy két marháju gazdákkal összegyűjti a marhákat, s igy választ a
székely gazda kettőt, a más kettőből az adószedő egyet, s minden székely hite megett
tartozik előhozni marháit az ökörsütés alkalmával.
I Ferdinánd biztosi
L .Köváry László
-A székely faj egyéniségéhez hozzátartozik az is, hogy vannak külön fajta, sajátos
háziállatai. „A székely ló apró, könnyű, tartós hegyiállat, erős kötéssel, dús sörényzettel
... Tanulékony, kitartó és gyors”, írja Kozma Ferenc Ez az arabsvérű ló élesen elüt a
zömök, póniszerű mokány lovaktól.
-Különös, ma már csak a csángó határvidéken élő szarvasmarhájuk a csíki buta,
rövid lábakkal, zömök testtel, szürke szőrrel és kurta, fekete szarvakkal” Ugyanilyen
törpe tulokfajta élt tudtommal még nemrégiben is Alsófehér megye havasain. A
keleteurópai őstuloknak ez a változata olyanformán állhatott elő, mint az albánok törpe
marhája.
A vásárokra hajtott csordából mindig a javát válogatták a vevők, a csenevészebbek
pedig visszaterelődtek a havasi legelőre.
L. Szilády Zoltán
A székelyek még a 19. század második felében is jelentős kereskedelmet folytattak
gombával, a havasokban gyűjtött gyümölcsökkel és bükkfataplóval. Ez utóbbit a
Kárpátoktól délre fekvő román területekre is elszállították. A bükkfataplót a
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tűzcsiholáshoz használták. Gyergyóban nagy mennyiségben készítették a hárskötelet, a
nyírfagúzst, mert azzal a tutajok szálfáit kötözték egymáshoz. A tutajba kötözött
szálfákkal az Uz, a Tatros, a Békás, a Kis-Beszterce folyókon jelentős kereskedelem folyt
a 19. században Moldva irányába .
L.Magyar Néprajz II.
Székelykapu
Priszkosz rhétor így ír a hunok építkezéséről: Attila háza minden más háznál
fényesebb. Ez a ház gerendákból és simára gyalult deszkákból volt összeillesztve és
fakerítéssel körülvéve, nem biztonságul, hanem csak díszül
L. Magyar vagyok
Székely-magyar rovásírás—
Kájoni János rovás ÁBC 1673-ból.
L.Szondi Miklós
Székely pityóka szállítás télen BukarestbeA pityókával teli zsákokat szekérbe rakták és jó bővön vízzel leöntözték. A
zsákban pityóka nem fagyott meg.
L .Albert prof.
Székely fenyőtermékek
A friss fenyőhajtásokból vagy a piros” csencsókból”(fenyőtoboz) készült, a
szirup. és a fenyőméz. A fenyőtobozt tüzelésre is használták kályhában. Megnevezése
változó:Gyergyóban” csalóka” „ csencsó”a Gyimesekben „bercsóka” vagy „csencsó.”,
Brassó vidékén „ fenyőalma „”Maros mentén” fenyő csusza” a moldovai csángóknál””
fenyőkörte”,Csikban fenyőmalac”” Háromszéken „ fenyősuska”,” suska” Az 1742.évi
szárhegyi Lázár kastély inventáriumban olvashatjuk”::.egy fenyőfa rossz vedret,
fenyőmaggal szinte tele, egy nagy kászut ebben fenyőmag vagyon ”...találtunk.
A fenyőmagot fűszerként és a népi gyógyászatban is használták
A tűlevél székely neve csereklye..Evvel komposztálás , érlelés útján feljavítják a
kaszálók talaját.,tudvalevőleg savasítja a talajt. Ami meszes talajon talajfeljavító hatású.
A fenyőcsapokat(fenyőágak)t apróra felvágva a kovácsok használták faszénnel
keverve. .Élénk hangú furulya is készült borsika fenyőből .A borsika fenyőből készült a
4-8-16 illetve 32 ágú verecselt(font) kenderostor, amellyel könnyen lehetett harsingólni
ami pukkanó hangot adott .Pásztorok használták a csorda terelésére. A pásztor úgy
harsintott,hogy az ostor vége érje az állatot ami egy csípős fájdalmat okozott. Az állat
megtanulta ,hogy a harsintés = fájdalommal jár. Ezért elkerülendő, az elcsángált állat
vissza húzódott a csorda
mellé,ha meghallotta a harsintást.Az pukkanó hang a
vadállatokat is elriasztotta.
L Kissné Portik Irén A fenyő felhasználása Székelyföldön Székelyföld 2006
decemberi
Székely faragott méhkaptár.
Ökörsütés.:
-egyedüli székely adó
Volt azonban a székelyeknek egy különös a d ó j u k: az
ö k ö r s ü t é s, „ s i g n a t u r a b o u m ", melyet Verancsics szerint a k i r á ly
koronázása, menyegzője s a trónörökös születése a l k a l mával fizettek. Ez az adó
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nem személyes, h a nem vagyoni adó volt, mely a X V I. század folyamán
egészen a harmadik rend vállaira nehezedet t, s nevét o n nét n y e r t e, mert az ö k r
öt meg b é l y e g e z t ék az adományozó szék nevének első betűjéből álló bélyeggel.
L.Connert Károly:A székelyek intézményei
a legrégibb időktől az 1562-es átalakulásig
Tízesek
-A székelyekre jellemző katonai szervezés. Ma is él Énlakán a Réttíze,
Miklós
utca tíze,Lugas utca tíze,Lencs kapu tíze,
-Legjobb árpatermelő terület Erdély délkeleti sarka: Brassó, Háromszék és Csik
megye. Az előbbi kettőben az árpa vetésterülete megelőzi a többi gabonaneműekét.
-A zabot legnagyobb arányban Csik megyében termelik, ahol megelőzi a többi
gabonanemüek területét 24,59%-os arányával.
-A szarvasmarha állomány a területhez viszonyítva Szilágy és Szatmár megyében,
a lélekszámhoz viszonyítva Pogaras és Csík megyében a legkedvezőbb.
L .Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet Munkája 1940-1941. Kolozsvár.
-„A lakosok közül azonban sokan, nemcsak a szükségtôl indíttatva, hanem
ínyencségük kielégítése végett is, zselatint vagy zabkocsonyát (magyarul kiszelyt)
készítenek, amely táplálkozásra nagyon alkalmas”
-„A termények természete és hozama szempontjából a földet egész
Kézdiszékbe(kivéve legfeljebb két déli falut), úgyszintén a nagyobb, éspedig Sepsi meg
Miklósvár székek több mint háromnegyed részében formálisan alkalmasnak és jónak
mondják. Az említett székek fennmaradó mintegy negyedrészében,valamint csaknem
egész Orbaiszékben (három vagy négy falu csaknem fagyos, kimerült és vizenyős
mezején kívül) a föld középszerűnek látszik. Ugyanakkor mindenütt kedvezően fogadja a
trágyát, s minthogy a lakosokat nem köti le a szőlősök művelése, hanem minden
verejtéküket a szántóföldekbe fektetik,emiatt elegendő idő is bőven jut ellátni a földet
trágyával. Ezért az egész szék bővelkedik mindenféle gabonában, ha ugyan valamelyik év
rendkívüli terméketlensége és főként szárazsága91 (mint 1718-ban, amely éhínséget és
dögvészt hozott) meg nem csalja a lakosok reményeit.
-A szántóföldeket az egész székben két-három ízben négy igásmarhával szántják,
nem nehéz munkával, és így, mivel a föld művelése mindenütt egyforma,érthető módon a
falvak leírásánál ezeknek az elmondása nem fog hiányozni.
A kalangyák mindenütt 25 kévéből állnak, és mennyiség tekintetében a többi szék
és főként vármegye kalangyáin könnyűszerrel túltehetnének, csakhogy az évi összeírás
miatti félelemért és az abból eredő adózásért a lakosok leginkább kerülik akalangyák
nagy számát.
A kaszálókat már jórészt felszámolták, annyira, hogy egyes falvakban vagy
nagyon kevés van, vagy egyáltalán nincs:a birtokos uraknak az ilyen területek évente
ajándék gyanánt sietnek segítségükre a fizetnivalóknál.
-Amint látható a falvak tüzetes leírásából, e székek lakosainak kevés igásökrük és
lovuk van, leginkább azért, mivel már több év óta az adót az igásmarhák száma után
szokták kivetni és behajtani (nem úgy, mint a vármegyékben, ahol három részre osztással
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állapítják meg), mégpedig a minden évben megismételt, esküvel kikényszerített
összeírások alapján………”
L.Benkő József
-“ Réges-régen történt ,sok száz esztendővel ezelőtt .Amikor a székelység egy
része , a mai Gyergyó rengetegeibe menekült a tatárjárás borzalmai elől. Falú helynek,
szántónak,legelőnek kellett területet foglalni.”Tízesekre oszlottak. Tizesbirót,
Tízestanácsot választottak. Tizesenként vagy öttízesenként vagy tíztizesenként együtt
indulva irtották az erdőt.:bölénnyel,medvével,farkassal is szembekerülve A maguk javára
kűzködtek, de a közösség hasznát látta. És elfoglalták ,meghódították Gyergyót”
L.Szentkirályi Ákos.:Az erélyi szarvasmarha
tenyésztés dolga K-vár 1925 44. Oldal
-„A közös birtoklás sokkal korábbi, s nem a faluszervezethez, hanem annál
átfogóbb, több községet felölelő territoriális egységhez tartoztak a havasnak
nevezettmagashegyi kaszálók, legelők, erdők. Ilyen volt Csíkban aNegyedfél-megye
havasa, amelyet csak 1858-ban osztottak fel az addigi birtokközösség hét községe
között).Szintén a 19. század közepéig maradt fenn a Hatod (Bar-dóc fiúszék erdeje),
aKilenc falu havasa, Sepsiszék erdeje. Az egyik legnagyobb kiterjedésű
közhavasUdvarhelyszéké lehetett a Hargitán, melynek északi részét Tizenhét falu
havasának nevezték a 19. század elején. Ős-Marosszék Havas Birtokossága 127 községet
ölelt fel, s1898 után a havasbirtok és más ingatlanok kezelése a megyei alispánra, illetve a
megyei erdőgondnokságra szállt. Közösségi tulajdonban maradt az 1940-es évek
közepéig). AzAranyos-széki falvak Székelyerdő nevű közös birtokát korábban, már 1778ban felosztották.”
-„Az életlen, tompa – a Nyárád menti székelyek nyelvén buta – kaszát naponta
legalább egyszer, de inkább kétszer megverik. Erre szolgáló eszköz az üllő, kaszaüllő és
a kaszaverő, verő, verőszerszám, kaszaverő kalapács. Az üllő acélozott vasból készült
kis-méretű tárgy, melyre a penge élének egy-egy részletét fektetik. Elnevezése az
egésznyelvterületen egységes. Az üllőnek van lapja vagy éle, válla és csapja (Küküllőkeményfalva)”
-„ A szénarendek elhintése, naponkénti kupacokba gyűjtése a Székelyföldön már az
1840-es években is régi szokás volt. „
L. Magyar Néprajz II. kötet
-Az országos statisticai hivatal ide vonatkozólag 1873-ban az egész korona¬
területről adatokat gyűjtött s tett közzé. E szerint az ….székelyföldön volt 6 gőz
cséplőgép (1. Maros-, 5 Háromszéken), 27 lóerejü cséplő (20 Három-, 2 Maros-, 3
Aranyos-, 1 Csik-, 1 Udvarhelyszéken) 103 vetőgép (99 Három-, 2 Maros-2 Aranyos-,)
15 aratógép (11 Háromszéken, a többi mindenikén egy-egy) 2116 vaseke (1830 Három,
209 Maros-, 34 Udvarhely-, 29 Csik-, 14 Aranyosszéken). —
-„……a csiki¬ s gyergyói lótenyésztés-, a háromszéki-, Küküllő, Maros, Homoród,
Nyáradmenti sat. szarvasmarha tenyésztés hire máig fennáll, s e vidékeken ma is igen
szép faj marhát találunk.
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-Csak nem régiben még Magyarország sok vidéke Erdélybe járt lóért,
szarvasmarháért, s ennek nevezetes része a székely földről került ki.”
L. Galgóczy
- Sándor János (Marosvásárhely, 1860. nov. 14. – Budapest, 1922. júl. 16.) KisKüküllő megyei főispánta Széll-kormány idején a földművelésügyi minisztérium által
felállított székelyföldi kirendeltség vezetésével is megbízták.
L.. Pál Judit
Kazalrakás Székelyföldön.
←
- A házak előtt mindig van egy-egy kis kert,
mely virággal van beültetve és léczes ,kerítés vesz
körül.
Az udvarba rendesen a galambdúczos,
faragott -székely kapun jutunk be, melyen a
készítésre vonatkozó adatokon kivül még valamely
jelmondat is be van vésve (pl. Áldás a bejövőre,
békesség a kijövőnek.
Vándor! a kis kapu nem akar kizárni, Csak
azt mutatja, merre kell bejárni.. A kapu mellett az
utczán csaknem minden háznál egy fedett ülőhely
található, hová ünnepnapok délutánjain a ház népe
ki szokott ülni.
Az udvaron, a házzal szemben találjuk a kis
sütőházat, Mellette a veteményes kert a méhessel.
A kapuval szemben van a csűr és a pajta s a
mellett a trágyadomb. A csűr mögött a csűrös
kertet s a mögött a gyümölcsös kertet találjuk. Az udvaron van még a törökbúza-kas
(góré) és a favágó-hely.
-Lehet bárki akármilyen gazdag, de a székely előtt csak akkor úr, ha földje van.
-A falusi szatócsot mindaddig lenézi, bármennyivel is tartozzék neki,míg nincs
földje, azután pedig megsüvegeli. A székelynek ebből a jellemvonásából következik,
hogy a kisbirtokos székely, ha vagyonát elveszítette, azonnal eltűnik szülőföldjéről s oda
még koldulni sem megy vissza.
L. Barabás Endre
-Székelyföldi Burgonyatanács megalakulásának bejelentése.-1944-Székelyföldi Állattenyésztő Egyesületek kimutatása vezetőiről és tisztviselőiről1944-Székelyföldi Állattenyésztő Egyesületek Szövetségéhez juh és sertés tenyésztési
felügyelő beosztása. -1944-Értekezlet-meghívó a Székelyföldi Apaállat ellátása tb.-1944-Értekezlet a Székelyföldi Apaállat ellátása tb-1944-Rendelet: Köztenyésztés céljait szolgáló apaállatok központi beszerzése
-Rendelet: Fésüsgyapjas, cigája és racka tenyészkosok kiosztása
-Rendelet: A népies juhtenyésztés megszervezésének állami támogatása
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-A Csíkvármegyei Állattenyésztők Egyesületének igazgató választmányi ülésének
jegyzőkönyve (1944.jún.7.)
-Háromszék vármegyei állattenyésztési alap részére juttatott államsegélyek
elszámolása
L.M.O.L.
Udvarhelymegye
„……hegységek közé nyomúl be öt folyam völgye s azok számos
mellékcsermelyeinek szűkebb völgyei; a folyamok közül kettő, a Kis- és Nagy-Küküllő a
Marosba, három, a két Homorod és Vargyas az Oltbaömlenek; az előbbiek keletről
nyugatnak, az utóbbiak északról délnek folynak. E folyamok terei és mellék folyóinak
völgyei termékenyek; a többi hegyes és oldalos hely vizenyős sárga agyagtalaja, csak
gyakori trágyázás és szorgalmas művelés, háromszori szántás után terem, de így búzát,
rozsot, sőt tengerit is dúsan, kivéve néhány havasalji falut, ahol leginkább rozsot és zabot
termelnek. A déli rész néhány falujában szőlő is van; gyümölcsmindenütt nagy
mennyiségben s a magas falvakban gondot is fordítanak a gyümölcstermelésre. A
marhatenyésztést. is nagyban űzik, s erre terjedelmes havasi legelőik igen alkalmasok. A
havasalji faluk (Oláhfalu, Zetelaka, Parajd) deszka-, zsindelymetszéssel és
kereskedésselfoglalkoznak, a Homorod mentén pedig néhány falu mészégetéssel és
széthordással kereskedik; egyes falvakban akad némi kézműipar. Bányaiparuk a vas;
mesterségek a városokban húzódnak meg, kifejletlen és elhanyagolt állapotban s oly kis
mérvben, hogy a fogyasztást is alig fedezik; a kiviteli kereskedés nyerstermékekre
(gyapju, bőr, viasz, méz), gyümölcsre(dió, cseresznye, szilva, alma), fa-készítményekre
(deszka, épületfa, zsindely, szuszék, véka, rosta, hordódonga), turó és mészre, valami
kevéske gabonára szorítkozik. A megye népe szép, erőteljes és szorgalmas; a havasalji
falvakban magas termetűek, a völgyekben inkább zömök, izmos a magyar.
-A csiki nép leginkább rozsot és zabot termel, de azt oly tisztát és jeleset, hogy a
szomszéd vidékekre rendszerint Csikból szereznek vetőmagot. Búzát csak az újabb
időben kezdenek némi sikerrel termelni, pityóka (krumpli, «fődi mogyoró»), len, kender,
vetemény - főleg káposzta - kiválóan sikerül.Kukoricát csak kertekben csemegének és
amelegebb tölgyesi és gyimesi szorosban termelnek.
L .Malonyai Dezső
Mosolygó alma
Származása. E becses alma is Erdély ős gyűmölcse. bold. NagyFerencz tanár
szerint, Maros- és Udvarhelyszék a hazája. Nyár derekáigis épségben elálló
gyümölcseivel a székely atyafiak nyereségeskereskedést űznek. ,Az öszszel vermekbe
rakott gyümölcsöket későtavaszon zsákokba szedik, mondja Nagy Ferencz s a megtelt
zsákokatkíméletlenül egymásra hányva, fakó szekereiken, döczögős utakonszállítják a
távolabbi piaczokra. A mosolygó alma épségben állja ki a szállítás viszontagságait.
Ojtóvesszejét Vályi Elek, ref. esperes, barátom Kentelkéről és Nagy Ferencz, tanár
Kolozsvárról küldöttekmeg nekem. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága
kétségtelen..
L. Bereczki Máté III.
-Udvarhely vármegyébe behozott tenyészbikák és kanok gümőkórra és fertőző
elvetélésre való diagnosztikai és vérvizsgálata.-1943221

- Udvarhely vármegye állattenyésztők jutalmazásának elszámolása-1944L.M.O.L.
Háromszék-vármegye
- Az égalji viszonyok kedvezők; a szőllő ugyan itt sem érik meg, de a gabona
minden fajtája, még a kukorica is rendesen elkészül s dús a termése; kölest és háricskát
(tatárka, hajdina) nagyobb mennyiségben termelnek. Egyáltalában Háromszéken az aratás
négy héttel köszönt be hamarébb, mint a szomszédos Csikban.
Főfoglalkozás, természetesen, itt a földmüvelés s e mellett ipart és kiviteli
kereskedést is űznek itt-ott. Kézdi-Vásárhely viszi a főszerepet, kézműiparával
Moldvában is talál jó piacot. Fával ésfagyártmányokkal leginkább a havasalji faluk
kereskednek; e falvakban a marhatenyésztés is virágzik. A megye gyáripara leginkább
szeszgyártás és finom liszt .
L.Malonyai Rezső
-Háromszék területén nagy kapacitású malmokat indítottak be.-1855 utánL. Szőcsné
-Háromszék vármegyei cukorrépa-termelés ügye-1944-Háromszék vármegyei állattenyésztési alap részére juttatott államsegélyek
elszámolása.
-Háromszék vármegye juhfürösztő berendezések iránti államsegély kérelme-1944-Magyari Jenő, Grisza A. Béla, Donka Ferenc és Bodorsi Béla állatorvosok
kirendelése Háromszék vármegyébe a juhfürösztések ellenőrzésére (működési naplók,
útiszámlák-1944L.M.O.L.
Sepsiszék.
-1840-ben Berde Mózsa a sepsiszéki 32 község bodzai' birtokának lett a biztosa.
L.Benczédi
Maros-Torda vármegye
-A növényvilág gazdag és változatos: buza, zab, rozs, kétszeres árpa és kukorica;
kitünő kender és len. Jelentékeny a szőlő és gyümölcstermelés is; különösen hiresek
azalmafajok és a dinnye. Hajdan dúsan termeltek dohányt is; a Mezőség kivételével fa is
terem bőven.
-A lakosság főfoglalkozása a föld és erdőmivelés, jelentékeny a gyümölcstermelés
is. Ipara és kereskedelme csekély; műipara is kevéske, de házilag a nép
csaknemmindenütt üzi a fonó (kender-, gyapju-, szalma-, gyékény- és vesszőfonás) és
szövőipart, úgy, hogy ruházati és házi szükségleteit maga födözi, sőt eladásra is készít.
Némi jelentősége van a faiparnak (fürészmalmok), az agyagiparnak (Makfalva, GörgénySzt-Imre) és malomiparnak (Maros-Vásárhely, Szász-Régen). Kereskedelmének s
forgalmának fő cikkei a só, fa, állat, gabona és nyerstermények; tojáskereskedése is igen
élénk.
L. Malonyai Dezső
-„……egyes buzgó pomologok és ügybarátok fáradoztak sikerrel a
gyümölcsnemesités terjesztésében, pl a bágyi (Udvarhelym.) ev. ref. lelkész Veres
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Ferencz, ki, mint korábban Kozma Gergely, marosszéki unitárius pap, valóságos
missionáriusként működik e téren a maga vidékénL.Szücsné.
„A székelyek gabonatermelése szerény méretű lehetett,s amennyiben fő terményük
a köles volt, mint sztyeppei rokonaiké,ez nem is esett adózás alá. ...A székelység e korban
lóval és ökörrel adózott, márpedig a nagyállat nem tartozott a dézsmálható termények
közé. „
-„a székely kirendeltség működésének soha el nem évülhető érdeme a pirostarka
marha tenyésztésnek terjesztése”
-Darányi Ignác (1849–1927) földművelésügyi miniszter (1895. November 2 –
1903. november 3; 1906. április 8 – 1910. január 17) még a székelyföldi kirendeltségek
1902-es foganatosítása előtt szem előtt tartotta az erdélyi szarvasmarha-tenyésztés ügyét.
A segesvári állattenyésztési felügyelőséget még 1900-ban megbízta például azzal, hogy a
kolozs-tordai gazdaságból a kitűnő fajtájú teheneket kiválassza és az erre igényt tartó
gazdák közt ossza ki.
-A szarvasmarha-tenyésztés érdekében, amelyet az állattenyésztés fő húzó ágának
tartott, a földművelésügyi miniszter 100 000 koronát bocsátott a „székelyföldi akció”
céljaira, azzal a feltétellel, hogy megbízható erdélyi magyar fajta tenyészetből üszőket és
teheneket vásároljanak és kedvező feltételek mellett a kisgazdák között kiosszanak. Ebből
Maros-Torda, Udvarhely, Háromszék, Kis-Küküllő, Csík megyékben 407 kisgazdának
515 tenyésztehenet osztottak ki.
-1905 februárjáig ezek a számok az öt vármegye területén 671-re, illetve 824-re
emelkedtek. Az akció programja a tenyésztést javító bikák, a jó tenyésztehenek és üszők
beszerzésének megkönnyítésére, állatdíjazásokra és – a jövedelmezőség emelésének
érdekében – tejszövetkezetek alakítására irányult. Ezeket az elveket 1903-ban rögzítették
a minisztériumban, amikor Sándor János székelyföldi biztos – Maros-Torda, Kis-Küküllő
megye és Marosvásárhely főispánja – előterjesztésében, az 1902-es tusnádi kongresszus
határozatait elemezve, arra támaszkodva, de azokat bőven kiegészítve, a teljes akciótervet
kidolgozták..
-1903 őszén Lickl Károly állattenyésztési felügyelő, Koós Mihály kirendeltségi
vezető és Lázár János főszolgabíró a ditrói vásáron 36–40 db tehenet vásároltak a ditróiak
és remeteiek, majd újabb 40 darabot a gyergyószentmiklósiak, szárhegyiek és alfalusiak
számára.
L.Fehér vagy tarka
-Csomortán, Csobotfalva, Pálfalva, Delne, Szentlélek, Mindszent és Ménaság
birtokoltak közösen egy havast, ezt nevezték negyedfélmegye birtokának, vagy
havasának.
L .Sándor család
-.„A behordott kévéket kazalba, vagy ahogy újabban mondják asztagba
rakják……Székelyföldön (Só-vidék), ha nem tudták betenni a csűrbe a teljes termést,
akkor olyan magas asztaglábra rakták, hogy alatta a szekér is elfért. A különleges
nagyméretű kazlak oldalába gerendából és deszkából állót szerkesztettek és két lépcsőben
hányták fel a kévéket.
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Nyikó

mente:
A kézicséplés eszközei, Nyikómente (Udvarhely vm.)
- „A székelyeknek sem szórómalomra vagy svábszélre sem
természetes szélre szüksége nincs szóráskor. Sőt, ha ilyenkor szél
indul, a csűrkaput is beteszi, mert szórásának alapja éppen a
szélcsend és levegőnyugalom. Ő rendesen a csűrkapuhoz taszítja
a polyvás szemet egy rakásba, azután egy kis széken ülve,
félkezű szórólapáttal veszi és löki a csűr fenekére a polyvás
szemet. A szem, mint nehezebb, a csűr fenekére megy s ott falban megütődvén, kereken
lehull, a polyva mint könnyebb, a szóró előtt mindjárt halomba szállong le, ennélfogva
hamar s könnyen megesik a szem különválasztása” .
- a szuszék, vagyis az ácsolt láda - Az erdélyieket, főleg a székelyföldieket az
jellemezte, hogy tetejüket csaknem teljesen egyenesre képezték ki. „Általában kétféle
nagyságú szuszékot szoktak ezen a vidéken (Varság, Siklód, Udvarhelyszék) készíteni,
gyakoribb a nagyobb méretű, mely kb. 25–30 véka űrtartalmú, a kisebbek pedig 6–7
vékások ... A jól elkészített szuszék szinte légmentesen zár, úgyhogy abba az egér vagy
más kártékony állat nem tud bejutni. Ezért tarthatnak benne kenyeret, lisztet, legalább
azonban kukoricát, búzát vagy más gabonafélét”
L.Magyar Néprajz.II.k.
-A XVIII. század közepén még a mezőgazdaságban használt eszközök és
módszerek is meglehetősen kezdetlegesek voltak. Ahogy ez az 1750-es összeírásból is
kiderül, ekkor még a kétnyomásos gazdálkodás volt az általános, és a tavaszi vetés tette ki
a nagyobb területet. A szántást 4 ökörrel végezték. A mezőgazdasági termék értékesítése
– már amennyiben egyáltalán erre sor került – a helyi vagy – kisebb mezővárosok
esetében – a közeli nagyobb város piacán történt, pl. Felvincről Nagyenyedre vagy
Tordára, Illyefalváról Brassóba vitték az árut eladni.
L.Pál Judit
-A székely méhvadászok tudják azt is, hogy a nyest szereti a mézet. Ezért télen a
hóban figyelik az állat nyomát, s azt a fát, amelyre a nyestnyom vezet, alaposan
megvizsgálják, doronggal körülkopogtatják. Ha méhrajt vesznek észre a fában, akkor
kidöntik, az odút szétverik, és a hidegtől megdermedt méhektől a mézet elrabolják. A
székely, a moldvai csángó méhvadász kora tavasszal figyeli a napsütötte erdőszegélyeket,
az erdei tisztások keleti és déli peremét, hogy a fák alatt nem talál-e az odúból kihordott
törmeléket, szemetet. A törmelék a még el nem olvadt havon azonnal feltűnik, s annak
nyomán azután a méhvadász kirabolja az odút.
- A székelyeknél a felkutatott erdei méhrajt nem mindig ölik meg, hanem a méhesfa
kifosztása, a méz elrablása után a fatörzsön baltával, késsel kivágott farészt ajtócskaként
visszaillesztik a helyére. Az ilyen méhcsaládot a méhvadász sajátjának tekinti, évről évre
meglátogatja, s a mézet elszedi. Az erdei méhesfát tulajdonjegyével is ellátja.
-A székelyeknél ……..még a 18. században is jellemző, hogy az egyes székeknek
megvoltak a maguk erdei, amit az illető szék tagjai közösen éltek. Ezek közül
legnevezetesebb Aranyosszék hatalmas székely erdője. Tagányi oklevéltárában példákat
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közöl arra, hogy több falu élt erdőközösségben egymással: például a csíki hét község
havasa, a háromszéki kilenc falu erdeje, az udvarhelyszéki tizenhét falu havasa.
-Gyergyóban, hogy könnyebben száradjon, a kérget összegöngyölték sutunak,
majd csitkónak nevezett rakásba rakták. Ezt később bőrgyáraknak adták el, ahol
cserzőanyagot készítettek belőle.
-A lófogatos gazdák ………a Székelyföldön a szekér első tengelyével, illetve
eketaligával is közelítettek, s ezekhez rögzítették a szálfák egyik végét, míg a másik a
földön csúszott.
-Erdélyben jeles gereblyefaragók éltek Telekfalván, Zetelakán, Oroszhegyen
(Udvarhely m). A székely faragók a Mezőségre és a szász vidékre is szekérszámra
hordták a különböző faeszközöket, köztük a gereblyéket.
-„Karóba rakták” a bugját a Székelyföld és Erdély legnagyobb részén.
-A Székelyföldet többek között a csíki és a magyarhermányi (Udvarhely m.) huták
látták el,ekével.
-A gyümölcsfák kizárólagos magánbirtoklásának gyakorlatához az első lépés a
közterületen álló fák termésének lefoglalása. Például a Hargita hegységben egy bőven
termő vadalma-, vadkörte-, esetleg oltott fát, még akkor, mikor gyümölcse éretlen volt,
valamilyen jellel lefoglaltak: szalmakötéllel körülcsavarták, a fa tövéhez kis kőhalmot
raktak stb. Ezekről a fákról is ehetett azonban az arra járó utas, pásztor vagy fuvaros.
-A székely ló a középkor óta számon tartott fajta. 1855-ben az ősi, „javítatlan”
magyar lóhoz hasonlították, s megjegyezték róla, hogy még annál is kisebb. Brehm
művének magyar kiadása (1929) szerint: „A székely ló a régi magyar parlagi ló változata,
leginkább Erdély keleti részén található. Kisebb, zömökebb és durvább szervezetű a
magyar parlagi lónál. Marmagassága 120–130 cm. Az utolsó fél évszázadban arab és
lipizzai lovakkal nemesítették” (idézi: Hankó B. 1943: 18; Földes L. 1958: 32). A székely
ló nem havasi teherhordó állat volt, hanem hátas- és hámos ló. Magas főtartással és
magas lépéssel járt, jól ügetett és vágtatott. Jeltelen alig volt közte, annál több szürke,
legyes szürke és szeplős. Aligha véletlen, hogy a székelyek közös származásukat a fehér
lóhoz kötötték (Gyallay D. 1959: 219). Ez a totemisztikus képzetet megőrző szólásuk
több változatban ismert. („A székelyek mindnyájan rokonok apáról, anyáról s a fehér
kabala likáról.”) Az ősi magyar lótól az arabos küllem, az aránylag kis és száraz fej, az
arányos, vastag nyak is elkülönítette. Átlagos marmagassága az 1940-es évek elején még
mérhető egyedeken 135 cm volt (Hankó B. 1943: 26–28). Az utóbbi századokban a
keresztezések következtében a székely ló tulajdonságai, méretei is nyilván változtak. Egy
1842-ben készült vásárlajstrom szerint Csíkszereda Mihály-napi vásárain erős kereslet
volt a kicsiny, zömök, de vérmes és tüzes székely csikók iránt. Székely-udvarhely
vásárain, főként az Oroszhegyen, a Sóvidéken (Marosszék) nevelt „ere-deti, székely
fajtájú” lovakat keresték. Marosszék és az egész Székelyföld leghíresebb lóvásárait
Makfalván tartották. A székely lovat nagy számban vitték a Magyar Alföldre, ahol búzát
nyomtattak vele (Nagy F. Ethn. 1979: 511–513). Csíkről a századfordulón azt közlik,
hogy a hajdan híres székely ló már ismeretlen. „Mióta a székely huszár katonaosztály
megszűnt s mióta a katonalovat a székelység nem maga tenyészti a maga számára, azóta a
lótenyésztésnek is vége van.” (T. Nagy I. 1902: 29). Udvarhelyen szintén visszaesett e
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kiváló lófajta tenyésztése, s „a híres lótenyésztő községekben alig lehet jobb székely
lovakat látni” (Barabás E. 1904: 29). A megye keleti részein azonban még éltek tiszta
példányai ennek az apró termetű, dús sörényű, fürge és kitartó lófajtának. Udvarhelyen
azoroszhegyi, Gyergyón a békási ló volt nevezetes tájfajta. Előbbi a Hargitán, utóbbi a
Borgói-hágótól a Gyimesi-szorosig terjedő hegyvidéken élt. Mindkettő kis termetű,
magashegyi lófajta volt. Az oroszhegyi ló marmagassága 14–15 marok (14 hüvelyk 3
vonal, azaz 147 cm), a békási lóé legfeljebb 130 cm. Mindkét fajta legelőn, erdőn élt télen
is, istállót nem ismert (Orbán B. 1868: I. 96; Hankó B. 1943: 22; Gunda B. 1943b: 102–
103; Földes L. 1958: 33–34). Azoroszhegyi ló az 1930-as évekre kiveszett, a békási fajta
– amit Hankó a hucul lóval rokonított – az 1940-es években még létezett. További
sorsáról sajnos nincs tudomásunk.
- Székely lószakértők szerint az erdélyi lovakat nem bántja a havi vakság.
L.MNL II.k
-A magyar királyi kirendeltség ,az Országos Központi Hitelszövetkezet
közreműködésével….a magyar gazdák Vásárcsarnokellátó Szövetkezete(Magyar Gazdák
Értékesítő Szövetkezete:MGNSz,MGÉSz) segítségével gazdasági termékeket értékesítő
szakcsoportokat létesített 1903 és 1914 folyamán –Maros –Tordában 20,Udvarhelyen 10,
Csíkban 5,Háromszéken 18 gazdasági terméket értékesítő szakcsoportot. Az MGVSz
1904-ben értékesítő központot hozott létre Marosvásárhelyen,Székelyudvarhelyen és
Sepsiszentgyörgyön.
-1907 végére 40 állatbiztosító szövetkezet alakult a Székelyföldön.
-1909-től sorban alakulnak az állatbiztosító szövetkeztek 1911 végére számuk
164(173)-re emelkedik, 18.686 állatot biztosítva.
-1908-tól a gazdakörök és az azokból kinövő szövetkezetek közös otthonául az un
.népházak vagy szövetkezeti házak lesznek. Itt kapott helyet a gazdakör,a népkönyvtár, a
gépszín, itt tartották a gazdasági előadásokat ,megbeszéléseket. Itt volt a fogyasztási
szövetkezet boltja ,a tejszövetkezet helysége.
-a székely kongresszuson elhatározták,hogy” Székelyföldön katonai csikótelepet
kell felállítani”
-a kongresszuson elhangzott” kívánatosnak tartja a sertéstenyésztés
támogatását,különös tekintettel a hússertésekre”.
-A gazdasági akció 1904-től fennállásáig foglalkozott sertés kiosztással. A
kérelmező folyamodványokat a gazdáknak,településeknek, a kirendeltséghez kellett
benyújtaniuk, a gazdakörök és egyes Székely Társaságok pedig közvetítői feladatot
vállaltak.
-1906-ban a sertéstenyésztés emelésére ,illetve a tejszövetkezetek között
-A tejhulladékot értékesítő hússertések meghonosítására 705 tenyészkocát vett
meg és osztott ki az akció ,ezek között 496 hazai kondorszőrű mangalicát és 209
yorkshire-i angol hússertést ,amiből 121 –t Angliából hoztak be.1907 folyamán a
kirendeltség 44.303 K 50 f értékben 243 kondorszőrű mangalicát és yorkshire-i
tenyészkocát osztott ki 30 %-os árkedvezmény ,vagyis 17 116 K 34 f mellett.
-A székely akció öt évi tevékenysége alatt ,1907 nyaráig 1908 sertést osztottak
ki,közöttük 45 yorkshire-i fajtát Maros –Torda és Udvarhely megyékben 171 500 K
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értékben egyévi törlesztési lehetőséggel. 1908-ban további 395 kondorszőrű mangalicát
és yorkshire-i tenyészkocát osztottak ki 30 %-o s árkedvezménnyel.
-1911-től a kirendeltség a minisztérium egyetértésével a sertések őszi lefoglalására
és tavaszi átvételére tért át, igy eben az évben 1043 mangalica és báznai sertést szereztek
be a kolozsi,fogarasi,mezőhegyesi ménesbirtokról s osztották ki a gazdák között 30 %-os
árkedvezménnyel.
-Az utolsó sertéskiosztási akcióra -1915 augusztusa és 1916 júniusa között került
sor. Ekkor 476 sertést vásároltak a fogarasi, mezőhegyesi kincstári birtokokról és Hirsch
Mayer gerendi birtokáról. Ebből
kedvezmény mellett Maros-Torda
megyébe
303,Háromszék megyébe 80,Udvarhely megyébe 58 sertést osztottak ki.
-A baromfi kiosztások eredményeképpen a székelyföldi tenyésztők sikeresen
szerepeltek az 1904 őszi miskolci országos baromfikiállításon ahol 19 kisgazda 105
baromfival vett részt, ahol részben pénzbeli, részben elismerő oklevelet kapva.
-1907-ig a Székelyföldön a gazdasági akció keretében 64 község 373
kisgazdájának 1154 nemesbaromfit adtak ki cserébe.
-A kirendeltség támogatta és reklámozta a székely lányok baromfitenyésztővé
való képzését. A gödöllői iskolában két székely lány tanult ki munkavezetőnek.
-a kirendeltség 1904-ben 7 megye 33 közbirtokossági legelőjén 2597 hold
legelőjavítási munkatervét dolgozta ki,amelyre a tárca 24 023 K segélyt engedélyezett.
1904 tavaszáig Maros- Torda megyében 7 településen 4594 holdon,Háromszék
megyében 5 településen 1905 holdon és Csík megyében
2242 holdon végeztek
legelőfeljavítási munkákat. Udvarhely megyében 1906 tavaszáig 17 község mintegy
1000 hold legelőt javítottak fel.
-1903-1906 között a vetőmagcserékkel és kiosztásokkal a következő mennyiségű
vetőmag került a székely gazdákhoz: búza 113.700 kg, kukorica 18 876 kg,zab 340 321
kg, árpa 83 422 kg, burgonya 55.714 kg, répa 4800 kg,lóhere 10.886 kg, lucerna 3428
kg, bükköny 24 689 kg.
-1909-ben 229 gazdakör 3380 tagja 27 246 K vetőmag -beszerzési segélyben
részesült. 145.651 K értékben takarmány vetőmagot osztottak ki részükre. Háromszéken
47 gazdakör 1032 tagja, Udvarhely megyében 64 -910 az arány, Maros-Torda megyében
53-943,Csíkban 25-728, Kisküküllő 25-435, Torda- Aranyos megyében 11-231,
Kolozs 1-133. Összesen 229 gazdakör 3380 tagja.
-Egész Erdélyre kivetítve 1911-ben több mint 6000 gazda kapott vetőmagot
kiosztásból.
-Maros- Torda megyében 55 gazdakör 813 tagja kapott vetőmagot támogatással
vagy kiosztásból, Csík megye 28-821,Kolozs megye 20-396, Udvarhely megye 69-1340,
Szilágy megye 11-345, Háronszék megye 52-1184, Kisküküllő megye 32-617, TordaAranyos megye 6-106, Alsófehér megye 16-426, Összesen 289 gazdakör 6048 tagja.
-Udvarhely megyében az első betontrágyalé aknát Tamás Sándor gazda építette
meg.
-a kirendeltség 1902 és 1904 között 227 gazdasági eszközt adott ki közös
használatra a gazdaköröknek, szövetkezeteknek, közbirtokosságoknak.
- 1905-ben a kirendeltség a gazdálkodáshoz kioszt összesen a gazdaköröknek és
szövetkezeteknek 124 ekét,60 boronát és 27 vetőgépet, 18 tizedes mérleget és 69
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különféle mezőgazdasági eszközt. Ebből Maros-Torda megyébe 20 gazdakörnek 90,
Udvarhely megyében 45 gazdakörnek 145, Háromszék megyében 15 gazdakörnek 118,
Csík megyében 8 gazdakörnek 100, Kisküküllő megyében 9 gazdakörnek 30,TordaAranyos megyében 6 gazdakörnek 37, a hétfalusi csángóknak 15 gép jutott.
-1904-ben 24000 oltványt és 97 000 amerikai vesszőt kaptak a szőlőtelepítő
kisgazdák ingyen vagy mérsékelt áron. Maros-Torda megyében magánvállalkozás
indult egy oltványtelep a miniszter erkölcsi és anyagi segítségével.
-A székely megyékben 1903 és 1906 között
a következő mennyiségű
gyümölcsfaoltvány került kiosztásra:
1903
1904
1905
1906
Maros –Torda
6187
2000
5581 drb.
Kisküküllő
Torda-Aranyos
3287
Udvarhely
430
3391
2942
4534
Csík
887
2219
1290
Háromszék
530
4880
4734
5480
Összesen
960
15345
11795
20140
-A bogyós gyümölcsök meghonosítására a kirendeltség 13500 málna ,egres és
ribizli bokrot osztott ki.
-A gyümölcsfa oltványok kiosztása 1914-ig tartott .Az oltványokat a kirendeltség
működési területén levő állami faiskolák közvetlenül küldték a kérelmezőknek
,amelyek túlnyomóan községi gazdakörök voltak.
-1905 őszétől a kirendeltség
falusi gazdasági tanfolyamokat szervez a
gazdakörökben. Leggyakrabban előadást tartók:Székelyhidi Viktor,Kiss Tibor,Szemere
Bálint.
-a télen, a zárt gyűlések mellett határbejárásokat is szerveztek, ahol a tagosított
falvakról tartottak előadásokat ,meghívták a község birtokosát vagy gazdatisztjét. Az
előadást fénylépekkel színesítették. Első ilyen fényképes előadást 1905-1906 telén
tartották
-a székely akció területén 1906-ban a nyári és téli akciók idején 86 téli és 14 nyári
előadást és megbeszélést tartottak 7894 gazdának. Az akció 1907 tavaszáig 327 előadást
szervezett 17167 gazdának,nyári határbejárást pedig 37 alkalommal 1060 gazdának.
-1904-ben 7 székely ifjú tejgazdasági,szőlészeti és más tanfolyamokon vesz
részt,1906-ban pedig 27-en vesznek részt különböző mezőgazdasági tanfolyamon a
minisztérium rendezésében. Ingyenesen kiosztott kiadványok: Néplap 1903-tól,az
Országos Gazdaszövetség népies kiadványai, az EGE kiadványai 1906-1907-től,
A Székely Tanügy 1905 tavaszától,Mezőgazdasági Szemle 1913-ban,.1914-ben a
marosvásárhelyi kirendeltség a magyar Földműves c. lapot 160 gazdakör között osztotta
szét. A 100-nál több olvasóval rendelkező községekben 100-150 könyvből álló
népkönyvtárat adományoztak a gazdaköröknek (könyveket és könyved szekrényeket).
Köztük szépirodalmi és népszerűsítő-gyűjteményes kiadások, regények, mesék,
költemények- történelmi és ismeretterjesztő könyvek másrészt gazdasági tartalmúakat,
köztük az EGE és a Magyar Gazdaszövetség kiadványai.
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-a gazdaköri tagok feleségei és lányai számára a kirendeltség
gazdasági,közegészségügyi ,gyermeknevelési,háztartási tárgyú alapfokú előadásokat
tartott.1909-ben 15,1910-ben 27 gazdakörben.
-a kirendeltség népies ismertető füzeteket újságokat és gazdasági szakkönyveket
osztott ki a gazdaköröknek.
-A hivatal 1907 tavaszán
gyümölcsfatermesztés iránt érdeklődők részére
Budapesten és Kolozsváron 6 és 10 napos tanfolyamokat szerveztek.
-1904-től az értékesíthető gyümölcsöket az MGVSz vette át.A marosvásárhelyi ,a
székelyudvarhelyi és a sepsiszentgyörgyi fiókok 1905 –ven 63100 K értékben 9734 q
almát értékesítettek.
-1903 és 1912 között a háziipari tanfolyamokat rendeztek a következő
szakmákban: szalmafonó, vesszőfonó, gyékényfonó, hársfonó, fafaragó, kőfaragó,
szalmafonó, kosárfonó. Seprűkötő, gyékényfonó, csuhéfonó, gyermekjáték készítés,
szalmakalap, agyag tárgyak készítése, székely varrottas készítés, cérnagomb készítés,
kaptárkészítés, női ruha szabás.
-1905-ben a népkönyvtárak száma Udvarhely megyében 40, Csík megyében 18,
Maros-Torda megyében 29, és Háromszék megyében 49.
-az első tanulmányi utakra
az algyógyi földművesiskola gazdaságának a
meglátogatására 1905 szeptemberében került sor 7 gazdakör 28 fős csoportjával. A
kétnapos kirándulásokon Udvarhely, Csík,Háromszék, Kisküküllő ,Maros-Torda és
Aranyos-Torda megyék 40-50 fős csoportjai, gazdaköri tagjai vesznek részt.
-1909 júliusában és augusztusában Maros-Torda, Torda- Aranyos és Csík
megyékből 100 gazda az algyógyi földművesiskolát tanulmányozta.
-augusztusban Kisküküllő és Udvarhely megyéből 217-en ,szeptemberben 100
vagy 150 háromszéki gazda a barcasági szász gazdálkodást szemlélték meg.90 gazda a
botfalusi cukorgyárat tekintette meg.31 gazda Sepsiszentgyörgyön az állattenyésztés
eredményeit tanulmányozta.
-1905-ben a kirendeltség 1000 székely munkást helyezett el Maros-Torda
megyéből Maroslúdason a telepes birtokon, szőlőrigolirozási munkára.
-Répaszedésre 94 székely munkást szerződtettek a botfalusi cukorgyárban.
-918-t aratásra a mezőhegyesi ménesbírtokra.
-a komáromi selyemfonógyárba 1905 szeptemberében 23 lányt , 1906 január 6-án
60 lányt,1907 június közepén 170 lány szerződtettek munkára.
-a székely akció keretében 1907 februárjától elkezdődött” a székely falusi
békebírák intézményének megszervezése,,akik békés úton igyekeztek a kisebb vitás
ügyeket elintézni. A kirendeltség vezetője 1907 május 1-én felhívással fordult a
gazdakörök elnökeihez az intézmény megindítására. Felkérte a gazdaköröket ,hogy
békebírává válasszák falu tisztes vénjeit.
L.Balaton Petra
-1910-ben megkezdődik állami támogatással a Szent Anna tó behalasítása.
L.Valentiny –W.Kovács András
-„Az 1844-ben megalakuló Erdélyi Gazdasági Egylet vezetősége rögtön az egylet
megalakulása után elhatározta, hogy Kolozsvár határában egy mintagazdaságotalapít. Az
eszme nagyon hamar visszhangra talált és továbbterjedt, a 19. század második felében
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Székelyföldön is kialakult az a felelős birtokos réteg, amelyfontos feladatának tekintette a
mintagazdaságok megteremtését, az ezekben való gyümölcsnemesítést és a bevált fajok
elterjesztését, ezáltal is a vidék gazdaságánakfellendítését. Éppen a Zathureczky család
levelezéséből tudunk arról, hogy a Háromszék-szerte egyre több helyen feltűnő
mintagazdaságok nem a főnemesicsaládok egymással való öncélú versengésének
eredményei, hanem tudatos népnevelési szándékkal hozták létre őket. 1855 márciusában
Szentiványiné Zathureczky Mária beszámolt arról, hogy a böjt alatt Sepsiszentgyörgyön a
Szentkereszty báró elnöklete alatt „egy nagyszerű gyülés” volt „gazdasági
ügybe”,amelyen elhatározták egy mintagazdaság felállítását, és ennek a célja az lett
volna, hogy legyen hely, „hol a gazdák képződjenek”.Tudjuk, hogy a gyűlést rögtön
követően a Szentkereszty család létre is hozta a várhegyi és a tamásfalvi mintagazdaságát,
ahol nem pusztán szakkertészeket alkalmaztak, de Háromszéken csaknem elsőként
cséplőgépet is használtak, a megtermelt gabona felhasználására izraelita szeszfőzőt
alkalmaztak, és a szék területén nagy kapacitású malmokat indítottak be. „
-1879-ben a Székelyföld közgazdasági állapotát felmérő Kozma Ferenc irja:
„Nevezetesebb gyümölcs-iskola a Székelyföld közelében eddigelé csak Fejéregyházán
volt, melyből gr. Haller Ferencz részint mérsékelt árban, részint egészen díj nélkül is
sokat nyújtott a székelységnek.„
L.Szőcsné
Bereczki Máté javaslatai erdélyi termesztésre:
Lipcsei retekkörte
E csinos alakú, kisded, vajszerűen olvadó, finomizű,nyári körtefaj ugy fájának
edzettsége, mint rendkívüli termékenységénél fogva megérdemlené, hogy ugy az
Alföldön, mint a magasabb fekvésű, hűvösebb tájakon is, - pl. Erdélyben a
Székelyföldön, minden kertben helyet foglaljon.
Vesztfáli harang körte
-“…..Erdélyben a székely földre nagyon ajánlatos volna e jeles gazdasági
gyümölcs…..”.
Ulmi vajoncz
- Erdély hegyes vidékein, pl.a Székelyföldön, hol némely helyt, a vaczkor fáját
kivéve majd semmi gyümölcsfát sem láthatni, — mikép erről ott jártomkor (1872.)
szomorúan győződtem meg, — igen nagy haszonnal lehetne e szép és finom körtefajt
tenyészteni,
Grumkowi vajoncz.
“…..hazánk éjszaki, hegyes tájékain és Erdélyben, különösen a Székely-földön,
nagyon megérdemelné, hogy vele kísérletet tegyünk.
L.Bereczki Máté I.
-"Előzetes képünket" az 1940-1944 közötti állami támogatásokról a korszakot átélt
székelyföldi falusi emberek alakították:ők beszéltek – legtöbbször "kérdezetlen-ül", azaz
más társadalmi jelenségek kutatása közben-a "magyar idő"-ben támogatott köz-és
magánépítkezésekről,
ezüstkalászos
gazdatanfolyamokról,
településrendezésről,
vetőmagakci-ókról,
állatkiállításokról,
kedvezményes
hitelekről,
gép-és
állatvásárlásokról.
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-Ezekben az években kezdődött a Székelyföldön a műtrágya és a növényvédő
szerek használatának elterjesztése. 1941-ben állami hozzájárulással a négy székely
megyében kiosztottak 53 050 kg pétisót, 61 200 kg szuperfoszfát műtrágyát, a támogatás
összege 6300,34 pengő. Ugyanekkor "kiosztásra került összesen 451 546 kg rézgálic és
141 112 kg rézmészpor vásárlására jogosító utalvány.
-A Földművelésügyi Minisztérium ólépítési segélyeket is folyósított mintabaromfiólak építéséhez. Az 1941. évi baromfiakció keretében a székely megyékben 1557
db szárnyast (tyúk, liba, pulyka) osztottak ki, 20923 P értékben, ebből 15 146 P állami
támogatás volt
L.Oláh Sándor
Erdély legnagyobb természettudós-botanikusa e században a középajtai református
pap, Benkő József (1740-1814), akinek főműve a Transsilvania sive Aíagnus
Transsilvaniae Principatus (Erdély avagy Erdély Nagyfejedelemsége) (1778). Leírásában
a gyümölcsöket is számbavette:
„A különböző fajú termesztett alma és körtefajták Csik és Gyergyószék mellett és
más tájak mezőin Erdély-szerte majd mindenütt gyakoriak ... igazából azonban
Udvarhelyszék, melynek falvai többnyire beültetett gyümölcsösökben, almákban,
körtékben, szilvákban, dióban, édes- és savanyú meggyekben, továbbá párisi és hasonló
négy vagy öt almafajtákban hasonlóan bővelkednek."
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
A gazdakör jó eszköze volt a székely kisgazdák szakmai érdeklődésének
felkeltésére és az új gazdálkodási mód megismertetésére és gyakorlatba ültetésére. A
kirendeltségtől kapott gazdasági eszközöket, a gazdakör tagjaival megismertették, és
nekik adták díjmentes használatba.
Ezáltal tették anyagilag is érdekeltté a gazdaköri jelenlétet és aktivitást.
A tagsággal járó előnyben részesítés elvét alkalmazták a vetőmagvak,fajállatok és
műtrágyák elosztásánál is. A gazdakör az a vita és tanácskozási fórum, ahol a gazdasági
újítások: a vetésforgó, a belterjes állattenyésztés, a legelőjavítás, jól tejelő fajtehenek
meghonosítása, szakszerű takarmánytermesztés és takarmányozás, gyümölcstermesztés
stb. témái felvetődtek és szembesültek a maradi, túlhaladott, ráfizetéses gazdálkodási
móddal. Ezt szolgálták a Miniszteri Kirendeltség által szervezett szaktanfolyamok,
amelyeket az Udvarhely megyében jól ismert Gyerkes Mihály és előadói csoportja
vezetett nagy sikerrel. Természetes, hogy az általános műveltségi előadások sem
hiányoztak ezekről az alkalmakról.
Nagy érdeklődésnek örvendtek a Miniszteri Kirendeltség által küldött újságok,
folyóiratok és könyvek. Felkeltették és serkentették az olvasási kedvet. Történelmi,
földrajzi ismeretek és tudományos újdonságok vetített képes bemutatása nem csak a
gazdakör.
A tejszövetkezet, mint a leghasznosabb gazdasági intézmény megalakítása
már nem ütközött a gyanakvás, a maradi kételkedés, visszahúzás akadályaiba. Nagy
lendületet adott a szervezésnek a Nyikómenti Kobátfalva község tejszövetkezetének
megismerésére szervezett tanulmányi kirándulás. A személyes gazdasági
tapasztalatszerzés hasonló alkalmai a fejlett gazdálkodási szinten álló erdélyi szász
mintagazdaságokba vezetett kirándulások, erősítették a gazdaköri tagok bizalmát a
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vezetés iránt. 1906-ban Homoródszentpál körzet öt falujából toborzott 52 tejszövetkezeti
tag jelenti azt a magot, amelyből kibontakozik a Nagyhomoród mentét egy magasabb
színvonalra emelő gazdálkodási mód bevezetése.
A gazdaköri és tejszövetkezeti tagság azonosult, kölcsönösen segítette egymást a
kör és a szövetkezet. A gazdakör kezdeményezője és szervezője, szakmai-kulturális
nevelője a jövőbeli tejszövetkezeti tagságnak, viszont a tejszövetkezet a jövedelemből
szociális-kulturális célokra komoly pénzt tud juttatni. Ennek nagyszerű példája a
Szövetkezeti Kultúrház (Népház) építése.
A gazdakör és a szövetkezetek bérelt helységben működtek. A régi községháza
szánalmasan nézett ki és szűk volt. Az eddig felmutatott gazdasági és kulturális fejlődés
(dalárda, színjátszás, stb.) egy célszerűen megtervezett és felépített otthont igényelt. Tíz
évvel azelőtt szóba sem jöhetett volna egy ilyen középület gondolata. Ürmösi József
beszámol arról, hogy milyen rendkívüli erőfeszítésébe került az elődjének a felekezeti
iskola felépítése. Különösen a közmunka, amelynek a régi robot íze megvolt még akkor.
A Hangya fogyasztási szövetkezet és a tejszövetkezet fel tudott mutatni egy olyan
helyi termelésből megvalósított plusz jövedelmet, amelyhez tagokat, de az egész falu és a
környék lakosságát vonzották.
L.Balázsi
A földművelésen alapuló termelő gazdálkodás egyik kiegészítő ágazata a
gyümölcsészet. A velejáró telepítési, termelési és felhasználási munkálatok folyamatának
ismerete nemcsak a szorosan vett szempontokból bír nagy jelentőséggel, hanem
kultúrtörténeti vetülete is figyelemre méltó. Jelen áttekintés a Küsmöd és Gagy patakok
forrásvidékén elhelyezkedő térség gyümölcstermesztési hagyományait taglalja, különös
tekintettel az Énlakán és Etéden gyűjtött adatokra.
E térség keleti határvonala a Küsmödi Kő, Siklódi Kő és a Firtos-tető
hegyláncolata. Délen a két Küküllő vízválasztó dombjai. Magába foglalja Etéd község öt
faluját: Etédet, Küsmödöt, Siklódot, Kőrispatakot és Énlakát. A közigazgatási területen
kívül esik: Firtosváralja, Firtosmartonos, Atyha, és Szolokma.
A szántóföldek talajának termékenysége közepes minőségűnek mondható. Gabonaés gyümölcstermesztésre alkalmas. Etéd és Kőrispatak kivételével 3 ha-nál nagyobb sík
területet nem lehet találni. A kaszálók nagy része vegyes táptartalmú szénát terem. A
termőtalajok regenerációját a régi hármashatári gazdálkodás idején legeltetéssel,
kosaraztatással, trágyázással végezték
-A 20. század közepéig a gyümölcsészet nyomai markánsan maghatározták a határés településképet. Beültették az udvarokat, csűrkerteket gyümölcsfákkal, és a házakhoz
tartozó telken helyet kapott egy kis gyümölcsös is. Ez a falukép jellemző volt az egész
Székelyföldre.
Az udvarokra korán termő fákat ültettek, mindig olyan helyre, ahol nem gátolta a
ki- és bejárást.
A lakóház közvetlen környezetében ültetett fák közül a leggyakoribbak a körték
közül a sárga, a mézvackor és a búzávalérő. Almák közül a nyári piros, eperalma és a
vajas. Ezek kivétel nélkül korán érő gyümölcsök; tartósításra, tárolásra nem alkalmasak a szezonális étkezés fontos alapanyagai.
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A csűrkertbe kerültek a csonthéjasok: dió, szilva és a meggy. A veteményes kertbe
"cserjés" ribizli, egres és a málna. A távolabbi kertekben, vagy külön a
gyümölcstermesztésre használt "tanórokokban" az elraktározásra, feldolgozásra és
eladásra való gyümölcsöt termő fák kerültek. Legnagyobb arányban almát és szilvát
termesztettek. Az 1870-es évek idején a filoxéra pusztítása és az ezt kísérő agrárválság
okán a gyümölcstermesztés felértékelődött. Annak ellenére, hogy vidéknek nem volt
vasúti szállítási lehetősége, a gyümölcsösök száma és területi nagysága erőteljes
növekedésnek indult. Ez az 1940-es évekig tartott. A telepített gyümölcsösök -falvak
belterületét kinőve- kikerültek a határba. A lekerekített és betelepített gyümölcsösöket
"tanóroknak" nevezték.
L. Id. Szávai
-Székelyföldön a bor akója 15-16 frt! Talán a föld hátán sehol sincs igy a bor
megfizetve minőségéhez képest; és mint levelezőnk irja, még emelkedni is fog a bor ára :
mert az oláh- és bukovinai kereskedők nagyban szedik össze, a készlet pedig nem valami
sok.
L. Borászati 1877 május
A Székelyföld szölö-és bortermelése.
A természet alig adhatott egy országnak becsesebb terményt, mint
Magyarországnak a bort, mely úgy minőség, mint mennyiség tekintetében a belfogyasztás
és külkereskedésre nézve egyaránt fölülmúl mindent, a mit hazánk termelhet. Ipar- és
kereskedelmi növények termesztésében még csak jövőnk van. Fogjuk- e a lehetőt meg is
valósítani, ezután válik meg.
Gabona-kereskedésünknek erős versenytársai vannak. Fogunk- e rajtuk
győzedelmeskedni, mind kétesebb.
De borunkról már is tudjuk, hogy fontossága a világkereskedelemben mindinkább
növekszik, s a kezelésben könnyen életbeléptethető javításoktól függ. hogy a versenyben
legyőzhetetlenné váljék s vagyonosodásunknak és jóllétünknek egyik legdúsabb forrásává
legyen.
A székelyföld kétféleképen van érdekelve: egyik része mint termelő, a másik mint
fogyasztó terület. Az elsőhöz tartozik (Torda) Aranyos-, Maros (Torda)-megye s
Udvarhely megyének nyugati része, az utolsóhoz Csíkmegye, Háromszékmegye és
Udvarhelymegyének nagy része. A termelés azonban mindkét részt nagyon közelről
érdekli, mert a termelő és fogvasztó fontos érdekekkel vannak egymásra utalva.
Az * Kozma Ferencz A Székelyföld közgazdasági és közművelődési állapota
czímü ezer forint pályadíjjal jutalmazott müvéből rövid kivonatban a fenti czím alatt
közöljük a minket érdeklő ; részt. A statisztikai adatokat mellőzzük, minthogy ezek a mű
megjelenése óta változásokon mentek át, s a jelen keretbe ugy sem valók. Szerk. egyik
többet és örömestebb fogyaszt, ha jó és olcsó a bor. A másik jutányos árak mellett is
sokat vesz be, ha jó és sokat termel. A minőség és mennyiség tehát mindkettőre nézve
egyaránt fontos kérdés. Igv van ez különben minden terménynyel s minden termelő és
fogyasztó közönséggel, külföldi piaczokat hódítani is csak az érdekközösség e
megoldásával lehetséges.
A bortermelésnél két tényező bir döntő fontossággal: egy a termelési terület, másik
a termelési rendszer. . dr. Entz Ferencz Erdélyben hat szőlőterületet vett fel, melyeket igy
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nevezett: alsó-marosi, közép-marosi, kis-kükülllői, nagyküküllöi, mezőségi és szilágyi
borvidék, mindenik a maga kerületeivel. A székelyföld borterülete, az első és utolsót
kivéve, mindenikbe belevág.
A közép-marosi borvidék aranyosi kerülete, a kis-küküllői borvidék nyárádi
kerülete egészen és a kis-küküllői kerület részben, a nagvküküllői borvidék medgyesi
kerületének keleti vége (Udvarhelymegye nyugati kis része) és a mezőségi borvidék
marosi kerülete mind székely borföld.
Az aranyos kerület talaj a agyagos, helyenként kavicsos, vékony mész- és
gypszrétegekkel; altalaja pala. Legjobb bort a márgás agyag ád. A szőlőhegyek é.
nyugatról délkeletnek, lejtői délkelet, dél- és d. nyugat felé vonulnak. A mezőség-marosi
kerület talaj a agyagos, fövenyes és fekete humus tartalmú. Altalaj a homokos vagy tiszta
agyag, sik palával. A szőlőhegy keletről nyugat felé húzódnak, nagyobbára déli s
délnyugati lejtéssel, többnyire meredek oldalakkal.
A nyárádi kerület talaj a túlnyomóan sárga agyag, néhol humus tartalommal, néhol
palával. Szőlőhegyei keletről nyugatra vonulnak, lejtői leginkább déliek, de keleti, sőt
nyugatiak is fordulnak elő.
Kis-Küküllői kerület (hová Maros [Torda ] megye déli és Udvarhelymegye é.
nyugati része esik) talaj a fövénves és humus tartalmú agyag ; altalaj a többnyire palás.
Szőlőhegyei keletről nyugati-, lejtői pedig részint déli, részint d. nyugati irányban
húzódnak.
A medgyes-segesvári kerület (hová Udvarhelymegye nyugati része tartozik agyag
vagy homokkal kevert, de mész nélkül, márga-talajjal bir. Altalaj a vastag agyagos
márga-rétegekből áll, keskenyebb homokrétegekkel váltakozva. Legjobb bort a homokos
rész ád. A szőlőhegyek keletről nyugatr a vonulnak, nagyobbára déli lejtéssel. A terület
nagy része agyagos talajú, azután csaknem egyforma területben jő a fekete és homokos
föld s jelentéktelenebb kiterjedéssel a többiek……….. viszonyok között áll. mint
általában az egész országé.
Földrajzi magasság és hőmérsék tekintetében azonban ismeretes különbségek
léteznek. Mig ugyanis a Királyhágón túl a szőlősök magassága a tengerszin fölött 180'12
bécsi lábtól (Orsova) 878-48 lábig (Kőszeg) váltakozik s túlnyomóan 474-en alul áll s
Erdélyben 913 24-től (Medgyes) 1298-28-ig emelkedik (Nagy - Szeben) addig a
székelvföldön a szőlőterületek tengerszin fölötti magassága az aranyosi kerületben 800—
1200-ig, a mezőség-marosi. nyárádi és Kis-Küküllőiben (Maros (Torda)-megye) 1200—
1544, és a nagyküküllőiben 1030—1200 bécsi láb között váltakozik. Légmérséke pedig
7'50—9’50C. ig. Mig a Királyhágón túl legelterjedtebb szőlőmívelési rendszer a tiszta
fejmetszés törpe veszszőkkel és karó nélkül, s a tiszta fejmetszés magas veszszőkkel és
karókkal: addig Erdélyben átalában s a székelyföldön különösen leg-átalánosabb a
karikás mívelés.
Erdélyben a fejmetszés a terület 35%-kára terjed ki. a székelyföldön alig 20 %kára. A legtöbb kísérlet a mívelési rendszer javításában Maros (Torda)-megye területén
történt. Itt van t. i. a legtöbb szőlőbirtokos, kik az okszerű gazdasági elvek
meghonosítását a bortermelésben is síkkerrel alkalmazzák s nemcsak régibb
szőlőskertjeiket egészen átalakították, hanem nagy kiterjedésű újabb területeket is
mívelés alá hódították.
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Ilyenek báró Apor Károly, ki Tófalván a legkitűnőbb rizling bort termeli, s oly jeles
minőségben, hogy ő Felsége dicső uralkodónk is, asztalához több izben történt
megrendelés által kegyeskedett kitüntetni.
Mariaffy Albertnek Maros Szent-Annán szintén kitűnő rizling és muskatály
borokat termő szőlőskertje van ;
Jenei József Mező-Csáváson egy jól fekvő nagy kiterjedésű promontoriumot
roppant indusztriával alakított szőlőskertté, hol a várakozást teljesen kielégítő rizling-bor
terem, s több holdra terjedő sauvignon és semillon táblák sok gazdag szüretet igérnek.
Ide tartozik még Ilyés István és fiainak nagy kiterjedésű rizling telepe Tófalva
mellett Székesen.
Báró Bálintitt Józsefnek is Nagy-Ernyén finom vörös bort termő carbenet és
sauvignon ültetvénye van.
De még ezeknél is nagyobb kiterjedésű s fekvésére és talajára nézve is némileg
előnyösebb a gróf Teleki Gusztáv szőlőskertje Sárdon, melv a borokat termő Mosón,
Tompa és Szent-Lőrincz által alkotott háromszög központján fekszik, s egyéb
tekintetekben is a székelyföld egyik legértékesebb gazdasága.
Kisebb területű, szintén átalakított szőlőskertek közt is első a báró Apor Károlyé
BaczkaMadarason*s ugyanott a báró Horváth örökösöké és Losonczi József odavaló
református papé, ki jó példájával és buzdításaival hallgatói közül is már többeket a helyes
irányba terelt.
Hasonló nyomait látjuk a haladásnak több marosvásárhelyi polgár szőlőskertjében,
a kik között pl. Kovács Soma a legkitűnőbb csemege szőlőtermelő; sőt a környékből is
felemlítjük még Tollas Károly rizling és asztali szőlőskertjét Szővérden.
Ezek szerint sorokba való ültetés, földforgatás (rigolirozás) és trágyázás
jelentékeny .Kiültetésnél gyökeres veszszőt csak ritka helyen — az egészen rendezett
gazdaságnál — ' használnak ; gyakoribb a sima vessző-ültetés, de legáltalánosabb, s
kivált a népnél csaknem kizárólagos a döntés, homlitás. Fájdalom azonban, ezt ritkán
kötik össze sülyesztéssel, miatt annyi vén bozontos tökét látunk a szőlő- hegyekben,
mintha rokkantak házában járnánk. A zöld ojtás melylyel tetszés szerinti fajokat a
leggyorsabban lehet elszaporitani, s mely a budai országos szőlőiskolában oly kitű- nőnek
bizonyult be, nálunk még egészen ismeretlen.
A mi a mívelési munka-ágakat illeti, azok a következők: 1. kitakarás, 2. metszés,
mit azonban némely vidéken őszszel, mindjárt szüret után végeznek, 3. karózás és
kötözés, utóbbi sok helyt másodszor is, a hajtások erőteljes megindulása után, 4. kapálás
vagy daraszolás 3 — 4-szer, melyek közül az utolsó mindig lágy szemre esik s azontúl
aztán szüretig nem szabad a szőlő között járni, 5. választás, vagyis a felesleges hajtások
eltávolítása, de ez csak a rendszeresebb mívelésnél, 6. a szüret, 7. metszés. vagy a hol ez
tavaszszal történik, ott levelezés, 8. eltakarás, kapcsolatban a homlitással és helyenhelyen sülyesztéssel. Az eltakarás vagy fedésnél többnyire szalmaroncsalékot tesznek a
fára s ritkán tiszta földet, melyről azt tartják, hogy vizes télen megfeketiti a szőlőfát.
A mezőségi kerületről az 1873. bécsi kiállítási angol borbizottság azt jelentette,
hogy az összes magyar borok közt: legkellemesebb zamatű bort termel.
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A baczka-madarasi hegy egy pontján régen is kitűnő bor termett, elannyira, hogy a
század elején br. Szentkereszti tábornok szintén a Ferencz császár | asztalára juttatta
lendületet vett az aranyosi és mezőségi kerületben.
A székelyföldi szőlőkerületen mintegy 50 szőlőfajt mívelnek. Ezek közül itt is,
mint átalán Erdélyben. legelterjedebbek és legkedveltebbek a következők; kövér, király,
járdovány, hóviz, sárga, hazai muskatály, kecskecsecs. leányka, sárfehér, rajnai és olasz
rizling, sauvignon, sémillon, alexandriai és croquant muskat. A pirosai és feketéi: közül:
járdovány, ágas, fark, kecskecsecs, tramini, claevner. burgundi, carbenet frank és
sauvignon.
A mezőségi kerületben még a som, vékonyhéjú, mefer, lagocsán, szerémi-zöld és
piros bakator ;
-a nyárádi kerületben a kövér, Ivánka, som és újabb időben a rizling;
-az aranyosi kerületben a fenn elősoroltakon kivül a rózsa- szölő és oporto. Fajbortermelésre leginkább a rizlinget vették fel, melyből az utolsó kerületben már mintegy
20 holdnyi terület van termő állapotban.
A székelyföldi szüret kezdetének szokás által törvényesített ideje Gál-napja vagyis
október 16-ika. Azonban a fajok túlságos összevegyítésénél fogva a szüret mindig nehéz
kérdés nálunk. Az egyik fajjal ha várunk, az túlélik, lehull, romlik, fogy. Szűretelnénk
ezért, de a másik még éretlen. Ha várunk, veszítünk, ha nem várunk, megrontjuk
borunkat; örökös tusakodás mostani termelési rendszerünk mellett. Elől tűz, hátul víz: az
érett szőlő tűze és a savanyu szőlő vize. Végre is a dilemmából kisegít Gál-napja ! S ezen
örökre megnyugszunk? Bizony okosabbat is tehetnénk.
A sajtók az apró szőlőgazdaságnál benn a faluban lévén fölállítva, szüreteléskor a
szőlőt ugy vegyesen, a hogy terem, csupán az eltenni valót válogatva előre ki kosarakba,
a szőlőhegyek alján álló szekerekbe helyezett nagy kádakba hordják be, puttonokkal vagy
csebrekkel. Otthon aztán e kádakban, ágas bogas végű düböcskölő-fával összegyúrják s a
mustot csapon leeresztik. Azután az összeroncsolt szőlőt nyomózsákba rakván egy erős
férfi tisztára mosott lábbal, ott helyt a kádban kitapossa. Az igy kitaposott szőlőroncsalék
végre a sajtóba kerül, mely csaknem kivétel nélkül fából van csinálva. A szőlőmorzsolás,
zúzás még ismeretlen, ugy a csutak kiválasztása is. A sajtolást rendesen külön szűrik,
mely értékesebb ugyan, de a legtöbb szőlőczukrot ez tartalmazván, a többi bor minősége,
ennek külön választása által csökken. Az erjedés átalában szabadon, csövek alkalmazása
nélkül történik. A törkölyt kádakba tévén, vizzel feltöltik s az igy nyert csigert egész
télközépig iddogálják.
A mi a bor minőségét illeti, az aranyosi kerületben első helyen áll a székelyföldvári; főleg szesztartalmára nézve. Ezt rendesen Galicziába szállítják és ára legaláb is
25%-al múlja felül e kerületben lévő többieket.
Után a következnek szintén kitűnő boraikkal Felvincz, Veresmart, Székely
Kocsárd, Keresd és Bágyonnak egy része. A többiek is azonban kellemesizü asztali
borokat adnak. A négy elsőnek bora már kiállításokon is jelent meg s elismerésben, sőt
kitüntetésben is részesült. A nevezett községek szép előhaladást tettek a rizling-faj
termelésében. Legújabban Inakfalva követi őket. A szőlőnemesitésben Székely-Kocsárd
volt a kezdeményező, de legtöbbre haladott Felvincz.
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A Maros (torda)-megyei vegyes borok nagyon czukrosak, ugy, hogy
szesztartalmuk gyakran 16 fokon is felül emelkedik. A Nyárad-vidéke átalában jeles bort
ad, de leginkább kitűnnek vegyes boraikkal Szent Gericze, Szent Háromság, Bede,
Balavására és Kelementelke (e két utóbbi a Kis-Küküllő mellett).
Rendezett mívelés által és faj boraikkal pedig Baczka-Madaras, Tófalva, Csávás,
Vaja, Göcs, Folyfalva, Székes, Karácsonfalva, Somosd, Moson, Kál ?, Tompa, Szövérd,
MarosVásárhely, s még egy néhány nagyobb birtokos a megyében. A székelyföldi borok,
de különösen az aranyosiak nehezen tisztulván, gelatinnal és vizahólyaggal kezelik. A bor
teljes elkészítésére 3—4 év szükséges. Evenként 2—3-szor húzzák le. Egy hold szőlő
összes mívelési költségeit az aranyosi kerületben 42, a mezőség-marosnyárádiban 31, a
kis- és nagy-küküllőiben 39 forintr a számítják — átlag.
Erdélyben 50 frtra . Szőllőbirtok-árak. A jó karban tartott s jobb fajokat tartalmazó
szőlőbirtok holdjának ára o. é. t forintokban. ,
Legmagasabb ár-legalacsonyabb ár - középár - összes terület- összes
holdakban sz.birtok értéke.frt
Torda) Aranyosra 800
150
400
664
4265,772
Maros (Torda)-m. 800
100
250
1,894
473,620
Udvarhelymegye .400
100
200
387
77,534
Együtt
:666
116
387
94617.
116,659
Ha már most — betetőzésül — a közép évi-termést alapul téve, ennek összegét
szorozzuk a bor árának átlagával, megítélhetjük nagyjában, hogy évenként mintegy
mennyi bevételt képvisel a szőlőgazdaság. Az eredmény a következő: frt kr. (Torda)
frt .
kr.
Aranyosmegyében 102,182 40
Maros (Torda)lmegyében 286,547 24
Udvarhelymegyében 26,064 30
Összesen: 414,793 94, miből levonva a legmagasabb mívelési költséget, 42 frtot
holdanként s igy összesen 123,732 forintot, marad 291,061 frt évi haszon, a mi a fenn
kimutatott szőlőbirtokértéknek, mint tökének 35,51% -át teszi s azt bizonyítja, hogy a
szőlőmívelést egyik legjövedelmezőbb gazdaságnak tekinthetjük, mely megérdemli, hogy
minden fáradságot s áldozatot megtegyünk a legelőnyösebb mívelési rendszert hozzuk be,
mi által egyszersmind jövedelmezősége is fokozódni fog
L.Borászati 1887 június
A Gyergyói-havasok legmagasabb pontján, a Pricske-tetőn állt vámházak kutatása
2008-ban kezdődött, és mára nemzetközi jelleget is öltött, hisz a szakemberek mellett
kanadai, egyesült államokbeli, kanadai és norvégiai diákok is részt vettek az ásatásokban.
A vesztegintézetet a 18. század elején építették, rendeltetése pedig az volt, hogy a
Moldvából Erdélybe és Erdélyből Moldvába tartó kereskedőket és állataikat ezen a
helyen szigorú egészségügyi vizsgálatoknak vetették alá. Normális esetben ez 40 nap
kötelező veszteglést jelentett, de járványok esetén akár 90 napot is tölthettek karanténban
az utazók.
L.Transindex 2015 május 14
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Kalotaszeg általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi adatai.
A Kalota és a Körös völgyében, a gyalui havasok, a Vlegyásza és a Meszes
hegység között fekszik: Bánffy-Hunyad (nagyközség, de a nép városnak hívja), Sárvásár,
Nyárszó, Kalota Szent Király, Zentelke, Magyaró Kereke, Ketesd, Magyar Bikal,
Körösfő, Damos, Jákótelke, Zsobok, Daróc, Bogártelke, Magyar Valkó, Sztána (Esztána),
Kis Petri, Nagy Petri, Kis Kapus, Nagy Kapus, Magyar Gyerő Vásárhely, Farnos, Nagy
Almás, Bábony, Magyar Gyerő Monostor, Inaktelke, Türe, Vista, Méra, Szucsák, Mákó,
Bács, Magyar Nádas (ahol már egy szem magyar sincsen), Egeres, Jegenye, harmincnégy falu, a melyeket a végzett kutatás sorrendjében soroltunk elé, s ezt hívják
Kalotaszegnek. Itt él, sok bajjal, sok küzködéssel, dolgozik ernyedetlenül s
magyarságához hű tizenkilenc-húszezer magyar.
A falvak, festői szép kis falvak, többnyire patak mellett, hegy lábánál, a mélyebb
völgykatlanok lapályán fekszenek. Mert a magyarság nem vonul föl állatjaival a hegyi
legelőkre, de kikeresi a völgyben a legmélyebb, legtermőbb lapályt s ott él,
földmívelésből………….
Megjegyzés: Hogyan lehet azt állítani, hogy a magyarság itt Erdélyben tanulta
meg a földmüvelést. Ennek ellent mondanak a helyi konok tények. A honfoglaláskor
azokat a földeket foglalták el őseink amelyeket meg lehetett művelni, tehát a
földművelés ismeretével jöttek. Ha csak legeltető nép lettünk volna, inkább a
hegyeket foglaltuk volna, el legelésre használva, mint ahogy a románok tették a
szabadon maradt földekkel.
Kiss Károly
- A népéletben, szokásokban, hagyományokban s a nép művészetében is erős
székely és magyar nyomokra bukkanhatunk -A kalotaszegi magyarság földmiveléssel
foglalkozik; amikor a munka dandárja vagyon, ember, asszony, künt serénykedik a
földön. A magasabb fekvés, a zordabb éghajlat miatt a gabona itt később érik, mint az
Alföldön, a nép hát kimegyen a Királyhágón túli Magyarországba is, nyári munkára,
ahogy ők mondják, «takarni». A földmívelés mellett a férfinép javarésze mesterséghez is
ért;………..
Ritka az olyan kalotaszegi gazda, aki ne maga készítené gazdasági eszközeit, a
diszítő faragáshoz meg a legtöbb ember tud………….
-A virágos tornácon a leány alig látszik, olyan színes, olyan virág ő is, a virágok
közt. Piros a csizmája is, de még arra is tulipán van varrva, zöld selyemmel. Színes,
vidám a házban bévül is, minden; piros vagy zöld a kis ablak függönye, miniumos a zöld
kályha minden eresztéke, színes diszítésű kancsók a fogason, piros és kék varrású kendők
a rúdon, piros és kék varrású a párnahajtás. Hogy a viselet mily szépségesen színes, azt
leírni nem lehet, azt csak a föstött kép sejteti. Ahány forduló, megannyi színes kép a
vidék is; távolban a hegyek tengerkék párázatába olvadnak a meleg zöldek, közelben a
kalászossárga táblák, a ház ablakokban, a kis kertekben a száz színváltozatban virító
janistor (borsóvirág, szagos bükköny), fekete, lila, piros, sárga mályva, patkonca-virág,
szalmarózsa, bazsarózsa, szekfű, viola, liliom, engemnefelejts, gyorgyina, rezeda; isziók,
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kabós, német szekfű, nevendula, bécsi cifrus, csikos fű, felfujó... Gere György Csepe, a
köszvényes magyarókereki csizmadia tanított a virágnevekre.
A fakult színt nem szeretik. Például az ingvállon, amikor a téglapiros fejtő a
mosások után színt vált s lilásba játszva, a nyakon lévő gránáttal modernül szép
harmóniába jut, azt ők már nem kedvelik, bár nem vetik el, mert ragaszkodnak a sérült,
használt holmihoz, megbecsülik, mint a kiszolgált állatot.
L.Malonyai Dezső
-Henye boroszlán vagy riszegvirág (Daphne cneorum). Ez utóbbi növényfajt joggal
tekinthetjük Kalotaszeg, de különösen Körösfő és környékének jelképeként. Elterjedt népi
elnevezése „ríszegvirág” bódító illatára utal. Az örökzöld törpecserje földön elterülő ágai
10–25 cm magas jól elkülönülő bokrokat alkotnak. Elénk-rózsaszínű. apró virágai
rendkívül illatosak. Áprilisvégi, májusi virágzáskor a Riszeg-tetőt a növény rózsaszín
„szőnyegei” borítják. Veszélyeztetett növények közé tartozik.
L. Wikipedia
Kalotaszeg malmai.
Kalotaszegen az
első vízimalmokat a Benedek
rend szerzetesek
építették.
A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyveiben több adatot található a malmok építéséről,
adás-vételéről, adományozásáról és zálogba adásáról. A15. században említik
az andrásházi (1449), bogártelki (1451), mérai (1458),középlaki (1461), zutori (1467),
alsójárai (1473), keleceli (1477), székelyjói(1486), mmeregyói (1499), a 16. század első
felében pedig az egeresi(1523), magyarnádasi (1517), oláhkalotai (1526), zsombori
(1540) és várszai (1552) malmot. A feudális társadalomban a malomépítés regáléjog volt,
mely szerint malma csak a földbirtokosoknak lehetett, de később megfelelő adó (taxa)
fizetése ellenében a falvak közösségének, egyházaknak, sőt még a jobbágyoknak is
megengedték malmok építését. Így építhetett malmot 1451-ben Nemes János bogártelki
jobbágy. 1566-ban Erdélyben a katolikusegyház vagyonát szekularizálták, így a
kolozsmonostori apátság, a gyaluipüspöki birtok stb. malmaikkal együtt az erdélyi
fejedelem tulajdonába került. Előfordult, hogy az uralkodó a malmot eladományozta, ez
történhetett a hidegszamosi malommal, amelyről az 1652. évi urbárium feljegyezte:
„Vagyon a Szamoson Tatamér Simonnak egy alulcsapó lisztelő malma, amit Izabella
királyné Asszony levelével bírnak az előbbi urbárium szerint sub dato 1548”. Fejedelmi
adományként kerülhetett a református egyház tulajdonába a nagykapusi malom is,
amelyről 1679-ben azt írták, hogy „az egy kövű felülcsapó malom donatióval bíratik,
jövedelme a református papé”. A 16. század második felétől, a majorsági gazdálkodás
fellendülése következtében, a földbirtokosok egyre több malmot építenek, mert a malom
vámja fontos jövedelemforrása volt a földbirtoknak.
Lisztelő malom
Az önellátó falvak mindegyikében működött egy lisztelő malom. A levéltári
kutatások és a helynévanyag vizsgálata alapján 41 kalotaszegi faluban találtak malomra
utaló adatokat.
Kiskalotai malom napjainkban
A kalotaszegi malmokat a helybeli ácsok, faragóemberek végezték. A 17-18.
századi források 19 településen 60 ácsot és fafaragót említenek. A földbirtokosmalomtulajdonos a malmot rendszerint bérbe adta az őrlőmolnárnak, aki adót fizetett, de
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a megőrölt terményből részesedést kaptak. Kalotaszegen a malmok taxája rendszerint 1
forint volt, amelyet Szent Márton-napján (november 11-én) fizettek, kisebb malmok
esetében az összeg kevesebb volt, de még az is előfordult, hogy az aprócska malmokért
nem kellett fizetni. 1590-ben Jegenyén négy malomért 1-1 forintot, az ötödikért pedig
csak 25 denárt fizettek. 1727-ben Egerbegyen Jankó Vaszilie és Juon egykövű felülcsapó
malmukért, Körösfőn pedig Korpos János „pokolüdő malma” is mentesült a fizetség
alól. 1732-ben NádasdaróconJakab István és Albert jobbágyok egykövű malma után sem
járt taxa. A lisztelő malmok haszna a vámgabonából állt, amelynek kétharmada a
földbirtokost illette, az őrlés egyharmada pedig a molnár jövedelme volt. Az 1640. évi
gyalui urbárium a helybéli malom hasznának elosztásáról a következőket írta: „Az alsómalom vámjának két része a Várhoz, harmadik része a prédikátornak, negyedik a
malommesternek a molnárral együtt jár. Amikor vámot osztanak a Főbírónak két vékát, a
Kisbírónak egy vékát, a Kovácsnak mikoron korongvasat s perpencét csinál négy vékát
szoktanak adni”. A malom karbantartása a malommester kötelessége volt. 1645ben Bánffyhunyadon Molnár Máté, 1652-ben Gyaluban Balogh István,Türében Molnár
Máté, Vistában Balogh Péter voltak a malommesterek. A malomárkok és gátak
megújítását rendszerint a helybéli parasztok végezték. A malom tevékenységének
felügyelete, ellenőrzése a malombíró feladata volt. A molnárok és a falu lakói között
gyakran került sor nézeteltérésre, pereskedésre amiatt, hogy a malomtavak, árkok vize
elöntötte a szántót vagy kaszálót. 1764-benMagyarvalkón Bálint István és Vincze János
jobbágy pereskedett amiatt, hogy az előbbi malomárkának vize gyakran elönti az utóbbi
jó kaszálóját. A kalotaszegi malmok többnyire vízszintes tengelyű és áttételes szerkezetű
felülcsapó patakmalmok, köztük ritkán találunk alulcsapó malmokat. Ezeket a malmokat
kemény tölgyfatalpakra építették, boronából rótták, tetőzetük szalmából, zsindelyből
készült, ablakaikat lantorna borította.
Kiskalotai malom
A jobbágyok malmai többnyire kisebb,
egykerekű malmok voltak. 1652. évi összeírás
alapján Jegenyén öt malom működött, mind
egykerekű és felülcsapó. A földesurak malmai
kétkerekűek voltak, ilyenek működtek többek
között, 1486-ban a Székelyjó-vizén, 1508-ban
az Almás-vizén Zutoron, 1517-ben a halastavon
Magyarnádasdon, 1525-ben Mérán, 1612ben Zentelkén.
←

Az uradalmi központokban: Bánffyhunyadon, Gyaluban, Kalotaszentkirályon
három-, illetve négykerekű malmok üzemeltek. 1627-ben az Almási vár lajstroma három
malomról számol be. 1640-ben Gyaluban két malom működött. 1764-ben Vistán a régi
malom helyén új épült. A malommal rendszerint egy fedél alatt húzódott meg a molnár
háza. A malom mellett álltak a gazdasági épületek.
A malom lelkének a malomkő számított, minőségétől, keménységétől függött az
őrlés mennyisége és finomsága. A 17. században Kalotaszeg malomkőfejtő központja
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Sólyomtelke volt. A 18. században egész Erdély legjelentősebb malomkőfejtő
központjának Csicsó (Belső-Szolnok vármegye) számított. Ekkor már a kalotaszegiek is
innen hozták a malomköveket.
„A kaszálók felméréséhez használt eszközök egyik csoportjába tartoztak a merev
mérőrudak. Ezek hossza többnyire 2,5–3 öl volt. Régi elnevezései közül említhető
a jugerum, a pálca, a vessző, a jegyesfa és a rúd. Utóbbit Kalotaszeg falvaiban még az
1940-es években is használták. Teljes hossza 3,42 m volt, kisebb egysége, adeci 42,7 cm.
A földmérő rudat az egyik gazda őrizte a házánál, aki ezért évente egy nyilat, kb. 1/2
holdnyi kaszálót kapott a közös kaszálóból „
L. Magyar Néprajz II. kötet

Népviselet 1912-ben.
-a vetőabrosz; A karácsonyi ünnepek alatt három abrosszal terítették le az asztalt.
Ezek közül a két felső díszes ’sémes’ volt (színes pamut volt beleszőve). Evéskor a felső
kettőt levették, evés után újra visszatették. Ebből vetették a kalászosok magvait”
-A vetőabrosz, -zsák, -kötény sarkába különböző tárgyakat kötöttek. Kalotaszegen
kékkő, esetleg megsózott hamu került bele;.
-(például Kalota-szeg) az aratókoszorúból kidörzsölt szemeket is a vetőmag közé
elegyítették. De azt is jónak tartották, ha a szoptató asszony tejének egy cseppjét
közékeverték (Kalota-szeg).
Magyar Néprajz.II.k.
-KRESZ(1944)és KRUZSLITZ (2007) pedig Kalotaszeg területéről ad hírt a vadon
termő gyümölcsök gyűjtögetésérő l.
L.Szani
-Kalotaszegen (például Magyarvalkón) ösztörü köré rakják a téli szénaboglyát. A
tetején kiálló rúdvégre vagy egy lyukas cserépfazekat húznak, vagy egy kalácsnak
nevezett fonatot szénából, hogy a beázást megelőzzék.
L.MNL.II.k
242

-Kalotaszegen a "művelhető terület nagy része is csak kínosan gondozható (...),
nagyon kevés a trágyázásra nem szoruló ganéjos föld, egyébként is a sok-sok
nemzedéken át kihasznált sovány földek talajjavításáról állandóan gondoskodni kell. (...)
Elmondható, hogy a kalotaszegi földművelés legnagyobb és sok munkát igénylő gondja a
talajjavítás. (...) A földet pihentetik, ganézzák, vagy kosaraztatják. A tény, hogy a
kalotaszegi emberek egymás közt a feketeugart nyomásnak nevezik, arról árulkodik, hogy
a talajjavítást nem elsősorban trágyázással végezték, hanem pihen. (Kós 1999. 67.)
-A lakóházhoz közel áll a gabonás, benne mindenféle záros holmi,odább a fásszín
és disznópajták, hátul az udvarra keresztben állítottcsűr. Ennek az átjárós közepe, a
csűrhíja, ide állítják be a szekereket.
Két oldalépülete: „a pajtahíja meg a járomhíja”, istállónak szolgáltetéssel
egybekötött kosaraztatással."
L.Szilády Zoltán
A gúnynevek azért lehetnek fontosak a mi szempontunkból, mert utalnak a
község fontos mezőgazdasági foglalkozására, pl. szilvatermelés, zsindelykészítés,
fazekasság, libatenyésztés stb.
Kiss Károly
Gúnynevek,”...... melyekkel a Valkóval szomszédos községek egymást gúnyolják.
Ezeknek a neveknek szintén való háttere van; ezt az alább közölt magyarázatok is igazolják.
Cibrések. Szentkirály község lakóit gúnyolják így, mert ebben a községben sok a
szilva és sok szilvát főznek.
Fazekasok. Magyargyerőmonostor község gúnyneve, mert sok fazekat készítenek
és cserélnek el rongyért ennek a községnek a lakói.
Góják. Magyarókereke község lakóinak gúnyneve. Állítólag azért kapták, mert egy
községbelí ember a rétre leszállt gólyákat szentkirályi marháknak nézte és kicsődítette a
falu lakosságát a rétre, hogy az állatokat tereljék be. Mire az emberek kiértek, már nem
volt ott semmi, mert a gólyák elszálltak.
Libafos. A jákótelkiek gúnyneve, mert nagyon sok libát tenyésztenek.
Naccsizsmások. A valkaiak egyik gúnyneve, mert a községben sokáig viselték a
hosszú, majdnem térden felül érő, puhaszárú csizmát.
Szurkosok. A valkaiak másik gúnyneve, mert — különösen, amikor még az erdő a
falu határáig ért — sokan foglalkoztak zsindely faragással, melyet fenyőfából állítottak
elő ...”
Tatárok. Bánffyhunyad község lakóinak neve, valószínűleg azért, mert mikor 1658ban a tatárok Nagyvárad ellen indultak, átvonulások alatt itt-ott (így Valkón is) a
községeken rajtaütöttek. Ilyen rajta ütések közben többen fogságba kerültek. Ezek közül a
fogságba esett tatárok közül néhányan állítólag Bánffyhunyadon is letelepedtek.
L:Nagy Jenő:Család-,gúny és ragadványnevek
a kalotaszegi Magyarvalkón
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Aranyosszék-, Torda -Aranyos vármegye általam összegyűjtött magyar
mezőgazdasági örökségi adatai.
Az aranyosszéki székelyek kiváltságairól IV. László által 1289-ben kiállított,
András (Endre) király által 1291-ben, I. Károly által 1313-ban átírt és megerősített
oklevél:..
ANDRÁS, Isten kegyelméből Magyar, Dalmáth, Horvát, Dánia, Servia,Gallitzia,
Lodomeria Kun és Bolgár Országok királya – Minden Kristus Hiveinek –jelen Lapunkat
megtekintendőknek – Boldogságot a mindenek Megváltojában Mindenek tudására
akarjuk, jelen levelünk tartalmánál fogva ezennel juttatni, Hogy elönkbe jövén az
Aranyas Földén lakozo Kézdi Székelyek közönségesen, be nyujtották nékünk hires
emlékezetü Lászlo Király Bátyánknak Torda Várunkhoz tartozo a’ Maros és Aranyos
Vizei mellett és között létezö Aranyas nevü föld adománnyárol készített Kiváltság
Levelét – esedezéssel kérvén Töllünk hogy azon Privilegiumat, a mondott Föld
Adománnyát Királyi Joságunknál fogva, meg ujitván, helybe hagyni, ’s Privilegiumunk
által meg erösíteni méltoztatnánk, – Mely Privilegium foglalatja illyen;
LÁSZLO Isten kegyelméből Magyar, Dalmát, Horváth, Dánia, Servia,
Gallitzia,Lodoméria, Kun és Bolgár Országok Királya – Minden Krisztus hiveinek – jelen
Irományunkat látandoknak – Boldogságot a’ Boldogság osztogatojátol! Hogy a’
Fejedelmek Adományai örökösön állandosittassanak – Levélbeli Bizonyitással szoktak
meg erössitetni – Mozdithatatlanul marad ugyanis a’ mi Királlyi oltalom által védetik, –
Annak okáért mindeneknek mind mostaniak mind jövendöbelieknek meg tudására
akarjuk juttatni: Hogy Mü gondolatra vévén Hiségeket és érdemes szolgálattyokat az
Aranyas Főldén mulatozo és lakozo Székelyeinknek, - melyeket először István Királynak
ditső Atyánknak, s következőleg nékünk nagy hívségbéli buzgosággal – ditséretesen
derékül és el szánva telyesiték, – miket külön külön renddel mind elő számlálni hosszas
lenne, ’s unalmat szűlne, hanem némelyeket Hivségeikből és érdemes Szolgálattaikból
jelen Levelünkbe bé igtattunk, valóban, mert midön a’ Kunok mindnyájon hitszegűlten,
gondolatlan mérészlettel, zászlót emelvén a’ Felség sértés bünétől nem irtózva Hordván
személyünk, ellenünk fel költek és öszvegyültek vala, – azon Szekellyek a’ szerentse
kéttséges kimenetelétöl nem rettegve – szemünk láttára, a Kunoknak és csata rendjeknek
férfiason és ditséretesen ellenszegitették magokat, ’s azon ütközetben Nékünk főképpen
érdemesek vóltak tettzeni, – azon kivűl midőn a’ Hitetlen Tatár Nemzet ellenséges és
kegyetlenképpen jött országunkba, ’s országunk leg nagyobb részét irgalmatlan
pusztításokkal és ragadozásokkal békoborlotta volna, ’s országunk népének végetlen
sokságát, vad rabságába hurtzolná és azon Tatárok országunk kifosztásával jovaival, és
vagyonnyaival terhelten saját honnyok felé térnének – emlitett Székellyeink, a’ Tatárok
megtámadásának és dühének, a’ honni nép meg szabadításáéret Torotzko vár alatt,
férfiason ellene állottak ’s a’ Tatárok ellen ditséretesen hartzoltak ’s azon ütközetben,
többmint ezer Embereket a’ Tatárok nyomorult és szörnyű rabságábol ki szabaditottak –
Mü azért, kik vállalt uralkodásunk Tisztinél fogva mindennek érdemeit megitélni ’s meg
jutalmazni tartozunk és mindenkit érdemeihez mérsékelve kielegitni, számba vévén azon
Székeljeink’ István Királynak ’s Nékünk tellyesitett kedves és ditséretes szolgálatjaikat,
Torda várunk, Maras és Aranyas vizei melletti Aranyas nevezetü Földét, mellyet először
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István Király azon székellyeknek ajándékozott vala, – a’ nevezett Székellyeknek,
örökösseiknek, ’s örökösseik maradványainak, hív szolgálatjaik jutalmául; és nyolczvan
Lovakért, melyeket azon Székelyeinktől szükségünkben, ajándékul kaptunk – minden
haszonvételeivel és járandóságaival adtuk, ajándékoztuk és engedtük örökös jogon,
visszahivhatatlanul – birtokokba. Hogy pedig ezen mü Adományunk örök, állandoságu
erőt nyerjen, adtuk nékik ezen kettős Petsétünk erőssége alatti Levelünket Költ
Tisztelendö Gergely Atya Isten kegyelméből Csanádi Püspök Udvarunk Al-Titoknoka
Kedveltünk és Hivünk keze írása által. Ezer két száz nyoltzvan kilentzedik Esztendőben
Mindszent hava tizennegyedik napján uralkodásunk Tizen nyolczadik Esztendejében
Mü annak okáért emlitett Székelyeink igazságos kéréseire kedvező
Jováhagyásunkat forditván – meg gondolván főképen István Király Kedves emlékezetű
ditső nagy Bátyánkhoz és hires emlékű László Király nagy Bátyánkhoz hiven mutatott és
tett szolgálatjaikat, a’ nevezett Torda Várunk’ Aranyas nevezetű Főldét, a’ hozzá tartozó
Földekkel együtt t.i. Fel-vinch, Eurmenus, Hidusteluk, Medijes, Dumburon, Muhach,
Kerheth, Bagium, Kuend, Turda-Vár, Chegez, Igethi, Pordoy, Kerekygház, Hory,
Ujteluk, Polántelúk, Fiuzeg, Bogáth, Liukyteluk, Zeketeluk, Kukhárd, Feligaz, Feuldvár,
Ketoklich, Turuschon, (mely kőzös Erösség a’ Tartománybéliekkel) Chakoteluk, Farta,
Szug et Obrothaura, neveztettekkel, és azoknak minden Tartozványaikkal u.m. Erdeivel,
Kaszálloival, Rétjeivel, Szántóföldjeivel és Vizeivel azon Székelyeinknek hagytuk
birniak, mindazáltal a’ más Joga sérelme nélkül, és Fennséges Atyánkfiának elébb
nevezett, kihúzás, vakarás, vagy akármi részeiben fogyatkozás nélküli Privilegiomát jová
hagyván és elfogadván szorol szora jelen Levelünkbe bé igtatva – Privilegiomunk
oltalmával kivántuk meg erősiteni. – Melynek emlékezetére ’s örökös állandóságára –
adtuk ezen – kettős Petsétünk védelmével megerösített Levelünket. Költ a’ Sz. Fö
férjfiunak Todor Fejérvári Egyház Prepostjának udvarunk Al Titokának kedveltünknek és
hivünknek keze írása által. Urunk ezer két száz kilentzven egygyedik uralkodásunk első
Esztendejében Bőjtmás hava Tizennyoltzadik napján, Lodám Esztergomi, János Kolotsai
Ersekek, András Györi, Benedek Veszprémi, Páska Nizzai – András Egri, Lad Vátzi,
Péter Erdélyi, Benedek Váradi, Gergely Csanádi, János Zágrábi, Póka Szeremi és Tamás
Bosniai Püspökök Tisztelendő Atyák – az Isten Egyházait szerentsésen kormányozván –
Miklos, Nádor és Somogyi Ispán, János Tárnok és Szepesi Ispán, - Tamás Al ország
Birája, Hendrik egész Tot ország Bánja, Koland Erdélyi Vajda és Szolnoki Ispán, Moyses Székeleink Ispánja, László Asztalnokuk lévén, ’s mások többek Országunk Urai
közül Ispánságokat és Méltóságokat tártván.
Mü pedig mivel azon Szabadság levelet, nem kihuzogatva, vakarva, ’s valami
részében meg hamisitva találtuk, Tekintetbe vévén azon Hívségeket és szólgálatbéli
érdemeket, melyek által t.i. Eldődeinknek tetzeni mindenkoron törekedtek, úgy nékünk is
minden foglalatosságainkbann és dolgainkban azon Hiveink az Aranyas melléki
Székellyek magokat igen igyekeztek mindenkor kedvesen viselni, az ő igazságos és
törvényes kérésekre Királyi Kegyelmességünk szerént kedvezőleg hajolván a’
Tordavárunk, Aranyas nevezetű emlitett Földének Eldődeink által azon Székeleknek lett
Adománnyát jóvá hagyván, a’ sokszor mondott megerősítő kiváltságot szórol szórá ezen
levelünkbe béigtattatva – Királyi Hatalmunk által ezennel meg erősittyük. Mely dolognak
emlékezete és örök megmaradása végett adtuk ezen kettös petsétünk által megerősített
245

levelünket. Költ a’ választott Férfiunak Jánosnak, a’ Fejérvári Egyház Prepostjának,
Udvarunk Al Titoknokának, Küküllői Esperestnek – Kedveltünknek és hivünek keze irása
által. Urunk Ezer háromszáz tizenharmadik – uralkodásunk hasonlóan Tizenharmadik
Esztendejében. – Szent Jakabhava kiletzedikén.
Mostan létező Falui Aranyas Széknek.
Alsó Sz. Mihályfalva Csegez.
Bágyon Bátsin. Dombro
Csáko Csiko. Felvintz (Oppidum)
Felső Sz. Mihályfalva Örményes.
Harasztos. Polyán.
Hidas Higyis Rákos Rályis.
Inakfalva Inok Singfalva Somfalu.
Kertsed Székely Kotsárd.
Kövend. Székely Főldvár
Mészkő. Várfalva Orfalu.
Moháts. Veresmart.
Nemes székely nemzetnek jussait világosító némely darab levelek, többek által
Magyar nyelvre fordítva, némelyek pedig magyar nyelven Lötsei Spielemberg László.
Budapest, 1837

Aranyosszék:
-„Aranyosszék oly szabálytalan négyszögidomú területet képez, melyet északról és
keletről az Aranyos, délről a Maros foly körül, míg nyugatról a Székelykő és Muntya
bérczormai zárnak el. De havas-közeli fekvése daczára, Aranyosszék éghajlata annyira
enyhe, hogy a szőlő mindenütt, még a havasalji falukban is tenyészik. A tereit öntöző két
folyam és az abba ömlő számos patakok környéke mindenütt termékeny, s a székely nép
ismert szorgalma következtében a földmívelés virágzó helyzetben van; még a havasalji
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faluknak silányabb köves területén is képes az ernyedetlen szorgalom gazdag termést
idézni elő. „
Aranyosszék két járásra volt és van felosztva: felső és alsó járásra.
-A felső járáshoz a következő 10 falu tartozik: Bágyon, Csegez, Sinfalva, Kercsed,
Kövend, Mészkő, Aranyos-Rákos, Alsó-Szentmihályfalva, Felső-Szentmihályfalva,
Várfalva.
-Az alsó járásba egy mezőváros Felvincz és 11 falu van beosztva, ezek a
következők: Csákó, Dombro, Székely-Földvár, Harasztos, Hidas, Inakfalva, SzékelyKocsárd, Mohács, Örményes, Aranyos vagy Székely-Polyán és Veresmart.

A történelmi megyét északon Kolozs, keleten Maros-Torda, délen Kis-Küküllő és
Alsó-Fehér, nyugaton pedig Hunyad, Arad és Bihar vármegyék határolták.
A XIX. század végén a megye termőterülete 336041 hektárt tett ki, melyből
szántóföldként 113518 hektárt műveltek, s ehhez járult kert 7075, rét 65294,
legelő 51326, nádas 849, szőlő 1298 és erdő 96,681 hektár. Legfontosabb
haszonnövényei a legnagyobb vetésterülettel bíró búza (29496 ha), a nem sokkal kisebb
területen termesztett kukorica (26770 hektár). Mindezek mellett még rozs (6824 hektár),
árpa, zab, burgonya, len, kender és dohány termelése folyik. Állattenyésztésének jellemző
adatai (1895): 48061 magyar és 20278 egyéb fajtájú szarvasmarha, 1311 bivaly, 7814 ló,
403 szamár, 15 öszvér, 47294 sertés, 134888 juh és birka és 4717 kecske.
Tordán jelentős fazekasság is működött: a XIX. század végén 18-20 céhes
fazekason kívűl 7-8 kontár foglalkozott ezzel a mesterséggel. Jelentőségüket mutatja,
hogy a jellegzetes kék díszítésű edények és kancsók nagy területen terjedtek el. A
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helyben készített mézespogácsa nemcsak a tordaiak kedvelt csemegéje volt, hanem
messzi vásárokon is árulták.
Jelentősek voltak a tordai vásárok., ahol pl. 1888-ban 22259 szarvasmarhát, juhot,
lovat és sertést adtak el, de az utóbbiból valószínű sokkal többet, mivel rájuk nem kellett
cédulát váltani. Ugyancsak regionális jelentősége volt Torockó vasművességének. A
mindennapi életben, gazdálkodásban szükséges termékeket állítottak elő: mezőgazdasági
eszközök, építkezéshez szükséges vasáruk stb kerültek ki a torockói mesterek keze közül.
Az ebből is fakadó jólét jele volt, hogy a torockóiviselet az egyik legdíszesebb,
legváltozatosabb magyar öltözéknek számít.
A város régiségét bizonyítja a nevéhez kötödő Szent László-legenda is, mely
szerint a kunok elől menekülő szent királyunk Istenhez fohászkodott, aki a közé és az
üldöző kunok közé kettérepesztette a hegyet és így jött létre a Tordai-hasadék
L.Kiss Gábor Ferenc
A Maros és Aranyos szögében, a Létom patak völgyében meghúzódó Aranyosszék
szántóföldjei erdélyi viszonylatban nem voltak rosszak. Majdnem minden faluban
megtermettek a tiszta búzát, a rozsot, a kétszerest (ahogyan ők mondották: az elegyest)
vagy abajdóc életet, a tavaszgabonát és a kukoricát (törökbúzát)
Az aranyosszékiek fő termelvénye a búza, a rozs, az elegyes vagy kétszeres, a búza
és rozs keveréke és a kukorica volt. Termeltek azonban tavaszgabonát, zabot,
tavaszbúzát, alakort, tönkölyt is.
Az aranyosszéki falvak lakóinak elsődlegesen önellátásra termelt őszi és tavaszi
gabonaféle termelvényei mellett meg kell még említenünk a kendert mint háziipari
rostnövényt.
Erről direktben sehol sem tettek említést, de Mohács és Hidas kivételével
mindenütt említették a kenderáztatókat.Ennek hiányára csak Kövenden panaszkodtak.
Rendre szóltak arról is a megvallatottak, hogy feleségeik évenként két-három font kendert
fonnak, némelyek néhány sing vásznat is szőnek földesuraiknak jobbágyi vagy zselléri
szolgálatban. A kenderre, ha Aranyoszéken nem is annyira ruházkodás okán, az önellátó
paraszti háztartásokban nagy szükség volt. Ponyvákat, búzás-, gabonás- és lisztes
zsákokat szőttek a fonalából, de kenderből készültek az állattartásban és a fogatoláskor, a
kalászosok és a széna behordásakor nélkülözhetetlen kötelek is. -1820- Conscriptio
Czirakyana.
-A szántóvető foglalkozás terjedése azonban előnyben részesítette az ökröket,
ennek révén a szarvasmarhatartást.
A legújabb kutatások azt valószínűsítik, hogy a ló és szarvasmarha aránya
Erdélyegészét illetően 1:4,5 volt. Ez jellemző lehetett Aranyosszékre is, bár azokban
afalvakban, amelyekben az arra alkalmas férfiakat besorozták a székely lovas
határőrezredbe, a lótartás jelentősége ugrásszerűen megnőtt. Az aranyosszéki
szolgálónépek azonban az 1820-as megvallatásukkor a szántást illetően mindenütt négy
vagy hat ökörről szóltak.
L.Takács Péter
-A 20.század első felében.”Az aranyosvidéki földművesek a környékbeli-városok:
Torda, Aranyosgyéres, Topánfalva, Abrudbánya, Aranyosbánya, Nagyenyed, Marosújvár,
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Tövis, Kudzsir, mellett távoli települések piacait is látogatják-Temesvár, Arad, Déva,
Nagyszeben, Medgyes, Brassó, Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Petrozsény, Resica.
Kövend krumplijáról, Sinfalva a murokról, Csegez a jól fövő borsóról, a lencséről,
Tordatúr a káposztáról,Bágyon a szőlőről és a birsalmáról híresült el. Az utóbbi
évtizedekben Kövend a krumpli, a hagyma, Bágyon a murok, Várfalva,Rákos,Sínfalva a
hagyma, Kercsed a kukorica, Polyán a káposzta termesztése révén tett szert hírnévre ,
Mindenik aranyosszéki falú változatos növénykultúrával rendelkezik. Több falú-Polyán,
Aranyosegerbegy, Aranyosszentmihály a virágkertészetet honosította meg”
L. Keszeg Vilmos :Aranyosszék-Romániai
Magyar Lexikon .Adatbank
Legújabb időben Torda -aranyos vármegyében ……szerzett be néhány birtokos
cigájákat és igyekszik azokat javítani, egyformásítani.
L. Dr. Szentkirályi
A Torda-Aranyos vármegyei gazdasági egylet.
Ezt – miként emlitém – boldog emlékű néhai Nagy Ferencz tanár ügybuzgalma
hozta létre 1871. szeptember 10-én s az ő elnöksége alatt és buzgó tevékenysége folytán
vidéki gazdasági egyleteink közt – rövid időn – első helyet vívott ki. Székhelye Torda,
tagjai közzé számitja e város és a vármegye legtekintélyesebb birtokosait és polgárait.
Alapszabályilag megjelölt czélja: a mezőgazdaság minden ágának kifejtésére,
gyarapítására társasági úton, közös erővel törekedni. A kitűzött czél főleg a
gyümölcsészet és szőlészet terén foganatosíttatott, a Torda város közönsége által
ajándékozott 4 1/4 holdnyi területen, oly igazán mintaszerű gyümölcsfa-telepet és
szőlőiskolát rendeztek be, a melynek alig van párja az erdélyi részekben s melynek
országszerte nagy keresetnek örvendő terményei nem kis lendületet adtak a
gyümölcstermelés és szőlészet örvendetes haladásának úgy a város, mint a vármegye
egész területén. Az egylet elnöke gr. Bethlen Géza, gazdája Wolff Gábor, buzgó titkára
dr. Wolff Gyula.
Ez egylet buzgó hivatalnokai nemcsak díjtalanul töltik be tisztüket, hanem még
áldozatokat is hoznak az egylet érdekében. Ezen önzetlen takarékosságnak lehet
köszönni, hogy szerény bevételei daczára, az egylet alaptőkéje 8,000 frtot tesz, a mi által
nemcsak működésének sikere, de jövőben való fejlődése is biztositva van.
Munkámban mellőzve lett Torda város egyik legáldásosabban ható culturális
intézménye, mely a fiatal nemzedék műveltségének és hazafiságának leghathatósabb
ápoldája, mely a szivet és érzelmet nemesitő anyák által csepegteti a fiatal nemzedékbe a
szellemi életnek malasztját s az által a társadalomnak erkölcsi szinvonalát eszményi
szinvonalra emeli, mert a férfiakat jókká, nemesekké, hazafiasokká csak a nők tehetik,
mert csak emelkedett lelkületű anyák tudják fiaikat hősökké és hazaszerető polgárokká
növelni. Arra, hogy Torda 1848/49-ben oly sok kiváló hőst adott a hazának s most is
annyi hű kebel dobban ott a honért: nem kis befolyást gyakoroltak e városnak hazafias
szellemű művelt női, kiknek szivére és kedélyvilágára fölemelőleg és nemesitőleg hatott
és hat a…
L . Orbán Balázs
Telegdi Róth Lajos kir. főbányatanácsos főgeologus, mint osztályvezető TordaAranyos- és Alsó-Fehérmegyében Ponor, Remete és Gyertyámos környékén az osztály
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második tagja Pálfy Mór dr. kir. geologus ugyancsak Torda Aranyosmegyében, az
Aranyostól északra elterülő vidéken folytatja geologiai felvételeit.
L.Köztelek 1900 július 25
-„Aranyosszék majd minden falujában készítettek régen faekét, különösen a
kövendiek tűntek ki, akik a harasztosihoz hasonló készítményeiket vásárokon is
árusították.” Kós Károly 1947
L.MNL.II.k
-A megyében 1897 áprilisában 4 fedeztető állomás 3 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
-Az országos gazdakongresszusra a gazdasági egyesületek. küldöttei Torda
Aranyos megyéből: Dr. Horváth Miklós Torda, Illyés Albert Mező-Sályi, Veres Sándor
Gyéres, Nagy Miklós Torda.
L.Köztelek 1896 augusztus 22.
-Az ezredévi kiállításon kitüntetsést kapott a Torda –Aranyos megye gazdasági
egyesület közhasznú tevékenységéért.
L.Köztelek 1896 november 28
-A torda-aranyos megyei gazdasági egyesület a téli időszak alatt 34 gazdasági
előadást rendez és pedig : Egerbegyen, Felvinczen, Gyéresen, Harasztoson, Ludason,
Alsó-Járában, Toroczkón, Turbán, Szent-Mihályfalván és Bágyonban.
L.Köztelek 1899 január 7
„A megye középső és keleti részeiben a gabonaféléken kívül kitűnő bor és zamatos
gyümölcs is terem. A tordai, hadrévi, gerend-keresztúri borok mindig híresek voltak; a
tordai, bágyoni, kövendi, kercsedi gyümölcs, úgyszintén a keresztesmezei vetemény
messze környék piacainak keresett áruja. A Keresztesmezőn s annak közelében fekvő
községek székely lakói nemcsak szorgalmas földmívelők, hanem jó kertészek is lévén, e
vidék valóságos élelmezője a megye nyugati havasi tájainak, hol a keskeny és mély
völgyekben nagyon kevés a földmívelésre alkalmas föld. A hegyeken és fennsíkokon
azonban annál bővebben van erdő, havasi legelő és kaszáló; azért e vidékeken a lakosság
fő foglalkozása a faipar, az állattenyésztés és több helyen a bányászat is.
-A megyének 336.000 hektár termőterületéből 96.681 hektárt foglalnak el az erdők.
Az utóbbi időkben a hegyomlások, kőfolyások és a mezőségi hegyoldalak befásítására
kiváló gondot fordítanak avégett, hogy az erdők televényföldét megkössék.
Az országutak mentén is megkezdették a faültetést. E célra azonban inkább
gyümölcsfákat használnak. A gyümölcsfák így a megye területén egyre jobban
szaporodnak. A megyei gazdasági egyesület nagyon sokat tesz a gyümölcs- és
szőlőtermesztés érdekében. Ez egyesületnek Tordán jól berendezett faiskolája van,
melyből más megyékbe is sok ezer csemetét küldenek szét. A tordai állami kertmunkásiskola és az állami szőlőtelep is nagyon elősegítik a gyümölcs- és szőlőtermesztés
föllendülését.
A megye állatországa elég gazdag. Havasaiban a medve kipusztult s a farkas is
megritkult, de vaddisznó, róka és nyúl bőven van. Nehány év óta az Andrássy grófok
dobrini (jára-völgyi) erdőségeiben a szarvasok és az őzek védelmére kiváló gondot
fordítanak. Ez idő óta a dobrini erdővel összeérő Üreg-havasban és más erdőségekben is
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szaporodott e nemes vad. Az Aranyos mentén hellyel-közzel vidra is található. A
ragadozó madarak között a keselyűk nagyon megritkultak, ellenben sas, sólyom, ölyv,
bagoly és egyéb kisebb ragadozó madár még mindig nagy számmal van. A havasi
patakok s az Aranyos felső része meglehetősen bővelkednek pisztrángban. A Maros
folyóban és a Mezőség tavaiban különösen a kapusi és záhi tavakban bőven van hal. A
sziklás völgyek patakjaiban sok rák van."
L.Téglás Isván
Aranyosszék
- …..azelőtt a hét székely szék egyike volt;kiterjedése 349-88 km2,lakóinak száma
1870 19,680, székhelye Felvincz volt……………… e vár lett az Aranyosszék. magva.
Legrégibb kiváltságlevele 1291 márc. 12. kelt III. Endre királytól s ebben 29
helység van felsorolva. Az 1876. évi XXXIII. t.-c. Torda- Aranyos vmegyével egyesítette
(1. o.).V. ö.: Orbán B., A Székelyföld leírása (V. K., Pest 1871)
L. Révai
………Állapodjunk meg a közép-marosi borvidéknél. Ez a Keczétől Fejérvárig s
Tordától Ózdig vonható keresztvonal szögei közt fekvő borföldet foglalja magába, tehát
egyikét azon területeknek, melyen nagyon sok szőlőt jól mivelnek, s kitűnő borok
teremnek.
Nagyobb aránytalanságokat a termésben mint ezen területen csaknem egyenlő
éghajlat s egyenlő természetű tényezők hatása mellett, alig lehet képzelni. Gombáson,
Marosujrár és Szilvás hegyein kitűnő termés, a Maros és Aranyos jobb partjait érintő
hegyeken majd semmi. Tordától kezdve Hadrévig közel ezer hold területen, alig esik egy
holdra 5 erdélyi veder, vagy egy bécsi akó, mig az aranyosi hegyláncz beszögelésénél
fekvő Kecze gazdag termésnek örvendett. És igy tovább.
Specziális példát is hozhatunk fel. Torda város a catastralis felvételek szerint 600
hold szőlőt mivel. Összes bortermése, nagyítás vagy kicsinyítés nélkül mondjuk, nem volt
több 2000 vedernél. Esik tehát egy holdra 31 /2 veder. Kerül pedig egy hold mivelése
évenkint 80, 600 hold után 48,000 frtba. Egy veder mustját 2 frtba szá- mítva, a deficzit
(ezen egyetlen iparágnál, nem számítva si mellékkiadásokat) de praesenti 44,000 frt.
Éppen jó- kor! mikor uj adónemek rovattak ki, s hogy jó hazafi voltunkat annál
fényesebben bizonyíthassuk be, a régiek felemelése is kilátásba helyeztetik. Torda város
(ugy mint Egerbegy és Felvincz) lakóinak túlnyomó többsége a borából nyert pénzzel
szokta fizetni évi adóját, fiaost csak direct adó czim alatt 30 ezer forint adót fizet (a
forradalom előtt a fél vármegyével együtt 83 ezer frt volt adója). Honnan és hogyan
fogják azon összeget a jelen évi bortermés nagy és sok más iparág szintén nagy deficzitje
mellett akár a lelkesedés apályban levő fundussá- ból, akár más házi vagy nádi bátran
nyitva tartható pénztárból kipréselni, kérdések kérdése ? Nag y Ferencz.
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Szolnok-Doboka vármegye általam összegyűjtött magyar
mezőgazdasági örökségi adatai.
Szolnok-Doboka vármegye cimere

-A legrégibb oklevelek csak egy Szolnok vármegyét ismernek, mely a Tiszáig
terjedt. Ez előbb két felé, Belső- és Külső-Szolnok vármegyére szakadt. Azután bomlott
ki belőlök Közép-Szolnok vármegye.
L . Petri Mór: Szilágy
/Vármegyék/
-“Földje általában véve nem terméketlen .Gabonája ú.m több ősz kevesebb
tavasz búza,másfél század óta legtöbb törökbúza(tengeri kukoricza ,malé) zab kevés
árpa,alakor ,tönköly,igen kevés haricska (hajdina) legkevesebb köles ,tatárka pohánka
terem határain.”
“….a bor némely helyein tökéletességre menyen ….”
Álatok ”……..ló,Sveiczi fekete(bivaj) és fehér szarvas marha mely vidékek szerint
különböző,kevés szamár,………..nem sok nemesített juh vagyis birka,több nem
nemesített juh,disznó,kecske,lúd,pujka,récze…….” Terem len és kender ……a
veteményekből,házi és vad gyümölcsökből:czukor és közönséges répa (kétféle),czékla,
karfiol, borsó, bab, lencse, murok, peszternák, petresejem, földimogyoró (krumpli,
pityóka) több féle a, szederjesbelű, vagy Francia b, verhenyős erű és c, eleven sárgabelű
sima hajú nagyra nem növekedő(Zucker krumpli) mellyet e ’ jelen század elején orvos
doctor néhai Gyarmathy Sámuel Erdély dicsekedése hozá Göttingából………
csicsóka, fuszujka, hagyma három nemű, Görög, kevesebb, többsárga, dinye, saláta,
retek, törökbors (paprika) ugorka, káposzta, kömény, repcsen, (repcze), csombord,
kandilla, bükköny, tárkony, kevés baraboj,temérdek torma, mák,sáfrán ,földi (szamocza )
erdei és fái eper,fejér és veres egres (köszméte), veresszölő (ribizli),szeder,birs és több
féle alma,’s körtve, több nemű szilva,,gesztenye, meggy, cseresznye, dió,leány,bakator,
járdován, kövér, muskotáj, kecskecsecsű, Burgundiai szöllök, őszi és nyári baraczk,
luczerna, (lóhere (medicagó sativa), narancs ,czitrom, természet és mesterség mivellte
málna,…………….döblecz, nem sok dohán, gyömbér, sóska, lopótök (szivattyú)
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napraforgó, borzásfülfű vagy fűlvirág,spárga,………..A miveltt
virágok’sergéből
:carolina augiusta,mimosa pudica, cactus, ortensia, ’s több efélék az idegen honokból
sergenként ide szállitott,néha sinlödő plánták övegboritékok alatt…………Erdei ” A
Meszes e’ nevet már 1170 óta viseltt roppanterdő(néhol megritkultt) többnyire bükkes.
Temérek sertést makkoltatnak benne. ……
-1245-ben Doboka megyében éhség pusztított.
-1536-ban szintén
-1544-ben a sáskák a megye termését” evék meg”-1555-ben Doboka megye
nemeseinek birtoka összeíratott
-1736-ban összeíratott az egész megye telkeinek száma
-1772-ben 29.261 hold szántó, 14.841 hold rét azaz kaszáló, 927 hold szőlő,17.449
igás barom, 11.775 tehén, 3224 borjú és csikó,28.680 juh, 3666 kecske, 10.022 sertés,
1778 méhkas.
-1832-ben találtatott a megyében gyapjú,len és kender művelő háznép 12.387
ugyanannyi szövöszékkel (Erdélyben osztováta),pálinkafőzés nagyobb mennyiségben
60,méz és viaszgazdaság 65,posztókereskedő 4,dohánytermesztés 70,szalonna ,zsír és
fagyú árulás 6,mészárszék 9,nagyobb lisztelő vízi malom 65(ma száraz 3),halász
50,veteményes és gyümölcsös kert és kertész 30,Nagyon érdekes szám !!Feltehetően
uradalmi veteményesekről és kertészekről van szó !.4vendégfogadó17,…………..mész
kemence 10,jobb kovács 16,asztalos 20,ács 24, kőműves 15,jobb lovakkal kereskedő
1,lakatos 1,……..szabó 20, cérna és gyapjú kézműves 160, szőcs160(a kézművesek nem
céhbeliek),
L.Hodor Károly
Szolnok-Doboka vármegye:
A régió múltját feltáró irodalom, a nemzeti történelem kudarcaként jeleníti meg a
magyar elem visszavonulását,szórványossá válását,valamint a polgárosodásban való
lemaradást.
A Nagyszamostól délre eső területet a 12. századtól dokumentáltan magyar
lakosság vette birtokba. Keleten,Beszterce irányából a szászok szivárogtak be,majd a 14.
században néhány településen román lakosság telepedett le. A régió magyar lakosságát
több történelmi esemény érintette hátrányosan .Ilyenek voltak az 1241-es tatárjárás,az
1437-es bábolnai megmozdulás utáni megtorlások Mihály vajda és Basta generális 1601es támadása,a török és tatár seregek 1657-1661 közötti büntetőhadjárata,a kuruc harcok
idején elkövetett dúlások(Tonk 1994:30) Makkai László 1942-ben tette közzé
Szolnok_Doboka megye magyarságának a 17. századi hanyatlástörténetét. A 17.század
első felében néhány év alatt( a pusztítások,az éhínség, a drágaság, a járványok
következtében) összeomlik,egy 500 éven át stabil etnikai fölény ,a következő négy
évszázadra meghatározva a mezőségi magyarok sorsát.” A magyarság számarányának
katasztrófális csökkenése,középkorvégi többségi helyzetének elvesztése elsősorban a
XVII . század népirtó háborúinak rovására írandó” (Makkai 1942 3)
L.Kádár József :Szolnok-Doboka
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-A tizenkilencedik század első felében Doboka megyében ötven halászról tesz
említést Hodor, a megye monográfusa.
L.Dankanits
-Az 1890-es évekre már csaknem minden nagyobb faluban volt egyleti vagy
községi faiskola. Szolnok-Doboka 311 falujában mindben volt faiskola (100%)
L.MNL.II.k
-A Lápos völgyében (Szolnok-Doboka m.) élő magyar gazdák csak a 19. század
végén kezdtek lófogattal dolgozni, addig csupán ökörigájuk volt.
L.MNL.II.k
A deési gyümölcs, szőlő és konyhakertészeti kiállítás Folyó hó 4-én nyilt meg
Voith Gergely elnöklete alatt. A kiállítás felolvasásokkal és gyümölcs-meghatározásokkal
volt összekötve Bittér Gusztáv, Szentmihályi Lajos, Kosinszky Viktor, Morágyi István és
Szász Lajos szakértők' közbenjöttével. A kiállításon 70 kiállító vett részt, bemutatva
Szolnok-Doboka megyének előrehaladott gyümölcstermelését.
L.Köztelek 1891 október 14
EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS.
-„…….a Szolnok-Doboka megyei egyesület által kiállított „Együttes eladásra
szövetkezett megyei gazdák lóher-mag-mintái". Ezen szövetkezét tagjai az 1895. évi
eladó lóhermag-készletüknek mintáit mutatják be, osztályozva oly módon, hogy első
tekintetre leolvasható a termelő árujának hány %-a első osztályú, hány %-a
másodosztályú mag, végül mennyi a rostaalj a gyommagvakkal együtt. Hogy ezen
gyűjteményben résztvett tagoknak meg lesz a maguk haszna, kétségtelen s hogy erre ép a
jelen időben, midőn a lóhere ára tetemesen hanyatlott, midőn oly sok csekélyebb
minőségű mag kerül piaczra, van a legnagyobb szükség, tagadhatatlan.
L.Köztelek 1896 július 1
-A megyében 1897 áprilisában 4 fedeztető állomás 15 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
Marhavásár Szolnok –Doboka megye
A szolnok-doboka megyei gazdasági egyesület abból a
czélból, hogy megyéjének községei erdélyi magyar fajtájú
tenyészbika-szükségletüket hosszas utánjárás nélkül,
lehetőleg egy helyen szerezhessék be; másrészről, hogy a
szükséges számú és szép tenyészbikákat megyei gazdák
neveljék fel s igy a tenyészbikák tenyésztésére fordítandó
jelentékeny összeg a szarvasmarhatenyésztés előnyére a megyében maradjon, Deésen f.
évi február hó 27-én rendezi a IX-ik dijzaással egybekötött bikakiállitást és vásárt. A
kiállításon 1—2 és 3 éves erdélyi-magyar fajtájú bikák mutathatók be, díjazásban
azonban csak a megye területén nevelt állatok részesülhetnek. Az egyesület a legszebb
bikák és bikaborjuk díjazására 1000 koronát tűzött ki; az oly községek részére, melyek
eziránt az egyesületet megkeresik, a vásárláshoz kamatmentes kölcsönt nyújt, sőt
buzdításul segély czimén a vételár 20%-át adományozza a kérelmező községnek, hogy
elősegítse a jó tenyészanyag beszerezhetését.
L.Köztelek 1899 január 21
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A szolnok-dobokamegyei gazdasági egyesület által rendezett téli gazdasági
előadások február hó 26-án nyertek befejezést. Tartott az egyesület 6 községben 4
előadóval 24 előadást, a melyeken mintegy 800 hallgató vett részt, a kik között 1220 db
népies gazdasági munka lett ingyen szétosztva. Az egyesület által rendezett IX. deési
bikakiállitásra 94 db erdélyi-magyar fajtájú bikát hajtottak fel, ezek közül 14 dbot 1000
korona dijjal jutalmazott a biráló bizottság. Ez alkalommal 18 község részére 19
tenyészbika vásároltatott az egylet közreműködése mellett, mely czélra 2387 frt 50 kr.
kamatmentes kölcsönt nyújtott az egylet, 630" frt 50 krt pedig mint kedvezményt,
támogatást elengedett a községeknek.
L.Köztelek 1899 április 15
Az erdélyrészi tagosítás ügye.
A Szolnok---Doboka vármegyei gazdasági egyesület az erdélyrészi tagositási
ügyben Deésen legutóbb megtartott ankétből kifolyólag memorandumot intéz az
igazságügy miniszterhez, kimerítőn felsorolva benne azokat a hátrányokat, melyek az
erdélyrészi mezőgazdálkodásra a tagositási mizériák folytán hárulnak, valamint az
orvosszereket is. A memorandumot megküldötte az Országos Magyar Gazdasági
Egyesületnek, hol is e kérdés még a jövő hó folyamán tanácskozás tárgya lesz,
egybekapcsolva a magyarországi tagosítás kérdésé
L.Köztelek 1901 április 17
-Tejértékesítő hálózat kiépítéséhez szükséges tejgazdasági gépek és eszközök
bejelentése (benne: Szilágy és Szolnok-Doboka megyék különféle tej-, túróüzemek]
térképe). -1944L.M.O.L
-Szolnok-Doboka megye a történeti Erdély északkeleti részén terült el, 5149,82
km2 nagyságban. Székhelye, Dés mellett még egy rendezett tanácsú várossal
Szamos völgyét leszámítva a terület hegyes, dombos, ezért a mezőgazdasági
termelésre alkalmas területek szórtan helyezkedtek el, ugyanakkor a megyei gazdasági
egylet által készített 1885-ös összeírás hangsúlyozta, hogy a természeti adottságok mellett
a lakosság szorgalmától és szakképzettségétől is erősen függött a jólét. Bár a dési, kékesi,
szamosújvári és bethleni járásokban a nagy-, és főleg a középbirtok 50, sőt 75%-ot is
kitett, a megyére általában mégis a kis-, sőt törpebirtok volt jellemző. Az erdélyi
nagybirtokok ugyanis – mint azt Bánffy Dezső birtokai esetében láthattuk – általában
több tagban helyezkedtek el, és minden birtokméretre jellemző volt az egyenlő arányú
örökösödési rendszer miatt a további aprózódás. Az 1885-ös helyzetkép szerint a
gazdáknak csak kisebbik fele volt képes saját földjéből eltartani családját, s ezért –
jelentősebb ipari vagy egyéb munkalehetőség híján – a közép- és nagybirtokon vállalt
bérmunkával egészítették ki keresetüket. Az erdélyi agrárviszonyok általában is
fejletlenebbek voltak a szűkebben vett magyarországiaknál, s ez erre a vidékre is igaz
volt. 1885-ig a 321 községnek csak kisebbik részében (71 községben) hajtották végre a
tagosítást, s a parasztok az egyenetlen minőségű földek miatt húzódoztak is tőle. A
művelési viszonyok is meglehetősen kezdetlegesnek számítottak: többségben volt a
kétnyomású rendszer, amit néhol háromnyomású gazdálkodás tarkított.
L.Bertényi
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Klosterneuburgból hozatott simagyökeres szőlővesszők megrendelőinek
névjegyzéke.:
-Belső-Szolnok. 1882/73. Retteg. Gr. Kornis Miklós, Deés Govrik Ferencz,
-Doboka. 1872/73. Szász-Szt-Jakab. Dienes János.
L.Borászati 1875 március
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A Mezőség általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi adatai.
-„A XX század második felének Mezőség képét Kósa László rajzolta meg
összefoglaló igénnyel” Az Erdélyi Mezőség a Kis és a Nagy-Szamos, a Sajó, a Maros és
az Aranyos közötti erdőtlen dombság Erdély közepén”
L. Keszeg -Szabó Mezőség
-„Pedig hogy a Mezőségen is lehet erdőt növelni, hogy verőfényes oldalai pompás
bort teremnek, hogy völgyei füzesekkel, ákáczfákkal ékíthetők, hogy kerteiben gyümölcs
és vetemény éppen ugy megterem, mint bárhol, hogy vessző és nádból is lehet csinos
lakályos házat építeni, hogy a Mezőség visszariasztó, elijesztő kopárságát is el lehet
tüntetni, hogy szorgalom és munkássággal itt is jóllétet lehet előidézni: azt fényesen
tanúsítja éppen a Mezőségnek székelyek által lakott, Marosszékhez tartozó része, mely
egy kies oázt alkot annak bús ridegsége közepette, hol falukat találunk éppen oly
csinosakat, oly mosolyogva vonzókat, mint a Székelyföld bármelyik részén, hol a
hegyeket erdők koronázzák, az oldalokat szőlők, gyümölcsösök ékitik, hol nyomorult
faólak helyett, minők a legnagyobb oláh helységek templomai, csinos kőegyházak sugár
tornyokkal lövellnek fel, s főleg találunk népet, mely értelmes, munkás s oly
vendégszerető és hazafias szellemű, mint bárhol másutt a Székelyföldön"
L. Orbán Balázs A székely
Erdélyi mezőség:
-A 19. században az elnevezés ismeretlen volt. Térképen először 1863-ban tűnik
fel.1908-ban Endrödi Kálmán mutatja be.”A geológiai szerkezet szerint a Mezőséget
keleten Nisztrája községtől kezdve ,úgyszintén délen az Aranyos betorkolásáig a
Maros,Tordáig az Aranyos határolják. Nyugaton Tordától csipkézett félköralakban a
Kisszamos baloldalán Désig ,az Almás-hegysor keleti ágai mentén követhetjük a határt.
Északon Dés, Gáncs,Borgóprund közt tört vonalban az Ilosvai -hegység déli lejtőjéig
húzódik. Borgóprundtól Nisztrájáig a keleti határ befelé domború ,s ezért a Mezőség kör
alakú terjedését megzavarja. A Kelemen havasok nyúlványai érnek ide. A közepe
körülbelül Feketelak, Szentgothárdtól délre. Északi átmérője Gáncs és az Aranyos
torkolata között 95.5 km.Az Oláhbudát és Nisztráját összekötő W-E átfogó hossza 98,5
km. ,A kát legtávolabb eső pontja Borgóprund és az Aranyos torkolata,amelynek 105 kmnyire vannak egymástól. Területe 5247 km³
Kós Károly 1957-ben végzi el az erdélyi régió első árnyalt tagolását: nyugaterdélyi (vármegyei néprajzi )tájak,közöttük a Lápos mente,a Nagyszamos mente, a Borsa
völgye, Szék, Sajó mente, Felső Maros mente, a mezőség.
L.Transindex .ro Adatbank
-Mezőségi népszokások:aprószentek mustármag kérése, újévi gulyahajtás, őszi
borkóstolás ,terményvarázslás ???
-„……..láthatóhatárai vannak a Mezőségnek. Ahol meg-kopárodnak a hegyek, az
ormok, hol sárgák az agyagtól, dombok hol vetés nélkül, bokor nélkül. Szakadékok tátongva, szép teknyők, oldalak, drága földek vetés nélkül – az utas azt mondja. Ez a Mezőség, itt kezdődik! „
L. Petelei István
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-A térségiek (pl.: Sajóudvarhely, Somkerék) inkább gabonatermesztők és
maguknakvalók, a hegyiek (pl.: Magyarberéte) inkább gyümölcstermesztők (beszterceiszilva) és vendégszeretők voltak.
L. Kráter mühely
-A viceiek és a cegőtelkiek számára a Mezőség tőlük jóval délebbre van, ott, ahonnan a gabonát hozták a bethleni piacra, és ahová a maguk megtermelte gyümölcsöt vitték
eladni.
-Legújabb időben szerzett be néhány birtokos cigájákat és igyekszik azokat
javítani, egyformásítani Értesüléseim szerint a Mezőségen is legel pár ezer cigája juh.
L. Dr. Szentkirályi
-1844 –es évben az orvosok és természetvizsgálok által kiadott földabroszon a
Mezőségen még 63 tó van
L.Mezőség.
-A részében való kapálás ,aratás, cséplés esetében a munkavállalók fizetsége
nyilvánvalóan a gabona volt. De a gabona volt a rendszeres fizetési eszköz. A gazda
elsősorban gabonával fizette papját, tanítóját, a csorda és a határpásztorát......gabonával
fizette az építőmestereket ,vásárolta eszközeit,edényeit , fizette napszámosait.
-A XIX század második felében Mezőpanit és Mezőcsávás járt elől ,azóta a
Mezőség népe többfelé is jeles dohánytermesztő
-A földművelés speciális belterjes ágait képezik a Mezőség számos településén is,
a nagy múltú gyümölcs,szőlő és veteménytermesztés .
L. Dr. Kós Károly:A Mezőség Néprajza Kolozsvár 2000
A régió (Mezőség)„településnéprajzi vázlatát” Kós Károly készítette el.
Rendszerezése a határ és település, a falu és a tanya, a telek és az udvar, a telek és a
lakóház dualisztikus elkülönítést alkalmazza. A falu határának megjelölését, felújítását és
megtanulását a mezőségi települések tavaszi szertartásos körülmények között végezték.
Az erdők, legelők, rétek, nádasok és tavak közösségi használatban voltak, a
megművelésre alkalmas területek a 17–18. század óta magántulajdont képeztek, s a
vetésforduló elve alapján voltak használatban…………..
A telek beosztása több szabályhoz igazodhatott. Az egy-telek típus mellett
közismert volt a szülők és leszármazottaik konszenzusán alapuló (osztódással létrejött)
kijárós összetett telek,valamint a (bizonyos épületek közös használatát lehetővé tevő)
bőtelek. A telek szerkezetének módosulását a kerítések állítása és megszüntetése jelezte.
A 19. században a gazdaságok minden épülete kerteléssel, sövényfallal készült el.
………….
Az épületek rendeltetésük szerint az elkertelt épületek (juhakol, kifutó disznók
számára, méheskert), a pajtafélék, a terménytárolók, az emberi hajlékok (nyári konyha, a
házból és az előtte lévő pitvarból, valamint a kamrából álló lakóház)
L.Transindex - Művelődéstörténet - Erdélyi Mezőség
Mezőségi kastélyok kertjei:
-A dimbes-dombos fátlan mezõségi tájban markánsan jelennek és jelentek meg
mindig is …..azok a változatos, fás növényzetüket tekintve viszonylag faj- és
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fajtagazdag,exótákat is felvonultató fõúri kertek, amelyeket az udvarházak, kastélyok
körül alakítottak ki. Térszervezõ, tekintetet vonzó tájképi-esztétikai szerepük nyilvánvaló.
-Bár a Mezõség nem tartozik Erdély gazdag vidékei közé, kastély- és
kúriaépítészetét tekintve országos szinten is jelentõs példákat tud felmutatni. Igaz, hogy a
méretesebb, pompásabb és regionális jelentõségüket tekintve fontosabb mezõséginemesi
rezidenciák többnyire a nagytáj határain, a fõbb kereskedelmi és közlekedési utakat
meghatározó folyóvizek mentén létesültek (mint pl. a bonchidai Bánffy-kastély, a
szentbenedeki Kornis-kastély, a kerlési és árokaljai Bethlen-kastélyok, a radnótiRákóczikastély vagy a kerelõszentpáli Haller-kastély), a belsõ mezõségi területeken is találunk
kultúrtörténeti szempontból jelentõs fõúri hajlékokat (a pusztakamarási Keményudvarház, a mezõzáhi Ugron-kastély, a cegei Wass-kastélyok, a mezõpanitiBethlenkastély stb.)
L. Fekete Albert:Szemelvények
-Az egykori Mezőség nemcsak folyóköz, hanem tóköz is volt, innen származik
Tóvidék elnevezése. A több száz, összefüggő víztükör méltán kaphatta az „ezer tó
országa” jelzős megnevezését.
-Kelemen Lajos a Mezőség története és műemlékei felé mindig különös
érdeklődéssel tekintett. Kiadatlan naplójában 1895. október 13-án – 18 éves korában –
nagy elszánással komoly fogadalmat tett: „Tisztában vagyok életem céljával. Ha Isten
megsegít, leszek tanár, s megírom a Mezőség leírását…” Életsorsa nem engedte meg,
hogy beválthassa utóbbi fogadalmát, de a Mezőséggel több tanulmányában is
foglalkozott. Mint lelkes természetjáró és a Mezőség egyik odaadó, lelkes tisztelője, ő is
megcsodálta az ottani tavakat. A már hivatkozott naplójában rögzítette, hogy nemcsak a
lenyűgöző látványban gyönyörködött, hanem addig más által meg nem fogalmazott, észre
nem vett megállapítást tett. (Heuréka – mondhatnók vele, ha ennek a szónak lenne
székely megfelelője.) A reveláció erejével ható felfedezését így örökített meg
naplójegyzetében: „Szeptember 1. este, 1907. Marosvásárhelyre augusztus 12-én, hétfőn
a gyorsvonattal indulva mentem s kedden az unitárius esperestől a régi vizitácionális
jegyzőkönyveket kikérvén jóformán egész hetemet ezek átolvasásával és jegyezgetéssel
töltöttem, hogy az Erdélyi Hírlapnak a Csokfalváról és unitárius egyházáról ígért tárcámat
megírhassam. Közben alig tettem látogatást is, s csak azután járogattam el, hogy a cikk
elkészült. […] Még egy utat meg kellett hogy tegyek. A Székelyek Történetének
pályadíjalap bizottsága jegyzőjének lévén kiszemelve, szerettem volna, ha a Mezőség
Korhányairól személyes meggyőződést teszek. Vasárnap – 25-én – reggel 6-kor tehát
gyalog elindultam Szabédra s Szabadon, Csáváson és Felén át, fél tízre oda is érkeztem.
Negyedórai pihenés után Barabási Pistával kimentünk a Korhányra. Nagy, magas,
messzire látszó, kerek tetejű és Kölpény felé lesuvadt oldalú hegy. Szó sem lehet róla,
hogy mesterséges temetőhalom lehetne. A tetejéről azt az érdekes megfigyelést tehettem,
hogy amíg a Mezőség tórendszere megvolt, az addig a mezőségi székelységnek
nagyszerű természetes védelmet nyújtott. A kölpényi tó most is egész völgyet átfogva úgy
csillogott fel, mint egy hatalmas széles folyó. A nádasok, mocsarak, tavak s túl a Marosvölgy berkei, a terjedelmes erdőségek valósággal fedezték a székelységet itt. A tavakon
túl nincs is Marosszék székely faluiból Sámsondon és Lekencén kívül egy sem. Délután
4-kor visszaindulva a magasan haladó országútról még sokszor el-elnéztem a vidéket, s
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elgondolkoztam az öreg Barabási István nyugalmazott járásbírónak azon a természetes,
hallás után tett megfigyelésén, hogy a feleiek beszédje a kunságihoz, a szabédiaké a
jászokéhoz hasonlít. Ki tudja, nincs-e valami egyszerű, de nagy történeti igazság kulcsa a
természetes tapasztalati megfigyelésben? Nyelvésznek kellene lenni hozzá! A felei és
szabédi temetkezés is merőben különböző.”
“Kelemen Lajos felfedezésének kontextusba helyezése előtt tisztázzuk a gyepű
fogalmát.Lakonikus meghatározással, a honfoglaló magyarság határvidékének
megerősített védőrendszere, azaz gyepűrendszere. A 9–10. században ezek a gyepűk akár
több napi járóföldre kiterjedő, lakatlan területek lehettek, amelyek a szállásokat védték. A
gyepű szó eredetileg a gyepből származik, mely eredeti jelentését tekintve műveletlen,
lakatlan területet jelentett. A mesterséges határvédő eszközök – mint a gát (clausura),
vagy a torlasz (obstaculum) – az államalapítás idejéből ismertek. Hadászati fontossága
abban állt, hogy az első roham, a meglepetés veszélyét elhárította. A kettős értelmű gyepű
szó térelválasztó közt is jelentett, amit az egyes magyar törzsek települési területei között
is alkalmazták. A folyók alsó és felső vízvidékei voltak a téli és nyári szálláshelyek,
onnan vonultak tavasszal a nyári szállásra, majd ősszel vissza. Ez volt a vízparti
szállásváltó települési rend. Csíkszentmihályi Sándor Imre, a kolozsvári Genealógiai
Füzetek című családtörténeti folyóirat egykori szerkesztője megpróbálta összegyűjteni az
erdélyi gyepűségeket, melyben főleg Karácsonyi János elképzeléseire támaszkodott. A
keleti gyepűknek két vonulatát írta le: Szinyérváralja – Veresmart – Oláhgyűrűs (Gyéres),
mely a Szamos és a Lápos völgyét zárta el, és Zsibó – őrmező – Tihó vonalat, mely a
meszesi kapu mellett haladt. Emlékőrző elnevezés a két Gyepesér, az egyik Sárszegnél
ömlik a Berettyóba, a másik Tenke és Erdőgyarak mellett folyik. A Maros völgyének
Zámnál volt a kapuja, a Temes-völgyet Priszáka falunál rekesztették el.”
„A Mezőség keleti felében, Marosvásárhelytől nyugatra ősidők óta egy tósor
húzódott; ennek nagyobb része csak az 1884-ben végzett lecsapolásokkal szűnt meg. Ez
az egykori tóláncolat a Teke közelébe eső Komlódtól és Nyulastól délnyugati irányba
húzódva helyenként 2–300 méterszéles víztükreivel, nádasaival és ingoványaival mintegy
húsz kilométer hosszúságban természetes határul kínálkozott, s a helynevekből
következtetve huzamosabban ilyenül szolgált. Éppen úgy tó- és ingovány-gyepű volt,
mint Nyugat-Magyarországon Ausztria felé a hasonló természetű, desíkföldi Hanság. […]
Mikor és meddig voltak ezek a gyepűk országhatárok, ma még ismeretlen, s azt csak
leletek fogják eldönteni. Éppen így ismeretlen a határgyepűk megszűnésének vagy
további keletre tolásának ideje…”
-„Az erdélyi Mezőséget Anonymus szerint Töhötöm (Tuhutum) vezér hódította
meg, bevette Doboka várát, majd a Meszes hegység Terbetéjén átkelve, kijutott ki a Tisza
síkságához. A fegyveres középréteg sírjaira alapozott, megbízhatónak nevezhető régészeti
feltárások alapján megállapítható, hogy a Mezőségen, a nagyobb medencéknél, a Marosvölgyének mindkét oldalán stratégiai megszállás következett be. A 10. század folyamán a
tagolt védelmi rendszert az Erdélyi-medence tartós megszállása váltotta fel. Györffy
György Kniezsa Istvánt alátámasztva aláhúzza, hogy a 11. században az Erdélyimedencének a középső területe: a Szamos felső vízvidéke, a Maros középső szakasza és a
két Küküllő alsó szakaszának környéke volt megszállás alatt. Kniezsa István az
igazolható gyepűnyomok közé sorolta a Kolozsvártól délre, a Mezőségen találhatót is. A
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magyarság keleti határvonalát –nyomatékosítja – „bízvást helyezhetjük” a Mezőség és az
erdőöv határára, Teke és Marosvásárhely tájékára. A földrajzi körülmények (erdő, ártér,
láp, mocsár, a Mezőségnél a tavak) nemcsak határt szabtak, egyúttal meghatározták a
letelepedés irányát is. Az Árpád-kori Magyarország egyik legtekintélyesebb szakértője,
Györffy György szerint a Méhes és a Lekence folyók vízválasztója tekinthető a
főgyepűvonalnak. A keletre eső Sajó-medence gyepűelve volt. Erdély túlnyomó része a
10. században még gyepű (indago) volt, a Nyugat-Erdélyben húzódó katonaiőrtelepektől
keleti irányban egészen a Kárpátokig. Az újabb kutatások fontosnak tartották
kihangsúlyozni, hogy a korabeli Magyarországon a gyepűhatárok és az országhatárok
nem voltak azonosak.”
-„Némi előrelépést tapasztalhatunk az ügyben, bár nem a régészet, vagyis abból
irányából, ahonnan az alátámasztást, a megerősítést legjobban várhatnók. Kelemen Lajos
gyepű-elméletét erősítették meg dr. Kós Károly néprajztudósnak a mezőségi
helységnevek elemzésekor kapott eredményei. Véleménye szerint a kapus helységnevek –
mint a Mezőkapus – az egykori gyepűvonal kijáratát őrzik. Ehhez kapcsolódnak a sajátos
jelentést hordozó és különösebb magyarázatra nemszoruló helységnevek is, mint a
Katona, az őr (Mező-, Al-, Felőr), a vár (Bálványosváralja, Melegföldvár), az udvar
(Sajóudvarhely, Udvarfalva). A vidéket meghódító és meglakó nemzetségnevek is
megőrződtek, mint pl. Aba, Ajton, Buza, Décse, Gyula, Kara, Kékes, Keszü, Kolozs,
Koppánd, Korpád, Kölpény, Szovát, Zsombor). Véleménye megerősíti Györffy
Györgyegyes helynevekre vonatkozó megállapítását: őrmező az ispán alá tartozó őrök
tartózkodási helyére, Tötör a vár mellett lakott őrök telepére utalhat. őrre vonatkozóan
megjegyezte, hogy az egykori, Kolozsvárra vezető királyút őrnél átkelve a vízválasztón
fordult Torda felé. Mezőkapussal foglalkozva megállapította, hogy a határvonal felette
érte el a vízválasztót, amely Kolozs és Doboka vármegye területén a fő gyepűvonalat
alkotta.”
L .Sas Péter
-A kolozsvári Erdélyi Gazdasági Egylet 1873-ban pályázatot írt ki a Mezőség befásításának tervére.
-„…. Nagy Zoltán 1913-ban számolt be a római katolikus egyház radnóti és
maroslekencei birtokain megtett erőfeszítésekről. E birtokon az erdőhivatal 1888– 1912
között a következő mennyiségben szerzett be vagy állított elő facsemetét: akác 238100,
feketefenyő 73600, erdei fenyő 28500, tölgy 17037, amerikai kőris 17625, virágos kőris
10000, banksfenyő 3000, zöldjuhar 1200, bálványfa 1000, hárs 430, vadgesztenye 200,
törpefenyő 50, virginiai boróka 10, pinus ponderosa 10, összesen tehát 390762 zsenge fát.
L.Keszeg Vilmos
-Legnagyobb erdők az mezőségen az örményesi Bánfy József, a bányiczai Bethlen
Domokos, a vajdakamarási id. Bethlen János grófoké;
-De az teljességgel nem áll, hogy a mezőség fatermésre alkalmatlan lenne, mert a
szép gyümölcsösök, szép szőlők, miket Örményesen s más helyt is a mezőség közepén
láthatni, azok a lehetetlenség ideáját lerontják.
L.Köváry
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A fajok összetétele alapján az erdélyi Mezőség növényvilága közép-európai
jellegű,mely kontinentális és kelet-európai sztyepp-típusú elemcsoportokkal is keveredett.
Különleges természeti értékét (Csűrös István szerint: kincsét) mégis a maradvány
(reliktum) és bennszülött (endemikus) fajok képezik. Ilyenek:
1. Csikófark (Ephedra distachya), harmadkori maradvány,
2. Vékonylevelű bazsarózsa (Paeonia tenuifolia), délorosz puszták,
illetőleg:
1. Mezőségi csüdfű (bóka) (Astragalus péterfii),
2. Szártalan csüdfű (Astragalus excapus ssp. transsilvanicus),
3. Wolff-féle libatop (Chenopodium wolffi),
4. Sugaras fejvirág (Cephalaria radiata),
5. Erdélyi hangyabogáncs (Jurinea simonkaiana),
6. Tőfonal (Ruppia rostellata var. transsilvanica),
7. Halovány hagyma (Allium ammaphilum),
8. Kányafű (Rorippa kernerii),
9. Erdélyi zsálya (Salvia transsilvanica).
Növénytanilag jelentősek azok a fajok is, amelyek az erdélyi Mezőségen alakultak
ki és innen terjedtek el balkáni tájakra (dacikus fajok), mint pl.:
1. Kováts-féle tarsóka (Thlaspi kovátsii),
2. Érdes szegfű (Dianthus puberulus),
3. Vékony gurgolya (Seseli gracile),
4. Bánsági borgyökér (Oenanthe banatica).
Jellemzőek az erdélyi Mezőség növényvilágára azok a növényfajok is, amelyek
nyugat felé terjedésükben itt megállapodtak. Nevezetesebbek:
1. Szőrös virágú árvalányhaj (Stipa lessingiana),
2. Macskamenta (Nepeta ucranica),
3. Urali fejvirág (Cephalaria uralensis),
4. Tatárlelleg (Statice tatarica),
5. Mezőségi búzavirág (Centaurea trinervia),
6. Rutén búzavirág (Centaurea ruthenica),
7. Súlymos búzavirág (Centaurea iberica),
8. Pompás zsoltina (Serratula wolffii),
9. Törpe nőszirom (Iris humilis),
10. Keleti kocsord (Peucedanum tauricum),
11. Sóskocsord (Peucedanum latifolium),
12. Sziki útifű (Plantago cornuti).
E csoport elemei közül néhány kissé tovább terjedt nyugat felé a Pannon-síkságra
is (ezek a „szökevények”):
13. Tavaszi kikerics (Bulbocodium versicolor),
14. Bókoló zsálya (Salvia nutans),
15. Volgamenti hérics (Adonis volgensis = A. transsilvanicus),
16. Tátorján (Crambe tataria)
L.Nagy-Tóth Ferenc III.
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Erdélyi magyar nyomtatványok, mezőgazdasági könyvek és folyóiratok általam
összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi adatai.
ARS MEDICA – Az eddig ismert első magyar orvosi mű, …....”.amelynek a~
növénynév anyagát Sz. Tóth Magda dolgozta fel Melius Péter Herbáriumának Szabó
Attila-féle kiadásában Összehasonlító növénynévjegyzék c. alatt (1978. 444–87).”
L. RMIL
Az agronómus kézikönyve
/Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó/
„....ami a Veress István koordinálásával működő, mintegy harminc tagú – főként a
kolozsvári mezőgazdasági főiskola előadóiból álló – kiadói tanácsot illeti: nemcsak
témajavaslatokkal, kéziratokkal és azok megvitatásával segítette elő az eredeti
szakkönyvkiadás ügyét, de tagjai adott esetben szakcsoportonként is vállalkoztak egy-egy
kézikönyv megírására. A kolozsvári szerkesztőség és a kiadói tanács együttműködésének
első jelentős eredménye Az agronómus kézikönyve kidolgozása és megjelentetése (1954)
volt. A kötet szerkesztőbizottsága hat tagból állt (Antal Dániel, Kovács Béla, König
Miklós, Pap István, Szopos András és Veress István), a munkatársak száma pedig elérte a
harmincat (Antal András, Balogh Gábor, Benke Sándor, Csapó M. József, Keller Erik,
Kolosy Erzsébet, Kós Károly, Lazányi Endre, Módy Etelka, Moll Éva, Mózes Pál,
Nyárády Antal, Onea Teodor, Opra Pál, Pálfy Ferenc, Papp Olga, Sándor Károly, Sebők
M. Péter, Sipos György, Szövérdi Károly, Titz Lajos, Török Sándor), akik tömören és
világosan megfogalmazott, könnyen áttekinthető összefoglalását adták a mezőgazdaságtudomány eredményeinek. A gyümölcstermesztési munkaközösség (Antal Dániel, KeszyHarmath Erzsébet, Mózes Pál, Palocsay Rudolf, Veress István) ugyancsak 1954-ben
jelenteti meg Az almástermésűek és a csonthéjasok termesztése és nemesítése c. – a maga
korában úttörőnek számító – munkát. ….”
L.RMIL
Mezőgazdasági témájú lapok Erdélyben
-1578-ban a kolozsvári Heltai-nyomdában lát napvilágot Melius Juhász Péter
magyarul írt Herbáriuma.
-1769 Kolozsvárt megjelenik a Kerti dolgok leírása Benedeki Enyedi Sámuel
tollából.
-A Kolozsvári Katolikus Akadémián latint tanító és természetrajzot is előadó
Fridvaldszky János 1771-es disszertációjában kora tudományos eredményeit meghaladó
következtetésekre jut a trágyázás, a talajerő-gazdálkodás és az eke fejlesztése terén. A
talaj tápanyag gazdálkodása kérdésében éppenséggel évszázadnyival előzte meg a
világhírű Justus Liebig müncheni kémikust.
-Az első magyar nyelvű mezőgazdasági lap, melynek figyelme az erdélyi
vonatkozásokra is kiterjedt, Vizsgálódó Magyar Gazda címmel Bécsben jelent meg 1796
elején Pethe Ferenc szerkesztésében.
L.R.M.I.L.
-1828-Kolozsváron az Erdélyi Hiradó mellékleteként Pethe Ferenc kiadja a
Nemzeti Gazda c .lapot Erdély első gazdasági sajtókiadványát.
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-1834-ben Kolozsváron Heller Ferenc kiadja Az ugaros szőllőművelés minden
eddigi szőlőművelés módjához alkalmaztatva c. munkáját.
L.Csetri
-Jelentős kezdeményezés volt a Pethe Ferenc szerkesztésében 1796. január1-én, az
akkori önkényuralmi körülményekre jellemzően Bécsben megjelent első magyar nyelvű
mezőgazdasági folyóirat, a „Magyar Újság, melly Magyar és Erdély Országban a Mezei
gazdaságot és szorgalmatosságot erányozza.
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
- Az 1827-től Kolozsvárt napvilágot látott Hazai Híradó, ill. az ennek folytatásaként
1832-ben indult Erdélyi Híradó szintén foglalkozott a földművelés és állattenyésztés
kérdéseivel.
-A mezőgazdasági szaksajtó az 1840-es években alakult ki. Ennek megtestesítője a
hetente kétszer megjelenő Magyar Gazda (1841-1848), melyet a Széchenyi István
kezdeményezésére létrejött Magyar Gazdasági Egyesület hívott életre. A földbirtokosok,
gazdatisztek, egyesületek, lelkészek és tanítók részéről Erdélyben is igényelt lap
szerkesztői Műipar címmel melléklapot is kiadtak 1841-ben.
L.RMIL
-„1887-ben T. Nagy Imre szerkesztésében jelent meg a Csíki Gazda című
közgazdasági és mezőgazdasági folyóirat. Kezdetben háromhavonta,majd havonta jelent
meg,mint a Csíkvármegyei Gazdasági Egyesület közlönye. Kezdetben a Györgyjakab
Márton később a Szvoboda Testvérek nyomdájában készült .A közlöny közel harminc
évig volt a csíki gazdatársadalom útmutatója,megjelenésének az első világháború vetett
véget.”
L. Bicsok.
-Megalakulása után az Erdélyi Gazdasági Egylet előbb évlapokat, 1856-tól Havi
Füzeteket adott ki, 1869-ben pedig elindította Kolozsvárt az 1944 (1989 után újra indul)
őszéig megjelenő Erdélyi Gazdát, leghosszabb életű és legjelentősebb mezőgazdasági
szaklapunkat, amely – megszűnése előtt 70 000 példányban – minden erdélyi faluba
eljutott.
-Mezőgazdaságunk múltjának feldolgozásával leginkább
historikusaink elsősorban Bíró Vencel, Cselényi Béla, Csetri Elek, Demény Lajos, Egyed Ákos, Imreh
István, Jakó Zsigmond, Kovách Géza, Kovács József, Magyari András, Palkó Attila,
Pataki József-foglalkozott. Valamint a szociológus Venczel József Az erdélyi román
földbirtokreform. Kv. 1942,, az agrártörténészként is számon tartott Nagy Miklós, Az
1945. évi agrárreform Erdélyben. Kv. 1945 és Benkő Samu a Murokország 1972
tájmonográfijában foglalkozott..
-Újra megjelenik 1921-től a Méhészeti Közlöny, 1939-től a Kisállattenyésztő, az
Erdélyi Gazdán kívül még jó néhány mezőgazdasági szaklap került kiadásra. a
Földműves Szövetség mezőgazdasági hetilapja, az Erdélyi Barázda,
-1920 és 1928 között Marosvásárhelyen jelenik meg a Magyar Népnek (19211944) a mezőgazdasági rovata
-az Erdélyrészi Méhész Egylet által 1886-ban elindított Méhészeti Közlöny az
Erdélyi Gazda szakmellékleteként folytatta tevékenységét, 1956-ban Méhészet címmel
indítják újra Bukarestben, Méhészet Romániában c. alatt szüntetik meg a 80-as évek
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elején).
-a Romániai Kertészeti Egyesület temesvári fiókjának közleménye, a Kertészeti
Tőzsde 1922 és 1937 között jelent meg román, magyar és német nyelven,
-Fauna (1928-1940) a Bánáti Kisállattenyésztők Egyesületének ugyancsak
háromnyelvű lapja Temesvárt.
-Nagy Endre dési EGE-titkár kezdeményezésére 1930 júliusában megindul a
Mezőgazdasági Szemle c. szaklap, mely előbb Dicsőszentmártonban, 1932-től
Székelykeresztúron, 1934-től Kolozsvárt jelenik meg, majd 1943-1944-ben a
mezőgazdasági főiskola szaktudományos folyóirataként válik igazán jelentőssé
-a baromfi- és kisállattenyésztőknek 1931 és 1937 között Aradon látott napvilágot
kétnyelvű (román és magyar) folyóirata.
-a földművesek hetilapjaként Kolozsvárt megjelent Falvak Népe (1932-1933).1933
és 1940 között jelenik meg a háromnyelvű kolozsvári Élelmiszer Újság.
-a székelyudvarhelyi Siculia Gyümölcstermesztési Szövetkezet havi értesítőt ad ki
Siculia Gazda Lap (1934-37) címmel.
-kolozsvári Kertgazdaság c. szakfolyóirat (1935-37) főként a virágtermesztés
kérdéseit tartja szem előtt.
-a Canis (1935-1936) a Fajkutyatenyésztők Egyesületének temesvári lapja.
L. RMIL
Az erdélyi szakkönyvkiadás
A szakkönyvkiadást illetően ebben az időszakban az EGE (1939-től nemzetiségi
jelzővel EMGE) játszott meghatározó szerepet.
"Az Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadó Vállalata kiadásában –1944-– az 18871939. években 66 ismeretterjesztő füzet jelent meg, sorozatos kiadvány 1939-től fogva
az Erdélyi Gazda Könyvtára, ill. Az EMGE Gazdaköri Könyvtára, amelyekben 1944-ig 8
füzet jelent meg. 1887 után az EMGE közreműködésével megjelent összes művek száma
106.
A 106 dolgozat közül 25 a növénytermesztés, rét- és legelőművelés, talajművelés
és trágyázás, 22 az állattenyésztés, takarmányozás és tejgazdaság, 23 pedig jogi,
közgazdasági, társadalmi, szövetkezeti és biztosítási, valamint adóügyi kérdésekkel
foglalkozik."
Az EGE könyvkiadó vállalata az I. világháborút követően 1923-ban kezdte újra
tevékenységét, és 1939-ig 7 füzetet adott ki (Szentkirályi Ákos, Páter Béla, Nagy Endre,
Török Bálint munkáit).
Az Erdélyi Gazda Könyvtára Szeghő Dénes Okszerű takarmányozásával
mutatkozott be 1939-ben
Az EMGE Gazdaköri Könyvtárában pedig 1940 és 1943 között Török Bálint,
Bodor Kálmán, Farkas Árpád és Balogh László 7 füzete jelent meg.
Az EGE egyéb kiadványai közül 6 (földbirtokreformmal, mezőgazdasági kamarák
létesítésével, műtrágyázással, exportmarha-hízlalással foglalkozó) füzet jelent meg
Török Bálint szerkesztésében az Erdélyi Gazda 1922 és 1937 között minden évben
kiadta Az Erdélyi Gazdák Zsebnaptárát,
1938-tól 1947-ig pedig az Erdélyi Gazda Naptárát húszezer példányban. (Ezt a
hagyományt folytatja a Falvak Dolgozó Népe az 50-es években.)
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Az EGE és az Erdélyi Gazda mellett a Katholikus Világ és a Magyar Nép c.
folyóirat, valamint a brassói Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet (ÁGISZ) is
felvállalta a mezőgazdasági könyvkiadást.
A Katholikus Világ Könyvei 5. és 9. füzete Szentkirályi Ákos növénytermesztési
útmutatóját (Kv. 1924) és állattenyésztési tanácsadóját (Kv. 1925) tartalmazza.
A Magyar Nép Könyvtára sorozatban 1925 és 1938 között 9 mezőgazdasági tárgyú
kiadvány is elhagyta a Minerva nyomdát,főként termesztési-tenyésztési útmutatók
Török Bálint, Cs. Lázár László, Szász Ferenc, Páter Béla, Konopi Kálmán és
Koncz Lajos szakírói közreműködésének köszönhetően. A Minerva Népkönyvtár Szász
Ferenc 1930-as baromfitenyésztési tanácsadóját iktatta sorozatába.
Ugyancsak a kolozsvári Minerva Rt. kiadásában jelent meg a két világháború közti
időszak legnépszerűbb és legtöbb haszonnal forgatott kiadványa, a Nagy Endre és Szász
Ferenc szerkesztette Gazdatudomány; a negyedik kiadásának Veress István is társszerzője
volt 1946-ban.
Az ÁGISZ Hasznos Könyvtár sorozatának 23 füzete közül 8 a kisgazdákat próbálta
rávezetni 1935 és 1938 között a szakszerű földművelés (Bodor Kálmán, Atzél Ede),
állattenyésztés (Szilády Zoltán, Blénessy Károly, Lőrinczi László) és a kertészet (Kreisl
Gyula, Cs. Boróczy Erzsébet) hatékony módszereire. Jellemzőek már maguk a címek
is: A háromholdas gazdának is meg kell élnie; A méh, a kisgazda ingyen napszámosa; A
tyúk nem hibás!
Kolozsvár és Brassó mellett más városokban is (Arad, Belényes, Bukarest,
Dicsőszentmárton, Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, Nagyenyed, Nagyvárad,
Segesvár, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr) jelentek meg mezőgazdasági kiadványok,
többnyire a szerzők saját költségén.
Lőrinczi László első tyúkászati füzete éppenséggel a Nyikó menti Kadácsot, a
szerző lelkészi szolgálatának színhelyét tünteti fel a megjelenés helyeként.
Mindenekelőtt Gáspár József (1925) és Blénessy Károly (1936) méhészeti,
Lőrinczi László tyúktenyésztési (1931) útmutatója, Dezső Miklós szőlészeti (1931), Páter
Béla gyümölcsészeti (1929) és Radó Ferenc virágkertészeti (1940) tanácsadója töltött be
hézagpótló szerepet.
Az időszak legjelentősebb kiadványa az EMGE centenáriumára a Minervánál 1944
őszén Farkas Árpád szerkesztésében megjelent Erdély mezőgazdasága c. tanulmánykötet.
Szerzői: Simor Ferenc (éghajlat), Nagy Miklós (szarvasmarha- és bivalytenyésztés),
Szopos András (gabonanövények), Mundra Alajos (élelmi és ipari növények), Farkas
Árpád (üzemi viszonyok), Cserey Lajos (gyümölcs- és szőlőtermesztés), Szász István
(szakoktatás és szakirodalom), Kós Károly (gazdasági építészet).
A II. világháború után az EMGE, 1948-ig kiadta gazdanaptárait s továbbra is
megjelentette gazdaköri könyvtárának sorozatát, de ennek már csak 3 füzete került ki a
nyomdából. Ebben a bizonytalan szakaszban a Józsa Béla Athenaeum Hasznos
Könyvtár címmel indított mezőgazdasági sorozatot: első kiadványa Nagy Miklós
baromfitenyésztési tanácsadója volt, ezt Kós Károly Falusi építészet (Kv. 1946) c. kötete
követte.
Löbl József állatorvos Az angora nyúl okszerű tenyésztése és betegségeinek
gyógykezelése címen adott ki hasznos gyakorlati tanácsadót (Arad 1946).
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A Minerva megjelentette 1947-ben Koncz Lajos Konyhakertészetét és Dück Alfréd
cukorrépa-termesztési füzetét.
Az MNSZ a Falvak Népe újraindítását tette lehetővé. A kezdetben havonta kétszer,
1948 szeptemberétől pedig hetente megjelenő lap felvállalta az Erdélyi Gazda szerepét.
Nagyenyeden az Erdélyi Gazda dél-erdélyi kiadása1941 és 1944 között
A Falvak Népe szakmellékletnek is beillő, Gazdálkodás c. lap.
“.... a mezőgazdasági könyvkiadás a mezőgazdasági főiskola magyar tanáraira
támaszkodva újjá fejlődött. Az Állami Könyvkiadó 1953-ig 32 mezőgazdasági címmel
szerepel a romániai magyar könyvkiadás kéziratos bibliográfiájában, köztük Bikfalvy
Ferenc, Madaras Klára és Szövérdi Ferenc egy-egy kötetével, s napvilágot látott egy
eredeti termesztési-tenyésztési brosúra A gazdasági növények pótbeporzása címmel
Takács Imrétől (1952).
Az Állami Tudományos és Tankönyvkiadó 1951 és 1953 között 23 címet jelentetett
meg magyar nyelven, ebből 10 számít eredeti munkának. Közülük legjelentősebb
Veress Istvántól A gyümölcskertész kézikönyve (1951) s a Palocsay Rudolf és Antal
Dániel közreműködésével ugyancsak általa írt Gyümölcsfák és bokrok metszése, mely
1952 és 1957 között négy kiadást ért meg.
Nyárády Antaltól a Szántóföldi gyomnövények (1952), Antal Dánieltől
a Növénytermesztési jegyzetek (1953) c. munkát, valamint Kovács Béla, Kósa Barna,
König Miklós és Mózes Pál növénytermesztési és növényvédelmi módszereket ismertető
füzeteit.
A Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó és a Ceres kiadók tevékenységét 1968
és 1973 között a Hargita, ill. Kovászna megyei Agronómusok Háza által megjelentetett
kiadványok egészítették ki.
Csíkszeredában kerül kiadásra Kerekes Ferenc mezőgépészeti kötete (1970),
valamint Dimény Sándor Kenyerünk: a burgonya c. munkája (1972).
A sepsiszentgyörgyi nyomdából kerül ki Féder Zoltán, Pakuts Sándor és Tompa
Ernő kötete, az Állattartástól az állattenyésztésig (1971), valamint Pakuts Sándornak a
nagyüzemi tejtermelés kérdéseit taglaló munkája (1973).
A Ceres Könyvkiadó magyar mezőgazdasági vonatkozású szerepének kiemelkedő
teljesítménye volt a Román-magyar, magyar-román mezőgazdasági szótár kiadása
(1980), melynek szóanyagát Gabriel Manoliu, Ion Bucur, Szalay András és Schweiger
Ágnes állította össze.
A növénytermesztés általános kérdéseit taglaló munkák közül elsőként
Szentkirályi Ákos 1924-es – útmutató jellegű – összefoglalóját s Gáspár István A
legszebb évelő növények könyve (Kv. 1926) c. füzetét említhetjük.
Elméleti igénnyel készült Madaras Klára és Keszy-Harmath Erzsébet kötete, a
Mezőgazdasági növényeink szántóföldi fajtaelismerése (1955, javított és bővített 2.
kiadásban A szántóföldi növények fajtaelismerése, 1959, Madaras Klára, Czier Antal,
Sebők M. Péter szerkesztésében), továbbá Lazányi Endre Fontosabb termesztett
növényeink ivaros szaporodásáról c. tudományos munkája (1957), valamint Szabó
Attilának a 80-as évek tudományos szintjét képviselő műve, az Alkalmazott biológia a
termesztett növények fejlődéstörténetében (1984).
A búzatermesztés terén Konopi Kálmán méltán népszerű és nagy haszonnal
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forgatott 1936-os kiadványát (Jó búzából lesz a jó kenyér) csak 1953-ban követi újabb
(Szopos András-Pap István: Búzatermesztők könyve).
Ide tartozik Moll Éva Vetőmag és vetés c. munkája 1956-ban. S bár a búza
nemesítése a 70-80-as években virágkorát élte, azóta sem jelent meg Romániában magyar
nyelven újabb összefoglaló munka.
Még Az EMGE Gazdaköri Könyvtárának 5. füzeteként látott napvilágot Szövérdi
Ferenc kukoricatermesztési útmutatója (1941), az 50-es években Antal Dániel jelentkezik
hasonlóval, majd Lazányi Endre kukoricanemesítési (1955) és Kabán Ferenc
termesztéstörténeti kötetét (1965) vehette kézbe az érdeklődő.
A zabtermesztés tudományáról Kósa Barna 1952-es munkája az egyetlen
összefoglalás.
Az ipari növények termesztését illetően a Nagy Endre alapvető munkáját (1926)
Pintér Lajos 1935-ös aradi és Dück Alfréd 1947-es füzete követi, majd Major Pál tollából
napvilágot lát – a korszakra jellemző címmel – a Több cukorrépát!
A Marosvásárhelyi Mezőgazdasági Kísérleti Állomáson később Tamás Lajos
(1963-1967) és főként Márkus István kutatók foglalkoznak érdemben a cukorrépatermesztés kérdésével
A kender és a len termesztéséről Forgó Lajos írt egy-egy összefoglalót (1954,
1955), az Olajnövények termesztése kéziratát (1957) pedig Antal Dániel, Erdélyi István és
Opra Pál készítette sajtó alá.
A rét- és legelőművelés, rét- és legelőgazdálkodás, valamint a takarmánytermesztés
kérdései elválaszthatatlanok egymástól. Ebben a tárgykörben is figyelemre méltó Gáspár
József munkássága, aki az Erdélyi Gazda kiadta három takarmánytermesztési füzet
(1910-1912) után A legelők és rétek ápolásárólc. tanulmánnyal jelentkezett (1926).
Az EMGE Gazdaköri Könyvtára 8. füzeteként Balogh László tollából jelenik meg
takarmánytermesztési tanácsadó (1943).
Az erdélyi rét- és legelőgazdálkodás fejlesztésének lehetőségei címen (1946) Szász
István értekezik. Bikfalvy Ferenc 1949-es lucerna- és Kósa Barna 1960-as
szénatermesztési kiadványát csak két évtized múlva követi a Takarmánynövények
termesztése (1981), amelynek társszerzője – Kósa Barna mellett – az a Tamás Lajos, aki a
60-as évek derekától kutatásai középpontjába állította a takarmánynövények
agrotechnikáját s a talajmunkálatok lehető legelőnyösebb megoldásával kapcsolatos
kísérleteket.
Alighanem a kertészeti ágazatok művelőinél akad a legtöbb számba venni való.
Ritter Gusztáv 1926-os EGE-kiadványa, A házi kert óta gyakran születik ehhez hasonló
munka (Csorba István, Keszy-Harmath Erzsébet,Török Sándor 1957-es, majd Csorba,
Keszy-Harmath és Veress István 1974-es és 1981-es kiadványa).
A zöldségtermesztést a két világháború között Cs. Boróczy Erzsébet, ill. Koncz
Lajos Konyhakertészete képviselte (mindkettő 1938-ban jelent meg), a virágkertészetet
pedig Radó Ferenc két munkája (1939, Z. Horváth Gábor társszerzővel, és 1940).
A Veress István vezette főiskolai zöldségtermesztési tanszék tagjai (Csorba István,
Keszy-Harmath Erzsébet, Török Sándor, Tüzes Karácson) 1952 és 1961 között 6 kötetet
adtak közre.
Palocsay Rudolf zöldség- és gyümölcsnemesítési kísérleteinek eredményeit
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ugyanúgy összefoglalta (1954, 1961), miként a virágkertészetieket is (1960); ugyancsak
1960-ban jelent meg Török Sándor és Veress István Virágoskertje is.
A gyümölcstermesztést Páter Béla (1929), Szász Ferenc (1929) és Patakfalvy
Zsigmond tanácsadója propagálja
A Háború után kezdődik a sor A gyümölcskertész kézikönyvével (Veress István,
1951), folytatódik a négy kiadást megért Gyümölcsfák és bokrok metszésével (Palocsay
Rudolf, Veress István, Antal Dániel, 1952), majd az Általános gyümölcstermesztéssel
(Veress István, Keszy-Harmath Erzsébet, 1959), a 70-es évek tudományos szintjén Botár
Andor, Wagner István és Veress István adja ki A gyümölcstermesztő kézikönyve c.
összefoglalást (1975). Ezekben az években egyébként Péterfi István irányításával
működött az az akadémiai munkacsoport, amely az erdélyi gyümölcsök tájfajtáit dolgozta
fel (Botár Andor, Brugovitzky Edit, Dankanitsné Csekme Erzsébet, Keszy-Harmath
Erzsébet, Palocsay Rudolf, Veress István és Wagner István). Minthogy Botár Andor a
kolozsvári kísérleti állomáson a bogyósgyümölcsűek és a szamóca nemesítésére
szakosította magát, társszerzőkkel írt kötetei ezek korszerű termesztését mutatják be
(1962, 1967, 1985).
Ami a szőlészetet illeti, a múlt században Kemény István nemcsak azzal teremtett
hagyományt, hogy csombordi birtokán meghonosította a rajnai rizlinget, mely az 1867-es
párizsi világkiállításon nagyaranyat nyert, hanem azzal is, hogy megírta A szőlőépítés
gyakorlati módja (1867) c. népszerűsítő munkáját.
1931-ben Nagyenyeden Dezső Miklós, munkásságát az 1935-ben létrehozott
felekezeti szőlészeti iskola tanárai tették teljessé. Csávossy György, Horváth Ödön, Mezei
Sándor és Szász József nem csupán a csombordi boroknak szerzett ismételten hírnevet
(egyébként Csávossy teremtette meg Erdély vörösborát), hanem megírják a
szőlőtermesztés és borászat alapvető szintéziseit is.
Ezek: Szőlőtermesztés (1957); Borászat(Csávossy, László Gyula, Mezei Sándor,
1963); Szőlészeti és borászati kézikönyv (Csávossy, Kovács Adorján, Mezei Sándor,
1974).
Gyógynövényismeretben Páter Béla (1924, 1936) és Bodor Kálmán (1938, 1963)
úttörő kezdeményezését a 70-80-as években az ún. "marosvásárhelyi iskola" (Rácz Gábor
és munkatársai) korszerű szintézise tette teljessé.
Növényvédelem terén a két világháború közötti kiadványok szerzői (Páter Béla,
1929; Gyerkes Mihály, 1937; Kreisl Gyula, 1937; Török Bálint, 1937, 1940) még
kizárólag a gyümölcsfák kártevőinek leküzdésével foglalkoztak.
Az újabb fejezet a kolozsvári mezőgazdasági főiskolán előadó Mózes Pál és
munkatársai Páll Papp Olga, Titz Lajos, Stern Jánosű nevéhez fűződik, akik 1952 és 1961
között 20 füzetet jelentettek meg, immár széles körben átfogva a növényvédelem
valamennyi kérdését.
Itt kell megemlítenünk Péterfi Ferenc 1958-as Mezőgazdasági rovarhatározó,
valamint Puskás Attila Barátaink és ellenségeink – a rovarok (1975) c. munkáját. Székely
József munkái Kertészeti növények védelme, Csávossy Györggyel, 1975; Dísznövények
védelme, 1983
Az erdőgazdálkodás szakirodalmát jórészt Kádár Zsombor munkái képviselik
(1954, 1955, 1956, 1961). Jaszenovics László és Nagy György bevonásával ő állította
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össze a kétkötetes Erdészeti zsebkönyvet (1958, 1959); nevéhez fűződik a Román-magyar
erdészeti és faipari szótár (1975), ill. a Magyar-román erdészeti, vadászati és faipari
szótár (1979) megszerkesztése is.
Az 1867-ig megjelent 57 mezőgazdasági kiadványból még mindössze 5 tárgyalta
az állattenyésztés kérdéseit, Az EGE Könyvkiadó Vállalata Füzetei sorozatban 1888 és
1939 között megjelent 77 munkából már 27. Szentkirályi Ákos 1923-as juhtenyésztési
füzetén és 1925-ös Állattenyésztési tanácsadóján kívül úgyszólván cask
kisállattenyésztéssel foglalkozó kiadványokkal találkozunk a két világháború között.
Újabb összefoglalót Pap Istvánnak köszönhetünk, akinek 1959-es munkája bővített
újrakiadásban 1964-ben is megjelenik.
Nagy Miklóssal együtt ugyanő a szerzője az 1957-es Bivalytenyésztés és
a Háziállatok takarmányozása c. három kiadást megért kézikönyvnek (1956, 1961, 1974),
melynek
Szeghő Dénes Okszerű takarmányozása (1936) az előzménye. A sertéstenyésztést
illetően Virág Elek tanácsadóját (1926) és Pap István Sertéshizlalását (1956)
Székely Györgynek a Kaleidoszkóp-sorozatban megjelent munkája (1973) ugyanis
már a házi disznóvágás és húsfeldolgozás tárgykörébe tartozik.
Itt említjük meg, hogy a tejkezelés és tejfeldolgozás terén Finta Domokos (1956)
és Nagy Miklós (1956, 1963) gyarapítja a korábbi szakirodalmat.
A kisállattenyésztési szakkönyvek többsége (Szász Ferenc, Lőrinczi László, Nagy
Miklós tollából 1930 és 1977 között) a baromfiakkal foglalkozik.
Részben ide, részben a nyúltenyésztéshez sorolható Pap István 1960-as kötete
(Házinyúl- és szárnyastenyésztés).
Moldvai Ferenc 1938-ban adta ki a Galambtenyésztők kézikönyvét, melynek
korszerűbb változatát Péterfi István 1961-ben megjelent könyve és 1970-ben bővített
újrakiadása képviseli.
A méhészeti szakirodalom iránt érdeklődők a két világháború között Gáspár József
(1925), Valló Zoltán (1925), Balla István (1927), és Blénessy Károly (1936) kiadványait
vehették kézbe; ezeket később csupán Nyárády Antalnak a méhlegelőkről írt szintézise
(1958) követte.
A haltenyésztés szakirodalmát Gyurkó István (1960, 1972, 1979, 1982) és Kászoni
Zoltán (1959, 1963, 1972, 1973) idevágó kötetei gazdagították. E tárgykörbe tartozik
Wagner István Mint hal a vízben (1991) c. kötete.
Az állategészségügy terén Nagy Miklós, Nagy Béla és Szabó Ferenc 1981-es
munkája, a Háziállatok egészségvédelme az egyetlen, melyet e számbavétel során
említeni lehet.
Különlegességénél fogva megemlítendő Kiss Ella Pasat Emillel és Varga Tiborral
közösen Marosvásárhelyen 1965-ben írt kötete, mely a nők szerepével foglalkozik az
állattenyésztő telepeken.
Az 50-es évek derekától úttörő munkának számított a Mezőgazdasági termények és
termékek tárolása (Antal Dániel, Benke Sándor, Erdélyi István, László Gábor, Sebők M.
Péter, Török Sándor és Veress István munkája, 1955), melynek újrakiadása 1961-ben
hagyta el a nyomdát, s amelyhez hasonló könyvtípus sem azelőtt, sem azután nálunk nem
jelent meg.
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Kós Károly Mezőgazdasági építészet (1957) c. művének viszont akad előzménye az
EGE-kiadványok sorában (Domokos Kálmán hét kiadást megért munkája), folytatása már
nem.
A telkesítés (talajjavítás, vízmentesítés, öntözés), valamint a földkataszter és
mezőgazdasági területrendezés témakörében 1953 és 1962 között megjelent kiadványok
száma meghaladja a tizet, miközben a 70-es években az ilyen jellegű munkák száma
lecsökkent kettőre, a 80-as években pedig megjelent egyetlenegy. Az EGE kiadványai
között egyébként már Nemes István talajjavítással, lecsapolással és öntözéssel foglalkozó
füzetei képviselték a szakirodalomnak ezt az ágát, s ugyanő a társszerzője a talajtérkép
alkalmazásáról Szász Istvánnal és Csapó M. Józseffel közösen írt 1953-as kötetnek.
A talajtani vizsgálatok különben Csapó M. József nevéhez fűződnek (1955, 1956,
1958, 1962), talajvédelemmel Szövérdi Ferenc (1953, 1960), valamint Brassay Sándor és
Fränkel Elek (1979) foglalkozott, az öntözéstant pedig Lakatos István (1959), Titz Lajos,
Sípos György és Nagy Zoltán kötete (1973) gyarapította.
A nagyüzemi gazdálkodás és a környezetszennyeződés talajtani károsodásaira
Jakab Sámuel 1985-ös Antenna-könyve figyelmeztet: az Életünk és a termőtalaj.
A mezőgazdasági meteorológiát Pap Géza (1959, 1960) és Major Miklós (1980)
kötetei képviselik. Itt említjük meg Dobai Rozáliát, a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola
talajtani kutatóját, aki a Dolgozó Nő tudományos munkatársaként (1958-64) a háztáji
gazdálkodást dolgozta fel.
A mezőgazdaság gépesítésében.
Antal András a kapálás gépesítéséről adott ki önálló munkát (1956),
Lám Béla pedig a traktor karbantartásáról s a mezőgazdaság villamosításáról szóló
fordítások után 1956 és 1961 között a következő eredeti munkákkal
jelentkezett: Függesztett mezőgazdasági gépek;
Vető-, ültető-, palántázó- és trágyázógépek;
Antal Andrással társszerzésben Mezőgazdasági traktorok.
Antal András és Titz Lajos közös munkája ugyanekkor a Növényvédelmi
gépek (1961).
Ezt követően Kerekes Ferenc mezőgépészekhez szóló kiadványai (1970, 1985)
jöhetnek számításba.
A világ mezőgazdaságáról átfogó képet ígérő könyvtípust Nagy Miklós teremtette
meg a Pillantás a világ mezőgazdaságára c. kötetével a Korunk Könyvek-sorozatban
(1975). Ezt követte a szakkönyvkiadónál ugyancsak tőle a Állattenyésztés a
nagyvilágban (1978), majd Veress István Antenna-könyve, a Gyümölcsfogyasztó
emberiség (1982).
Mezőgazdasági irodalom
Az 1953-as esztendő a romániai könyvkiadók átszervezésének éve. Ettől kezdve
a Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó, ill. az 1970-től jogutódjaként
létrejövő Ceres Könyvkiadó tevékenysége a mérvadó mezőgazdasági kiadványok
magyar nyelvű megjelentetésében. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt az önmagán
túlmutató jelentőségű tényt sem, hogy 1953 és 1985 között az Állami Tanügyi és
Pedagógiai Könyvkiadó összesen 44 mezőgazdasági tankönyvet adott ki a romániai
271

magyar könyvkiadás bibliográfiája szerint, annál is inkább, mivel ezeket rendszerint jeles
agrárszakírók fordították magyarra, nem egy esetben az eredeti szöveg minőségi
átdolgozásának igényével. Az Állami Politikai Könyvkiadó s a Kulturális és Tudományos
Ismeretterjesztő Társaság által 1953 és 1967 között magyar nyelven megjelentetett
agrárpropaganda-füzetek között eredeti munka ugyan nem akad, tágabb összefüggésben
azonban tekintetbe veendő, hogy miközben a szakkönyvkiadó 1955-ben például
háromszorosára növeli az eredeti munkák számát, a Politikai Könyvkiadó ugyanakkor a
tízszeresére emeli a magyar propagandakiadványokét, s míg a szakkönyvkiadóknál 1966
után az eredeti magyar munkák megfogyatkoznak, a Kulturális és Tudományos
Ismeretterjesztő Társaság 29 magyar nyelvű füzetecskével jelentkezik, nyilvánvalóan a
kormány agrárprogramjának támogatására. A mezőgazdaság szövetkezetesítésének
befejezése időszakában ugrásszerűen megnő a tartományi székhelyeken kiadott termelésitenyésztési agitációs füzetek száma.
A Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó és a Ceres tevékenységét 1968 és
1973 között a Hargita, ill. Kovászna megyei Agronómusok Háza által megjelentetett
kiadványok egészítették ki. Csíkszeredában kerül kiadásra Kerekes Ferenc mezőgépészeti
kötete (1970), valamint Dimény SándorKenyerünk: a burgonya c. munkája (1972). A
sepsiszentgyörgyi nyomdából kerül ki Féder Zoltán, Pakuts Sándor és Tompa Ernő kötete,
az Állattartástól az állattenyésztésig (1971), valamint Pakuts Sándornak a nagyüzemi
tejtermelés kérdéseit taglaló munkája (1973)
A Ceres Könyvkiadó magyar mezőgazdasági vonatkozású szerepének kiemelkedő
teljesítménye volt a Román-magyar, magyar-román mezőgazdasági szótár kiadása
(1980), melynek szóanyagát Gabriel Manoliu, Ion Bucur, Szalay András és Schweiger
Ágnes állította össze.
A magyar szakirodalom háttérbe szorulása szükségképpen újra előtérbe hozta az
átfogó és ugyanakkor gyakorlati szaktanácsadást is nyújtó agrárlap igényét. 1971 és 1974
között az akkorra már Bukarestbe költöztetett s címében Falvak Dolgozó Népeként
folyamatos volt Falvak Népe vállalkozott arra, hogy egy Nagy Miklós
szerkesztette Mezőgazdasági Útmutató c. szakmelléklettel az agrárirodalom híveit
megtartsa, 1974 után azonban a közéletre nehezedő központosítás ezt a mellékletet
megszüntette, s így a mezőgazdasági szakanyagok a lap hasábjain szétszórva kaptak
helyet. Hovatovább rendszeressé váltak az oktatás-kutatás-termelés fejléce alatt
megjelenő összeállítások, s Tangazdaság címmel megindult a mezőgazdasági líceumok
fóruma is. A 80-as évek elejétől kezdve már nemcsak elszórtan felbukkanó cikkek
foglalkoznak a háztáji szarvasmarha-, juh-, sertés- és kisállattenyésztés, a zöldség-,
gyümölcs- és szőlőtermesztés kérdéseivel, hanem 1983 és 1989 között egészoldalas
csoportosítások irányítják a figyelmet – Cseke Péter szerkesztésében – hétről hétre a
hatékony háztáji gazdálkodás módszereire. Az 1987-ben indult Mezőgazdasági
Kisenciklopédia fogalomtisztázó,
szakkifejezéseket
értelmező
szócikkelyei
a
szakműveltség terjesztését szolgálták.
Tematikailag, ha csak érintőlegesen is, a mezőgazdaság köréhez tartoznak a
Kriterion Kiskaluz c. sorozatban megjelent olyan kiadványok, mint Kelemen
AttilaMadaraskönyv (1978), Veress Magda Gombáskönyv (1982), Gyurkó István A halak
világa (1983), Kuszálik Péter-Kuszálik Mária Fák és cserjék(1984), Bagosi
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József Kertbarátok könyve (1990), Pap István Háztáji állattartás (1990) c. munkája.
A mezőgazdasági főiskola magyar tagozatának elsorvasztása és a magyar
mezőgazdasági szakkönyvkiadás leépítése nyomán a mezőgazdaság egyes tagozatainak
irodalma is lecsökkent, majd megszűnt a diktatúra utolsó évtizedében.
Az 1989. decemberi fordulatot követően az újra eredeti nevén megjelenő Falvak
Népe vált a földjét visszakövetelő, gazdakörökbe szerveződő erdélyi magyar földműves
társadalom öntudatosító és szaktanácsokat nyújtó fórumává. Az a gazda-szellem, amely a
80-as évek második felében csupán az egyetlen háztáji oldal hasábjain volt észlelhető,
immár a teljes lapszámban érvényesülhetett az 1990 januárjában – az időközben
önállósult szerkesztőségben – főszerkesztővé választott Ferencz L. Imrének és
munkatársainak (Bíró Albin, Boga Annamára, Cseke Péter, Ferenczes István, Makkay
József, Muzsnay Árpád, Gy. Szabó Gyula) köszönhetően. Újraindult Erdélyi
Gazda címmel a szakmelléklet is 1990 októberében Makkay József szerkesztésében.
1990 őszétől tavaszig Kisgazdák Lapja címmel megjelent a Romániai Magyar
Kisgazdapárt orgánuma (főszerkesztő: K. Bíró János, helyettese Kozma Szilárd), amely a
politikai-társadalmi önszerveződés irányítása mellett szaktanácsadással is elősegítette a
gazdálkodók talpra állását. Az EMGE folytatásaként megalakult Romániai Magyar
Gazdasági Egyesület 1991 elején jelentette meg Gazdakalendáriumát A Hét kiadásában, s
ugyancsak az RMGE a védnöke az 1991 augusztusától havonta napvilágot
látó Kertbarátok Lapja c. szakfolyóiratnak, melyet Tóthfalusy V. Béla szerkeszt.
Különlegességként jelentkezett 1990. augusztusi indulással Sepsiszentgyörgyön a
Lovasfutár Szalontai Sándor és az 1990-ben két dupla számot megért A mi kutyánk
ebtenyésztő szaklap Deák Károly szerkesztésében
Az 1989. decemberi fordulatot követően ujraindult a Falvak Népe az Erdélyi
Gazda, a Kisgazdák Lapja, a Székely gazda,a Gazdaélet, és a Kertész,
A nemes aranyosszéki bogáti szabad pusztának, vagyis Praediumnak Kövenden
1827-ben böjtelő hava 19-én az aranyosszéki levéltárból kiadott szokásos törvénye.
8r. 1 — 14 1. (7392).-1837L .Koncz
A kukorica okszerű termesztése, a füzetkét írta: Dworak Lajos, a kolozsvári
Növénytermelési és Növénynemesítő Kísérleti Intézet vezetője-1944L.M.O.L.
1. A bor vegyelemzése, különös tekintettel a hamisításokra.
Irta: Alfőldy Dénes, főreáliskolai vegytanár Temesvárott: ~ """ Napjainkban, midőn a
borhamisítások oly gyakoriak, szerző valóban jó szolgálatot tett a borászat ügyének
hézagpótló munkája közzétételével. A 128 oldalra terjedő mű a következő fejezetekre
oszlik: A bor vegyi fogalma, elemzése, fajsulyának, szesztartalmának, kivonatanyagának,
hamu-, az Összes szabad- és illékony savak meghatározása. A borba jutott nehéz fémek,
szervetlen savak, borkő, szabad borkősav, szőlő- czukor, glycerin-, borostyán-, alma-,
czitrom-, csersav és fehérnyenemü anyagok kimutatása. Az arzén-, kénes- és salycilsav
felismerése. A borhamisítása borszesz és viz, czukor gipszezés és festőanyagok által. A
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fuchsin, rosolsav, orseille, alkörmös, indigó, cochenille, kék berzsen, mályva, bodza,
áfonya és égetett czukor felismerése. A mesterséges, az aszú- és pezsgőborok. Végül a
Brix-, Hager- és Schultzeféle táblá- zatok. Mint e rövidre vont tartalomjegyzék is mutatja,
szerző kiterjeszkedett a borászati vegytan mindazon részeire, melyekre a gyakorlati
életben leginkább szükség van, s igy tanulsággal lapozhat benne minden intelligens
bortermelő. Ára keménykötésben 1 frt 50 kr.
Megrendelhető a Polacsek-féle könyvkereskedésben Temesvárott.
L.Borászati 1880 november

Miért jelenik meg magyarországi borászati lap erdélyi emlékként.? Helye
van itt mert nagyon sok erdélyi dokumentumot tartalmaz.
Kiss Károly
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ARADI GAZDA
Az Aradi Gazdasági Egylet hivatalos értesítője. Arad, 1399—1918, hav., 1918-ban
hav. kétszer. Szerk. 1899—1905: Laehne Hugó, 1905—1918: Keller Iván, 1918: Alföldy
Pál.
Az 1870-es évek elején alakult Aradi Gazdasági Egylet hivatalos lapja. Kez-detben
csak egyleti híreket közöl, később szakcikkeknek is helyet ad. Az 1910-es években s
különösen az első világháború idején az országos politika eseményeit is tárgyalja. 1918ban helyesli a Károlyi-kormány birtokpolitikáját s hivatkozik arra, hogy az egylet titkára
Laehne Hugó, a polgári forradalmi kormány földművelés-ügyi politikai államtitkára lett.
Rendszeresen foglalkozik fogyasztási és értékesítő szövetkezetek alakításának
kérdésével. Az 1900-as évek elején az Egylet keretében is alakult ilyen szövetke-zet.
1899 előtti évekből az Aradi Gazdasági Egylet Évkönyvei tanúskodnak az Egylet
működéséről.
Társlapja: Aradvármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete Üzleti Értesítője (1904—1905).
L.Mezőgazdasági I.
Aradi Gazdasági Egylet Évkönyve
Az aradi gazdasági egylet évkönyve 1883-1885-ről.” Szerkesztette dr Gaal Jenő,
egyleti alelnök. Az aradi gazdasági egylet nem ad ki egyleti lapot, hanem évkönyvben
számol be működéséről; s ezt nagyon helyesen cselekszi, mivel a legtöbb vidéki
gazdasági lap egyrészt megbénítja az egylet tevékenységét, mert az egyletnek sok
pénzébe s a titkárnak sok idejébe kerül; másrészt pedig ezen vidéki gazdasági egyleti
lapok jobbára csak a nagyobb gazdasági lapokból élősködő parasiták. Az aradi gazdasági
egylet évkönyvéből mindenki meggyőződhetik, hogy az aradi gazdasági egylet zajtalan,
de folytonos munkásságot fejt ki. Tagjainak száma ha nem is túlságos sok, de csekélynek
se mondható, és csak kivánatos lenne, ha a gazdák saját érdekükben minél nagyobb
mértékben támogatnák az egyletet. Az évkönyv összeállítása annak szerkesztőjét dicséri,
mert bárki is könnyen eligazodhatik benne és föllelheti a kívánt adatokat.
L.Könyvismertetés
ARADHEGYALJA
Szőlészeti és borászati hetilap. Borosjenő, 1904—1905 Szerk.1904—1905: Gálik
Mátyás, 1905: Viday Ferenc.
Célja, hogy az aradhegyaljai szőlősgazdákat érdekeik megvédésére tömörítse,
először csak mint olvasókat, majd mint egyesületi tagokat. Az Aradhegyaljai
Szőlősgazdák egyesülete meg is alakul. 1905. 49. sz.-mal a lap érdektelenség miatt
megszűnik.
Tartalma: rövid borászati-szőlészeti ismeretterjesztő közlemények
L.Mezőgazdasági II.
Aradvármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete Üzleti
Értesítője (1904—1905).
Arad, 1399—1918, havonta, 1918-ban havonta kétszer. Szerk. 1899—1905:
Laehne Hugó, 1905—1918: Keller Iván, 1918: Alföldy Pál. Az 1870-es évek elején
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alakult Aradi Gazdasági Egylet hivatalos lapja. Kezdetben csak egyleti híreket közöl,
később szakcikkeknek is helyet ad. Az 1910-es években s különösen az első világháború
idején az országos politika eseményeit is tárgyalja. 1918-ban helyesli a Károlyi-kormány
birtokpolitikáját s hivatkozik arra, hogy az egylet titkára Laehne Hugó, a polgári
forradalmi kormány földművelés- ügyi politikai államtitkára lett. Rendszeresen
foglalkozik fogyasztási és értékesítő szövetkezetek alakításának kérdésével. Az 1900-as
évek elején az Egylet keretében is alakult ilyen szövetkezet. 1899 előtti évekből az Aradi
Gazdasági Egylet Évkönyvei tanúskodnak az Egylet működéséről. Társlapja:
Aradvármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete Üzleti
Értesítője (1904—1905).
L.Mezőgazdasági I.
ARANYOSVIDÉK
Alcíme 1897-ig: Torda-Aranyos megye közigazgatási, közművelődési és
társadalmi lapja és a Torda-Aranyos megyei Gazdasági Egylet hivatalos közlönye.
Torda, 1891—1940, het. Szerk. 1891—1896: Weress Sándor és Borbély György.
Csak pályafutása első éveiben tekinthető mezőgazdasági szakfolyóiratnak, a
századfordulótól 1918-ig „Függetlenségi és 48-as politikai hetilap” majd az első
világháború után erdélyi magyar „Politikai és társadalmi hetilap.
L.Mezőgazdasági I.
ARS MEDICA
Az 1500-as éveket írjuk, amikor Váradi Lencsés György tevékenykedik, és
összeállítja az első magyar orvosi könyvet.Lencsés György (Gyulafehérvár, 1530–1593),
Ars Medica – Egész orvosságról való könyvéből Emberi testnek betegségiről való
orvosságok..E könyvben a gyógynövények mellett számos termesztett növényt is
bemutat.
L.Csetri
AZ ERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdé-szeti
altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Temesvár—Budapest, 1907—1920, hav. kétszer,
1916.. ápr.-tól hav. Szerk. 1907: Török Sándor, 1907—1911: Sugár Károly, 1911—1920:
Ba-logh Ernő.
A lap célja, hogy „a folyton fejlődő erdőgazdaság okszerű és céltudatos elvei-vel,
számos kérdéseivel az érdekelt szakköröket helyes alapon és módon megis-mertesse”.
Foglalkozik tehát a gyakorlati erdőgazdaság minden ágával, valamint a vadtenyésztési,
vadóvási, ápolási stb. teendők leírásával, a különböző vadászati módozatokkal. Röviden
kitér más gazdasági ágazatokra is, ismerteti az idevágó törvényeket és rendeleteket. Van
állandó „Tárca” és „Kérdések és feleletek” ro-vata.
L.Mezőgazdasági II.
Az Iskolakert
-1887 januárjától Graszel János és Horváth József szerkesztésében és kiadásában
Aradon megjelent Az Iskolakert. A népiskolai tanügy reformjátczélzó havi közlöny című
folyóirat.
-A lap feladatait ……..az alábbi hét pontban fogalmazzák meg:
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1. a népiskolát a természet törvényei szerint fejleszteni;
2. a nép vagyonosodásának alapja a népiskola, a földművelő és iparos réteg
alapvető ismereteinek átadása;
3. egyes példák átadásával a tanító, a község érdekeinek képviselete;
4. külföldi példák bemutatása;
5. törekvés arra, hogy a megyei és gazdasági egyleteknél népiskolai
szakosztály álljon fel;
6. kísérleti technológiák bemutatása, a faültetés ügyének előmozdítása;
7. a méhészet érdekének képviselete
L.Ackermanné
BIHAR
czimü N a g y v á ra d o n hetenkint kétszer megjelenő politikai, k e re s k e d e
lm i és társadalmi lap a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye Győrf f y Gyula
szerkesztése mellett, az eddig tanúsított szabadelvü iránban jövő ja- nuár hó 1 - t ő l
kezdve második évi folyamába lép.
Előfizetési árak:
E g y é v r e 1 0 frt. f é l é v r e 5 frt. é v n e g y e d r e 2 fr t 5 0 kr Az előfizetési
összegek alólirt kiadóhivatalához bérmentve küldendők. A . . B í h a r kiadó hivatala. N
ag yvárad on , Sas utcza 1 2 . sz
L.Hortobágy 1863 február 1
BIHARI GAZDA
,,Bihari Gazda" czim alatt a biharmegyei: gazdasági egylet is alapított egy egyleti
szakközlönyt, melyet az egylet buzgó titkára, Gobóczy Károly szerkeszt, Vass Jenő
közreműködésével. Ajánljuk e szakközlönyöket az érdeklődő gazdaközönség szives
figyelmébe.
L.Borászati 1880 január
Gazdasági ismereteket terjesztő lap, Biharmegye Gazdasági Egyletének hivatalos
közlönye. Nagyvárad, 1880—1886, hav. Szerk. 1880—1883: Gobóczy Károly, 1884—
1886: Patzkó György.
Tartalma: közgyűlési jegyzőkönyvek, körlevelek, az egyleti élet hírei, kiállítási
beszámolók, szakcikkek és hirdetések.
L.Mezőgazdasági I
BIHARI GAZDA
Biharmegyei Gazdasági Egyesület hivatalos lapja. Gazdasági hetilap.
Berettyóújfalu, 1930—1932, het. 3. évf.-tól hav. Szerk. Kanitz László
Tartalma: egyesületi hírek, népszerű agrárközgazdasági, agrárpolitikai közlemények.
L.Mezőgazdasági II.
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BIHARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE
Nagyvárad, .1901—1915, hav. kétszer. Szerk. 1901—1913: Weingärtner Andor,
1913: Biharmegyei Gazdasági Egyesület elnöksége, 1913. okt. 1—1915: Papp Imre.
A lap „tisztán csak a vm. mezőgazdasági érdekeinek óhajt szolgálni”; tájékoztat az
egylet tevékenységéről, de tartalmaz kisebb-nagyobb közérdekű szakközleményeket is.
L.Mezőgazdasági II.
Borosnyai Lukács János. Rövid természethistória. I-ső szakasz, a szopó állatokról. 8r.
1—50 lap.8196|-1836-1837Borosnyai Lukács János. Régi és uj Vásárhely. I I . füzet. Első ének M.-Vásárhely
piaczáról. 8r. 1—641.-1837Borosnyai Lukács János. Májusi bokréta, vagyis füvész tudomány. 8r. 1 —157 lap.
(6814-!-).-1837Borosnyai Lukács János. Rövid természethistória. I I . szakasz a madarakról. 8r. 1—95
1. ( 6 8 1 4 JA-1837Borosnyai L. János. Természet história. I I I . szakasz, a kétéltüekről. 8r. 1—16 1.-1837Borosnyai Lukács János. Természethistória: I Y . szakasz, a halakról, 1—24 1. V.
szakasz, a bogarakról, 1—56 1. V I . szakasz a nyüvekről, 1—15 1. (3342 s 8196.) - 1838Borosnyai L. János. Botanika 10 iv. Lásd 1837-1843L.Koncz
CSÍKI GAZDA
A Csíkmegyei Gazdasági Egyesület közlönye. Csíkszereda, 1903, hav. Szerk. T.
Nagy Imre. E.: Gazdasági Értesítő (ld. 1. köt. 96. tétel
L.Mezőgazdasági II.
Szőke Mihály az 1902-es Csíki Gazdában folytatásban közölt, talajműveléssel
kapcsolatos cikkében érdekes megjegyzéseket tett a vaseke használatról .
L.Roth András
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Az 1911-es évben jelent meg az első hétfalusi könyvnaptár is, a Csángó
GazdákNaptára. Dr. Renznek Mihály, a hosszúfalusi gazdasági és ismétlőiskola
igazgatója szerkesztésében számos gazdasági és közérdekű írást tartalmazott.
Beköszöntő
Legelsőben is vázolni kívánom, hogy mi indított a „Csángó Gazdák
Naptára”szerkesztése, illetve kiadására. Láttam, hogy a gazda emberek szívesen
vásárolnak naptárt, s a mi abban van, figyelmesen átolvasgassák. Tanulmányozva a ma
már gomba módra szaporodó naptárakat, arra a meggyőződésre jutottam, hogy a napok és
vásárok nyilvántartásán kívül vajmi keveset tanul belőle az ember. Valamint más és más
eszköz kell a különböző foglalkozási ágak űzéséhez, éppen úgy más és más naptárt kell a
különböző foglalkozású emberek kezébe adni.
A jelen naptárunkat a kisgazdák és más mezőgazdasággal foglalkozó egyének
számára adjuk ki. Jövendőt nem jósolunk, inkább a múltra és a jelenre tekintünk és annak
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fogyatékosságait óhajtjuk pótolni.A mindennapi életben számtalanszor vagyunk
kénytelenek tapasztalni, hogy egyes dolgokban a kisgazda (de még a nagy is) milyen
járatlan. Naptárunk gazdasági része oly dolgokat ölel fel, a melyet mindenkinek, a ki
egyszer magát valamelyes gazdának akarja tartani, feltétlenül tudnia kell. Naptárunk
ugyan nem kizárólagosan gazdasági tartalmú, hanem van benne egyéb hasznos és
mulattató rész is.
Legtöbb naptár, mikor már december 31-ikét is elmutatta, tűzbe kerül. Azonban
naptárunkkal egy oly könyvet adunk az igen tisztelt olvasó közönség kezébe, a melyet
nem szabad megsemmisíteni, mivel tartalmában van olyan örökéletű, a mely nem
december 31-ikéig mutatja az időt, hanem a haladás és fejlődés örökéletű alapjait is
tartalmazza. Éppen azért a naptár összeállítása olyan, hogy év végén a gazdasági rész, ha
kell kivehető és megőrizhető. Naptárunk oly célzattal indult meg, hogy évenként,
apártoláshoz mérten, fejlődni és nagyobbodni fog. A gazdasági rész mindig kivehető lesz
és a több éven keresztül egybegyűlt anyag, egy gazdasági könyvtárt fog alkotni. Egy pár
éven keresztül össze fog gyűlni az az anyag, a mit minden gazda embernek feltétlenül
tudnia kell. Igaz, ezen tudnivalók a szakkönyvekbenfel vannak dolgozva, azonban azok
megszerezhetése egy kis gazdának nem áll módjában.
Meg vagyunk győződve, hogy lesznek naptárunknak fogyatékosságai is, de ezt az
igen tisztelt olvasó közönség szíveskedjék elnézni és tekintse azt a célt, amit szolgálni
kívánunk. Naptárunk terjedelme több gazdasági rész felvevését nem engedte, de egyelőre
ez is elég, ha siket fülekre nem talál. Évről-évre fogaz anyag szaporodni. Rómát sem egy
nap építették.
Kérem az igen tisztelt gazda közönséget, hogy szíveskedjék ezen vállalatunkat jó
akaratúlag támogatni és minél szélesebb körben terjeszteni. Naptárunk felkarolása
buzdítani fog a jövőre nézve,hogy fokozatos, minél tartalmasabb és terjedelmes művet
nyújtsunk gazdaközönségünknek. Naptárunk felkarolása és terjedése fokmérője lesz
különben annak is, hogy népünkben mennyi van meg az akaratés jóindulat a
mezőgazdasági kultúrában való haladásra. Én tudom, és meg vagyok győződve, hogy
népünkben meg van a hajlam a fejlődésre és mivelődésre.Ha naptárunk hozzájárul bármi
tekintetben a közmivelődés fejlesztéséhez, akkor megszereztük azt az erkölcsi győzelmet,
a mi fáradságunkat jutalmazni fogja.
Dr. Reznek Mihály.
L.Hétfalu honlapja 2006 július 28
DEÉSI KIÁLLÍTÁSI EMLÉKLAP
Dés, 1879, naponként. Szerk. Havas Gyula.
Megjelent a Szolnok-Dobokamegyei Gazdasági Egylet által rendezett mezőgazdasági kiállítás és vásár alkalmából.
L.Mezőgazdasági I.
DÉLMAGYARORSZÁGI GAZDA
Köz- és mezőgazdasági lap. A Temesvármegyei Gazdasági Egyesület és a
Délmagyarországi Mezőgazdák Szövetkezete hivatalos közlönye. Temesvár, 1908—
1910, hav. kétszer. Szerk. Bászel Elek.
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Tartalma: rövid szakcikkek, egyesületi ügyek, hivatalos közlemények, mun-káskínálat és kereslet, kis hirdetések. Állandó német nyelvű rovata a „Deutscher Teil
L.Mezőgazdasági II.
DÉLVIDÉKI FOXTERRIER KLUB” ÉRTESÍTŐJE
Újarad, 1914—1915, rendszertelenül. Szerk. S. Kovách Sándor.
A „Délvidéki Foxterrier Klub” lapja. Beszámolók a klub életéről. A külem-bírálati
eredmények és díjazások ismertetése. Hirdetések
L.Mezőgazdasági II.
Disertatio de agris firmandis et arandis pro M.Principatu Transilvaniae
elucubrate. -ez Fridvalszky János a kolozsvári katolikus Academia tanárának
beterjesztett pályázati dolgozata a talajművelésről és trágyázásról. Ez az első Erdélyben
megjelent mezőgazdasági szakmunka.
L.Csetri
EGYLETI ÉRTESÍTŐ
-Dobokamegyei Gazdasági Egylet hivatalos közlönye. Dés, 1888—1817, hav.
Szerk. 1888—1813: Szemmáry József, 1914: Nagy Endre, 1915—1916: Papp Géza,
1917: Várady Mihály.
A Szolnok-Dobokamegyei Gazdasági Egyesület 1878-ban alakult. Tagjainak
létszáma közlönyének fennállása idején 300 körül mozgott. A közlöny rovatai: Egyesületi
ügyek, Földművelés és zöldségtermesztés, Állattenyésztés és gyógyászat, Gyümölcsészet,
szőlészet és borászat, Különfélék, Szakirodalom, Kérdések, feleletek és hirdetések.
L.Mezőgazdasági I.
ERDÉLYI GAZDA
Az Erdélyi Gazdasági Egylet közlönye. Kolozsvár, 1869—1918, 1920—1944,
megjelent 1869—1872: hav. kétszer 1873—1894: het., 1895—1898: hav., 1899—1918:
het., 1920—1931: hav. kétszer, 1932—1944: hav. Szerk. 1869: Timár Károly és Szabó
Sámuel, 1870: Farkas Albert és Szabó Sámuel, 1871: Gamauf Vilmos és Szabó Sámuel,
1872: Gamauf Vilmos, 1873: Gamauf Vilmos és Vörös Sándor, 1874—1889: Gamauf Vilmos, 1890: Gamauf Vilmos, Bodor László és Szakáts Péter, 1891—1894: Szakáts Péter,
1895: Vinczenti Károly, 1896—.1918: Tokaji László, 1920— 1922: Szádeczky Lajos,
1923—1936: Török Bálint, 1936—1940: Teleki Ádám, 1940—1944: Demeter Béla.
Az első szerkesztő feladatát „az erdélyi középbirtokos osztály számára lehető
népszerű nyelven írt tanulságos gazdasági lap szerkesztésében" látja.
Tartalma: az Erdélyi Gazdasági Egylet közgyűlési jegyzőkönyvei, körlevelei és
működésének egyéb — a tagsággal közlendő — megnyilvánulásai, szakcikkek gazdasági
gépészet területéről, gazdasági tudósítások, lapszemle, könyvismertetés, jogi tanácsadó,
időjárás, terményárak. A századfordulóig más erdélyi gazdasági egyesületek (TordaAranyosi Gazdasági Egyesület, Küküllőmegyei Gazdasági Egylet, Szász Gazdasági
Egylet, Erdélyi Pinceegylet stb.) működéséről is beszámol. Később ezek az egyletek
elmaradnak, amint az erdélyi szaksajtó számban gya-rapodik. Rendszeresen közli a
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kolozsmonostori gazdasági tanintézet híreit.
1899-től 1912-ig egyúttal az Erdélyrészi Gazdatiszti Egyesület hivatalos közlönye. 1907—1912. években pedig alcíme a következő szélesebb körű feladatáról ad
számot: „Köz- és mezőgazdasági hetilap, az Erdélyi Gazdasági Egylet, az Erdély-részi
Gazdatiszti Egyesület és az Erdélyi Kertészeti Egyesület hivatalos közlönye." 1912-től
ismét csak az Erdélyi Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye.
1940—1944 között, mikor Észak-Erdély Magyarországhoz, Dél-Erdély Romániához tartozott, az Erdélyi Gazdasági Egyesület működési területe is ketté vált. Ez években
Nagyenyeden is jelent meg E. G. c. folyóirat. A kolozsvárit Demeter Béla, a nagyenyedit
Teleki Ádám és Nagy Endre szerkesztették.
1918-ig elsősorban a középbirtokosság lapja, utána az erdélyi magyar gazdatársadalom érdekeinek egyetemes képviselője. Ez utóbbi korszakban sokrétűbb, hisz
szélesebb körű igényeket kell kielégítenie.
1869 előttről Az Erdélyi Gazdasági Egylet Évlapjai c. évkönyvek tájékoztatnak :az
Egyesület és Erdély gazdasági kérdéseiről.
1936—1937-ben Gazda címen jelent meg.
Társlapjai: Erdélyi Gazdaságtörténeti Szemle, Méhészeti Közlöny, Kisállattenyésztő.
L.Mezőgazdasági I.
„Erdélyi gazda/ Kolozsvárt, az erdélyi gazdasági egylet hivatalos közlönye, X.
évfolyam, szerkeszti Gamauf Vilmos, megjelenik hetenkint egyszer egy-egy iven, tagok
díjtalanul nyerik, nem tagoknak egész évre 2 frt.
L.Borászati 1878 január
AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI EGYLET HAVI FÜZETEI Népszerű közlöny Erdély
gazdasági viszonyai érdekében. Kolozsvár, 1856—1857. Szerk. Finály Henrik.
„Az Erdélyi Gazdasági Egyesület e füzetek megindításával" — írja a Beve-zető —
„állandó közlönyt kíván magának alapítani, mely által a gazdaközönség-gel az eddiginél
gyakrabban érintkezhessék, s egyfelől saját nézeteit, eszközléseit, és a m. kormány
gazdaságra vonatkozó rendelvényeit, valamint a külföld viszo-nyinkra alkalmazható
tapasztalásait is mezőgazdáinkkal tudathassa; másfelől sa-ját részvényeseinek s más
elméletileg mívelt vagy a gyakorlati téren egyben más-ban kitűnő gazdáknak véleményeit
és gondolkozását megérthesse, közhasznúvá tehesse."
Tartalma: tanulmányok a mezőgazdaság minden területéről, beszámoló az egy-leti
életről. A folyóiratot — melyet az Erdélyi Gazda elődjének tekinthetünk — kiegészí-tik
az azonos években és később megjelent „Az Erdélyi Gazdasági Egylet évlapjai".
L.Mezőgazdasági I.
ERDÉLYI GAZDASÁGTÖRTÉNETI SZEMLE
Az Erdélyi Gazda melléklete. Kolozsvár, 1897—1898, év. hatszor. Szerk. Tokaji
László.
Néhány kisebb gazdaságtörténeti tanulmány mellett elsősorban forrásközléseknek
adott helyet. Legtevékenyebb munkatársa Kuszkó István
L.Mezőgazdasági I.
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Erdélyi Gazda –
1. Az Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE, 1939-től Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet,
EMGE) hivatalos lapja, mezőgazdasági folyóirat. Alapították Kolozsvárt 1869-ben.
Eredetileg kéthetenként, olykor hetenként, 1920 után rendszeresen havonként egyszer
jelent meg. 1918 októberétől 1920 júniusáig megjelenése szünetelt. Célja a korszerű
mezőgazdasági ismeretek terjesztése, a falu életének vizsgálata, a lapkiadó egyesület
mozgalmi életének tükrözése. Alakja, terjedelme és példányszáma a laptulajdonos
egyesület 1936-os demokratikus átszervezése után jelentősen növekszik. Főszerkesztője
megjelenésétől Szádeczky Lajos, majd 1920 júniusától 1936 áprilisáig Török Bálint,
1936-tól 1942-ig Teleki Ádám, 1943-tól 1944-ig Demeter Béla (1944. okt. és nov.
havában megjelenése szünetel, az 1944. decemberi számon főszerkesztő nem szerepel). A
szerkesztésben 1936-tól kezdve egy 35-40 tagú szerkesztőbizottság működött közre. Az
egyes rovatok legtermékenyebb főmunkatársai 1920 és 1944 között: Antal Dániel,
Bikfalvi Ferenc, Bodor Kálmán, Farkas Árpád, Konopi Kálmán, Kós Balázs, Kós Károly,
Kuthy Sándor, Nagy Endre, Nagy Miklós, Páter Béla, Ritter Gusztáv, Seyfried-Szövérdi
Ferenc, Szeghő Dénes, Szentkirályi Ákos, Tóth Tibor, Veress István.
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A lap szakirodalmi tevékenysége jelentős: 1944-ben már 61 000 példányban jelent
meg, s szinte valamennyi erdélyi faluba eljutott, ahol magyarul olvastak. Könyvsorozat
kiadásával is próbálkozott (Az Erdélyi Gazda Könyvtára), de művelődéspolitikai
jelentősége inkább az évi mellékletként megjelenő Az Erdélyi Gazda Naptárának volt,
amely a mezőgazdasági tárgyú írásokon kívül sok szépirodalmi és tudománynépszerűsítő
anyagot közölt. Míg a naptárt még 1947-ben is kiadták, az ~ utolsó, összevont 1-3. száma
Kós Balázs szerkesztésében 1945. április 20-i keltezéssel jelent meg. Önálló mellékletei:
Hangya (1920-25),Méhészeti Közlöny (1922-27), A Gazda Jogi Melléklete (1937-39)
és Kisállattenyésztő (1939).
2. A bécsi diktátum után Erdélyi Gazda néven adták ki 1941. jan. 1-től kezdve a
dél-erdélyi EMGE-szervezet hivatalos lapját is. Jellege és tulajdonosa ugyanaz, mint a
kolozsvári hasonló c. lapnak, anyaga azonban eredeti. Mindvégig Nagyenyeden nyomták,
a körülményektől függően hol havonta, hol kéthetenként, majd 1943-ban hetenként jelent
meg a kolozsvári kiadással azonos évfolyamjelzéssel, de saját számozással.
Főszerkesztője 1942 januárjáig ugyancsak Teleki Ádám, mint Kolozsvárt, 1942 júniusától
megszűnéséig Nagy Endre, a csombordi gazdasági iskola igazgatója. Tényleges
szerkesztője Kacsó Sándor. Az ő jelenlétéből eredően kibővült és jelentős szerephez jutott
a lap "Szellemi életünk" c. része, mely céltudatosan népszerűsítette a magyar klasszikus
és az újabb népi irodalmat, közölte Kacsó Sándor és Vita Zsigmond irodalmi cikkeit,
Bitay Pál, Donáth László, Horváth Jenő, Szemlér Ferenc, Szepesi Nits István és mások
verseit, novelláit, jegyzeteit. A lap megjelenése 1942. szept. 15-től 1943. ápr. l-ig
szünetelt; 1944 tavaszán megszűnt.
Nagy Miklós: Eke és toll. Korunk Évkönyv 1974. 151-63.
-A 2-4 lóerős, szöges cséplőkészlet, a 4-12 lóerős, sínes, hosszú szalmarázóval,
nagy felületű rostákkal, árpahéjazó és választó hengerrel rendelkező gőzcséplőgép, a
különböző (fa-,szén- és szalma) fűtés gőzmozdonyok, az 1-2 lófogatú szénagyűjtő,
sorvető- és szórva vetőgépek reklámjainak az Erdélyi Gazda is helyet adott
-Az Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE) 1875-ben Jankó Vincét bízta meg Vörös
Sándorral együtt, hogy az eszköz és gépkiállítások elbírálásához alkalmazható eljárást
dolgozzanak ki, azt küldjék meg előzetes megvitatásra a gazdasági egyesületekhez, majd
terjesszék be végleges elfogadás végett ezen alapszabályzatokat.
L.Roth András
-Nem mulaszthatjuk el t. olvasóinkat, kik rendesen a mezőgazdaság többi ágaival is
foglalkoznak, arra figyelmeztetni, hogy az erdélyi gazdasági egylet igazgató
választmánya f. évi január hó 11-én tartott ülésében elhatározta eddig két hetenkint
megjelenő szakközlönnyét, az „Erdélyi gazdát " heti lappá alakitani át és daczára a
majdnem kétszeres költségnek, tagjainak ezután is ingyen,előfizetőink pedig a z eddigi ár
mellett fogja megküldeni. Az előfizetés egész évre 4 frt, fél évre 2 frt, mely Kolozsvárra,
az „Erdélyi gazda" kiadó hivatalába küldendő be.
L.Borászati 1873 január
-Az „Erdélyi Gazda" 3- ik száma a következő érdekes és változatos tartalommal
jelent meg:A melegágyak s azok készitése módjáról.- Az erdélyi magán erdöbirtokok
kezelése.- Az istállók világítása.- A sáfrány termelésről.- A hízó marha és borjuk
nyírásáról.- Miként nő a növény gyökere?- A juhtrágya kezelése.- A hold és a plánéták
284

befolyásaaz időjárásra. - Eszközfa. -Milyen meleg legyen az istálóban? Az okszerű
borászat népszerű vezérfonala (könyvismertetés) - Értesítés. - Kimutatás. –Helyreigazítás
.- Mellékletünk- Piaci árak. - Hirdetések. - Külön mellékelve: Egyleti mozgalmak :
Közgyűlés 1877 jan. 7-én. - Választmányi ülés 1877 január 15-én. Előfizethetni
Kolozsvárt
L. Nemere 1877 január 24
-Az „Erdélyi Gazda" 4-ik száma a következő érdekes és változatos tartalommal
jelent meg :Gazdasági állapotaink eredete.
-A Mezőség befásitása és az erdő törvényjavaslatban tervezett erdőfelügyelők.
-A composzt trágya. -Mit csinál a phvlloxera?
-Beszélgetés a tyúkok tojási képességéről",-Sója-bab mint új gazdasági növény.
-Lentermelésünk érdekében.
-Egyleti mozgalmak : Vál. űlés 1877. január 20-án. — Felhívás és kérelem hazai
szőlészetünk és borászatunk érdekében. — Piaci árak. Hirdetések.
L. Nemere 1877 január 31
Az „Erdélyi Gazda" 52- i k száma a következő érdekes és változatos tartalommal
jelent meg:
A magyar kis birtokosok földhitel egyesülete. –A ló ledöntése. Szakács Péter. -A
condensált mustról.
-A fűtésre használt fanemek tüzelő ereje és értéke. Berde Ferenc.
-Erdélyi boraink vegyelemzése Angliában.
-Az erdők befolyása. –Miként kell a lépeket a holt méhektől megtisztítani?- Piaci
árak.
- Hirdetés.
Előfizethetni Kolozsvárit a kiadó hivatalnál, félévre 2, egész évre 4 frtal
L. Nemere 1878 január 3
Erdélyi Gazda. Köz- és mezőgazdasági havi folyóirat.
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye. Szerkeszti: Tokaji László
titkár. Előfizetési ár egész évre 3 frt.
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület havi folyóirata tetemesen kibővített és czélszerüen
összeállított gazdag tartalommal, jelent meg az új évre. Eredeti közleményeket a
mezőgazdaság minden köréből dr. Hutyra Ferencz, Imreh Lajos, Deák Ignácz, Jakab
László, Csontos Miklós, Monostori Károly, és dr. Szentkirályi Ákos tollából közöl;
ezenkívül számos apró szakközleményt, irodalmi és lapszemlét, valamint az Erdélyi
Gazdasági Egyesület működését ismertető czikkeket. A folyóiratot kiegészíti az „Erdélyi
Gazda" rendes melléklete az „Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle", mely a régi
történelmi Erdélyország gazdasági viszonyait van hivatva ismertetni és az azon korból
irott gazdaságtörténelmi emlékeket közölni. A folyóirat úgy belső tartalmánál, mint külső
kiállításánál fogva méltó az előkelő egyesülethez,, a melynek hivatalos kiadványát
képezi..
L.Köztelek 1897 január 9
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Megjelent a „Gazda” jogi mellékletének harmadik száma szerkeszti dr Asztalos
Sándor ügyvéd. A jogi melléklet ismerteti a mezőgazdasági kamarák szervezéséről és a
mezőgazdasági hitelintézetről szóló törvényeket.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
Erdélyi Barázda – a Földmíves Szövetség lapja.
Marosvásárhelyt jelent meg 1920-tól 1928-ig. Felelős szerkesztője Gáspár József,
az utolsó évben Kovács Elek. Mezőgazdasági cikkeket és beszámolókat közölt a
gazdakörök munkájáról. Szakmunkatársa Dezső Jenő, Drexler Béla, Mikó László, Orbán
Balázs, Szabó György. Támogatja az OMP hivatalos vezetőségével szemben álló
csoportokat, elsősorban Bernády György politikáját. Kisgazdák – így Angi Balázs és
Bárdos Péter – cikkei rendszeresen megjelennek a lapban. Művelődéstörténet és
népművelés szempontjából értékesek heti beszámolói a falu művelődési életéről
(ünnepek, műkedvelés, előadások, ifjúsági körök). Irodalmi rovatában Ady, Erdélyi
József, Somlyó Zoltán, Kozma Andor, Szabolcska Mihály, Erdős Renée versei mellett
Eminescu és Emil Isac verseit, Móra Ferenc mellett Nagy Dániel és a fiatal Wass Albert
elbeszéléseit népszerűsíti. Rendszeresen publikál verseket az erdélyi irodalom második
vonalába tartozó költőktől (Adorjáni Zoltán, Ady Mariska, Bácsy Tibor, Elekes György,
Farcádi Sándor Áron, Földes Zoltán, Mael Ferenc, Mihály László Barna, Szigethy
Ferenc). A népi művelődési törekvéseket segíti elő versírással kísérletező parasztok,
gazdászok és falusi értelmiségiek írásainak közzétételével.
L. RMIL
-1870-ben Gazdasági Értesítő, a temesvári gazd. egyesület közlönye. Kiadó-szerk.
Mokry István, 1872 végén megszűnt .
Erdélyi Gazda:
Ebben a folyóiratban közli, megőrzésre
javasolva
a következő erdélyi
almafajtákat, Nagy Ferenc 1873-ban:,Batul,Mádai kormos,Pojnyik,Magyar tángyér, Piros
és Csíkos gyógyi,Káposzta,Bánffy Pál, Hosszú és kurta szárú páris, Zöld páris, Fejér
páris, Páris mássa, Márkodi nőzsér, Mosolygó alma
L. Nagy -Tóth Ferenc
Erdélyi Gazdák Magértékesítő Szövetkezet által létesített magtisztító telep céljaira
államsegély
-1944-„Szövetség” Gazdasági Hitelszövetkezetek központja burgonyakeményítő és
szörpgyár felállításához kamattámogatást kér-1944-Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület államsegélye-1944-Erdélyi Gazdák Állatértékesítő Szövetkezet államsegélye-1944-Erdélyi Gazdák Állatértékesítő Szövetkezet kérelme az erdélyi állatértékesítés
megszervezésére 250.000 pengő államsegély iránt.-1944L.M.O.L.
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A Gazdasági Értesítő. A temesvári gazdasági egyesület közlönye (1870-72).
Megjelent 1870-től 1872 végéig, havonkint kétszer, 1. és 15-én, negyedrét alakban,
minden száma nyolcz oldalon, két-két hasábbal. Felelős szerkesztője és kiadótulajdonosa
volt Mokry István; nyomatott Diemer Károlynál. Ára egy évre 5 frt. Az első évben
vegyes, magyar-német nyelvű folyóirat volt, de 1871-től kezdve kizárólag magyar
nyelven jelent meg.
- Magyar kiadása is volt 1877-től, Magyar Méh címen.
- 1894-ben: az Állatvédő. Az Állatvédő-Egyesület hivatalos lapja. Szerk. voltak az
elnökök és titkárok.
L.Mezőgazdasági II.Temesvári sajtó.
ERDÉLYI MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET, V. KERÜLET, CSÍK- ÉS
HÁROMSZÉK VÁRMEGYÉK KIRENDELTSÉGE
Háromszék Vármegyei Gazdasági Egyesület és Szakosztályai Gazdasági Értesítője.
Sepsiszentgyörgy, 1942—1943. Felelős kiadó: Séra István.
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Az „Erdélyi Gazda” (Id. 1. köt. 58. tétel) társlapjaként jelenik meg a G. É.,
amelyben „leközlünk minden megyei és helyi vonatkozású, de közérdekű közle-ményt”,
olvassuk a bevezetőben.
L.Mezőgazdasági II.
Erdélyi méhészeti könyvek:
- Horhi Miklósnak, I. Rákóczi György méhészmesterének kézirata, 1646 körül
íródott és valószínűleg nyomtatásban is megjelent, ez az ún. Nagyváradi Méhészkönyv
- Pálfi Lőrinc: Erdélyi méhecske (Kolozsvár, 1762)
- Szigeti Gyula: Méhész könyv (Nagyenyed, 1763)
- Széki Vesmás Márton: Erdélyi méhes kert (Kolozsvár, 1774)
L.Magyar Néprajzi Lexikon
KOLOZSVÁR, 1917. MÁJUS HÓ. XXXII, ÉVFOLYAM, 5. SZÁM.
MÉHÉSZETI KÖZLÖNY
AZ ERDÉLyRÉSZI MÉHÉSZ EGYESÜLET, A TISZÁNTÚLI MÉHÉSZEGYESÜLE
T ÉS AZ UDVARHELY VÁRMEGYEI MÉHÉSZEGyLET
HIVATALOS KÖZLÖNVE
Felelős szerkesztő : Győrfi István.Társszerkesztök :a Tiszántúli egyesület részéről
az Udvarhelyvármegyei egyesület
Takács Gyula egyesületi, titkár , Gál Imre egyesületi, titkár
ERDÉLYI NÉPLAP
Az erdélyi kisgazdák, kisbirtokosok, kiskereskedők és kisiparosok érdekeit
szolgáló lap. Marosvásárhely, 1912, het. Szerk. Mika Ottokár.
„Főtörekvésünk pedig oda fog irányulni, hogy előkészítsük a kisembereket a városi
és törvényhozói életben való érvényesülésre, ahol eddig teljesen figyelmen kívül voltak
hagyva. Ezt a célt szem előtt tartva egy olyan lapot akarunk a nép kezébe adni, amely az
erdélyi nép műveltségének, szellemi színvonalának megfelel
L.Mezőgazdasági II.
ERDÉSZETI UJSÁG
Szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére. Szászsebes, 1896—1911,
het. Szerk. Podhradszky Emil.
Legfőbb célja és hivatása a szétszórt erdészeti személyzetet szellemileg összehozni.
Rovatai: Erdészeti ügyek, A nagyvilágból, Különfélék, Hasznos tudnivalók (e
rovatban növénytermesztési és állattenyésztési ismereteket is nyújt), Vadászati rovat,
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Napi híreik, Tárca, Adomák, Levelezés, Pályázati hirdetmények, az Országos Erdészeti és
Vadászati Altiszti Nyugdíj és Segély Egyesület hírei. E.: Erdőőr
L.Mezőgazdasági I
ERDŐŐR.
Szak- és társadalmi lap az erdészeti altiszti személyzet részére. Szászsebes, 1894—
1896, hav. kétszer. Szerk. Podhradszky Emil.
Az E. „a tekintélyes számú erdőőri testület érdekeit lesz hivatva szolgálni, mely
okból, míg egyrészt az erdőőri szakmába vágó közleményeket fog hozni, másrészt tág
teret nyitand a mulattató s a mellett erkölcsnemesítő közleményeknek. Ezen-kívül az apró
hírek rovatában közölni fogja az országban előforduló nevezetesebb eseményeit.
L.Mezőgazdasági I.
Falvak Népe –
1. Földművesek és falusi szegények hetilapja. Megjelent 1932. szept. 30-tól 1933.
márc. 19-ig Kolozsvárt. Szerkesztette Demeter János. Az első, kommunista irányítás alatt
álló nemzeti forradalmi irányzatú lap, amely szembefordult az OMP politikájával, s
ugyanakkor harcot folytatott a román burzsoá pártok nemzetiségelnyomó politikája ellen.
Cikkeket közölt az úri magyar bankok lelkiismeretlen uzsoraüzérkedése, a csendőr- és
adóterror, a nyugdíjasok nyomora s a börtönrendszer ellen, megírta a tanítók kálváriáját.
Bár elsősorban a falu átalakuló gazdasági, társadalmi és politikai életében vállalt
mozgósító szerepet, rendszeresen jelent meg benne szépirodalmi anyag is: Ady, József
Attila, Illyés Gyula, Erdélyi József, Méliusz József verseit, Tamási Áron s – Gyökér
István álnév alatt – Nagy István több elbeszélését közölte. Munkás és paraszt fiatalokat
buzdított írásra, s támogatta irodalmi kísérleteiket. Utolsó számát elkobozták, s további
megjelenését is betiltották.
(J. L.)
2. 1945. nov. 18-án indult újra Kolozsvárt a ~ az MNSZ kiadásában mint a
romániai magyar földművesek lapja. Előbb félhavonként, majd 1948. szept. 10-től
hetenként jelent meg százezres példányszámban. Az új folyamot főszerkesztőként Kacsó
Sándor jegyzi, a szerkesztést az első években Asztalos István, Horváth István és Kós
Balázs végzik. 1950-től Sütő András a főszerkesztő, s Herédi Gusztáv, Katona Szabó
István és Román Viktor belső munkatárs. Bár, mint elődje, a falu közügyeithelyezi
előtérbe, jelentős szerepe volt az induló irodalmi életben is, olyannyira, hogy kezdetben
minden szám megjelenése irodalmi eseménynek számított. Asztalos István, Horváth
István, Kacsó, Sütő nem csupán közügyi fogantatású írásokkal, hanem szépírókként is
jelen vannak hasábjain. Rendszeres külső munkatárs ebben az időben Balogh Edgár,
Csehi Gyula, Gaál Gábor, Kiss Jenő, Kós Károly, Létay Lajos, Nagy István, Szentimrei
Jenő, Tamás Gáspár. Tájékoztató történettudományi rovattal László Gyula jelentkezik.
A megújhodott lap tevékeny szerepet vállalt a korszerű mezőgazdasági ismeretek
terjesztésében, segítette a paraszti lakosság bekapcsolódását a demokratikus
közigazgatásba, s utat tört a szövetkezeti gondolatnak, ébren tartva a munkássággal való
összefogás eszméjét. Kós Balázs érdeme, hogy széles fronton sikerült bevonni a munkába
az agrárszakírókat is: Antal Dániel, Bikfalvy Ferenc, Kozán Imre, Kőnig Miklós, Mezei
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Sándor, Mózes Pál, Nagy Miklós, Opra Pál, Pap István, Szeghő Dénes, Szövérdi Ferenc,
Veress István szakcikkei tűnnek fel a lapban, legtöbbjük a 70-es években is munkatárs.
Sok történt a népi műveltség értékeinek tudatosításáért, valamint a magyar irodalmi
műveltség terjesztéséért, s fordítások közlésével román írók munkái is szélesebb
körökben váltak hozzáférhetővé.
1951 júniusában a szerkesztőség Bukarestbe költözött, s a lap 1952. júl. 1.
óta Falvak Dolgozó Népe címmel jelenik meg. Az 50-es években főleg a mezőgazdaság
szocialista átalakításának problémáival foglalkozott. Főszerkesztője 1954-ig Sütő András,
utána Kahána Sámuel, Mag Péter, Hegedűs Mihály. 1959 elején szerkesztését és kiadását
az Előre gondjaira bízták, s kerek egy évtizeden át főként fordításokból és az Előre
rovataiból juttatott anyagokból állították össze. Önálló lapszerkesztésre – egy a Blénesi
Ernő nevéhez fűződő rövid szakaszt leszámítva – kilenc éven át nem került sor. 1968
tavasza új szakaszt nyitott a lap életében. Simonka László vezetésével, aki hamarosan
mint az Előre főszerkesztő-helyettese felelt a lapért, fokozatosan újjáépült a
szerkesztőség, ugrásszerűen növekszik a külső munkatársak száma, a példányszám pedig
háromezerről tízezren felülre emelkedik. Helyzetfeltáró riportok, a nemzetiségi öntudatot
ébresztő publicisztikai írások mellett a mezőgazdasági szakműveltség forrásául szolgáló
tanulmányok és agrár vonatkozású jegyzetek eredeti közlésével sikerült újra a
népszerűséget visszaszerezni.
A mezőgazdasági rovatot 1974 közepéig Nagy Miklós vezette, nevéhez fűződik a
lap négyoldalas szakmellékletének, a *Mezőgazdasági Útmutatónak a szerkesztése is
(1971-74). A néphagyományok feltárását végző, a népi műveltség értékrendszerét
tudatosító, valamint az irodalmi, zenei, képzőművészeti és tudományos ismeretek
terjesztését szolgáló közművelődési rovat szellemi szervezője ugyanebben az időszakban
Cseke Péter. A lap riportjait, elemző cikkeit, közügyi jegyzeteit Gy. Szabó Gyula, Zágoni
Attila, Hajas István, Bazsó Zsigmond, Muzsnay Árpád és 1978-tól Ferencz S. István írja.
1974 elejétől a lap a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium, a Mezőgazdasági
Termelőszövetkezetek Országos Szövetsége és a Fogyasztási
Szövetkezetek Országos Szövetsége kiadásában jelenik meg az Agricultura Socialistă c.
hetilapéval közös szerkesztőségi vezetés alatt, önálló költségvetéssel. Főszerkesztő
Nicolae Simionescu, felelős szerkesztő Simonka László. A lap újabb akciói közül
kiemelendő egy zerindi (1974) és egy homoródszentmártoni képtár kezdeményezése
(1979). A megjelent sorozatok közül külön kiadványként hasznos kézikönyvvé vált Nagy
Miklós két munkája, a Pillantás a világ mezőgazdaságára (1975) és az Állattenyésztés a
nagyvilágban (1978), továbbá Lőrinczi László gazdászé, a Baromfiudvar (1977). A
riporttermésből Cseke Péter és Zágoni Attila állított össze antológiát (Kötések
sodrában, 1979).
L. RMIL
Fekete Pál
— Beküldetett . — A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere . — Az
erdélyi gazd. egylet által 35 aranynyal jutalmazott pályamunka, tizenhat kőnyomatu
ábrávál. Irta és kiadta Fekete Pál, az erdélyi országrész szőlészeti vándortanára. —
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Kapható Stein Jánosnál Kolozsvárott. — Ara 80 kr. o. é. Ajánljuk a bortermelő
közönségnek — főleg kik karikás mivelés-módot követnek — figyelmébe
L.Borászati 1877 május
GAZDA
Kolozsvár, 1936—1937. Szerk. Török Bálint. E. és U.: Erdélyi Gazda (Id. I. köt.
58. tétel).
L.Mezőgazdaság II.
GAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ
A Csíkmegyei Gazdasági Egyesület közlönye. Csíkszereda, 1885—1903, hav.
Szerk. T. Nagy Imre.
Tartalma: közgyűlési jegyzőkönyvek, egyesületi hírek, szakcikkek (Jó taná-csok,
Hasznos tudnivalók), szépirodalom. U.: Csiki Gazda.
L.Mezőgazdasági I.
GAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ
A Temesvári Gazdasági Egyesület közlönye. Temesvár, 1870—1886, hav. kétszer.
Szerk. Mokry István és Graffay Kálmán.
Hivatalos részében közli a Temesvári Gazdasági Egyesület és a Temes-Begavölgyi Vízszabályozási Társulat közgyűlési jegyzőkönyveit, a nemhivatalos részben
szakcikkeket, terményárakat és vegyes közleményeket találunk
L.Mezőgazdasági I.
GAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ
mint a „Szamos" melléklapja, A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos
közlönye. Szatmár, 1885—1895, het. Szerk. Kótai Lajos.
Két részre oszlik: 1. Hivatalos közlemények: ülési jegyzőkönyvek, felsőbb rendeletek, hirdetések, 2. Nemhivatalos közlemények: mezőgazdasági és természettudományi szakcikkek, a szatmári piac árai, színészet, szépirodalom.
Megjegyzendő, hogy a főlap a Szamos is a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos
közlönyének nevezi magát.
L.Mezőgazdasági I.
GAZDASÁGI FIGYELMEZŐ
Mezei gazdasági hetilap, Máramaros Vármegyei Gazdasági Egyesület közlönye. A
„Mármaros" melléklapja. Mármarossziget, 1873—1874. Szerk. Visky K. Bálint.
Tartalma: hivatalos közlemények és szakcikkek
L.Mezőgazdasági I.
Gazda Újság
– Kolozsvárt 1936. máj. 30-tól 1940. aug. 11-ig eleinte havonta háromszor, 1938tól fogva kétszer megjelenő folyóirat. Noha mező- és kertgazdasági, valamint népművelő
jellegű szakközlönyként indult, irányvonalát már ekkor az OMP-vel szemben álló kritika
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jellemezte. A II. évfolyamtól kezdve alcímében is "kisgazdák érdekeiért küzdő, minden
párttól független politikai lap"-pá, majd "a romániai magyar földművesek országos
lapjá"-vá alakult, amely a Romániai Magyar Kisgazdapárt és egyes vonatkozásokban a
MADOSZ célkitűzéseit támogatta.
Felelős szerkesztője, Székely Béla, valamint főmunkatársai – Bárdos Péter, László
János, Pálfy Miklós – síkraszálltak a falusi rétegek demokratikus gazdasági és társadalmi
szervezeteinek megteremtéséért, publicisztikai és ismeretterjesztő rovataikban napirenden
tartva a román–magyar együttélés kérdését. E nemzetközileg fontos folyamat kilátásait
elemezték a Magyarországi Földműves Párt vezetőségi tagjainak (Dénes István, Nagy
László, Nagy Mihály) a ~számára írt vezércikkei is.
Az irodalmat a lap hasábjain Kálnoky Jenő folytatásos regénye (A várkastély
titka) és Jászai Horváth Elemér verse képviselte; irodalmi vonatkozásúak az Erdélyi
Helikont és íróit elfogultan elmarasztaló bírálatok. A ~ hol Makkai Sándort támadta
(1936/6 és 1937/10), hol Tamási Áront (1936/16), kifogásolta a helikonisták
magyarországi körútját (1937/26) és az Erdélyi Helikon "méltánytalan viselkedését"
Gyallay-Pap Sándorral szemben (1938/10, 11). Annál melegebben méltatta a lap a
Vásárhelyi Találkozót (1937/21, 23).
L. RMIL
GAZDASÁGI TANÜGY
Havi folyóirat. Nagyszentmiklós (Torontál megye), 1884—1885. Szerk. Bartók
Béla
L.Mezőgazdasági I.
„Gazdasági Tanügy.” Havi folyóirat. Szerkeszti és kiadja Bartók Béla, földmívesiskolai igazgató. Előfizetési ára 1884. évre 1 frt 50 kr.
A nagyszentmiklósi földmíves-iskola igazgatója fenti czímmel havi folyóiratot
inditott meg, mert - mint beköszöntőjében mondja – „a gazdasági szakoktatás állapota
hazánkban oly sok megbeszélni valót nyújt; szervezete, fejlődési stádiuma oly sok
igényeket támaszt fölfelé, mint lefelé: miszerint reméljük, hogy minden oldalról
méltánylásra fog találni jelen szerény s a gazdasági szakoktatásnak, mint hazánk kiváló
fontosságú közügyének, támogatására czélzó törekvésünk”
L.Könyvismertetés
GAZDÁK LAPJA
Köz- és mezőgazdasági hetilap. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, a
Szatmármegyei Lóverseny Egylet, a Szatmármegyei Agráregylet és az Északkeleti
vármegyei Szövetkezetek Szövetségének hivatalos közlönye. 1909. okt.-től:
Kisbirtokosok gazdasági szakközlönye. Szatmár, 1902—1910, het. Szerk. 1902—1908:
Poszvék Nándor, 1908: Aqh Endre, 1908—1910: Ábel Pál.
Tartalma: agrárpolitikai és mezőgazdasági szakcikkek, egyesületi hírek, hasz-nos
tudnivalók, lóverseny hírek, kérdések—feleletek, vásári jelentések, mezőgaz-dasági
szakkönyvek ismertetése. Főlap: az 1. évf.-nak a „Szamos”
L.Mezőgazdasági II.
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GAZDASÁGI KÖZVETÍTŐ
Mezőgazdasági hetilap. Arad, 1902. Szerk. Klein József.
Rövid mezőgazdasági cikkeken kívül a lap díjtalan hirdetéseket közöl a venni vagy
eladni akaró gazdaközönség részére, mert célja, „hogy így províziót levonó személy
közbeiktatása nélkül adhassa el áruját, vagy vehessen, ha akar”.
L.Mezőgazdasági II.
GEORGIKAI FELOLVASÁSOK
Kolozsvár, 1871—?. Szerk. ismeretlen.
A kolozsmonostori gazdasági akadémián, a hallgatók alakította „Georgikon"
körben elhangzott előadások közzététele, szükség szerint, nem rendszeres időközökben
megjelenő füzetekben
L.Mezőgazdasági I.
GYAKORLATI SZÉKELYGAZDA
Mező- és közgazdasági hetilap. Angyalos, 1904. Szerk. Incze Manó.
Tartalma: Székelyföldi egyesületek, szövetkezetek hírei, ismeretterjesztő gazdasági hírek, tárca. Székely írók és gyakorlott gazdák állandó munkatársai a lapnak
L.Mezőgazdasági II.
A GYÜMÖLCSTERMELŐK SZATMÁRVÁRMEGYEI ÉS SZATMÁRNÉMETI
VÁROSI EGYESÜLET KÖRLEVELEI
Szatmárnémeti, 1941—1944, hav. Szerk. Harcsár Géza.
Tartalma: szaktanácsok, hírek az egyesület tagjai részére.
L.Mezőgazdasági II.
HASZNOS KÖNYVTÁR
Megjelenésének három és fél éve alatt a ~ három sorozatában 23 füzetben összesen
23 cím jelent meg, közülük egy 1936-ban 2. kiadásban is (Bodor Kálmán:A háromholdas
kisgazdának is meg kell élnie).
A Gazdasági Sorozat füzetei közül kettő általános gazdasági kérdésekkel
foglalkozott (Bodor Kálmán füzete; Halász Sándor: Amíg a búzából pénz lesz. A
világpiaci búzaárak kialakulásának rejtélyei), öt füzet egy-egy jövedelmező ágazat, ill.
termelési mód rövid ismertetését nyújtotta (Blénessy Károly és Kacsó Sándor a
méhészetről, Lőrinczi László és Kakassy Endre a tyúktenyésztésről, Kleisl Gyula a
gyümölcsfák rovarkártevői elleni védekezésről; Atzél Ede a korszerű trágyázásról, Cs.
Boróczi Erzsébet a konyhakertről írt), egy füzet pedig (Szilágyi Zoltán tollából) a hazai
emlősállatok összefoglaló bemutatására vállalkozott.
L. RMIL
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HAZAI-HÍRADÓ
Kolozsvár, 1827—1831, het. Szerk. Pethe Ferenc.
Tartalma: politikai és társadalmi hírek mellett gazdasági tudósítások és a kolozsvári
piac terményárai.
L.Mezőgazdasági I.
HÁZI KÖZLÖNY
Folyóirat a házi gazdálkodás és gyakorlati élet körébe vágó közhasznú ismeretek
és tapasztalatok terjesztésére és gyakorlati alkalmazására. Arad, 1888—1891, hav.
kétszer. Szerk. Záray Ödön.
Általános érdekű, közhasznú ismereteken kívül (egészségügy, nevelésügy, háztartás stb.) mezőgazdasági ismeretek terjesztésével is foglalkozott
L.Mezőgazdasági I.
HÁZINYÚLTENYESZTÉS
Gazdasági- és sportházinyúltenyésztési, értékesítési és gyógyászati képes szaklap.
Kolozsvár, 1908—1912. het., 1909. 30. sz-tól hav. Szerk. 1908—
1912 : Hreblay Emil, átmenetileg 1908-ban Kállay T. Gábor.
Tenyésztési szakcikkek- a kezdő és gyakorlott nyúltenyésztők részére. Az egyéni
tapasztalatokról való beszámolók, a tenyésztett anyag értékesítési fóruma. Kiállítási hírek.
Szőrmenyúltenyésztés. Társlap: Baromfitenyésztés
L.Mezőgazdasági II.
Herbárium Méliusz Péter
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KERTÉSZGAZDASÁGI LAPOK
Az Erdélyrészi Kertészeti Egyesület havi közlönye. Kolozsvár, 1893—1899. Szerk.
1893—1896: Brassai Sámuel és Veress Ferenc. 1897—1899: Nagy Mór.
A kiadó egyesület 1892-ben alakult. A lap elsősorban a „földről szól s általában
mind azon növényekről, melyek ott a helyi körülmények szerint biztosan, leg-több
haszonnal termeszthetők." Kertészeten kívül baromfitenyésztéssel, méhészettel,
selyemhernyó tenyésztéssel és haltenyésztéssel is foglalkozik.
Rovatai: Egyleti ügyek, Szakcikkek, Tárcza közlemények, Kérdések és felele-tek,
Szerkesztői üzenetek
L.Mezőgazdasági I.
KERTÉSZ GAZDA
Az Erdélyrészi Méhész-Egylet közlönyének melléklete. Kolozsvár, 1901—1903,
hav. Szerk. Szentgyörgyi Lajos.
Hasznos tanácsok a zöldség- és gyümölcstermesztő gazda részére. Főlap:
Méhészeti Közlöny (Id. I. köt. 230. tétel).
L.Mezőgazdasági II.
A KERTÉSZET
Sepsiszentgyörgy, 1902 (1., 2. sz.). Szerk. Papp Samu. U. : A
Kertészeti Közlöny
L.Mezőgazdasági II.
A KERTÉSZETI KÖZLÖNY
Sepsiszentgyörgy, 1902 (3. sz.)—1906, hav. Szerk. Papp Samu.
Tartalma: ismeretterjesztő kertészeti rövid hírek.
E.: A Kertészet. U.: Kertészeti Közlöny.
L.Mezőgazdasági II.
KERTÉSZETI KÖZLÖNY
Szakismeret-terjesztő lap. Később: Erdélyi-kertészeti lap. Piski, 1913—14, hav.
Szerk. Papp Samu.
Tartalma: rövid ismeretterjesztő cikkek, hírek
L.Mezőgazdasági II.
KERTÉSZ-POSTA
Az Erdélyi Kertészek Egyesülete — Kolozsvár, hivatalos körlevele.
Kolozsvár, 1942—1943, rendszertelenül jelenik meg.
Szerk. Adorján Jenő.
Tartalma: tájékoztatás a tagok részére: hivatalos és adóügyben, adás-vétel
állásközvetítés, piackérdésben.
L.Mezőgazdasági II.
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Kerti dolgoknak leírása. -1669-ben Nadányi János leforditotta és kiadta Kolozsvárott
Mizald Antal latinul irt négy kötetes munkáját.
L.Csetri
A mezei gazdaságtan rövid foglalata.
Tanuló és gyakorló gazdák használatára. Irta:
K. Vörös Sándor. Harmadik bővített kiadás. Kolozsvár, 1899. Ára 2 korona.
L.Köztelek 1898 november 12
KÖZTELEK
Köz- és mezőgazdasági lap. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közlönye.
Budapest, 1891—1944, het. kétszer, 1931-től het.
Szerk. 1891—1893: Baross Károly, Forster Géza, Rubinek Gyula, 1894— 1906:
Forster Géza, Szilassy Zoltán, Buday Barna, 1907—1914: Rubinek Gyula és Buday
Barna, 1915—1918: Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán, 1919—1926: Szilassy Zoltán és
Buday Barna, 1927—1936: Buday Barna és Rothmeyer Imre, 1937—1940: Rothmeyer
Imre, 1941—1944: Dörschug Tibor (kiadásért felel: Mutschenbacher Emil).
Az O. M. G. E. 1891 szeptemberében szakított addigi hivatalos lapjával a Gazdasági Lapokkal és K. címen új lapot indított.
Tartalma: O. M. G. E. közleményei, közgyűlések és szakosztályi ülések jegyzőkönyvei, törvények és rendeletek, beszámolók a képviselőház üléseiről, rendszere-sen
ismétlődő rovatok keretébe illesztett szaktanulmányok az agrártudományok egyes
területeiről (gazdasági növénytan, növénytermelés, állattenyésztés, állat-egészségügy,
gazdasági gépészet, vízszabályozás és talajjavítás, gazdasági vegytan, építészet és jog
stb.), kísérletügy és szakoktatás, gazdasági egyesületek mozgalma, kereskedelem, tőzsde,
vásárok, terményárak, külföldi szemle, szakirodalom ismer-tetése, szépirodalom,
levélszekrény, vegyesek. Hatása igen nagy volt a hazai mező-gazdasági ismeretek
fejlődésére.
Szakírói a magyar mezőgazdaság élvonalbeli szakemberei (Cserháti, Újhelyi,
Kosutány, Rodiczky, Hensch, Kodolányi, Sporzon, Páter, Szentkirályi, később: Gyárfás,
Surányi, Bittera stb.). Szépirodalmi rovatában neves írók (Tömörkény, Bársony stb.)
elbeszéléseivel találkozunk. Nagy hatással volt mezőgazdaságúnk fejlődésére. Érdemei
voltak az újabb eljárások ismertetésében a mezőgazdaság aktuális nehézségeinek és
problémáinak felvetésében, tudatosításában, okaiknak és megoldásuknak a keresésében.
Agrárpolitikai vonatkozásban a nagybirtokosok ér-dekeit képviselte, minthogy az O. M.
G. E. tagjai nagyrészt nagybirtokosok voltak. Egy-egy aktuális vagy fontos kérdésről
készült titkári jelentést melléklet formá-jában adott közre.
Társlapjai: Baromfiak, Gazdatársadalmi Mozgalmak, Gazdatisztek Lapja Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet Közleményei, Tejgazdaság
L.Mezőgazdasági I.
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Megjegyzés : A Köztelek nem erdélyi mezőgazdasági folyóirat Budapesten
adták ki, de nagyon sokat foglalkozik az erdélyi mezőgazdasággal. Rengeteg
dokumentum van benne. Itt a helye !
Kiss Károly
Lőcsei László. A B C - e . l 3 / 4 iv és bárány hasmenésről. 2 i v .-1839L.Koncz
MAGYAR FÖLDMŰVELŐ
A keresztény magyar nép újságja.Szatmár, 1898—1913, het. Szerk. Bodnár
Gáspár.
Beköszöntőjében megállapítja, hogy a magyar földművelőket „lelketlen embe-rek"
félrevezették. „A Magyar Földművelő arra törekszik, hogy népünknek igaz és hű barátja
legyen. Hogy hazánk földművelőit felkarolja, azok érdekeit jogos és törvényes
eszközökkel oltalmazza és előbbre vigye." Kisbirtokosokhoz és gazdasági munkásokhoz
szól. Eszményképe az istenfélő földműves, aki nem zúgolódik, aki meg van elégedve
sorsával.
Rovatai: Mi újság? Politikai hírek, Nagyvilág, Ismeretek tára, Vasárnap dél-után,
Családi kör, Gazda tanácsadója, Munkásügy, Tárca., A kandallónál, Egyről-Másról, A
szerkesztő postája, A szerkesztő telefonja
L.Mezőgazdasági I.
MAGYAR GAZDA
Szatmár, 1887—1890. Szerk. Weisz Henrik
L.Mezőgazdasági I.
A MAGYAR MÉH
A Délmagyarországi Méhészegylet, valamint a hazai méhészek szak-közlönye.
Buziás, 1877—1888, hav. Kiadja: „A délmagyarországi méhészegylet".
Szerk. 1877—1880: Grand Miklós és Kovács Antal, 1881—1888: Ambrózy Béla és
Grand Miklós.
A Délmagyarországi Méhészegylet 1873-ban alakult, megelőzve a Magyar Országos Méhészeti Egyesület létrejöttét. Szakközlönyének megindulása idején mint-egy
ezer tagot számlált.
Tartalom: méhészeti szakismeretek, a Délmagyarországi Méhészegylet, vala-mint
különböző, elsősorban délvidéki méhésztársulatok (aradi, bács-bodrogi stb.) működéséről
szóló beszámolók, a méhész havi teendői, szakirodalom ismertetése. U.: Magyar Méh.
Németnyelvű kiadása: Ungarische Biene
L.Mezőgazdasági I.
Magyar Újság mely Magyar és Erdélyországban a Mezei gazdaságot és
szorgalmatosságot erányozza. Kiadja 1796 január 1-én Bécsben Pethe Ferenc. Az első
magyar nyelvű mezőgazdasági lapot.
L.Cserei
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MAROSMENTI GAZDA
A Csanád—Arad—Torontálvármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye.
Időszaki gazdatársadalmi lap. 1935: ... és a Tiszántúli Cirok-termelők Egyesületének is
hivatalos közlönye. Makó, 1925—1943, hav. kétszer. Szerk. Tóth Arisztid.
Tartalma: az egyesületek hírei, ált. mezőgazdasági szakcikkek, a mezőgazda-sági
hitel kérdései, adó- és biztosítási ügyek. Egyes állami gazdaságba tett tanul-mányúti
beszámoló.
L.Mezőgazdasági II.
MEZŐGAZDA
Általános mezőgazdasági hetilap. Kolozsvár, 1894—1896. Szerk. Páter Béla és
Kiskéri Vörös Sándor. Szerkesztőségi hivatal a kolozsmonostori gazdasági tanintézetben
1894-ben mint jubileumi emléklap jelent meg a kolozsmonostori akadémia 25 éves
fennállásának alkalmából. 1895-ben az Erdélyi Gazda havi folyóirattá alakult át; ennek
következtében felmerült egy hetenként megjelenő gazdasági szaklap megindításának
terve. A M. ezt a szerepet vállalta magára. Szerkesztőinek törek-vése: „mezőgazdasági
érdekeink szolgálatára egyszerű, világos, értelmes és olcsó gyakorlati irányú szaklapot
nyújtani és hozzáférhetővé tenni a kisgazdák számára is." Elve: „Népszerűség az irályban
és korszerűség a tartalomban."
Tartalma: rövid szakközlemények, egyesületi élet, kormányintézkedések, szakirodalom ismertetése, piaci értesítő, vegyes közlemények.
A lap munkatársai a kolozsmonostori intézet tanárai, egy-egy kiválóbb hallgatója
(pl. Éber Ernő) és egy-két magyaróvári professzor, így Cserháti Sándor voltak.
Széleskörű elterjedése érdekében a lapot „csupán a nyomdai előállítás árában'szolgáltatták.
L.Mezőgazdasági I.
Mezőgazdasági Útmutató
– a Falvak Dolgozó Népe mezőgazdasági szakmelléklete. Megjelent 1971. szept.
22-e és 1974. febr. 20-a közt Nagy Miklós szerkesztésében. A mezőgazdasági
szakműveltség terjesztése és a gyakorlati szaktanácsadás mellett a kutatóközpontokban és
a kísérleti állomásokon elért eredmények bemutatására vállalkozott, az agrárszakértők
mellett megszólaltatva a kutatásban és termelésben dolgozó szakembereket is.
Állandó rovatai közül emlékezetes Csávossy György és Mezei Sándor szőlészeti és
borászati sorozata (Pincemester a családban), Lőrinczi LászlóBaromfiudvar, Pap
István Fajtatan, Veress István Gyümölcsismereti ábécé, Major Miklós Mezőgazdasági kis
meteorológia c. rovata, valamint a szerkesztő Pillantás a világ mezőgazdaságára c.
kitekintője.
L. RMIL
MEZŐGAZDASÁGI SZEMLE
Mezőgazdasági és közgazdasági havi folyóirat. 1939-től a Mezőgazdasági
tudományok havi szemléjeDés, 1930—1931, Cluj, 1932—1940, hav. Szerk. 1930—1931:
Nagy Endre, 1932—1938: Szász Ferenc, 1938—1940: ifj. Vékás Lajos.
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Románia magyar gazdaközönségének a lapja a M. Sz.
Rovatai: Növénytermelés, Állattenyésztés, Takarmányozás, Gyümölcs- és kertészet, Növényvédelem, Tarlózás, Szerkesztői üzenetek, Piaci szemle. Később új rovata a
Vadászat.
L.Mezőgazdasági II.
Mezőgazdasági Szemle(Kolozsvár)
- a dr. Nagy Endre székelykeresztúri 'gazdasági iskola igazgatója által szerkesztett
egyetlen gazdasági folyóiratunk félévi hallgatás után újból megjelent, most már az
előnyösen ismert Minerva müintézet kiadásában.
A folytonosságot biztosító egy füzetben kiadott 1—7. sz. után a többiek is
megjelentek. Mutatványszámotküld a kiadóhivatal
Cluj, Str, Báron Pop 5.
L.Székelység
MEZŐGAZDASÁGI SZEMLE
Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület kiadása. Kolozsvár, 1943 (nov.)—1944
(jún.), kéthav. Szerk. Kúthy Sándor.
Rovatai: Tudományos rész, Gyakorlati rész, Szemle, Külföldi szemle, Könyv-és
folyóiratismertetés.
Tartalma: tudományos kutatáson alapuló szakcikkek a mezőgazdaság egész
területéről.
L.Mezőgazdasági II.
MÉHÉSZ
A Délmagyarországi Méhészegyesület közlönye. Temesvár, 1913, hav. kétszer.
Szerk. Dér István.
Az egyesülettel együtt indul el a lap is. Célja az okszerű méhészkedés gya-korlása
és fejlesztése. Magyar, német és román nyelven jelennek meg a közle-mények.
L.Mezőgazdasági II.
„A magyar méh," Buziás, a dél-magyarországi méhészegylet szakközlönye, II.
évfolyam, szerkesztik Grand Miklós és Kovács István, megjelenik havonként egyszer egy
iven, tagok ingyen nyerik, nem tagoknak egész évre 2 frt.
L.Borászati 1878 január
MÉHÉSZETI KÖZLÖNY
Erdélyrészi Okszerű Méhész Egylet közlönye. Az „Erdélyi Gazda" önálló
melléklete. Alcime később: Az Erdélyrészi Méhész Egyesület hivatalos lapja. Kolozsvár,
1886—1944, hav., 1888—1893: hav. kétszer.
Szerk. 1886—1891: Bodor László, 1892—1897: Turcsányi Gyula, 1898— 1903:
Bálint Sándor, 1904—1915: Ványolos Miklós, 1916—1919: Győrfi István, 1920—1944:
Török Bálint.
„Hivatása leend az úttörés munkája minden irányban s a műméhészet ter-jesztése
által oda törekedni, hogy egyfelől jövedelemforrást nyisson meg olyan he-lyeken,
melyeken eme nemzetgazdaságilag is nagy horderővel bíró vagyon parla-gon hever,
másfelől: fokozni a productiót ott, hol a czélszerütlen kezelés miatt vész el évről évre alig
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megbecsülhető vagyon. Ennek leend hivatása, hogy a szakismeret terjesztése által a
mezőgazdaságnak eme háttérbe szorított ágát előtérbe vonja, s hogy az eszme
terjesztésének munkájában kapocs legyen a már megalakított és ezután alakítandó
fiókegyletek között."
Az Erdélyrészi Okszerű Méhész Egylet 1880-ban alakult. 1886 előtt működéséről
az Erdélyi Gazdában olvashatunk beszámolókat.
Tartalma: egyleti ügyek, vidéki méhészkörök hírei, szakcikkek, lap és szakirodalmi szemle, vegyes közlemények, a századfordulótól szépirodalom is.
Nagy hatással volt méhészetünk fejlődésére. A hagyományos módszerek helyett
nem egy méhész éppen cikkeinek hatása alatt kezdett korszerűen termelni
L.Mezőgazdasági I.
Méhészeti Közlöny
Kolozsváron jelenik meg .1940-ben főszerkesztője Török Bálint,szerkesztője
Seyfried Ferenc.
Méhészeti Közlöny
– 1886-ban Kolozsvárt indult méhészeti szakfolyóirat. Két évi megszakítás után,
1921-ben indul újra, egyesülve Gáll Imre *Székely méhészet c. hasonló profilú
folyóiratával. Az Erdélyi Gazda melléklete, 1927-ig címlapja is közös amazzal. Az EME
tulajdona, az erdélyi Méhész Egyesület hivatalos lapja. Szerkesztő Török Bálint, 1938-tól
Seyfried Ferenc. Munkatársak, a szerkesztőbizottság tagjaiként: Dálnoki Paál Lajos,
Kádár Elemér, László Márton, Boga Lajos, Balázs Péter, Szentpétery György.
A folyóiratot 1950-ben szüntetik meg.
L.RMIL
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Gáll Imre: A méhgazdaság üzemtanának 400 oldalos nagymunkája most jutott el
hozzánk.A külföldi irodalomban is számottevőmű a méhtenyésztésminden gyakorlati ágát
felöleli sa székely sokoldalúságnak valóságostipusa. Ára 60 L, a Részv.- társ.
könyvkereskedése révén.
L.Székelység
Vetésforgó. Mézelő növényeket termelő méhészetek részére. Több t. méhésztársam
érdeklődésére, az alanti ötös vetésforgót ajánlom azon növények nagybani termeléséhez,
melyek értékes megtermésük mellett kitűnő méhlegelőt is adnak.
I-ső év. Repce trágyázott talajba, (őszi repce) holdanként 7 kiló maggal. Bearatása
után a helye rögtön felszántandó s bevetendő pohánkával 60 kg. maggal, amely még
ugyan az évben be is érik és késő őszig virágzik.
II-ik év. Biborhere, (1 éves) holdanként 12—14 kg. maggal. Áprilisban virágzik.
Virágzása után rögtön szénának is lekaszálható, de a magtermése is május végére
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beszokott érni, mely után a helye felszántható, s nyárvégi méhlegelőnek 4 kg. maggal
facéliával bevethető.
III-ik év. Szeges borsó, (lófogu borsó) holdanként 80—90 kg. magvetéssel.
IV-ik év. Fehér- vagy fekete mustár. Holdanként 6 kg—7 kg. magvetéssel.
V-ik év. Napraforgó holdanként 6 kg. magvetéssel. Forgón kivül, magnak hagyott
baltacím, lucerna, fehér vagy kúszó here, esetleg fehér somkoró. Azon a vidékeken, ahol
a repcetermelés nem sikerül, helyette mustárfélét termelhetünk (tavaszi vetéssel), amely
növény tekintettel a rövid tenyész idejét, junius első felében már aratható, s utána még a
pohánkavetés is sikerül. A terület 5 évenként kerül trágyázás alá, sűrűbben csak ott
trágyázunk negyedik évben, pl. mustárok alá, ahol a talaj homokos, sovány, vagy lejtős
területű, amikor a trágyával vissza adott növényi tápanyagok hamar elhasználódtak, vagy
- lejtős területről leszivárogtak a talajvízzel az aljba. Ha az , utóbbi esetek nem állnak
fenn, sűrűbben trágyázni nem kell, jimert a biborhere és a szeges borsó, tekintettel a
nitrogéngyüjtő voltukra, a talajt jókarban hagyják. I Ha a gazda a repcetermelés
lehetetlensége miatt négyes forgót használ, a trágyázást négy évenként egyszer eszközli.
Ezen vetésforgó rendszer mellett arról sosem szabad a méhésznek megfeledkezni, hogy
javítgassa a természetes méhlegelőit. Udvarába, kertjébe olyan fát, díszcserjét és virágot
is illtessen, amelyek mézelnek.
Biró Pál
L.Méhészeti Közlöny 1933 február 1
NÖVÉNYTERMESZTÉSI KUTATÓSZOLGÁLAT
A Földmívelésügyi Miniszter fennhatósága alatt álló M. kir. Növényter-mesztési és
Növénynemesítő
Kísérleti
Intézet
(Kolozsvár)
munkái.
Pflanzenbaulicher
Forschungsdienst. Kolozsvár, 1944. Fel. kiadó Balázs Ferenc.
L.Mezőgazdasági II.
Nagy Ferenc
„Mit termesszen a torda-aranyosi borvidék szőllésze, hogy szőllőiparával jó létre
jusson?" czim alatt jelent meg jeles szőllészünk Nagy Ferencznek tíz arany pályadíjjal
koszorúzott munkája. A Gámán János kolozsvári nyomdája által tetszetősen kiállított 2
ivre terjedő fűzetke a torda-aranyosi gazdasági egylet tulajdona s Tordán meg is
rendelhető. (Ara 25 kr.) Olvasóink érdekében e szakavatott művet, a mint lapunk
térengedi, érdeméhez méltóan ismertetni fogjuk.
L.Borászati 1875 február
Rhédei Ferencz gróf. -1824- l'j találmány, melylyel a malmokban a gabonából a vám
magától igazságoson válik külön a tulajdonos zárja alá. 8r. 1—30 1.
L. Koncz
RÓZSA ÚJSÁG
Temesvár, 1887—1899, évi hat szám. Szerk. Kaufmann Ernő, 1893-tól Mühle
Vilmos. Szerkesztőség székhelye: Pécs-Szabolcs.
Tartalma: rózsakertészet, kertészet általában, bírálatok, kiállítások, szakirodalmi
szemle, színes mellékletek. Német nyelvű kiadása: Ungarische Rosenzeitung
L.Mezőgazdasági I.
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SZATMÁRI GAZDA
Köz- és mezőgazdasági hetilap. A „Szatmármegyei Gazdasági Egyesület”
hivatalos lapja. 1. évf. 51. sz.-tól az „Északkeleti Vármegyei Szövet-kezetek
Szövetségének”, 3. évf. 4. sz.-tól a Szatmármegyei Lóverseny-Egyleteknek is hivatalos
közlönye. Szatmárnémeti, 1909 (1. évf.)—1919, het. Szerk. Világossy Gáspár, közben
1914. okt.—1915. ápr.: Riszdorfer Imre.
„Elsősorban mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozunk, de nem fogjuk elhanyagolni a köz- és nemzetgazdasági problémák fejtegetését sem. Különben főgondot
fordítunk minden legkisebb tényezőre, jelenségre, mozgalomra, melyek vármegyénk és
városunk gazdasági életének fejlődésére bármi befolyással bírhatnak és amelyek
megyénk és városunk gazdaközönségének érdekeit érintik. Hír-rovatunk tudósítást hoz
különösen vármegyénk és városunk minden közérdekű eseményéről. Végre
tárcarovatunkkal a közművelődés emelését fogjuk szolgálni” — olvassuk a
beköszöntőben. A fenti célkitűzésnek a lap mindvégig eleget is tesz
L.Mezőgazdasági II.
SZILÁGYSÁGI GAZDA
Köz- és mezőgazdasági lap. A Szilágyvármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos
közlönye. Zilah, 1909—1918, hav. Szerk. Fényes Károly.
Rövid tájékoztató jellegű cikkek a mezőgazdaság egész területéről. Egyesületi
hírek.
L.Mezőgazdasági II.
SZÖVETKEZÉS
Az Erdélyi Hangya Fogyasztási Szövetkezetek hivatalos lapja. 1941: Az
Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek hivatalos lapja. Marosvásárhely, 1940—1944, hav.
kétszer. Szerk. 1940—1942: Dósa Albert, 1943—1944: Dávid Iván.
Tartalma: szövetkezeti hírek, gazdákat érdeklő rendeletek, rövid gazdasági cikkek,
napi események, irodalmi élet.
L.Mezőgazdasági II
TEMESI GAZDA
Köz- és mezőgazdasági szaklap. A Temesvármegyei Gazdasági Egyesület
hivatalos lapja. Temesvár, 1902—1905, hav. Szerk. Pottera Brunó.
Tartalma: egyesületi hírek, jegyzőkönyvek, néha egy-egy mezőgazdasági rövid
cikk. Főlap: Délmagyarországi Közlöny
L.Mezőgazdasági II.
303

TORDA-ARANYOS VÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS
KÖZLEMÉNYEI
Torda, 1915—1918, hav. többször. Szerk. Török Bálint.
Egyesületi közlemények, mezőgazdákat érdeklő napi hírek
L.Mezőgazdasági II.
TORONTÁLI NÉPBARÁT
Gazdasági közlöny a földmivelő nép számára.
Nagybecskerek, 1899, év. nyolcszor. Szerk. Marton Andor.
"...czélja, hogy keresetlen egyszerű szavakkal a földmívelő népnek szolgál- jon
olvasnivaló gyanánt."
Fontosabb rovatai: Gazdasági krónika, András bácsi tanácsai, Mit írnak az
újságok?
A szerkesztő szerint a lap német, szlovák, román és szerb nyelven is megjelenik.
Ez ideig csak német nyelvű kiadása (Torontaler Volksfreund) került elő.
L.Mezőgazdasági I.
A TORONTÁLMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET ÉRTESÍTŐJE
Nagykikinda és Nagybecskerek, 1886-1918, hav., később „szükség és alkalomhoz
képest évfolyamonként hat füzetben". Szerk. 1886—1894: Bartók Géza, 1894: Kíkindai
Béla, 1895—1918: Marton Andor.
Tartalma: beszámolók az egyesület működéséről, gazdákat érdeklő politikai és
Közgazdasági kérdések, mezőgazdasági szakismeretek, könyvismertetés Megjelenésének első éveiben közli a zsombolyai agrármeteorológiai állomás jelentéseit. Az
egyesület hivatalos lapja 1886 előtt a „Kikindai Közlöny"
L.Mezőgazdasági I.
ÚJ GAZDASÁG
Ismeretterjesztő gazdasági szaklap. Piski, 1910, hav. Szerk. Papp Samu.
L.Mezőgazdasági II.
ÜZEMTANI KÖZLEMÉNYEK
A Kolozsvári M. Kir. Mezőgazdasági Főiskola Üzemtani Intézetének kiadványa.
Kolozsvár, 1943—1944. év. kétszer. Fel. kiadó Farkas Árpád
L.Mezőgazdasági II.
Megjegyzés : Mivel a mai Temes megyében sok Torontál megyei község van
befoglalva, sok adatot tartalmaz. /A Bánság ketté szakítása révén./
Kiss Károly
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Váradi Sámuel 1842-ben Kolozsváron
tenyésztésre c. munkáját.

megjelenteti „Utasítás selyem és eperfa
L.Csetri

báró Wesselényi Miklós
Teendők a lótenyésztés körül (Kolozsvárott, 1847)-c. művében az erdélyi lóról
ezeket írja: „Tudva van, miként keleti származású lova honunknak, habár nem nagy s
rossz tartás által — kivált a köznépnél — felette
elaprósodott, — de zömök, köpcös és izmos alkotással bíró, s igen jó mozdulatú, és sokat
győző volt".
L. báró Wesselényi Miklós, A régi
híres ménesek egyik megszűnésének okairól, Pesth, 1829.
Viotte Károly 1841-ben kiadja Szebenben A földművelés ugar nélkül váltógazdaságot
hirdető könyvét.
L.Csetri
Kisállattenyésztő – az EMGE szakfolyóirata, 1939-ben Kolozsvárt.
L.RMIL
A következő szócikket azért nem bontottam meg, mert így egyben nagy
érték! De ajánlom, hogy a kedves olvasó olvassa hozzá minden falu és város
mezőgazdasági örökségéhez. A következő összefoglaló” Erdélyi népkönyv” nagyon
értékes adatokkal szolgál az erdélyi magyar mezőgazdasági örökségünk
felleltározásához. Elvezet azokhoz az értékekhez is, amelyek sajnos a történelem
során elvesztek.
Kiss Károly
Mentor
Erdélyi népkönyv
Kiosztani falvakra.
Közhasznú ismeretek tára
A honi szorgalom,’s értelmesedés előmozdítására.
Szerkeszti Nagy Ferenc Kolozsváratt 1824
Tartalom:
1,Gyümölcsfa tenyésztés( egy practikus gazda iratai után)
2,Adatok az erdélyi gyümölcsfa tenyésztéshez. N,F,
„Hogy a' gyümölcstenyésztés a' gazdaságnak egyik igen nevezetes ága, kétséget
sem szenved.”
1. H u n y a d és Z a r á n d v á r m e g y é k .
„….nemesebb fajú gyümölcsöket, 's oltóágakat csak ugyan lehet találni Algyógyon a' b.
Bornemiszsza, és B e r e k s z ób a n Bália urak' kerteiben. Az algyógyi járásban M á d a
nevű helység sok és jó gyümölcsöt terem, 's lakossai mondhatni azzal keresik élelmüket.
Itt terem a' híres mádi alma és cseresznye. 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. A l m á s o n , 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….”
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2. A l s ó f e h é r megyében a' nemesebb gyümölcstermesztésnek középpontja N.
E n y e d városa Dr. Váradi és Milotai urak a' legritkább's nemesebb gyümölcs fajokat
nagy mennyiségbe termesztik, jeles oltoványiskolát bírnak, 's az úgy nevezett
veresszálán kezdve minden gyümölcsfajnak tudják nemesített példányait mutatni. Fejé r
v á r t a'püspöki kert, 's kincstári tanácsos M. Czirjék Dénes úr' kertje, jeles fajú
gyümölcsöket termesztenek. így Gáld, Sz. I m r e , M.Ig e n , C z e l n a sem
szűkölködnek gyümölcsdolgába. De legnevezetesebb ezen megyében az úgy nevezett g y
ó g y i a l m a , melly verescsikos,hosszukó, igen leves, és F e l g y ó g y o n , alsó G á l d
o n , D i ó d o n , C s á k á n , M i n d s z e n t en, 's több más helyeken roppant
mennyiségbe terem évenkint, 's szinte aratásig megáll. Enyedet,Fejérvárt, Tordát,
Kolozsvárt holnapokig elgyőzi tartani, söt Fejérvárt hajókra rakva hordják Hunyad
megyébe, 's a Bánátba. A' hegyalján sok nemes gyümölcsöt termesztenek a' Teleki
grófok' kertjei is; a' Maros'mellékén C s o m b o r d -,s a' hegyek közt S o r o s t é l y - , és
Alamor.Bagóban ritka fajú baraczkok találtatnak.”
3. F e l s ő F e h é r megyébe F e j é r e g y h á zán,Z o l t á n b a n , (gr. Haller
János' birtoka) és K e r e s d e n , (gr. Bethlen Gábor' birtoka) találunk rendszerezett
kerteket jeles bel- és külföldi gyümölcsfajokkal. —
4. K ü k ü l l ő v á r m e g y é b e a' szőllőt termesztő falvak gyümölcsösöket is
mutathatnak; de az egy B o n y h a i n kivűl rendszeres kertet 's faiskolátalig találunk
valahol. De itt is a' földesurak' távol lakása miatt csak mellékgazdaságnak nézetik.
Egyébiránt a' ki e' megyében több nemesfajú gyümölcsöket keresne, azokat nagyobb
menynyiségbe csakugyan Bonyhán találná fel.
5. T o r d a v á r m e g y é b e n Abafáján, b.Bornemiszsza József és Pál, S á r p a
t a k o n , gr.Teleki Lajos uraknál, keressétek a' nemes fajú gyümölcsöt. Gr. Telekinél
főleg sok alma és különféle terem; 15 év előtt több mint 80 fajt lehetett S á r p a t a k o n
találni. Szász Régenben Soltész urnál 110 féle legritkább 's nemesebb alma,'s körte kész
oltoványokat találhatsz, ki mindenik fajból tud, 's jutányos áron több példányokkal
szolgálni. Gr. Kemény József közelebbről épen Parisból hozatott 4—6 éves oltoványokat,
melylyeknek némelyike gerendi csinos kertjében már termésbe is indult. A' nemes gróf
örömest fog oltóágakkal szolgálni a' gyümölcstenyésztés' barátinak. A'tordai
gyümölcstenyésztés csekélyebb érdekű;de van a' tordai szőllőkben két neme az
almának,az e p e r alma, és f r a n c z i a m u s k o t á ly(Tordán narancsalma), melyek ott
nagy mennyiségben tenyésznek. B á n y a b ü k k e n i s sok alma terem,.
………………………………….. Idecsen országos hírű cseresznye terem.
6. Az erdélyi rendszeres gyümölcskertek között,mint a' többek' koronája legelső
helyen áll véleményünk szerint a' Kolozs megyében kebelezett n a g y c z é g i k e r t ,
mellyet n. b. Bánffy Pál Kraszna megyei főispán, tudományos ismerettel,nagy gonddal és
költséggel a' mezőség' szivében nevelt föl. Itt minden nemű gyümölcsfajok a'lehető
legnagyobb mennyiségbe találtatnak. Alma száznál többre menő; körte sok; cseresznye
több mint 80 féléjü sat, 's mind ezek egyről egyig nemesítvék.
Kár, hogy kevesen esmérik ezen ritkabecsű kertet, 's hogy kellő díszben tartására
kevesebb gond fordíttatik mint kellene. Czéga' mezőség' közepén fekszik — a' szomszéd
falvak körűi puszta kietlenség és Czég' környéke paradicsom. —Élő bizonyság azon
henyeség szülte előítélet ellen, hogy a' mezőség nem termi az
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élőfát. Czégtől nem messze F r á t a hasonlókig sok fát, 's köztük gyümölcsfát is termeszt.
A' gr. Nemes féle's kocsi kertek ajánlhatók megtekintés végett. Fenn a' megye keleti
részén P o s Z m o s, hajdan híres kertjével,…….. kedveskedhet…..—Kolozsvártt
rendszeres gyümölcstenyésztést űznek B o d o r Pál,és S c h ü c z urak, kiknél sokféle
híres fajú készcsemetéket százanként 's jutányos áron kaphatni. A'n. Cs e h János és D o
b a i urak' kertjei is sok féle nemes oltóágakkal szolgálhatnak.
7. D o b o k a v á r m e g y é b e n Árok a l ja érdemel említést, hol főleg sok p o j
n y i k alma terem. B o n c z h i d a é s D r á g falvakban is sok szép fát találhatni. —
8. B. S z o l n o k ' egy része merőbe gyümölcstelen, 's legfőlebb szilvát terem. —
Sok jeles birtokosai a' gyümölcstenyésztésre alkalmas földén csak kevés gyümölcsöt
termesztenek. Rendszeres pomologiáról keveset tudnak. Különben minden Előre tekintő
mivelés nélkül sok alma terem S a j ó u d v a r h e l y e n , B r é t é n , Cs é p á n b a, N. f
a l u b a , D é c s é b e ; az utóbbi cseresznyéjéről is hires.
9—10. K ö z é p S z o l n o k és K r a s z na megyékben mindenféle gyümölcs
bővön terem. Z ila h o n és V é r v ő l g y ö n híres cseresznye ; Zilahon ritka nagyságú
leves baraczkok, 's a' híres de rossz só v á r i a l m a is nagy mennyiségben teremnek.
Rendszeres gyümölcsiskolák nincsenek. H i r i zilahi tanár ár kezdett több évek előtt
oltoványiskolát; már gyermekek oltanak benne, kik megnőtt csemetéiket haza viszik 's
kiültetik. — Régebben a' krasznai és szilágycsehi kertek híresek voltak; de most nem
azok. Legnevezetesebb Szilágyban a' gyümölcstermesztésre , mint sok egyebekre nézve i
s , Z s i b ó ; nemes alma -körtefákkal az egész uradalom bé van ültetve.Termő és
termésre készülő szilva csemete közel száz ezer van jelenleg határain. —
11. F o g a r á s ' vidékén rendszeres oltoványiskolája van a fogarasi
gyógyszeráros S t e r c z i ng úrnak, ki oltoványaivul oláhországba kereskedik,'s évenkint
sok szép pénzt vészen bé érettük.
Szép gyümölcsösök vannak S z o m b a t f a 1 v á n és K u c s u l á t á n is. ……….
3. Székely föld.
1. A' székely földön M a r o s s z é k terem legtöbb gyümölcsöt. A'marosszéki p a r
i s almának országos hire 's becse van, pedig sok helyt a' mezőn, és pedig alkalmas
bövségbe tenyésztik.Jó gyümölcs az úgy nevezett m o s o l y g ó alma is, szép külsőjü 's
nagyon leves. —A' Sz. b e n ede k i , k o r o n k a i kertek is sok gyümölcsöt adnak.A'
marosszéki cseresznyék közt igen jó a' h ó j a g o s c s e r e s z n y e , melly főleg
a'nyárádmentén bővön terem. M a r o s v á s á r h e l y en rendszeresített gyümölcsösöket
's gyümölcsiskolákat találunk gyógyszeráros B r a n d e k k e r Simon és H a j n a l József
tanácsos uraknál, kiknél 3—4éves nemes csemeték mindig nagy bővségben és igen
csekély áron találtatnak.
2. U d v a r h e l y s z é k e n terjedelmesebb gyümölcstenyésztést űz a' Pálffy
család Küsmödö n , B a k ó József tb. S i k l ó d o n , és tb. Imre György K e d é b e . —
3. H á r o m s z é k e n nevezetes a' b. Purcz e1 által alapított plántaiskola K é z d i
v á s á r -h e l y e n . A' székelyeknek ezen elfelejthetetlen emlékezetű ezredessök nagy
költséggel hozatta külföldről a' nemes gyümölcsmagvakat, 's a' kész csemetéket
Háromszék fiainak kiültetés végett kiosztogatta.A' háromszéki nemesb gyümölcs fajok
ezen iskolából erednek. — Magános birtokosok csak kicsibe űzik a' gyümölcsszaporítás
szép munkáját. —
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4. ………….. A r a n y o s s z é k ' némely falvai pedig,mint H a r a s z t o s ,
Bágyon, Kövend a'gazdaság'ezen ágát haszonnal mivelik.
9, Eperfanevelés és selyemtenyésztés Vajna Pál.
Az eperfa termesztés — mennyire utánna járhatánk—-a' következendő helyeken
űzetik szembetünőleg:1.) Báldon Gr. Béldi Ferencznél meghaladja a’ 20
ezerét a' 3 — 3 esztendős fák száma, 's azon kívül még roppant sok apróbb van.
3.) B e th 1 e n ben Gr. Bethlen Ferencznél nagy számmal.
3.) B o n c z h i d á n hasonlólag
4.) B r a s s ó b an városi tanácsos Láng űr nagyszerű eperfatermesztést kezdett, 's
a' selyemtenyésztést is nagy mértékben üzi. Tudósítónk szerint több százfont nyers gubót
tenyészt évenkint, 's maga le is tekerteíí.
5.") D o b o k á n is nagy számmal van.
6.) Drágban jelennenis szép számmal van,'s évenkint
is szaporítatik.
7.) Gerenden g. Kemény Sámuelnél valami 5 ezer 4—5 éves különös szép fa van.
8.)Gorbón b. Jó'sika János ón méltóságának igen szép ültetvényei vannak, \s azon
kivül nagyszerű eperfatermesztés van indítva Mikesen, Zentelkén,Búzában — szóval,
minden jószágaiban.
9.) H a d a d b a n évenkint 1200—1500 egy-két eves csemetével szaporítja szép
eperfását b. Vesselényi Farkas.
10.) N a g y - A l m á s o n is gr. Csákinál igen szép kezdetek indultak.
11-3 P i s k i b e n hasonló lépéseket tétetett gr. Csákiné.
12.) S á r om b e r k é n g. Teleki Ferencz hasonlólag.
13.) T a r t a r i á n Barcsay Jánosnak kőzeí 15 ezer fája van.
14.) Z i l a h o n említést érdemel a'prof. Hiri Ferencz' buzgósága, ki a' selyemtenyésztést rendszeresen űzeti tanítványaival. Fát is többet adott ki a' vidékbe 4 ezernél
pénzért és ingyen ; most is van valami 4—5 ezer csemetéje , 's a' mellett földje bevetve 's
elkészítve valami 100 ezerre való.Selymet is tenyészt évenkint 25—30 fontot.
15.) A' z s i b ó i uradalomban b. Vesselényi Miklósnál meghaladja a' 100 ezerét az
eperfák száma. Selymet is tenyésztet évenkint egy-két mázsát.
16.) M. V á s á r h e l y t gyógyszerárus Brandecker Simon is szép kezdeteket
indított.
Ezeken kivúl még sok helyen lehetnek, 's bizonyosan vannak is az országban nagy
számú eperfások, .
11.Értelmes gazda Veress György
12,Hazai mérges növények ismertetője. …………..
13,Baromorvoslás Szász György
14,Háti gyógyszertár baromorvosló gazdák részére. Szász György
Házi gyógyszertár,
vagy azon gyógyszerek jegyzéke mellyeket jó a'háznál tartani minden marhás
gazdának.
Ezeknek egy részét megkapod a’ mezőn is, ha megtanított a’ pap, vagy mester a’
füvekre.
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1. Tapló.2. Pókháló.3. Timsó.4. Mész óltatlan,vagy oltott.5. Só.6.
Czukor.7Salétrom. 8. Bór.9. Eczet.10. Pálinka.11. Fényes korom.12. Füstös szalma.13.
Kámfor.14. Szappan.15. Gálicz.16. Fejér üröm (artemisia absynthium.)11. Szalamia. 18.
Rósmarin (amica.)19. Majorána. Zsálya.20. Rózsalevél.21.Székfüvírág (chamomilla.)22.
I'sóp. Ezerjófű, (dictamnus.)23. Méhfíí.24. Fodorminta. Egérfülfü, (myosotis.) 25.
Egerfalevél.26. Bablevél.27. Czéklalevél. Timpógyökér (radix tornientillae.)28. Vad
csombor, (kakukfü, thymus serpiilum. Vastag 's vékony terpentin.30. Ökörfarkkoróvirág,(verbascum tapsus.)•31. Borza virág és ranunculus sceleratus. nálunk is
teremnek.32. Málvagyökér (radix altheae.)Ezt is jó lenne, ha magad ásnád, nem pénzen
vennéd: denem33. Kölóher (melilottus.)34. Vizi bürök (cicuta.)3b. Tökmag,
tökmagolaj.Lenmag, lenmagolaj.36. Szappan, és fagygyu.37. Viasz 's méz. 38. Hagymaés tormagyök.39. Sáfrány.40. Tejfel.41. Myrha és tömény.42. Ruta. Ezt termeszthetsz.43.
Dohánylevél.44. Kész mészviz.45. Kevés sublimált kéneső. 46. Kevés corrosivus
kéneső47. Egérfarkfű, (cziczkorófü achillea millefolium). 48. Oneczet bővön tartvaa'
gyógyszertárból.49. Kéneső, vajjal feltörve,jó kenőcs. 50.) Szalamiapór vajjal,
hájzsirral.51. Szalamiaszesz bedugott üvegben, vajjal elegyítve. ól 53, Myrha-,
aloetincturák, s balzsoinok drágák, 'a csak mikor kellenek, akkor vitess a'
gyógyszertárból.Sószesz, (sóspiritus)Görögfejér, gyógyszertárból. Tutiapór, (el
ismaradhat), Pöfeteg.Faliszt és szúpór.Körösbogárpór., Krispán. Kékkő.. Farkasalmalevél
(aristolochia clematitis). Ezt isjó lenne ismerni. Fűz- és cserhéj.Kénkő,
büdöskő.Zászpagyökér (radix veratri albi). Kigyófü-, vagy zöld hunyorgyök(radix
hellebori viridis;páponya.)Sóskagyök és fű; őrménygyök (rad. inulae.)Ezt tán
ismered.Angyalgyökér (rad. angelicae.)Ezt is kaphatsz. Gyékénynádgyök ezt is
kaphatsz.Fenyőmag, fenyőbors.Mustárlevél.Varádicskoró (tanacetum.)Vízi kapor
(phellandriumaquaticum.)
Szabó György
19, A kiskertész Hiry Ferenc
20, Vásárlaistrom- a vásáros helyeket jellemző áruczikkek szempontjából.
Nagy Ferenc
„Az erdélyi vásárokban kivétel nélküli áruczikkek a' szarvas marha, ló,
belkészitmények,apró szatócs-örmény vagy tót-áruk- a’ helybeli szükségekhez képest
kisebb nagyobb mennyiségben.— Csak is azon vásárokat említjük hát betűrendben,
mellyek egy vagy más szempontból a' többeknél nevezetesebbek”
A b r u d b á n y a (al. Fehérmegyébe}.Erdélv begyesebb 's terméketlen részében
feküvén, élelmi 's ruházati szerekben nagy szükséget lát.
Épen azért árruczikkei, gabona , ruházati kelmék többnyire. Országos vásárain inkább a'
havasokon kihizott apróféle szarvas marhát keresik,mellyet innen nagy mennyiségben
hajtanak ki Magyarországra.
Alsó Z s ú k o n (Kolo'smegye) maj. 20-án népes vásár gyűl össze-,'s többnyire
juhot vesznek 's adnak el.
Alsó Szóm batf alván (Fogaras vidék) ó- szerint áld. csütörtökön híres juhvásár
tartatik.Főleg oláh országból feles juhot hajtanak oda.
A l v i n c z , (al. Feh.) vásárai közt a’ katalin-napi érdemli a' megemlítést. Sok jó
dohány ,viza, vizaikra, csiga árultatik el, 's vitetik széllyel az egész országba.
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B a 1 á s f a 1 v a' (al. Fehérmegye.) vásárain jó kelete van a'veres karmasin és
szattyán bőrnek mellyeket itt nagy mennyiségbe készítenek.
Bán ffy- Hunyad (Kol. megye) hat országos vásárain sok szarvas marha adatik el.
M áté-napi vásárait magyar országi tótok nagy számmal látogatják, kik innen feles számú
juhot vásárolnak be.
B e r e c z k (Háromszék) szarvasmarha vásárairól nevezetes.
B e s z t e r c z e . Tímárok, kádárok, kovácsok nagy számmal lakván e' várost,
vásárain kész bőr,bordó '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. —
B o n y h a Küküllőmegye- őszi kendervásáráról ismeretes.
Brád Zarándmegye öt jő marhavásárt tart évenkint.
Brassó'. Legnagyobb kereskedővárosa levén Erdélynek piaczain örökös nyűsgés,
mozgás,fel- és lerakodását láthatod a’ honi és külföldi kereskedőknek. Helyi vásárain a'
helybeli készítménynek u: m. pamut- és szörszövetek, mestesinivek nagy
mennyiségben árultatnak. Háromszéknek és a' Bárczának gabonáspiacza. Két
országosvásárain u: m. a' virágvasár-napin 's nov.1-sőjén sok lovat hoznak oláh
országból, melylyeknek egy részét Bánátiak, más részét vidékiek vásárolják össze, kik
aztán földmivelést űznek velők. Háromszékről ezerenként hozzák ezen
vásárokra a'
durva faedényt, mellyek egyről egyig el is kelnek. Jó keleté van a,' helybeli pokrócznak
is, melly itt oláhok által nagy mennyiségbenszövetik. Oláh országból hozott ökör-, juh-,
kecskebőr felesen találtalik.
C s i k - S z e r e d a vásárai közt nevezetes a' margit-napi arról, hogy a’ szomszéd
havasokon nyaraló burszányok sok juhát és berbécset hajtanak be akkor, s nem csak
erdélyi, hanem magyarhoni kereskedők is nagy számmal jelennek meg ezen vásárra. A'
mihály-napi vásáron a’ magyar országi csikószedők erősen keresik a’székely, kicsiny,
zömök, de véres és tüzes csikókat.
Csik Sz. Márton mártonnapi vásárát mogyoró-vásárnak hivják a' székelyek,
minthogy ekkor nagy mennyiségben árultatik a' mogyoró, kendert is ezen vásárba szoktak
venni a’ székelyek.
— Átalába a’ csíki vásárokban nevezetes szerepet játszanak a' helyben készült
festett vászonnemük 's pokróczok.
D é é s (belső Szolnokmegye.) héti és országos vásárain inkább szarvas marhát
keresnek, melly ide feles számmal hozatik.
D é v á r ó l (Hunyadmegye.) feles szarvasmarhát hajtanak ki a'Bánátba, de
a’mellyek épen nem mérkőzhetnek a' mezőségiekkel sem termetre,sem szépségre nézve.
Őszi vásárkor sok dohány— tavasszal aradi muntliszt árultatik. Hal,csiga is találtatik ,
melly utóbbit Szálláspatakon sok ezerekre menő mennyiségbe növelik és hizlalják.
D i c s ő S z. M á r t o n n a k (Küküllőmegye) maj. 1 sőjén keresett juhvására
van.
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E t e d . (Udvarhelyszék.) gyertyaszentelőnapkor az egész székbe leghiresebb
szarvas marhavásárt tart. Az itteni marhakelet, kulcsa az egész évi marhakeletnek
Udvarhelyszékben.
F o g a r a s . Pünkösti vásárkor sok és igen szép kordoványt lehet itt találni.
Legnevezetesebb a,' fekete báránybőr ezen vásár áruczikkei közt, mellyből 50—60 ezer
darab is elkel. Kelendőségét onnan magyarázzák, hogy ErdélybenFogaras földén terein a'
legcsinosabb fodor báránybőr.A’ septemberi kisasszonyt vásárkor dohány és hagyma
árultatik nagyobb mennyiségben, mellyet innen Szebenbe visznek. Fogarasba nagy
mennyiségbe árulják a’ hirés s Erdélyben legjobb sárkányi lenet is.
G e r e n d (Tordamegye.) nyári vásárára a’ vidékből sok majorságot visznek, hol
azt a,' városiak olcsón szedik be: csibe- pipevásárnak is hívják.
G ö r c s ö n (k. Szolnokmegye.) szarvas marha,főleg disznó kerestetik 's
találtatik vásárain.
G y a l a k u t á n (Marosszék.) leghíresebb szarvas marhavásárok találtatnak
egész Marosszékben. Az itteni marhaár, kulcsa a' vidéki marha keletnek.
G y e r g y ó S z. M i k 1 ó s. I Lucza-napi sokadalma arról nevezetes, hogy a’
vidéki nemesség cselédei számára a' szükséges ruhaneműketekkor szerzi bé. — A' sz.
Antal-napi vásárnak főáruczikke a gyapjú, mellyet a’ vidéki oláh falukból
nagy mennyiségben hoznak ide. Héti vásárain Maros-, és Udvarhelyszék teméntelen
gyümülcsöt árul el, 's szép mennyiségű pénzt viszen ki érette.
H a r a s z k e r é k. (Marosszék.) A’ helybeli lakósok gyékényszövéssel
foglalkozván, vásárain sok gyékény taláttatik. Sok elkel az itt szőtt gyékényből
főképMarosvásárhelyen 's szász-Régenbe.
H á t s z e g . (Hunyadmegye.) Febr. 14-kén tartatni szokott vásárára
Oláhországból sok kövér disznót hajtanak bé.
K á r o l y f eh é r v á r országos vásárain sok ló, és szarvas marhát szoktak
a’bánátiak összeszedni.Sz. Mihály-napkor 1 0 0 szekerén felül való hagymát hoznak a’
Szász-Régenen felül lakó szászok, melly innen hajókon és tutajokon
Magyarországraszállíttatik.— Ugyan ekkor dohány, szüreteléshez tartozó "s egyéb
faedények, többnyire udvarhelyi székelyek által hozottak, nagy mennyiségben találtatnak.
A' Lázár-napi vásár fris vizáról és sós halról nevezetes.
K é z d i v á s á r h e l y {Háromszék.} országos vásáraira, sok szarvas marhát
visznek. A' Torján készülő igen csinos, tarka vászonnemük/s ugyan csak torjai vékony
fonal nagy mennyiségben árultatnak. Héti vásárain akármennyi ro's elkel, mivel a'
lakosok, egyről egyig pálinkafőzők, riagy mennyiségű szeszt gyártanak, 's vele Szebenig
és Kolozsvárig békereskednek. Nevezetes árruczikk Kézdivásárhelyt a' deget vagy dohot,
melylyet Erdélybe csak ezen környék terem. A' degetforrások Kezdi Sz. Lélek körül
találtatnak.
K o l o z s m o n o s t o r . (Kolozsmegye.} májusijuhvásárjáról nevezetes
K o l o z s v á r . Eddig öt, a1 jelen évvel kezdve pedig 6 országos vásárai tartatnak
évenkint, leghíresebb az augustusi lóvásár, mellybeu különösön,a’ honban növelt, nemes,
régi spanyol, s az újabb időben tenyészteni kezdett angol fájta lovakért külföldiek is sok
szép pénzt hagynak az országba. A' több vásárokon tartatni szokott lo és szarvas
marhakereskedés, nem annyira híresek.
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Tavaszi és nyári vásárok alkalmával, nagyobbára pesti kereskedők feles számú
kész ruhát,'s főre valókat árulnak boltjaikban. Darab idő óta a’ kolozsvári vásárok
alkalmával czélszerü szóró, választó és szemelő rostákat lehet találni. A' jelen évtől
kezdve nemesített gyapjúvására is nyiland Kolozsvárnak jul. 2ik hetébe, mellynek lehető
legnagyobb gyarapodását szivünkből óhajtjuk.
K ő h a l o m . Húsvéti vásárkor nagy számú szarvas marhát és juhot hajtanak
piaczára, a' Ö Felségének 1841-ben július l-jén 2776 udvari szám alatt költ, a' felséges k.
kormány által 1841 július 19-ről 7635 szám alatt megirt kegyelmeskirályi engedelméből,
az eddigelé évenkint tartatni szokott lő r i n c z n api kolozsvári országos vásár' tartása
ideje megváltoztatván, ezen kolozsvári országos vásár következőleg tartatik: Július 20ától 26-áig termék-vásár, mellyben, a' többiközt, nevezetesen a' következő termékek
vásároltathatnak: birka-gyapju — czigarra-gyapju, úsztatott és kézzel mosott — paraszt
juhgyapju,nyirás után folyó vizzel mosva, és mosatlan — bárány-bőr csáváivá és
csáválatlan, — juh-, berbécs-,és kecskébőr csáválatlan — marha-bőr, bornyubőr, ló-bőr,
mindenféle vad bőr, készitetlen — nyúlbőr— hamuzsir készítve — gubacs — sárga
viasz— szarvak — lágyféle, úgynevezett bőrtapló—tépett és tépetlen tollú — loszőr —
szalonna — dohány 's a' t. Július 27-étől 29-éig az eddig augustus 7-én tartott országos
lóvásár. Július 30án 31 én baromvásár. Augustus l ső és következő napjaina’ rendes
országos vásár.szomszéd mirkvásári hizlalt ökröket nagyobbárakolozsvári mészárosok
veszik meg. A^ helybe készülő nyirfa nyergeket, nagy mennyiségbe hordják szét az
országba^ Jakab-napkor egész ménes moldovai lovakat hajtanak Kőhalomba,
melylyeknek nagy részét magyar országi kereskedőkveszik meg.
K o v á s z n a (Háromszék} hetivásáraiba nyáron át fris havasi, télbe tömlő-túrót
kaphatni;maj 1-sején kendermag-vására van.
Makfalva. (Marosszék) Itt tartatik leghíresebb lóvásár a’ székely földön, az innen kivitt
lovakat magyar országon, nyomtatásra használják.Szarvasmarha vására sem megvetendő.
M a r o s v á s á r h e l y . Négy országos vására tartatik. Sz. Márton napi dohányvására leghíresebb az egész országban; az ekkor itten találtató dohánybálok számát
meghatározni nem lehet, de nem hibázunk ha azt körül belől 100,000, teszük. Ezen vásár
áruczikkjei közt még szarvas marha, gesztenye, mustár emlitést érdemelnek. —
Sára-napkor nevezetesebb árruczikkek-,: pokrocz-,gyapott, czondraposztó, vászon. Úrnapkor tinó és apró marha, virág-napkor inkább az igavonó szokott elkelni.
Megyes. Vásárai között különösön a' margit-napi megemlítendő. Áruczikkjei közt
nevezetesek a’ Moldovából hajtott ménes lovak, gyapjú, sajt, sarló, kénkő,
szalmakalapok, székely faedények. Általában ez a’ vásár Erdélynek egyik
legnépesebb vására. Sz. Mihály-napkor, nevezetes vászon- és kendervására van.
Mots (Kolo's megye) szarvas marha vásárairól ellniük hely a1 mezőségen.
N a g y E n y e d . Gál-napi vására alkalmával a' kereskedők nagyon szedik a' fiatal
tulkot. Tömlő turó, hordó, mustárliszt, gesztenye sűrűn kelnek. Áldozó csütörtöki vására
inkább a' juhról nevezetes, mellynek ekkor jó kelete van.
N a g y Hal m á g y . (Zarándmegye.) keresett szarvas marhavásárai vannak.
N a g y L u p s a (Tordamegye.) híres júhvására van maj. 5-ik 's következő
napjain. Ritka helyen lehet az országba szebb, épebb, 's testesebb juhokat találni, mint
Lupsán ezen vásár alkalmával.
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N a g y S z e b e n . A' helybeli készitményeken kívül, mellyek minden időben
találhatók, a szebeni vásárok alatt sok szarvas marha, juh, 's oláhországi disznó kél el. A'
termesztmények közül len, dohány, kender 's feles köles árultatik piaczain. Január elején
eső vásárába teméntelen zsiradék, szalonna, 's hízott sertés van, mellyekkelfőkép oláhok
's kolozsváriak jövedelmes" kereskedést üznek. Az olvasztott zsírt épen azért
legjutalmasabb áron Szebenbe kaphatni. Őszi vásárkor igen ízletes, igen csinos kisebb
nagyobb tartalmú vesszőből font kosarakat lehet látni, melylyek sebesen szoktak kelni.
Szeben vidékén honi gyapjúból nagy mennyiségű czondraposztót szőnek, mellyet
különösön a' Szilágyba, 's még a' hazán., kívül is elhordanak. Híres a’ szebeni flanell.
R a d n ó t n a k (Küküllő megye.) híres és keresett szarvas marhavására van
tavaszszal.
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.
Szarvas marhát,s honi lovakat is feles számmal láthatni Rettegen.
S e g e s v á r vásárait saját készítményei hiresítik. Vásáraiba feles szarvas marha,
Marosvásárhely és Fogaras környékein termesztett dohány 's őszszel feles mennyiségű
hagyma kél el.
Saját készitménnyei közt nevezetes a’ fejér, kék, és zöld szinre festett flanell,
mellyet néha bélésnek,sőt a’ szász földön sajátszerű alsó és felső ruhának, nagy
mennyiségben használnak fel.
A' pamutszövést Segesvárt űzik legnagyobb kiterjedésben hazánkban. Evenkint —
15 ezerdarabot szőnek takácsai, egv darabban 25 singetszámítva; egyegy darab ára 8—12
rf. váltóba.A’ segesvári kötélgyártásról egész Erdély rég elismerte,hogy az honunkban
legtökéletesebb. Épenazért aknákhoz, hajók-'s hajóhidakhoz való kőteleketcsak Segesvárt
készíttet az, kinek azokraszüksége van.
S e p s i Sz. G y ö r g y . (Háromszék.) Áruczikkei közt kitűnő helyet a.'
szarvasmarha, gyolcs, vászon, pamut 's kender foglalnak el. Szepsi sz.György 's a’
szomszéd Szemerja határain terem a' hires szemerjai dohány, de mi előtt vásárra
vihetnék,brassai kereskedők elalkusszák. 1841 ben az itteni dohány mázsája 80—100
rftokon széltibe kelt.
Sülelmed (k. Szolnokmegye.) egykét vásárain jó kelete van a' szarvasmarhának.
S z á s z - R é g e n . Hires ló-és szarvas marha vásárait számtalan nép látogatja,
magyarországi lókereskedők itt sok szép lovat gyűjtenek össze. Egyik legnevezetesebb
gabona-piaczcza az országnak; a’ gabonát pálinkának főzi bé a' lakosság.Szász-Régen
nevezetes tutajkereskedést is folytat. Itt köttnek ki elébb is a Gyergyóból jövő tutajosok, 's
az itteni úgy nevezhető kikötőbe állandólag foly tutajvásár szinté egész éven át.
S z á s z Sebes e's S z e r e d a h e l y júh- és berbécs-vásáraikról hiresedtek el, és
méltán. Mind két városba vásárok alkalmával sok ezerekre menő juhot és berbécset
hajtanak, hol aztán ezerenkint szedik honiak, 's főleg magyarországi tótok.
A' juh- és kecskebörnek is szapora keleté van ezen vásárokban.
S z á s z v á r o s o n tavasszal a1 marha 's főleg a1 júhvásár figyelmet érdemel.
S z é k e l y K e r e s z t u r n a k is hires juhvására van maj. 4—11 napjain — a'
székelyek s szomszéd vármegyei gazdák itt vesznek juhot. Régen sok szitát készítettek itt,
most többet Körösön (Háromszék) készítetnek, 's hordanak el ahoni vásárokba.
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S z é k e l y Udvarhely. Vásárait két dolog nevezetesíti. Asztalosi mester mivekre
való igen szép cseresznye-, kőris- és diófadeszkát Udvarhelyt 's környéken gyakran \s
feles számmal lehet találni. Vásáraiba az Oroszhegyen 's sóvidéken termő eredeti, székely
fajtájú lovakat noha nem nagy mennyiségben, az ahhoz értő megismerheti.
S z. P é t e r (Kolo'smegye.) Leghíresebb vásáros hely a' mezőségen. Sok honi
növelt lovat visznek piacczára; nyári vásárkor szarvasmarhát, gyapjút, sajtot, fénkővet,
kaszát a' mezőségi gazdák számára.
T o p á n f a l v a (al. Fehérmegye) tavaszi vásáraiba derék és dicséit juhot árulnak.
Torda. Tordának leginkább szarvas marha vásárai érdemelnek nagyobb figyelmet,
a' tavaszi vásárbeli szarvas marha kelet azon évről a' szarvas marha ára kulcsának
nézetik. Sz. Jánosnapkor villát yeszen a’ mezőség. Más vásárain is sok marhát szednek be
honi, 's idegen kereskedők.
V a j d a - H u n y ad (Hunyad megye) Lakosai pokrócz szövéssel foglalkoznak,
's vásárok alkalmával ezen pokróczoknak jó keletök is van.
Z a b o l a . (Háromszék). Az egész helység vékony, csikós keszkenők'
szövésével keresi kenyerét. Ezerenkint szedik ezen keszkenőket vásáros és nem vásáros
időben 's hordják széllyel az országba. Háromszéken 's a’ szomszéd megyékben századok
óta divatosok ezen keszkenők,'s a’ nők fejőkön nyakokan szokták hordani.
Z i 1 a h. Gyakori országos , 's rendes héti vásárai alkalmával sok szarvas marhát
hajtanak bé szűk piaczára, mellynek ott jó kelete van. Székesfehérvári kereskedők a'
Duna mellől évenkint nem egyszer tekintenek be Zilah városába, 's feles ökröt, tehenet
hajtanak ki.
Zsibó. Leghíresebb vásáros helység a' Szilágyba, országos vásárain a’ legszebb
szarvasmarha és igen sok ló találtatik. Itt veszik a’ legcsinosabb kinézésű tulkokat. Nyári
vásárkor sajt, gyapjú feles mennyiségben árultatik népes piacczán.
22. Népszerü könyvek lajstroma
BÖSZÖRMÉNYI PÁL a' köznép számára készült segítő könyv 2 rész 8rét Debr.
1824. Derék, talpra esett munka, mellyet bár minden falusi gazda asztalán láthatnánk.
Azon munkák közt, mellyek népszerű kidolgozás, értelmesség, közhasznúság, és sok
oldalú felvilágosítás érdemében ajánlják magokat,egy sincs, mellyet legbensőbb
meggyőződésünk után inkább ajánlanánk, mint a' VASÁRNAPI ÚjSÁG-nak eddig
megjelent 420 számjait. Falusi és városi gazdák ! kik önjavatokat, értelmi és erkölcsi
elöhaladástokat szívből akarjátok, a' sz. könyv, 's imádságos könyvetek mellett a ' V A s
Á R N A P I UJSÁG álljon asztalatokon. Amazok menyei üdvre, ez földi jóllétre
segítnek, MEZEI NAPTÁR olcsó és igen jeles munka.
A következő adatok azért fontosak munkámban mert, ezen adatok
segítségével a kedves olvasó képet tud alkotni arról, hogy mire volt képes nehéz
harcok árán is az 1940 –es évek után kisebbségben maradt Dél-erdélyi magyarság a
mezőgazdasági nyomtatványok síkján. Ez is örökségünk részeként.
Kiss Károly
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1940. december 14.
Megjelenik a Magyar Gazda Naptára 10 000 példányban. A sajtó nélkül maradt
dél-erdélyi magyarság számára ez különösen fontos kulturális esemény.
1940. december 22.
Megjelenik Nagyenyeden az EMGE félhavi folyóirata, az Erdélyi Gazda 1941.
január 1-i száma.
1940. december 14.
Megjelenik a Magyar Gazda Naptára 10 000 példányban. A sajtó nélkül maradt délerdélyi magyarság számára ez különösen fontos kulturális esemény.
1941. folyamán
1941-ben alig ötven dél-erdélyi magyar kiadvány jelenik meg, jó részük néhány
oldalas különlenyomat vagy egy-két íves füzet, ismeretterjesztő jelleggel. Könyvkiadó
hiányában az egyházak, a Lúgoson megjelenő Magyar Kisebbség című folyóirat, a
Hangya Szövetkezeti Szövetség és az EMGE adja ki ezeket. Fontos szerepet töltenek be a
naptárak, 1941-ben hét naptár jelenik meg
1941. március 21.
A román hatóságok betiltják az Erdélyi Gazda megjelenését.
1941. április 26.
Szász Pál közbenjárására Ion Antonescu ismét engedélyezi az Erdélyi Gazda
megjelenését.
1941. december 16.
A nagyenyedi Bethlen-nyomda ismét elkezdheti a tevékenységét azzal a kikötéssel,
hogy csak egyházi és didaktikai természetű nyomtatványok előállításával foglalkozhat.
Az Erdélyi Gazdát, amelyet ez a nyomda állít elő, a minisztérium hajlandó "didaktikai
nyomtatványnak" elfogadni.
1942. február 14.
Megjelenik az EMGE 1942. évre szóló naptára.
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1942. június.
Az Erdélyi Gazda példányszáma a kezdeti 11 ezerről 17 ezerre emelkedik.
1942. augusztus 13.
A nagyenyedi rendőrség, felsőbb rendeletre való hivatkozással, újból betiltja az
Erdélyi Gazda című folyóiratot.
1942. szeptember 19.
A román kormány - írásban ki nem kézbesített, csupán a rendőrök által szóban
közölt rendelkezéssel - betiltja az összes magyar nyelvű időszaki lapot, köztük a 20 éves
múltra visszatekintő, Lúgoson megjelenő, Jakabffy Elemér által jegyzett Magyar
Kisebbséget, továbbá az Erdélyi Gazdát.
1942. december 20.
A magyar naptárakra való tilalmat (a Gazda Naptár kivételével) feloldják.
1942. december 24.
Feloldják a Gazda Naptárra vonatkozó tilalmat.
1943. április 11.
Újra engedélyezik, korlátozott terjedelemben az Erdélyi Gazda című folyóiratot.
Ezentúl hetente jelenik meg.
[L.Balogh Béni: Dél-erdélyi magyarság 1940-1944]
-Útmutatása a phylloxera felismerésére és felkeresésére, Irta dr. Szaniszló Albert.
Második, javított kiadás. A 29 oldalra terjedő és egy kőmetszetü táblával ellátott füzet
rövid, világos és szakszerű modorban tárgyalja a phylloxera felismerése és felkeresése
körül figyelembe veendőket. Bátran ajánlhatjuk az érdeklettek szives figyelmébe; ára 40
kr. Megrendelhető Demjén egyetemi könyvárusnál, Kolozsvárt.
L.Borászati 1880 november
Biológiai szakirodalom.
Ami a szakirodalmi munka intézményes kereteit illeti, a két világháború között
hivatásos biológusok csak az egyetemeken dolgozhattak, de itt csak olyan jelentős
biológus-egyéniségek kaptak munkalehetőséget, mint Péterfi Márton és István, Nyárády
E. Gyula. Egyes nemzetiségi szakemberek (Gelei József, Husz Ödön) számára
megélhetési lehetőséget a felekezeti iskolák, nyilvánosságot az EME szakosztályai és
kiadványai biztosítottak. A II. világháború alatt a kolozsvári egyetem matematikai és
természettudományi karán jelentős biológiai szakirodalmi munkásságot fejtett ki Győrffy
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István, a növénytan, Gelei József, az állattan és biológia, Hankó Béla, az állatrendszertan,
Soó Rezső, a növényrendszertan, Jendrassik Loránd, az élettan, Csík Lajos, az örökléstan,
Malán Mihály, az embertan tanára
Erdély növénytakarójának a kutatását az európai élvonallal egy szinten kezdte az I.
világháború alatt az udvarhelyi Soó Rezső, aki szinte valamennyi erdélyi botanikus
munkásságára nagy hatással volt. Életművében számos maradandó értékű monografikus
feldolgozás jelzi eredményeit, közülük a Székelyföld növénytársulásaira, az Erdélyi
Mezőség flórájára és vegetációjára s a Radnai-havasok növényzetére vonatkozó munkáira
emlékeztetünk. Gazdag és a romániai botanika számára korszakos jelentőségű Nyárády E.
Gyula szakirodalmi munkássága: 1922-ben a romániai magyar tannyelvű középfokú
iskolák számára írt mintaszerű tankönyvével kezdődően (Növénytan biológiai alapon) a
szakirodalmi munkába kapcsolódott be, román nyelven közzétett tanulmányainak döntő
szerepe volt a tizenhárom kötetes Flora R. S. România megjelenésében: a mű szerkesztési
munkálatainak oroszlánrészét egy általa vezetett kolozsvári munkaközösség végezte.
Munkatársai között volt fia, Nyárády Antal, a Dr. P. Groza Mezőgazdasági Intézet
tanszékvezető professzora, az intézet agrobotanikus kertjének és tudományos
herbáriumának újjászervezője, Váczy Kálmán, a növények nevezéktanának és a
szakterminológiának nemzetközileg elismert kutatója, Csűrös István, a Babeş-Bolyai
Egyetem botanikai tanszékének vezetője, a romániai növénytársulások leírásának és
ökológiai vizsgálatának egyik jelentős egyénisége, Gergely János, az egyetemi botanikus
kert és a Contribuţii Botanice c. folyóirat főmunkatársa, aki Csűrös magyar nyelvű
növényrendszertani előadásait vette át a kolozsvári egyetemen, valamint Rácz Gábor
tanszékvezető professzor, aki Kopp Elemér közvetítésével Páter Béla gyógynövénykutató
munkáját folytatta Marosvásárhelyt és tanítványaiból, munkatársaiból (Csedő Károly,
Fűzi József, Gáspár Mária, Kisgyörgy Zoltán, Márton Aranka, Péter Mária, Rácz-Kotilla
Erzsébet) szervezett ismert tudományos iskolát.
Csűrös Istvánnak és feleségének, Cs. Káptalan Margitnak a tanítványai közül
részben botanikai szakirodalmi munkásságot is végző muzeológusként dolgozik
Karácsonyi Károly (Nagykároly), Kovács Sándor (Sepsiszentgyörgy), Marossy Anna
(Nagyvárad), Miklóssy V. Vilmos (Csíkszereda).
A romániai biológiai irodalom és ezen belül is különösen az alacsonyabb rendű
növényeknek, a moszatoknak és a moháknak a kutatása – az algológia és a bryológia –
jóformán elválaszthatatlan a hazai biológiatörténet egyik legjelentősebb tudós
nemzedéksorának, a Péterfi családnak az eredményeitől. A családot a szakmai sikerek
útján Péterfi Márton indította el, fiai közül ketten is Erdély élővilágának kutatását
választották élethivatásul: Péterfi István algológussá és növényélettani szaktekintéllyé
képezte magát, Péterfi Ferenc a gerinctelen állattan kutatója lett. Unokája, Péterfi L.
István románul és jelentősebb világnyelveken gazdag és értékes szakirodalmi munkát
végez.
Péterfi István akadémikus körül jelentős növényélettani és algológiai iskola alakult
ki annak az irányzatnak a folytatásaként, melyet még I. Grinţescu román professzor
kezdeményezett. Ebben a munkacsoportban dolgozott Brugovitzky Edit, Kiss István,
Lőrinczi Ferenc, Nagy Ferenc, Nagy-Tóth Ferenc, Osváth Tibor, Róbert Endre.
Ugyancsak Péterfi István körül szerveződött az az akadémiai munkacsoport, amely a
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hazai agrobotanikai monográfiák – elsősorban aPomologia R. P. România – keretében az
erdélyi gyümölcsök tájfajtáit dolgozta fel: ebben a munkaközösségben magyar
munkatársakként Botár Andor, Brugovitzky Edit, Dankanitsné Csekme Erzsébet, KeszyHarmath Erzsébet, Palocsay Rudolf, Veress István és Wagner István vettek részt. A
növényélettan és a talajkémia határterületén, a humusz kelátjainak a növények ásványi
táplálkozásában játszott szerepét kutatta Bartókné Váczy Katalin, aki jelenleg a
kolozsvári Biológiai Kutatóintézet munkatársaként a lichenológia (zuzmókutatás)
területén dolgozik.
Péterfi István és Nyárády Antal munkatársai voltak Alexandru Borza professzor
etnobotanikai szótárának is, mely mindeddig a legbővebb magyar növénynévanyagot
tartalmazó szakszótár.
A mikrobiológiai szakirodalomban elsősorban Kiss Istvánnak, a kolozsvári
természettudományi kar dékánjának a munkássága érdemel említést, aki kutatásait
románul s a nemzetközi szakirodalomban szokásos nyelveken tette közzé; magyar nyelvű
egyetemi jegyzete és Lőrinczi Ferenccel, a talajban lakó mikrogombák avatott kutatójával
együtt készülő kötete kéziratban van. A nagygombákkal kapcsolatos erdélyi kutatások
eredményéből László Kálmán közölt gyakran magyar nyelven is; munkatársaival,
elsősorban Pázmány Dénessel nagyobb gombaismereti összefoglalás előmunkálatain
dolgozik.
Az állattani szakirodalom Apáthy Istvánnak a kolozsvári Mikó-kertben 1909-ben
szervezett Állattani Intézetében indult virágzásnak, Brassai Sámuelnek és Herman
Ottónak az EME keretében elkezdett munkássága nyomában. Az Apáthy-féle intézet a
maga korában a legmodernebbek közé tartozott Európában és az akkor megteremtett
keretek új tartalommal telítve ma is jó munkalehetőségeket biztosítanak az ott
dolgozóknak. Innen indult útjára a hidrobiológus Daday Jenő, a véglénykutató Entz Géza
és Hankó Béla. A II. világháború után dolgozó nemzedékből kiemelkedik Kolozsvárott
Péterfi Ferenc, Kiss Béla, valamint a mezőgazdász Mózes Pál rovartani munkássága,
Diószeghy László terepkutatása; Temesvárt König Frigyes, Sepsiszentgyörgyön Puskás
Attila és Kovács Sándor, Marosvásárhelyen Kelemen László, Szatmáron Vári Judit végez
értékes munkát; magyarul is sokat közöl az általános biológiai érdeklődésű Nagy G.
Károly.
A gerinces állatok rendszertanára és ökológiájára vonatkoznak Gyurkó Istvánnak és
tanítványainak szakcikkei; ő és Nagy Zoltán, Kászoni Zoltán elsősorban a halbiológia
területén, Korodi Gál János, a Duna-deltában (Tulcea) dolgozó Kiss J. Botond és társaik
pedig ornitológusként értékes madártani munkákkal gazdagították a román és magyar
nyelvű szakirodalmat. Jól szervezett madártani megfigyelő és természetvédelmi
szakirodalmi munkát végez Maros megyében Kalaber László, Kelemen Attila, Kohl
István, Sárkány Endre, Szombath Zoltán mint a megyei múzeum belső és külső
munkatársa; hozzájuk hasonló Máramarosban Béres József, a Bánátban Kiss András és
Libucz András, Kolozs megyében Béldi Miklós szakirodalmi munkássága.
A hazai kisemlőskutatásban szerzett szakirodalmi rangot a tanárnemzedékek
hosszú sorát útjára indító és a hazai biológiai tankönyvek magyar változatait fordítógondozó Szabó József. Ezt a szakterületet Hamar Márton gazdag és soknyelvű
szakirodalmi munkássága emelte nemzetközi rangra.
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Az állatélettani kutatások vezetője kezdetben Schwartz Árpád volt; tanítványai és
munkatársai később E. Pora kolozsvári állatélettani iskolája köré csoportosultak. Madar
József
a
neuroendokrin
rendszer
élettani
vizsgálatával,
Kis
Zoltán
anyagcserevizsgálatokkal és általános állatélettani kérdésekkel, Gábos Márta az
endokrinológia és hidrobiológia határterületeivel kapcsolatos szakcikkeket közölt.
Határterületi jellegű Ábrahám Sándor biokémiai, Imreh I. István humángenetikai és
sugárgenetikai, Uray Zoltán radiobiológiai, Veress Éva ultrahang- és kriobiológiai, Vincze
János biofizikai munkássága. Az élet keletkezésének hidegplazma-elméletével
kapcsolatos elméleti és kísérleti munkássága révén nemzetközi élvonalba tartozik Dénes
Ferenc, a iaşi-i Petre Poni Makromolekuláris Kémiai Kutatóintézet munkatársa. A
gerinces állattan, a sejttan-szövettan, endokrinológia és evolúciókutatás határterületén
mozognak Szabó Zsigmond és Molnár Béla szaktanulmányai az édesvízi halak
neuroendokrin rendszerének fejlődési-működési sajátosságairól.
Az örökléstani szakirodalom a sejttani vizsgálatok kapcsán ugyancsak az Apáthyintézetből indult. A citogenetikai kutatást Gelei József juttatta rövid időre egy szintre az
európai élvonallal. Később Csík Lajos munkássága volt kiemelkedő; tanítványa volt a
hazai genetika nagy hatású professzora, Lazányi Endre is, aki a termesztett növények
genetikája és nemesítése, az általános és a sugárgenetika terén publikált maradandó
műveket; ő vezette be az örökléstani kutatómunkába Imreh I. Istvánt, Márki Alpárt és
Sebők Klárát. A növényi citogenetika, mikroevolúció (génökológia, populációgenetika) és
a géntartalékok kérdésére vonatkozó összefoglaló és részlettanulmányokat közölt Kovács
Attila és Szabó Attila.
Orvosbiológiai szakmunkát a II. világháború alatt Kolozsvárt Ludány György
egyetemi tanár végzett. A felszabadulás után orvosbiológiai szakirodalmi munka
Marosvásárhelyt a Székely Károly vezette tanszéken folyt, a temesvári orvosi kart Sándor
István munkái révén tartja számon a hazai magyar nyelvű szakirodalom. Nagy számban
dolgoznak orvosbiológiai laboratóriumban olyan szakemberek, akik többé-kevésbé
rendszeresen jelentkeznek szakmai ismeretterjesztő munkákkal is. (Bedő Sándor, Módy
Jenő Marosvásárhelyről, Csűrös László Kolozsvárról).
Jóformán teljességgel hiányzik a hazai szakirodalomból az embertani vonulat
(Ponori Thewrewk Aurél múlt századi kolozsvári munkásságának mai folytatása).
A középiskolai tanárok kezdetben egyetemi tanulmányaik folytatásaként, később
tanári tapasztalataikat értékesítendő elsősorban ismeretterjesztő és módszertani jellegű
szakirodalmi munkásságot végeztek; többnyire kéziratban maradt szakdolgozataik
mennyiségileg és minőségileg is nagy szellemi teljesítményt jelentenek, melynek kritikai
feldolgozása még várat magára. Az irodalmi munkásságuk révén kiemelkedő tanárok
sorából módszertani cikksorozataik, ismeretterjesztő szakkönyveik, szaktanulmányaik
révén idézhető Kiss-Bitay Éva (Kolozsvár), Bakó Botond és B. Molnár Irén (Nagyenyed),
Kabán Ferenc (Kolozsvár), Macalik Ernő (Csíkdánfalva), Németh János (Medgyes),
Pálfalvi Pál (Csíkszentdomokos), Raab János (Gyergyószentmiklós), Szász Fejér János és
Székely Ferenc (Sepsiszentgyörgy), Székely József (Szatmár), Vasas Samu
(Bánffyhunyad), Xántus János (Kolozsvár).
L. RMIL
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-1769. esztendó'beli úrbéri felsőbb rendelés, mely az 1791-ki 27. articulus által
helyben hagyatott. 8r. 1—46 lap. (Szolga Miklósnál és Koncz Józsefnél.) -1835-1815-Kováts Sámuel kolozsvári liceumi tanár magyar-román-német nyelvű
füzetecskét jelentet meg a krumpli termesztés népszerűsítésére.
L.Koncz

A Köztelek nem erdélyi kiadású folyóirat,de nagyon sok értékes anyagot
tartalmaz Erdély, a Bánság,a Pártium mezőgazdasági tevékenységéről, ezért
találom fontosnak érték jegyzékbe vételét. Olyan értékes cikkek vannak benne
amelyek máshol nem találhatók meg. A folyóirat az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület hivatalos közlönye.
Kiss Károly
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A Köztelek 114- éves felvételeihez személyes megjegyzésem is van. A
Főiskolán a gépészet és az agrotechnika meg a növénytermesztési előadásokon
mindenhol azt tanultuk,hogy a gőzeke megjelenése a mezőgazdaságban
forradalmasította a mezőgazdasági termelést. S azt is hallottuk és tanultuk,hogy az
első gőzgéppel vontatott ekék, kettősével szántottak. Drága Tanáraink Lám Béla,
Antal Dániel, Kovács Béla akkor mindig el is magyarázták a szántáshoz való gépi
felállást amelyet én akkor sohasem tudtam megérteni. S eljött az idő kb. 56-57 év
múlva, hogy a Köztelek 114-éves felvételeivel én is megértettem a szántáshoz való
gőzgépi felállást.
Kiss Károly
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Sikerült a sepsiszentgyörgyi Nemere c.újságból is nagyon sok mezőgazdasági
örökségi adatot feljegyezni.
Kiss Károly
Erdélyi gazda Naptár 1938
Január
Hogyha csepeg Vízkereszt (6)
S keréknyomban vizet ereszt:
Akkor jó termő idő lesz.
Hogyha szépen fénylik Vince (22)
Megtelik borral a pince.
Gabonával pajta s a csűr
Mihály majd jó édes bort szűr (szept.29)
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Pál fordulása ha tiszta (25)
Bőven terem mező, puszta
Ha szeles- jő hadakozás,
ha ködös- embernek sírt ás
Ha pediglen havas, vagy nedves:
Lesz a kenyér igen kedves
Gazdák tapasztalása szerint szép és állandó idő szokott faggyal következni; ha a
délnyugati szél északnyugatira változik; ha keleti széllel apró hó esik; ha nyugat felé sűrű
köd keletkezik. Rossz és általában langy idő következik, ha a kelet-éjszaki szél változik; ha
a trágya és egyéb gödrök nagyon bűzösek.
Február
Fénylik Gyertyaszentelő: (2)
Az iziket szedd elő.
Hogyha hideg Péter s Mátyás (22)
Negyven napig fogvacogás
A jeget olvasztja Mátyás (25)
Töri és rajta léket ás.
Ha nincs, jeget csinál
S elrontja, bontja, ha talál.
Az Úr a telet rendelte.
Bölcsen tette:
Hogy jól megpihenhessen
A termésben elfáradott
S megbágyadott
Föld ismét teremhessen.
Tapasztalás szerint szép és állandó jellegű idő következik faggyal, ha délkeleti szelek
vannak; ha a hold igen fehér; ha az esti pír igen magasra terjed a nyugati égbolton.
Rossz vagy lágy idő lesz, ha nyugati szelek vannak; ha huzamosabb hideg után a hó jég
alakban esik, amit könnyű észrevenni, mikor az ablakhoz csapódik.
Március
Márciusi hó még zsákban sem jó.
Amennyi nap ködös ebben:
Nyárban annyi zápor leszen.
Húsvét előtti harmatok:
Húsvét után hoznak fagyot.
Ha száraz március, nedves az április,
és hűvös a május.
Bő borhoz, búzához meglészen a juss.
Márciusi ködök nyári záporokat,
Nagyhéti harmatok majd hoznak fagyokat
Gergely napja ritka, hogy jó (12)
Hideg, szeles, sokszor van hó.
Sándor, József, Benedek (18,19,20)
Zsákban hoznak meleget.
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Szép Virágvasárnap
Jó a gyümölcsfáknak.
Ha borús a Palmarum:
Gyümölcsösnek ártalom.
Nagypénteken ha jó eső:
Örvend a földművelő.
Amilyen az időjárás március 9-e körül, olyan szokott maradni egész márciusi hóban. Ha
január meleg volt, március hideg jellegű lesz. Száraz, szép március szép májust helyez
kilátásba. Éjnap-egyenlőség idején tapasztalt szelek termékeny esztendőre mutatnak. Ha
a nap és hold fölkeltekor rendkívül nagynak látszik, akkor eső következik, úgyszintén, ha a
harangok messze hallatszanak. A márciusi sűrű és rossz szagú köd sok égiháború előjele.
Április
Április ha nedves, a nyár lesz bőséges
Rét, ha nem zöld Tiborra (14)
Nem igen jutsz jó borra.
Ha a nyírfa áprilisban zöldül:
Ne féltsed a kerted a hidegtűl.
Áprilisban ha dördül az ég:
Jó és hasznos idő lesz még,
Ha cseresznye virágos:
Szőlő is hoz virágot.
Fülemile ha hallgat Márk napján (25)
A tavaszban jelent ez változást;
Ha pedig énekel jókedvűen, vígan:
Ez jó kedve jó tavaszra mutat.
Húsvét első napján ha esik az eső,
Hat vasárnapon lesz mindig esős idő.
Ha az idő áprilisban igen kellemes, arra rossz május szokott következni. Áprilisi
égiháború nedves esztendőre mutat.Ha a szivárvány kék és sárga színei jól látszanak,
néhány napra jó időt lehet várni. A húsvét körüli nedves idő rossz rozsaratást hoz. Ha 24e körül a rozs akkora, hogy a varjú benne elbújhatik, ez gabonabőségre enged
következtetni.
Május
Fülöp, Jakab hűvös, nedves:
Középszerű kis termés lesz;
Hogyha pedig meleg, s tiszta:
Bőséges terméssel biztat,Áldozói derült idő:
Hasznos lészen az esztendő.
Ha ez a nap esős, sáros,
Ez bizony már igen káros.
Pünkösd napi ereszcsorgás:
Aratóknak lesz csalódás.
Tiszta Orbán napja (25)
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Édest ereszt hordó csapja;
Ha pedig esős s szomorú:
Lészen a bor jó savanyú.
Pongrácz napi esőtől (12)
Nő a fű a mezőből.Május hogyha igen nedves,
Június majd száraz leszen.
Szép idő lesz, ha az esti pír aranyszínű; ha napnyugtakor a vizek és mezők felett sűrű köd
keletkezik; ha a szárazon élő békák magasra ülnek és brekegnek. Rossz idő következik,ha
reggeli pír van:ha a hegyek ormait köd borítja;ha az esti pír igen vörös.
Június
Medárdus, ha tiszta, derült:
A nyár már szinte sikerült:
De ha akkor esik eső:
Negyven napig kell esernyő.
Keresztelő szent János-nap esője (24)
Nem áll meg csak negyednapon estére
E nap előtt ha a kakuk megszólal,
Olcsón adja a gabonát bizonnyal.
Ha utána későn kezd el szólani:
Gabonáért sok pénzt kell kiszámlálni.
Jó idő lesz, ha a szentjánosbogár nagyon fénylik, ha az égen a csekély fehér felhők
szétoszlanak; ha sok bárányfelhő mutatkozik; ha a dangók este sűrűn repülnek.Rossz idő
vagy eső szokott következni; ha sok béka jön elő; ha a macskák szorgalmasan nyalják és
tisztogatják magukat; ha a tyúkok a porban fürödnek; ha a kutyák füvet rágnak; ha a
vakondokok magasra túrnak.
Július
Mária Magdolna tiszta: ajándékoz (22)
Hogyha pedig esős: könnyen ártalmat hoz.
Ha a hangya nagy halmot hord:
Tüzelőről jól gondoskodj.
Jakab napja tiszta éjszakája (25)
A kertet jó bőséggel rakja.
De ha esős: gazdát szomorító;
Szenved tőle a mogyoró s dió.
Sarlós Boldogasszony csepegő esője (22)
Sokáig tart: néha hat hét lesz belőle.
Jó időt remélhetünk, ha napnyugtakor jó idő volt, ha a csalogányok szorgalmasan
énekelnek; ha reggel és este a füst egyenesen száll a magasba; ha az eső köddé változik.
Rossz idő jele, ha a napkeltekor égiháborúk vannak; ha a kakasok napnyugta után
kukorékolnak; ha a tyúkok szomorkodnak; ha a vízi madarak sokat fürdenek.
Augusztus
Augusztusi Lőrinc ha szépen mosolyog: (10)
Szép ősszel, jó borral majd vígan társalog.
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Bertalannak napja az őszt megmutatja (24)
János fejvétele ha igen csepegős:
Kertnek ártalmas, nem kedvező idő (29)
Taníts, hogy elménkben forgassuk
Ezt Uram mind most, mind máskor
Hogy életünket úgy folytassuk
Hogy ama nagy aratáskor
Találtatván tiszta búzának.
A Te csűrödbe vitessünk
S Neked mint mennyei gazdának
Szent tetszésedre lehessünk.
Jó időre mutat, ha a juhok még este is vígan ugrándoznak a mezőn; ha huzamosabb eső
után a baglyok éjjel nagyon huhognak; ha a szél a napjárást követve változik; ha a
harmat reggel sokáig marad a faleveleken.
Szeptember
Egyed napnak mosolygó derűje (1)
Négy napig tart akárki elhigyje.
Hogyha pedig e nap megdördülne az ég:
Jövő esztendőben lészen majd nagy bőség.
Máté, nem hiába, hogy evangélista (21)
Örömhírt jelent, ha arca derült, tiszta
Mert e tiszta idő tartós leszen nála
S jövő esztendőre sok gyümölcsöt láthat.
Mihály napján hogyha dördül (29)
Jó ősz után nagy tél gördül.
Ha sok makkot hozott Mihály (29)
Elkészítheted a szánkát.
Mihály napja után fagubókban férgek (29)
Találtatván: – jeleznek bőséget.
E gubókban legyek: lészen hadakozás
Hogyha pedig pókok: lészen nagy dögrovás.
Ha a gubók zöldek: jeleznek bő nyarat,
Száraz gubók pedig esőtlen, szárazat.
Gólyák, fecskék, darvak hamar elmennek:
Hagynak az embernek korai hideget.
Jó idő várható, ha a hónap elején sok futócsillag látszik; ha nem esik harmat; vagy ha
esett is, hamarosan felszárad; ha az éjek nagyon hidegek; ha a tejút az égen nagyon
tisztán látszik. Rossz időre mutat: ha a galambok vízben fürödnek és későn repülnek haza.
Október
Soká hulló levél – nagy és kemény telet,
Hamar hulló levél – korai hideget.
És a jövő évre bőségeket jelent.
Sok hernyó lesz, ha fán maradnak levelek.
Midőn eljő Simon s Júdás (24, 28)
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Didereg s fázik a gatyás
Ősszel a természet háza,
Mely minden élő tárháza
Megérett gyümölcseivel
Kínál rakott kebelivel:
Édes must csurog a hegyeken,
Áldás folydogál a völgyeken.
Enyhe idő várható, ha a fák ősszel másodszor kezdenek virágozni; ha Szent Mihály körül
a gubacsok üresek, vagy vizenyősek; ha a madarak ősszel soványak; ha Szent Mihály
körül sok eső esik és a szelek délről, vagy délnyugatról fújnak. Kora télre mutat, ha a
hangyák júliusban a halmaikat szokottnál hamarább összehordják.
November
Márton lúdja melle csontja ha veres, (12)
Nagy hidegtől ember orra lesz veres.
Sok hó leszen, hogyha e csont szép fehér,
Ha fekete: sok eső s viharos tél.
Mindszentek napján vágj egy cserfaágat (1)
Hogyha száraz belől, kemény telet várhatsz,
Hogyha pedig nedves, a tél is nedves lesz,
Hogyha e nap derült, erős havat jelez.
Hogyha pedig esik, vagy netán borult,
A szánkáról akkor nem sokszor borulsz.
Erzsébet s Katalin megmutatja neked (19, 25)
Karácsony havában milyen idő lehet.
Hosszú, kemény tél következik, ha július melegebb augusztusnál; ha október hideg, és
annak másik felében délnyugatról keletkezett viharok voltak; ha a madarak ősszel
kövérek; ha sok komló, makk és kemény magvú gyümölcs termett; ha November hó száraz
és nem fagyos.
December
Midőn Karácsony hava zöld:
Húsvét napján fehér a föld.
Karácsony éjjelén, ha esik földre hó
Reménységet ád, hogy lehessen minden jó.
Első napján ha nap fénylik:
Új esztendő majd tündöklik.
Ha második napján fénylik:
A drágaságot reménylik.
Szent éjszakán keleti szél
Elhozhatja marhák dögét;
Nyugati szél emberhalál,
Délről sok betegséget talál;
De az északi hideg szél
Boldog jövendőről beszél.
Szilveszteri eső, újévi fényesség:
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A terméshez akkor nincsen jó reménység.
De ha napja s éje lészen szép s egyenlő
Mondhatjuk jó szívvel, mint egy víg éneklő
Szilveszter végezte jól nekünk az időt.
Kérjünk Istenünktől boldog új esztendőt.
Ember fia! Féljed az Időknek Urát,
Aki megronthatja mindezen regulát.
Ő az égből lenéz és rendelést tészen :
Emberek! Ezekből semmi meg nem lészen!
Borászati Közlemények
Mindent összefoglalva tehát, utalok egy ez évben megjelent borászati munkára,
melynek czime ez: „Borászati Közlemények" a magyar pinczegazdászat mezejéről, irta
Vajda Dániel. Maros-Vásárhelyen Wittich József bizománya, 1848. XV. 239. E könyvet
ajánlom én az alföldi bortermelőknek s pinczegazdák figyelmébe. Olvassák,
tanúlmányozzák e munkát szorgalommal,………………
Nevelői munkásságáról szép vallomást olvashatunk Vajda Dániel 1858-ban
Marosvásárhelyen kinyomtatott borászati szakkönyvének előszavában: „Ifjúi
diákoskodásom ideje alatt, gyermekekkel bánó s tanító modorom kis méltánylatra talált
némelyek előtt. Ebből folyólag, akkori szellemdús tanárom, s aztán nagyon tisztelt és
szeretett barátom Bolyai Farkas tanácsából nevelői pályára szántam s képezgettem
magamat. Ezen képeztetés öregbítésére, éppen a nevezetes bécsi congressus ideje alatt
vegyészeti s más leckéket hallgattam a bécsi egyetemen. Tanulásom végezte után, kis
utazást téve az Adria-tengerig, 1815 végén elkezdettem nevelői hivatalomat, akkor
erdélyi királyi táblai rendes bíró, Báró Kemény Simon reménydús gyermekei mellett.
Elfoglaltatásom s a bánás velem s majd későbben az enyimekkel oly szíves volt mindig,
melynél többre sohasem számítottam, s ha igazságos kívántam lenni, nem is
számíthattam. A család feje, a már említett Báró, ritka nagy eszű, mint Göttingában 3
éven át szorgalommal tanult, terjedelmes és mély tudományú, s a legjobb emberek egyike
volt; gyönyörű lelkű neje Gr. Teleki Anna pedig derék férjének méltó párja minden
tekintetben, annyira, hogy még a nőket illető tudományosságban is kevés volt hozzá
hasonló.
L.Oláh-Gál Róbert
A Marosvásárhelyi Evang.. Reform., Kollegium könyvnyomdájában kinyomtatott
mezőgazdasági könyvek.
Báró Apór Károly. A zöld takarmány eltartásáról. 8r. 20 1.-1883Lókody János. Előrajz a gazdasági kiállításra.8r. 16 lap-1868Marostorda megyei gazd. egylet igazg. Alapszabály.8r. 32 lap-1882Marostorda m egyei gazdasági egylet igazg. Közgyűlési jegyzőkönyv. 8r. 28 1.-1883Marostordamegyei gazdasági egyl. igazgatósága.Jegyzőkönyv. 8r. 24 lap-1884Marostordamegyei gazdasági egyl. igazgatósága-Jegyzőkönyv 8r . 40 lap.-1885Ősi Marosszék havasát kezelő bizottság-. Évi jelentés.8r. 56 lap-1879Ősi Marosszék havasbizottsága. Legeltetési szabályok.8r. 32 1.-1880Ősi Marosszék havasbirtokossági igazg. Alapszabályok.8r. 40 lap-1883329

Száva Gerő. Értekezlet fenyő gyanta készítményeiről. 8r. 1—8 1. 8 4 4 1-1864Udvarhelyszék. tisztsége. Mezei rendőrségi szabályok.4r. 16-1869Útmutatás a földek megmérésére. E g y ivrét tábla.-1837Ugyanazon „Útmutatás". 8r. 4 levél I—VIII.1.Koncznál.-1837Vajda Dániel. Borászati közlemények. 8r. I — X V . és 1—239 lap. -1857Veszély Károlyplébános. Gyümölcsészeti levelek.8r. 48 lap.-1871L.Koncz
a Székely Gazdák Naptára (1911-12), kiadták Székelykeresztúron a Szabó
testvérek nyomdájában.
L.Fülöp Lajos
-……….Újév elején megjelenik azonban egy új lap „Szatmár" név alatt, Dr.
Tomcsányi Imre úr által szerkesztve, ettől többet várhatunk, mert ez a tudás terjesztését
tűzte ki zászlójára, s természettudományi alapon, a mezei gazdálkodás és szőlőmívelés s
borkezelés előmozdítására akar közreműködni……………….
Báthi Károly
L.Borászati 1874 december
Mezőgazdasági Szemle (Kolozsvár) a dr. Nagy Endre székelykeresztúri 'gazdasági
iskola igazgatója által szerkesztett egyetlen gazdasági folyóiratunk félévi hallgatás után
újból megjelent, most már az előnyösen ismert Minerva müintézet kiadásában. A
folytonosságot biztosító egy füzetben kiadott 1—7. sz. után a többiek is megjelentek.
Mutatványszámot küld a kiadóhivatal : Cluj, Str, Báron Pop 5
L.Székelység-1933
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Melléklet
Segítség a dolgozat céljainak részletesebbb megértéséhez.
1. A Honfoglalástól a XVI. Századig
Gazdálkodás az államalapítás előtt
Halász-vadász, gyűjtögető életmód.  termelőgazdálkodás
állattenyésztés megjelenése)
Nomád életformához hasonul az állatállomány
Magyar gazdaság az Árpád-korban (XI-XIII.sz.)

(földművelés,

1. a népesség növekedése
Belső szaporulat és bevándorlás hatása.
Alakulnak az árucsere központjai
2. államalapítás és társadalom
Veszély fenyegetett, hogy a keleti és a nyugati birodalom felmorzsolja a
magyarságot ( Géza, István intézkedései)
Rokoni közösségek közös tulajdona (XIII.sz.-ig)  megjelenik a föld
magántulajdona (Ø római jog)
· Ny.-Európa: szolgálatokért cserébe, ha nem teljesíti,el lehet venni
· M.o.:jutalom, nem kötik feltételhez  nem alakul ki hűbériség
+nem lehet szabadon végrendelkezni
Föld hasznosítása: · közvetlenül
· bérben
A hierarchia a birtokok alapján épült fel ország legnagyobb birtokosa a király · udvari
birtokok -ellátás
· királyi várak –védelem egyház a királytól kapott földterületet magántulajon
(közös földek felosztása után) egymáshoz való viszony alapja: jogi helyzet (csak király
változtathatja)
· közszabadok-szegények: magánföldesuraknál szabad költözés királynál,
egyháznál nem (proprius)
-gazdagok: irányítás, királyi tanács
-tehetősek: otthoni gazdálkodás
· szolgák : nincs semmilyen joguk
3. A mezőgazdaság fejlődése
ágazatok: állattartás, halászat, vadászat, földművelés fokozatosan elterjed
(talajváltó, sok terület  kialakul a szabályozott talajhasználat) ekés szántóművelés-ökör
búza, köles, szőlőszerény termékfelesleg, melyet piacon kezdtek értékesíteni áru-, és
pénzviszonyok fejletlenekönellátásra ber
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mezőgazdasági üzem: praedium – munkát a földnélküli rabszolgák végzik, cserébe
ellátás. Élén a birtokos áll, de létrejöhetnek szervezetek is egy birtokossal allodium –
nagyobb a munka hatékonysága, ha a dolgozók tulajdonosok, ezért egy részt használatra
megkapnak (libertinusok). A zöme azonban a földesúr gazdálkodása alatt marad.
 termékfelesleg képződik
 udavrházak alakulnak a gazdálkodáshoz
faluképződés.
A praediális gazdálkodás leghamarabb a király és az egyház birtokain szűnt meg:
ok: nehézkes igazgatás (nagy), európai minta.
Gazdaságunk a XIII-XV. Században
Magyarország ebben az időszakban illeszkedett be az európai gazdaságbaúj
városszerkezet + földművelési eljárások. Pestisjárvány nem volt olyan súlyos, mint
nyugaton, és ennek ellenére is fejlődött a gazdaság (kereskedelem) Gyors növekedés a
jellemző.
1. Népesség és települési terület
Demográfiai növekedés
A tatárjárás pusztítást okozott a lakosságban. Fokozódott, hogy a Dunántúl
sűrűbben lakott, mint az Alföld. Hamar helyreállt a népességszám természetes
szaporulat
Telepesek
A népesség 90%-a falvakban és oppidumokban élt. (népsűrűség XV. Sz.-ra 10 fő)
Vidéken sok gyerek (3 fiú szükséges a család kontinuitásához), városokban max. 1-2
gyerek, ezért kell a vidékiek betelepedése. Kiscsaládok (nukleáris család).
Falvakban korai házasság. Városban késői, mert vagyont kell gyűjteni hozzá.
Bevándorlás
Telepesek kiváltságokat kaptak.
Etnikai térkép módosult  szlovák, román, ruszin, szerb, német.
Zsidóhelyzet: Øzsidóüldözés. (1251: IV. Béla: zsidó privilégium) városokban éltek.
Lakosság zöme magyar.
A települési terület kiteljesedése
Demográfiai robbanás  falvak száma nő (XIII.sz.) ; mezővárosok lakossága nő
(XV.sz.)  csökken a lakatlan területek aránya.
Települések keletkezése: spontán módon
Tervszerű módon ( a földesúr vállalkozókra bízza - vajda, soltész)
Hospes-jogok: szabad költözés, adómentesség néhány évre.
Pusztásodás
A falvak születése mellett települések haltak ki.járvány, háború, strukturális
átalakulás (Øpraedium any more) városba költözés, szegénység miatt össze kellet
költözni.
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Falu és város
Leggyakoribb településtípus: falu  utcás-soros / orsós / útféli / erdőtelkes
A házakat a föld felszínére építették. Fő építőanyag: fa.
A falvakat kis méret jellemzi, a városok sem nagyok.
2. A társadalom átalakulása (XIII.-XIV. sz.)
gazdasági változás  társadalmi átalakulás (nemesség, jobbágyság kialakulása)
A nemesség kialakulása
Több társadalmi csoport egyesülésével jött létre:királyi szerviensek vagyonos
közszabadok
Felettük csak a király bíráskodott, ez teremtette meg jogi hasonlóságukat, mely az
összeolvadáshoz vezetett. (1267. országgyűlés).
+várjobbágyok nemesedése, melyhez megkapták a földet, amit használtak.
(Økatonai szolgálat)
Adómentesség, ellenállás joga, csak törvényes ítélettel lehet elítélni őket.
Jogi egység  vagyoni különbségek.: köznemes / báró
Familiaritás: magyar hűbériség a kisebb nemesek a nagyurak szolgálatába álltak,
amiért fizetést, ellátást és a birtok összjövedelmét kapták. A szolgálat nem kötődött
birtokhoz, és apáról fiúra sem szállt.
A földesúri gazdálkodás átalakulása, az egységes jobbágyság kialakulása
A királyi adományok miatt megváltozott a földbirtokok tulajdonjogának eloszlása.
Mg-i áremelkedés, de munkaerőhiány. (mert a földadományok lakatlan területek
voltak) telepesek kiváltságok vonzották a jobbágyokat. Megszűntek a praediumok.
A szabad költözési jog jelentette az egységet.
Királyi és egyházi birtoknak nem volt szüksége a sokféle szolgáltatásra terhek
egységesítése (conditionarius) Ha meg akarták tartani alattvalóiakt, fel kellett őket
szabadítaniuk. (jobbágyok mintája) 1397: szabad költözés joga  egységes jobbágyság.
3. A mezőgazdaság változásai
Népességnövekedés, városiasodás nő az élelmiszer kereslete nő az ára 
fejlődik a mezőgazdaság.
A mezőgazdasági technika változása, az ágazatok fejlődése
Termelés növekedésének okai: nő a művelés alá vont területek nagysága
Fejlődik a technika (pl.: kerülő v. váltóeke)  földművelés lesz a vezető ágazat.
Megjelenik a felesleg a piac lényeges tényezővé válik.
Aratás: családi összefogást követelt. Sarlóval ( magasabb szalma, állatok) vagy
kasza (inkább fűnyírásra)
Cséplés: cséphadaróval, vagy nyomtatással.
Szabályozott talajhasználat: parlagrendszer (parlag – nem szántották fel)
Nyomásrendszer (ugar – felszántották)határt minőség szerinti dűlőkre osztják,
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azokat parcellákra. Mindenki kap mindenhol parcellát. (füvönosztás) nyomáskényszer:
állattartás és szántóföldi művelés összekapcsolódása miatt. (egyszerre kellett végezni a
feladatokat, hogy az állatok is tudjanak legelni) gabonafélék: búza, árpa, zab, köles
megjelent a magyar szürkemarha (~kunok?)
Árarányok a XIII.-XV. Sz.-ban
Az árolló szétnyílt. (P iparcikk > P mg.-i termék)
Munkaerőhiánymunkabérek nőnek
A földesúri üzem a XIV.-XV. Sz.-ban
Királyi, egyházi, nagybirtokos birtokokon uradalmak jöttek létre. (vár központtal).
Földesurak nem termeltek, nem vállalkoztak  jobbágyi kisgazdaságok hatékonyak
Árak alacsonyak
Birtokosok bevételei: jobbágyi járadékok (~urbárium alapján)  cenzus (pénz),
kilenced (termény), robot (munka), ajándékBírságpénzek, vámok, haszonbérletek
(malom, kocsma, mészárszék) XIV. századtól pénzben követelték a járandóságokat
jobbágy piacra ment, még ha csekély termékfeleslege volt is. + kiegészítő tevékenység
(fuvarozás, háziipar)
A földesurak továbbra sem vállalkoztak, járható út volt a terhek növelése.
A paraszti üzem, a jobbágytelek
A mg.-i termelést a jobbágyok végezték a telkeken. (~az a földdarab, amit az állat
trágyáz): belső / külső telek jobbágy és nemes a piacon versenytárssá vált (kiváltságok
llen!)1514:Dózsa.megszűnik a szabad költözés
A jobbágyok között is kialakul a vagyoni differencializálódás: zsellér / jómódú
1. Gazdaságpolitika és államháztartás
Øgazdaságpolitika, mert az állam nem szólt bele olyan mértékben, mint ma. 
céljuk kizárólag a bevétel volt. ( támogatják a városalakulást, kereskedelem fejlődését.)
mivel a birtokeladományozás következtében jelentős jövedelemtől estek el.
IV. Béla: első reformlépések: dénár értékének stabilizálása, bányászat, városok
támogatása Károly Róbert: leveri a tartományurakat, birtokait váruradalmakba szervezte.
Regálé-jövedelmek, bányabér. Bányavárosok alapítása. Nemesérc-monopólium + tilos
kivinni a nemesércet. Só-monopólium
1325: valutareform aranyforint harmincad (~külkereskedelmi áruk után)
1335: Visegrádi találkozó: Bécs árumegállító jogát Brünnön keresztül megkerülik.
Nagy Lajos: városoknak kiváltságokat ad. K.R. munkáját folytatja.
Zsigmond: birtokeladományozás, elzálogosítás  rászorult a kereskedelmi
bevételekre.
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Árumegállító-jogok adományozása. Polgárság segítése (pl.: Buda árumegállítójoga csak külföldiekre vonatkozik) Sóigazgatás reformja. Halála után gyengülés
Mátyás:bevételi forrásainak a városokat tekinti  kemény adók + rendkívüli adók, magas
vám, de alacsony illeték. Fővárost erősíti. Segíti a rendi szervezkedéseket.
Nagyhatalmi politikájának nem voltak gazdasági feltételei
A török-kori Magyarország gazdaságtörténete
1. Népesedési viszonyok
Nincsenek az európai népességről megbízható adatok.  becslések: születési és
halálozási arányszám alapján gyors növekedés, de magas csecsemő- és
gyermekhalandóság lassította. Születéskor várható átlagos élettartam: 30 év.
M.o. népessége: 3,5-4 millió. Itt sincs demográfiai növekedés  katonai
események (pusztítás, menekülés), egyenletlen földrajzi eloszlás.
Pusztásodás: földesúrnak nem érdeke (nem tud hasznot húzni a jobbágyi
munkából) telepítési akciók. (magyar és török részeken is) + önkéntes bevándorlások
 etnikai összetétel megváltozott ~ rác, szerb, roman  nő a mezőgazdaságból élők
aránya ~ falun élők aránya a nagyobb. (~Eu)
Ebben az időszakban nincs európai értelemben vett nagyváros M.o.-n, lakosságukat
tekintve kicsinek számítanak.
A török hódítás hatására csökkentek a településtípusonkénti átlagszámok. Azonban
az agrárjelleg nem változott.
2. A gazdasági változások keretei
Tőkeigény, főleg a bányászatban és a fémfeldolgozásban erősödik. ! de a
külföldiek kivonulnak az országból  törökveszély, újvilági remények Németalföld:Sok
újítás ment végbe a bányászatban is (több, jobb). Erdőirtás  néhol kőszén. Parasztság
specializálódik (felesleg termelődik + paraszt is fogyasztóvá válik) Eltűnt az ugar:
vetésforgótrágyázás.  szakszerű rétgazdálkodás (állattenyésztés fejlődik!)
Európában csak lassan vették át a flamand módszert.
Közép-Kelet Európa lemaradt: versenyképesség csökkenése (~allódiumok
növelése), beszűkölő belső piac, külpiacot a távoli piacok konjunktúrális viszonyai
befolyásolták. Kedvezőtlen szállítási feltételek
Árforradalom: nem csak árak emelkedése, árarányok módosulása.
Okok: ezüstbányák fellendülése + tengerentúli nemesfém + népességnövekedés,
területi koncentráció.
Áremelkedés mértéke: max: élelmiszer, nyersanyag  iparcikk  bérek: min
nemzetközi kereskedelem fejlődésének gyorsítása Kelet-Közép-Európa számára
szintén konjunktúra, de XVII. Sz. második felében már lanyhult a kereslet. !!De addig
kerekedelmi kapcsolatok bővülése. (~ kommerciális forradalom) Európában közbankok
jönnek létre: biztosítási ügylet, részvénykibocsátás (tőkés ipari forradalom financiális
feltételei) keleten Ø.
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3. Mezőgazdaság a török korban
A világi földesúri földtulajdon abszolút túlsúlyban volt. (pl.: Báthory, Török,
Serédy, Thurzó).
A jobbágy nem tulajdonosa, hanem használója a földnek  a földesúri
földtulajdon nagy része jobbágy-paraszti birtokokból állt. Minél nagyobb volt a birtok,
annál inkább szórt jelleget vett fel
A majorsági gazdálkodás
A majorsági föld haszna a földtulajdonosé volt. Ha nem elég, lehetőségek:
·a jobbágyoktól vették el
·vásároltak
·majorsági föld intenzívebb művelése (agrotechnika lassú változása miatt a
nem jöhetett szóba)
·szántó növelése (irtás, lecsapolás) az emelkedő árak értékesítésre
ösztönöztek. !de: önellátó gazdálkodásmg.-i tevékenység túlsúlya, közeli
városok (piachely) hiánya, szállítás kedvezőtlen lehetőségei. Mindkettő majorságnövelő
hatású lehetett: majorságnövelés: van példa a paraszti földek kisajátítására, de nem
jellemző.
Pusztatelkeket csatoltak a majorsági birtokhoz, s ezeket benépesítették.
Irtás (néha jobbágyok irtásföldjeinek allodizálása ~ ellenszolgáltatás kibecsüléssel)
Közös használatú földek allodizálása ( tilalmassá tétel)
Ezt visszafogta a XVII. Században fellépő munkaerőhiány és a beszűkülő piacok.
 néha ellentétes tendencia: allodiális szántók bérbeadása jobbágyoknak. Ø majorsági
gazdálkodás ~török.
Jobbágy-paraszti gazdaságok végül teljesen túlsúlyban maradtak.
Az allodiális földeken munkaerőre volt szükség  házas és házatlan zselléreket
fogadtak béresnek és napszámosnak. (egyes munkanemeknél természetbeni
javadalmazás) Azonban a viszonylag alacsony bérszínvonal ellenére sem tértek át a
földesurak a bérmunkára, ingadozó bevételeik miatt.
Az allodiális gazdálkodás egyre inkább a jobbágy robotjára kényszerült. (1514: heti
1 nap robot, ennél több csak várépítés címén  XVI. sz második felére a
majorságépítések miatt nő a robot ~ törvény átlépése, főleg háborús időszakokban, mert
kevesebb ember) Az állami jobbágyvédelem hiányában a jobbágy kiszolgáltatottá vált.
Robotkötelezettség ~ telek nagysága + igaerővel való ellátottsága (harmadhetes
művelés: heti 2 nap, másodhetes úrdolga: heti 3 nap) Igénye szezonális jellegű.
Felhasználása rendszertelen ( még kialakulóban). Munkabeosztás javul, de Ø munkaerőgazdálkodás.
Az földesúrnak létszükséglete a robot, a jobbágy viszont a földesúr nélkül is képes
termelni.  feszültség
Az allodiális gazdaság irányítása
A kiterjedtebb földbirtokokon jellemző a közvetett irányítás.  főhivatású, fizetett
alkalmazottak:
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Praefectus: várnagy, jószágigazgató. Katonai és gazdasági vezető.
Provisor: udvarbíró, tiszttartó. Ellenőrzés, döntés. Urának felelősséggel tartozik.
Rationista: számtartó. Udvarbíró jobbkeze. Nyilvántartás.
Kulcsárok, sáfárok: számtartó segítői.
Ispán: gyakorlati irányítás. Számtartó alárendeltje. Hajdúk segítik.
Majoros: gazdasági épületeket felügyeli.
Éves szerződés. Legitimitásukat az úriszék adta.
A földesúri udvartartás a szociális gondoskodás színtere is.
A jobbágytelek és a paraszti földhasználat
A földesúri földtulajdon 2/3 részét a jobbágytelkek tették ki. ~ gazdasági egység.
(ház, udvar, kert, szántó, rét, közös földek)(szálláskert: Alföldön alakult ki, a ház körül
nincsenek gazdasági épületek, csak kijjebb ; pénzes kert: távolabbi határrészeken vásárolt
és bérelt területek)
A jobbágytelek mérete országosan nem meghatározott.  egész, vagy
töredéktelek. (természetes szaporodás, anyagi helyzet romlása  telekaprózódás)
Magyarországon a paraszti népesség zöme telkes jobbágy volt.
Zsellérek nem szorultak ki a földhasználatból : pusztatelkeket kaptak (Ø robot) +
irtásföldek
A szőlőbirtokok jelentősek. Nem korlát a társadalmi hovatartozás, sem a földrajzi
távolság. (extraneus)  gyorsítja a paraszti differencializálódást.
Erdők különösen értékesek. Az erdőrészt telek szerint osztották. A tilalmassá tett
erdőket bírságpénzekkel védték, szénégetés-faszén. Faizás biztosított: otthonteremtéshez
szükséges épületfa, tűzifa.
Közös haszonvételű halászóvíz is biztosított.
Földművelés
Főleg kétnyomásos gazdálkodás, néhol három. Ny  K : alacsonyabb a
földművelés színvonala.
Nyomásos gazdálkodás = örök szántóművelés. (Ø parlag)
Békeidőben a szántóművelés mennyiségi tekintetben összhangban állt a lakosság
számával, néha fölösleg is.
Legfejlettebb: háromnyomásos, de nem terjedt el  demográfiai (nincs
felvevőpiac), piaci okok.( külpiaci értékesítés előtt szállítási és politikai korlátok)
Növénytermesztés
Legfontosabb ága: gabonatermesztés. (~táplálkozási szokások) Trágyázás!! Van,
de nem jellemző. Jó a föld + trágya tüzelőanyag is. De nem csak a majorságokban
figyelhető meg.
Néhol lófogattal történő szántás, de a legfontosabb igásállat a szarvasmarha. 
igaerőtársulás = cimboraság.
Őszi/ tavaszi vetés  boronálás (vasas v. tövisborona)  betakarítás (kasza ha
nyomtatás v. sarló ha cséplés)  behordás (robot)  cséplés ( részes )/ nyomtatás 
gabonásházak, vermek  malom (mosás, szárítás)
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Búza a legelterjedtebb. É: rozs (kenyérgabonák). (abajdóc: kétszeres- búza + rozs).
Árpa, zab (takarmánygabonák) + hajdina, köles, tönköly, kukorica.
Gabonatermesztés szerkezet ~ klimatikus viszonyok, gazdaságok méretei,
állattartás.
Robot: jobbágy a saját állataival dolgozott, kímélésükre törekedett.
Terméshozamok ingadozóak ~ mg. Fejletlensége  terméshozamok hosszútávon
hasonlóak. = kelet-közép-európai átlag.
XVI.sz. paraszti gazdaságokban csökkent a gabonatermesztés.  török hódítás ~
önellátás ; szőlőművelés, állattenyésztés előtérbe került.
Kerti vetemények és gyümölcstermesztés
hüvelyesek: saját célra. (borsó, lencse). Káposzta.
Konyhai ellátás + árutermelés.
Szilva, cseresznye, meggy, birsalma, őszibarack, sárgabarack.  aszalás
Szőlőművelés
bor! (szerémségi) karomi, tolnai borok.
Tőkeigényes, szakismeretet igényel.
Terjedésének irányai ~ bor kedvező gazdasági tulajdonsága + gazdaságföldrajzi
adottságok.
Szénakészítés
munkaigényes. Termékjáradék is. Irtásréteknek nagy a jelentősége.
Főleg alföldi pusztákon.
Állattenyésztés
A szántóműveléshez szüksége volt igaerőre, de voltak ettől független ágazatok is.
Transhumance: folyamatos legeltetés (Erdély)
Havasi állattartás: nagyállattartás  szénagazdálkodás! (földműveléssel is
foglalkoztak)
Pusztai állattartás: ~ pusztásodás  szénagyűjtés, nagyállattartás. Adók + bérleti
díjak + kútásás + pásztorok bére
Szarvasmarha-tenyésztés
legelterjedtebb haszonállat. 4-5 év alatt kerül vágósúlyba (göböly). Tejhozama
szerény, de zsírtartalma magas. Sokoldalú hasznosítás, ezért a legszegényebbek is
törekedtek tartására.
Lótenyésztés
kb 1/5-e az állomány a szarvasmarháénak. Jellemzőbb a földesúri lótartás.
Fajtanemesítés. Státuszszimbólum + hadviselés.
Ahol jellemző volt, ott a határhasználat is ehhez igazodott: háromnyomás, zab +
bükköny
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Juhtenyésztés
gyapjú, hús, tejtermékek. Főleg paraszti birtokokon.
Sertéstenyésztés
függött az erdők tilalmas voltától. (makkoltatás).
Molnároknak hízlalási kötelezettségük volt az urdalmak felé.
Baromfitartás
tyúk, lúd, kacsa, hízott kappan. (főleg ajándékként) Nem teleltettek, hanem
levágták a baromfit.
Majorságokban páva és galamb is + vadmadarak vadászata.
Élelmiszeripar
Fő ága: malomipar. vízimalmok, hajómalmok, patakmalmok, szárazmalmok,
baromhajtómalmok, kézimalmok ( taposómalmok, szélmalmok) stratégiai jelentőség
Vámőrlés rendszere (természetben kapták a molnárak a fizetséget, 1/16, 1/10 rész).
Molnár többnyire bérlő. Mert a malom földesúri tulajdon.
 céhszervezet (kevés molnár), de céhunió (tájegységenként) nemcsak őrlés 
fújtatók, kalapácsok, fűrészmalmok, kallómalmok.
Sütőipar
Már nem olyan szoros a kapcsolat a malomiparral  sütőházak az uradalmi
központokban. (bérmunkások jobbágyok)
Céhesedés. Szakosodás. Konkurencia  helybeli sütőasszonyok, módos
háztartások.
Katonaság számára szállítási kötelezettség.
XVII.sz. vége: élelemhiány + rossz pénz  naturális ellátás  sütőipar
visszaszorul
Sörfőzés
„sernevelés”. Főleg ahol nem érett be a szőlő és drága volt a bor szállítása.
(Uradalmi, városi és falusi is ) robotkötelezettség vagy termékjáradék.
Saját szükségletre megengedett, de árusítása korlátozott. (városi elöljáróság
bevétele a sörmérésből)
Céhesedés
Húsmívesség
Céhesedés a vásrosokban, de önálló mészáros a falvakon is. Mészárszék tartásának
joga a földesúré (  bérbe adja) , de vannak egyéni vagy közösségi tulajdonúak is.
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~bőr-, faggyú-, marhakereskedelem.
Viszonteladás tiltott, de művelik. Minél jobban elszakadt a lakosság a
meőgazdaságtól, annál több embernek biztosított megélhetést. Kis városokban heti soros
vágási és árulási rendet vezettek be. (~ termelési és értékesítési korlát.)
Bőrkikészítés- és feldolgozás
Tímárok művelik. (~ nyersanyag a mészárosoktól jön) + szűcs, varga.
Bányavárosokban nagyobb a kereslet, mert itt dolgoztatnak az álatokkal.
Ruházati és szövőipar
Minden nyarsanyag adott (kivéve a gyapot)  fonás, szövés. Mégsem erősödött
meg, háznál szőttek. (felsőrészt csináltatták, fehérnemű háziipari)
Főleg feldolgozóipar (szabók). Céhek kevésbé korlátozzák a legények számát.
Fémművesség
Erősen szakosodott. A kovács ezermesternek számít.
Legfejlettebb: ötvösség (Felvidék, Erdély)  sok nemesfém (bányászat +
agrárexport) Egyes ötvösök pénzverési engedélyt is kaptak. Jellemző a korban a
kincsképzés.
Fa- és építőipar
Ácsok. Jó bér. Céhszervezet.
Kádárok. Együttműködtek a kovácsokkal.
Téglaégetők
Egyéb iparágak
Fazekasság: gazdaságföldrajzi adottságok által meghatározott, céhesedés + népi
fazekasság. (edény, kancsó, tányér, kályha)
Papírmalmok, Nyomdák.
A török uralom gazdaságsorvasztó hatása
részleges török uralom  ismétlődő háborúk  demográfiai veszteségek +
jövedelemelszívás.
Európai feudalizmus nem követelte meg, hogy az uralkodó legyen a lefőbb
földbirtokos.  Oszmán Birodalom: totális állami földtulajdon + vakufok
(kedvezményezett alapítványok) + adóztatás  gazdasági fejlődés lehetősége.
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 szultáni hászbirtok ( mezővárosokból választották le, jó jövedelemforrás, kevés)
+ szpáhi birtok ( katonai szolgálatért, ziámet vagy tímárbirtok, szolgálathossziglan, sok)
 rablógazdálkodás meghódított terület adóztatása: egyházjog és hódítás előtti rendszer
alapján. ~ magyar földesurak.
Nem szállíthatták el a gabonát a Királyi Magyarországra  szultáni
ármeghatározás, alacsonyak az árak.
Járadékszolgáltatás: pénz vagy termény.
Lakosság lehetőségei: összeköltözés –y adóösszeírók nem fogadták el.
15 éves háború munkaerőhiány + kevés adóalany  szerződéses viszony a
szpáhik és a ráják között. (megszökhettek, ha megszegték)  járandóságot a településen
belül szedhették össze ~ „régi szokások”, szociális lehetőségek.  autonómia
Kettős adóztatás kellett az árutermelés, árukereskedelem.
9. Töröktől mentes területek adózása
1528: kamarai adminisztráció. (Udvari Kamara – Bécs, Magyar Kamara – Pozsony,
Szepesi Kamara –1567) képzett hivatalnokok. Véleményezési jog, de udvari kamara dönt.
Rendes jövedelem (királyi jogon szedett): birtokok, bányák, pénzverés haszna,
adók, vámok, kapuadó. A megajánlott adónak csak a töredéke folyt be. (adószedők
fizetése) Pénzben + természetben ( várépítés, javítás) Adókulcs: jobbágytelek 
házanként  önálló ekefogat Állami adóztatás alacsony hatékonyságú. (nemesek és
jobbyágyok kisebbre, Bécs nagyobbra törekedik)  abszolutizmus győz: 1671:
adórendelet, adók többszörösre emelése, nemesség megadóztatása, fogyasztási adó a
szeszes italokra és a húsra, porciórendszer.
Adózási szempontból különbségek a területek, megyék között. XVII.sz-ban
csökkennek a különbségek ~ adókötelezettség kiterjesztése.
Magyarország gazdaságtörténete 1700-1848
1. Népesség és társadalom Magyarországon (1700-1848)
Európai országokhoz hasonlóan jelentős népességgyarapodás történt, de ez lassú
növekedést takart. ( magas termékenységi és magas halandósági arányszámok) 
természetes szaporulat + nemzetiségi beáramlás (peremterületeken: szerb, szlovén,
román, szlovák, horvát, német ~magyarok aránya 40%).
A gyorsuló belső növekedés volt a meghatározó, de még nem demográfiai átmenet,
sok a népességcsökkentő tényező. „peste, fame et bello, libera nos domine”
A Birodalomban Magyarország szerepe: agrárszállító.  a Magyar ágazati
rendszer kifejezte a társadalom struktúráját. ( ~ II. József népszámlálása)
A meglévő városok nem mondhatóak igazi európai városoknak (kis lakosság)
Koalíciós háborúk konjunktúrális hatása  városi népesség gyorsabb növekedése +
városok számának gyarapodása. (28,6% városlakó) ~ mezővárosok száma gyarapodott (~
jogrendszer  kedvezőbb adózási és belső igazságszolgáltatási lehetőségek)
A népességnövekedés egyenetlen volt  átrendeződött a városok hierarchiája.
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A jogi kategóriák változásokon mentek keresztül, gyűjtőfogalommá váltak. (~
adóösszeírásokban megnőtt a zsellérek száma)
Átrendeződött az ország népességeloszlása  munkaerő-kínálat vagy kereslet
megjelenése. XIX.sz.-ra kiegyenlítődtek. Helyreállt a föld-ember arány.
Népességszaporodás + kötött nagyságú földbirtok  termelékenység növelése vagy fölös
népesség kibocsátása.
M.o.-n háznál maradnak ~ könnyíti a feudális terhek teljesítését. De!! kritikussá
válik az élelmezés.
 város csak lassan gyarapodik, megmarad a falusias jelleg.
Tradicionális társadalom, de elindultak a változások  lassú, fokozatos gazdasági
növekedés alapja.
2. A birodalmi gazdaságpolitika kialakulása a XVIII. Sz.-ban
új cél: a Birodalom súlypontját a Közép-Duna-medencébe helyezzék. (!! Eltérő
geopolitikai, kulturális és történeti hagyományok)
Monarchia gazdaságföldrajzi helyzete szerencsés, agrár-ipari munkamegosztás
lehetősége. (cél: egységesítés  hatékony erőforrás-kihasználás)  bürokrácia kiépítése,
központi irányítás. (Kollonich Lipót, Esterházy Pál)
Egyszerre történt a beillesztés elméleti kidolgozása és annak folyamata. (Theodor
von Hörnigk elvei alapján) ~ az országok egymásra utaltak, egymást jól kiegészítik, így
megoldható, hogy a fogyasztás csak belföldi termékekből álljon  exportnyereség!
(behozatali tilalmak) M.o.: agrárszállító.  merkantilista elvek
1754: kettős vámrendszer ~ örökös tartományok és Bécs ellátása ~ agrárexport
erősítése, iparcikkek behozatala (árszabályozással)
1788: vámmentesség minden örökös tartományból M.o.-ra szállított termékre.
 1829: fogyasztási adó bevezetése az örökös tartományokban  M.o.-n és
Erdélyben nem tudták megtenni, ezért a kieső bevétel miatt felemelték a magyar
mezőgazdasági termékek vámjait.
Vámrendszer: bécsi eszköz, ami korlátozza M.o. mozgásterét.
Megnőtt a kereskedelmi kapcsolatok volumene (+), nőtt az ország mg-i exportja. (~
komparatív előnyökön alapuló mechanizmus), de!! hatalmi eszközökkel befolyásolt piaci
kapcsolatoktőkeelszívás, gazdasági szerkezet konzerválása, nem ösztönöz
termelékenység-növelésre, változás csak külső impulzusok hatására (–).
3. A hagyományos mezőgazdaság
két üzemforma: majorság paraszti-családi gazdaság
XIX.sz.-ig nem vált el egymástól. (reformkori országgyűlésektörekvések a jogi
elhatárolásra) 1848-as törvények.
XVIII.sz.: az agrárpiacokon mindent el lehetett adni, nincs túlkínálat a kínálat
növekedésének ellenére sem.
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Földbirtokszerkezet, földhasználat
A földnek nem csak kiterjedtsége, de minősége is meghatározza értékét.
(önregenerációs képesség!!!)
A földhasználat során szükség van ráfordításokra  értékviszonyok kialakulása.
Nagyobb népesség nagyobb élelmiszerbázist követel. ~ ebben a században javult az
agrártermelés (gabonatermelés ár és költségviszonyai) + nőtt a tőke / munkaráfordítás. 
földnyerési folyamat. (bekerítés, természetátalakítás)
M.o.: speciális helyzet a török kiűzése után. (ittléte alatt megbillent a föld-ember
arány)betelepülések (É-ról)
Jogilag minden föld valakié (60% paraszti használat), de csak 30-40% művelt.
Kereslet nő ( ~ urbanizáció, modernizáció)  agrártermelés felértékelődik. 
területek bevonása (erdő, nádas visszaszorulása)
Úrbéresek főleg 3nyomást használnak.
Majorsági üzem szélesedett. De ~ romló termelékenység. (adott technikai bázis
miatt). Főleg ott, ahol piaci kereslet hatása érvényesült. (~ külföldi is). + alacsony
népsűrűségű helyeken( nem ütközött jogi ellenállásba)( ahol sok munkaerő, ott
feszültségeket keltett az allodizálás)
Népességhiány + sok föld  munkaerő felértékelődik ~ úrbéres is alakítója a
folyamatoknak. (újraosztásos földközösség)
∑ 6 millió hold úrbéres használatú  reformkorra nőtt. (10 millió). De!! eloszlása
aránytalan. (~ társadalmi, gazdasági feszültségek.)
Paraszt által használt birtoktípusok:
1. indusztriális föld – szorgalmi jelleg, irtásföld allódiumon  contractus ingyen
használatra
2. allodiális parasztbirtok – népességhiányos térségekben, ahol a majorság
bővítése munkaerőhiányba ütközött.  fölös birtokot átengedte a parasztnak, cserébe
járadék.
3. közös haszonvételű föld – idővel a piaci árak emelkedése miatt a földesúr
allodizálta.  társadalmi, jogi bonyodalmak.
+ város birtokai, tanyák.
Magyar földbirtok-szerkezet: nemesi tulajdon és paraszti használat rendszere.
Tőkeösszetétel, gazdaságirányítás, munkaerő
Állótőke bármikor pusztulhat. Humántőke nem.  humántőke-felhalmozás a cél.
XVIII.sz.: sok gyerek –teher a dolgozó népességnek.  fő tevékenység az élelmiszerelőállítás.  kevésszellemi dolgozó.
A két mg-i üzemforma eltérő magatartást mutatott:
1. nagybirtok: közigazgatási, birtokgazdálkodási, igazságszolgáltatási funkció.
Szakszerűség igénye. A háborús keresletnek önállósító hatása is volt.  irányítási
funkciók szakmai alapon különültek el.
(jószágigazgató, számtartó), de kevés személy, hierarchikus jelleg.
Úrbéres, robotos munkaerőre épülnek. (intenzív kultúrák termelésére nem
alkalmas vegyes munkaerőbázis kialakulása)
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robot miatt: magas népsűrűség lehetett fejlődés-gátló, az alacsony pedig
árutermelést generáló.
Piac felé orientálódik, egyre racionálisabban viselkedik.
2. paraszti használatú gazdaság: tovább őrizte tradicionális vonásait. Ø bérmunka
 család.
Önelszámolás, önkizsákmányolás ~ tartósan életképessé teszi.
De!! feltételezi a földek korlátlan voltát.  működését a munkaerőnagyság és a
rendelkezésre álló föld határozta meg.
∑: 1. és 2. munkaerő-kapacitás között összefüggés  nagy létszámú család =
bérmunka a majorságnak.
Reformkor hajnalán a meghatározó a bérmunka és nem a robot.
Termelés és gazdálkodás
Új jelenségek:
1. szántótermelésben:
a, rozs szerepét átveszi a búza  ~ külföldi kereslet, táplálkozási szokások, búzát
drágábban lehet adni, míg a termelési költség azonos.
De! paraszti gazdaságokban a rozs marad, mert kisebb rizikó (kevésbé ingadozó
termésátlag)
b, kezd elterjedni a zab  lótenyésztés ; és az árpa  sör, takarmány
c, talajápolás  3nyomás, vetésforgó + állattartás.
d, új növények: kukorica (szegényebbeknél + sertéseknek), burgonya (családi
gazdaságok + sertéseknek), takarmánynövények (pillangósok – talajjavítás  vetésforgó)
e, állattartás és növénytermesztés összekapcsolódhatott
2. állattenyésztésben:
a, juhtenyésztés nő  állam tudatos tevékenysége (finom gyapjas merinói = birka,
racka = juh)  trágya növeli a produktivitást, de tőkebefektetés is kell. Elsődlegesen
majorságokban.
b, szarvasmarha-tartás : megjelentek a svájciérák.
c,lótenyésztés  szállítási teljesítmény emelkedése + sebesség ↑ = tőkemegtérülési
mutató ↑
3. változás
a, sertés (marad a családi gazdaságokban, majorságokban csak belső fogyasztásra)
b, baromfi – parasztok házkörüli gazdasága + majorságok szükséglete.
c, szőlőbirtok ∑ 3-4%-a. ennél fontosabb!!! Földesúri tulajdon, de úrbéres műveli
 haszon. (hegyvám: a terméstől független, előre kialkudott nagyságú, természetben
fizetendő bormennyiség.)
Sok helyen ihatatlan a víz. A társadalom szinte egyetlen bevételi forrása.  néha
kényszerkommercializáció (adózáshoz pénz kellett).
Kiegészítette a két fő ágazatot.
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d, leszűkült a parasztság erdőhasználati lehetősége (~termőföld iránti kereslet +
faanyag)
e, kert van paraszti és majorsági ház körül is. (Ø utána kilenced és tized)
f, dohánytermesztés, méhészkedés, halászat, ártéri gazdálkodás
Technika, termelékenység, jövedelmezőség
~ M.o ekkor = kontinens XVIII.sz. előtt.
Mg állótőkéje:1. malmok terjedése (őrlés, olajütők, fűrész) vízi energia!. Alulvagy felülcsapó.
2.épületek – egyre belterjesebbé vált a mg. ~ istállózás + munkások +
terménytárolás
3.eszközök állandósága – változásra utaló jelek csak a piaci árutermelést folytató
urasági üzemekben. (vaseke, vetőgép). Technikai elmaradottság akadályt gördített a
fejlődés útjába ( gőz!!)
Termelékenység növelése: művelési eljárások megváltoztatásával  ökör helyett
ló W. Kulpa: parasztság fogyasztása állandó. Y=ax-b (Y-árutömeg, x-termés, a-termelés
minősége, b-saját fogyasztás)  Y változása csak a változása adhatja.
Magyar paraszt: piactól visszahúzódó, ha fölöslege van, felhalmozza.
J. Hicks:piacra termelő gazdaság: Xt= (p/w)Xt-1  p > w, ezért lassú, folyamatos
növekedést biztosít. Csak akkor szélesítheti termékstruktúráját, ha ráfordít. ( bevétel a
munkaerőtől és a kereslettől függ)
Bevételekben kezdtek nőni a termelésből származó jövedelmek, de még
kihasználják az adóztatást.Gazdaságilag legaktívabb csoport: középbirtokosság. (mert a
birtok nagyságához képest a jövedelem!)
Sok földbirtok cserél gazdát: török ki ~ nemesség vissza (Neoaquistica
Comissio)+fölszabadító háborúkban Adományok. Ősiség megkerülése.
Birtok értéke ~ rendelkezik-e üzemmel.  belőle húzható jövedelem 10-20*rosa.
(befektetett tőkemegtérülési ideje) lassú tőkemegtérülés = alacsony jövedelmezőség
sokan elárverezik a földet.
A földvásárlás a társadalmi-politikai felemelkedés egyik forrása.

1632. ápr. 15. Udvarfalva.
A Maros megye szócikk Udvarfalva örökségéhez.
Az udvarfalviak fogott bírák előtt a falu földjéből hét jövevénynek lakhelyet és
földet, Borsos Tamás és PetkyErzsébet asszony Toldalaghy Mihályné két-két
jobbágyának pedig földet osztanak s ezzel kapcsolatban a falu határát
megjáratják.
Eredetije, utolsó lapján besározott egész ív papíron, alján a névaláírások alatt öt
papírral fedett zöld pecséttel, Orsz. It, kolosmonostori conventi oszt. Metales V. 14.
Közeikorú másolata a névaláírások nélkül ugyanott Metales V. 15.
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Mi Nagy András bergenyi marasszéki Marasszéknek egyik hütes assessora, ugyan
Marasszékben Nagy ErnyébenCzirják Mihály Marasszéknek egyik hütes assessor
Györgyfi Lukács nemes ember Marasszentannán marosszéki, az nemzetes néhai
Toldalagi Mihályné Petki Erzsébet asszonyom tisztartaja, ugyan Galambodon nemzetes
Bán Mihály uram nemes ember, ugyan Torda vármegyében Pináron lakó Szabó Mihály
nemes ember az ide alább megirt dologban fogott közbírák vagyunk, adgyuk tuttára
mindeneknek az kiknek illik ez levelünknek rendiben,mind mostaniaknak, mind
jövendőbelieknek, quod in hoc l632- anno praesenti 1632. die 15. Aprillis hivának minket
Marasszékben Udvarfalván lakó szabad székellyek és veres darabantak ugyan
Udvarfalván falusbíró veres drabant Szász András házához e végre, mivel mostani
kegyelmesurunkra panasz menvén, hogy sok hadviselő emberek nevekettenek sok
hellyeken, azért a hun vadnak szabadhellyek, királyi földek, hellyet nem akarnak nekiek
adni, szükségesképpen jobbágyságra kell magákat adni, ha ő nagysága meg nem
orvasalya; azért mindenfelé commissiót bocsátván ki ő nagysága, hogy valahun falu földe
vagy királyi föld találtatik, hadviselő emberek lesznek, ott illendő árán hely adassék
nekiek, mert ha többé panasz jü reám, fejedelmi hütemre mondám, hogy az bírókban
vagy esküitekben akasztatak fel.
Azért mük is engedelmesek lévén az ő nagysága méltóságos parancsalattyának,
mivel kosztunk is lévén hét becsülletes emberek, hadviselő, azért alkuvának mi előttünk
fogott közbírák előtt, hogy az ötinek ben való ülés ház hellyé nincsen, azért adának mü
előttünk flór. 3 idest háram háram magyar forintokért bén való ülés ház helyet nyil
váltságával együtt, nyilváltság pedig egy egy forint,[egy pecsijnye,1) egy fazék étek; a
más kettőnek is hasanlóképpen; illyen formában, hogy ha magszakadatlan2) maradnak,
ezen faluba szabad székellyekre visszamaradgyan;ha pedig valamellyik el akarná adni, a
falut tartozzék megkínálni vélle, úgy áthassa másnak, hogy ha a falu meg nem váltaná,
ászt is úgy, hogy rendünkön való embereknek adgyák, más külemben meg nem
engedgyük, fellyebb pedig ne áthassa az mint a falu adta; az ralyta való épületet, kivel
mint alkuhatnak, úgy adgyák el .
A másolat szerint. Az eredetiben részben olvashatatlan. magszakadatban talán
helyesebben.
Az földek felől tőnek illyen conditiót, hogy ezen őss emberek sok ganéjozással
csinálták földjeket, két két hold földet fognak 3 meg fogott földeknek, a többit
kibocsátták mind oszlássban, illyen formán, hogy ezen uly emberek is az mellyiket
szeretik az ő nekik jutott földekből, ők is szintén úgy fogatt földeknek tarthassák mint
mű, ha valaha az határt felráznák is; ezt hozzá tévén, mivel vadnakirtásink is, kit
csináltunk sok munkánkkal szántó földet vagy széna rétet, ezeket oszlássra nem
bocsátottuk, hanem ő kigyelmek is, ha nem restellik, a falu földéből szabadasán
irthassanak, a legyen örökes földek mint mű nekünk.
Erről pedig mind a két részről kezeket beadák mü nekünk fogatt közbíráknak, hogy
ha eszt valamellyik fél meg nem állana avagy felbontaná, vetek mü előttünk fogatt
közbírák előtt flór. 100 idest száz magyar forint kötelét, ezen közbírák erejével az
megálló fél az megálhatatlan félen, avagy egy vicze tisztet kivivén avagy csak egy szék
esküttyét, igazat tétessen. Az irtásak is visszamaradgyan.
Első Maglas Tamás nobillis.
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Második Székely András nobillis.
Harmadik Egri Miklós nobillis.
Negyedik Varga Márton veres darabant.
öttedik Molnár János veres darabant.
Hatodik Moki Jakab daragyany.
Hetedik Szász Mihály daragyany.
Ennek a kettőnek az sagarak adott belső ülés ház hellyet.Mivel ennek előtte
székelyvásárhelyi nemzetes Borsos Tamás uramnak lévén Udvarfalván két jobbágya, a ki
az faluval nem osztazván, Simon Mihály, Peres Miklós, nemzetes Borsos Tamás uram
közinkben kijüvén kérelem szerént kére, hogy ezen jobbágyit, ne néznők az ő rósz
voltakat, hanem vennők közinkben, ő kigyelmének is az falu határa között az mi volna,
némelly részét közre bocsáttya
A falu megtekintvén ennek előtte való ő kigyelme szolgálattyát, de illyen
conditióval, hogy ha most vagy ennek utánna az ő kigyelme jobbágyi ezen faluval való
egyességet meg nem állaná(k), tehát az falu mint maga földét visszavehesse, az
jobbágyak pedig érjék meg az ura földével. Lévén az udvarfalvi határán Borsos Tamás
uramnak háram darab erdeje, hagyá az ketteit az falunak, egyik a Garat ut főn, egyfelől a
pinári határ, másfelől egy hótt vermes út tartya, alól penig az falu borozdája szabad erdeje
tartya; és az másadik a Tekenős főn; eszt hattá volt Borsos Tamás uram az falunak. Az
harmadikat peniglen hattá ő kigyelme az maga vásárhellyi nemes házához,ennek
vicsinussa, a Köbei kútra megyén be lábbal, egy vicsinus Olosz János, alól pediglen falu
szabad földe. A Felső fordulóban hagyatt volt egy tiz vékás szántó földet, felyül
vicsinussa Ördög Pál nyilas földe,alól a Nagy János nyilas földe.Ugyan a Felső
fordulóban egy ött vékás szántó földet,az Orbán György örökcsire megyén véggel,
egyfelől vicsinussát az egyház földe tartya, alól pedig Ördög Gergely nyilas földe. Ugyan
a Tekenőssben a felső feliben egy darab kaszáló rétet, alól vicsinussa számas embereké,
küvől pedig falu szabad erdeje tartya. Az Alsó fordulóban a Temető alatt egy ött vékás
szántó föld, alól vicsinussa Ördög Pál nyilas földe, felyül pedig a temető tartya. A
Volytalja torkában egy tíz vékás szántó föld,felyül vicsinussa egy nagy borozda, alól
penig az Volyta(l)jában járó ut. Ezeket atta volt Borsos Tamás uram az falu kezében,
hogy az falu is mikor vagy föld osztani megyén vagy erdő osztani, az ő kigyelme
jobbágyinak is adgyanak illendőképpen.
A marasszéki nemzetes néhai Petki Ersébet jobbágya Ördög Pál, Ördög Mihály
ugyan mü előttünk közbírák előtt, mint felyebb megnevezett jobbágyak,a faluval kötének
a nemzetes néhai Petki Ersébet asszonyom jobbágyai a szerént mindenekben.
A falu törvénye penig ez, hogy akar szabad ember akar jobbágy ember házánál az
füst megaluszik, harmannapig vagy legtovább két hétig hogy nem szolgálnak rólla a falu
közi, a falura visszamarad azon falu nyila. Ulyabban mikor hozzá akar nyúlni,
nyilváltságával tartozzék, ugy ereszti a falu kezében a benvaló helyen kivül vagy örög
földen kivül.
Ugyan mü előttünk fogatt közbírák előtt magák szabad akarattyakból igy
egyezének meg, mivelhogy uly ember lévén közöttek, szükségesképpen az falu határát
megulyittani kell, azért eszt a mai napot terminálák arra, az melly igy következik, hogy
mostani kegyelmes urunk parancsalattyával a somsédcságban levő falus bírót
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megesketnők,a melly igy következik: Udvarfalvi falus biro Szász András veres darabant
annorum 60, esküttye Orbán Tamás annorum 65, másadik esküttye Selye Mihály
annprum 55, mind hárman veres darabantak; másadik falus bíró Demén György annorum
65, esküttye Bordos János annorum 55, harmadik örög Halász András annorum 75, mind
hárman a nemzetes Toldalagi Petki Ersébet asszonyam jobbágyai; ugyan Marasszékben
az galambadi falus bíró Kecseti Gergyel nemes ember annorum 65, esküttye Györgyfi
Mihály nemes ember annorum 60, harmadik az örög Sengyel János nemes ember
annorum 63; ugyan-Torda vármegyében Téglás András annorum 65, Rédai Jánosné
Komis Margit asszonyom jobbágya; ugyan Torda vármegyében Pinárari lakó Fekete
Mihály nemes ember annorum 56, ugyan Téglás Mihály annorum 55, Rédai
JánasnéKornis Margit asszonyom jobbágya; ugyan Marasszéken Marás Szentgyörgyen
falus bíró az örög Kerekes Miklós annorum 65, esküttye Tordai Mihály annorum 75,
másadik esküttye Gagyi János annorum 64, mind hárman a nemzetes néhai
Toldalagi Petki Ersébet asszonyam jobbágya, mostani kegyelmes urunk parancsalattyával
megesketvén erős hittel igaz hitünk szerént ezeket az falus bírókat harmad harmad
magával, melly felyebb meg vagyán irva, hogy igaz hitek szerént kimutattyák az
udvarfalvi határt, az melly igy következik:
Udvarfalva között Benefalva között a Malom rétin a benefalvi pap füvén az
udvarfalvi határ, ott átalszökvén a határ a szántó földekre a Tövis ut hátra, itt vadnak
hányasak, de ha az elbomlanak is, Udvarfalva Benefalva között egy aránt vagyán az határ,
ímegyen ki a Pon[e]4) kútra vég[in megsza]kad,5) az Volytalya torkára ki az határ, ott
penig tartya az Volyta(l)ya végig viz [mos]ás;") felmenvén a Volytalya felső végire
fordul az határ jobb kéz felől egy hót után, jutván egy bérezre, csávái alá térvén
Galambad felé egy hót útan, az után belől [v agyon7) Lénárt Ferencz nyilas erdeje,
vicsinyussa pedig a benefalvi hitván Nyi[lva]gy8) Borozda erdő a szabadi határ szélyben,
a hun kereket szoktak kötni, ott jü ki az udvarfalvi határ; fellyebb ugyan felmenvén egy
láb földdel, a szabadi határ szélyben a bérezre, ott csávái bemenvén ér [Nyi]lsugalyra;n)
erről mindazáltal protestálának az galambadiak, hogy aszt mü töllünk Tót Mihály
hatalmasul vette el; ott által menvén Galambadi között az vízfolyás tartya az udvarfalvi
határt;Torda vármegyében Pinár felé fordul, az udvarfalvi bíró füve tartya az határt, ott
kimenvén az pinári Padra a borozda tartya a határt, a mint Pinárról lejü az országuttya
………….10) az határ, ott által szökvén az udvarfalvi határ a Marosan, az melly ut
az………… 11) egy hót viz vagyon, keresztül Udvarfalva………………. 12) az előtt ott
járt az Maros; mindazáltal akkor is protestála udvarfalvi]13………..14) való volt, de
elfoglalta Tót Mihály, erre tőn illyen f [eleletet]15…………16 hogy ennél tovább nem
megyek, az mint ezen emberséges e[mberek]17) ………….18) ő kigyelmek, a többi ott az
mint az Morosban az………… 19) az Marás tartya az udvarfalvi határt, alább ugyan a
Felső[berek]20)…………. 21) végire, a hun a tutalyt kivontattyák, az melly ér bemegyen
Udvarfalva felé, a határt mindenütt a tartya, szántó földet penig Szentgyörgyhöz birják,
mert azt Tóth Mihály elfoglalta volt, alább penig Udvarfalva aránt az melly ér szakad az
Mórásban, az tartya az udvarfalvi határt, mert az berket Tót Mihály elfoglalta. Melly
dolog mű
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(1—21) A szövegből kiszakadozott helyek. előttünk így menvén végben, kire mük
is fagot közbírák ez dolognak nagyobb erős bizanyságára attuk ki az mű hitünk szerént
pecsétes levelünköt. Költ Udvarfalvában az fen megirt hellyen és esztendőben.
Correcta.22)
M. pr. Nagy András.
M. pr. Ciriak Mihály.
M. pr. György(f)i Lukács.
M. pr. Bán Mihály.
M. pr. Szabó Mihály.
L.Barabás
Megjegyzés.Itt olvashattunk egy ritkán olvasható, részletes határleírást az
1600-as évekből.
Paraszti vallomások és úrbéri tabellák Murokországból Megjegyzés .Csak a
dolgozatunkkal kapcsolatos részek.
Kiegészítés a Maros megye szócikk Ilencfalva, Lukafalva és Lőrincfalva
örökségéhez.
Kiss Károly
llencfalva, 1
IV. Haszonvételek:
A mi ezen helységnek haszon vételit illeti, meglehetős, mivel mindenfele gabonát
megtermi trágyázással. Ollyas felettébb nagy károk is nem értik.
A szántó földeink meglehetősök, de ezen a mű helységünkön csak két forduló
vagyon. Két ökörrel sem egyszer, sem macor nem lehet szántani, hanem négy s hat ököréi
mindenkor meg lehet.
2. Az kaszallóink igen szegények. A trágyzast is várják. Amellet az helységünk
mellet lefollyó Nyarad vize gyakorta elrontya füveinket, s eliszapolja. Egy hold réten
pedig megterem három szekér széna, úgymint kilenc mása. Ha ide való szénával
tarthatnók az marhainkot, meg is híznának tölle.
3. Az emporiumunk M/aros/vásárhely, az hova vam nélkül szoktunk járni.
Messzesége egy mély főldet tart. Ami az útját nizi, alkalmatos. Amit vihetünk, el is
adhatyák. többire illendő áran. Néha pedig vissza is hozzuk.
4. Ami a marha legelő hellyeinket nézi, ollyan szoros,olly kicsind, hogy minden
esztendőben kételenittetünk a Szék Havasara, vagy más faluk hatarárra legeltetni
marháinkat nagy fizetés mellet hajtani.
5. Marha itató hellyünk bőven elég vagyon, és marháinkat kőnyen minden üdöben
odahajthatunk /!/
6. Egy igen kicsind erdőnk vagyon, de azt arra tartyuk, hogy az eo felsége
militiájának adandó fát ebből pótolhassuk.
7. Egy kis szöllöcskénk ugyan vagyon, de nem hogy ollyan nagy hegy volna, s
hires bor teremne benne, hanem még ha minden esztendőben nem ujjitgatnók, egeszén
elpusztulna, mivel igen vizes a földe.
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8. Mivel ollya erdőnk nincsen, makunk /!/ is sem egyszer, sem macor nem
terem………………
10. Ollan kűn való hires vetemenyező kérteink nincsenek, hanem ben a faluban, a
ben való jószágunkon vagyon egy-egy kis kérteink. Abból holmi vetemenyeket,
káposztákat, murkot, petreselymet, hagymát, afilit adunk el, s afélével kereskedünk. Ami
a komlós kertett illeti, azt sem tudgyuk. mire való………………………..
15. A mi helységünkben ollyas nagy és jó bort termő szöllő hegyek nincsenek,
melyből valami beneficiumunk lehetne a m/aros/vásárhelyi szőllökön kivül.
……………….
18. Kenderásztató hellyünk a Nyaradban jó vagyon.
19. Malmunk az hatarunkon nincs, de a szomszéd falukban egy fertály mely
födnileg kettő, s három is vagyon.
Károk:
1. Amint a beneficiumoknak első punctumaban megíratok, most is azt mondgyuk,
hogy ami kevés határunk vagyon, meglehetős. Mindenféle gabonát is megtermi, ha
minden harmadik vagy negyedik esztendőben megtrágyáztatik. Az vizek es zápor essők
felettébb nagy karokat nem tesznek szántóföldeinkben, de ollyan kicsind az határunk
mindenik fordulóra, hogy minden esztendőben más faluk hatarairól keteleníttetünk
magunknak venni földet. A trágyázást ugyan az földeink meg várjak, de nagy hegyre nem
kel hordanunk.
2 A kaszallónk felettébb kevés és ami kevés vagyon, a Nyarad vize majd minden
esztendőben kivetvén, megiszapolja, s elrontya füveinket. Ugy anyira. hogy majd minden
esztendőben a körül való falukból pénzen kel/l/ kóstott vennünk. Azért marhat bőven nem
tarthatunk többet, hanem csak annyit, aki nélkül el nem lehetünk.
3.Az emporiumunk M/aros/vásárhely, amint a beneficiumoknak harmadik
punctumaban is meg iratok. Nem messze van, csak egy mélyfődnileg. Addig menvén nem
is vámoltatunk. De ugyancsak kevés veteményükkel szoktunk járni, aki is van ide hét
melyfoldnire, N/agy/enyedre, Tövisre, akik is vadnak ide hét melyföldnileg.
4.Amint az beneficiumoknak 4-dik punctumaban meg iratok, ollyan kicsind a
határunk, hogy fejős teheneinket ki nem adhatván más falu határára, kételenittetünk
eczakanak idein majd egész nyáron - akinek vagyon a kertiben -egy kis fűvel vagy
szalmával táplálni, mert külőmben nem vehetünk hasznát………………
llencfalva. 1820
………………..
IV. Haszonvételek:
1.Határunknak két fordulói vagynak. Határunkon megterem a tiszta búza,
elegybúza,ros, törökbúza. A soványabb helyeken alakor, zab. Egy véka vetés
utánrendszerént szokott teremni 3 kalangya. Egy kalangya szokot ereszteni egy
vékaszemet, ritkán többet. Az egész határunk megkívánnya a trágyát. Határunkon pedig
négy marhával szoktunk szántani. Határunknak fele része jo, egy negyed része
középszerű, a más negyed része pedig sovány, vizes.
2. Egész határunkon termő széna réteink fele része marhának való szénát terem. A
másik fele része pedig rosz/!/, és csak lónak való inkáb/b/.Sarjút pedig falustol nem
szoktunk csinálni, hanem a nemesek tenorokjokban vagy egy keveset.
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3. Innen héti vásárra M/aros/vásárhelyre szoktunk járni, ahol veteményeinket s
egyéb eladni való portékáinkot szoktuk inkább eladni, s venni amire szükségünk van
készpénz/z/el. Sokadalmos helyek közeit hozzánk ahová szoktunk járni:Harackerek egy
mértföld. Gyalakuta a két mértföld. Bonyha egy mértföld.Makfalva 3 mértföld. Szentpál
egy mértföld. Radnot másfél mértföld. Medgyes három mértföld.M/aros/vásárhelyre is,
mely három fertály mértföldnyire esik.
4. Kiszakasztott marhalegelönk nincsen, hanem nyomás határunkból szoktunk
felfogni jármos marháink számára egy-egy darabocskát, amig dolgozunk. Hanem nyaralni
a szék havassára szoktuk hajtani marháinkot taxa fizetés mellett,mely hozzánk öt-s hat
mértföldnyire esik.
5. Itató helyünk elég v a n .
6. Épületre és tűzre való fánk nincsen.
7. Itt helybe nállunk igen kevés szőllö vagyon, s körül hozzánk is. Hanem
M/aros/vásárhelyt vadnak nagy jó szőllö hegyek, melyeket pénzes napszámosokkal
szoktak miveltetni.
8. Makk termő erdőnk nincsen……………………………………….
15. Itt közeit, sem nállunk nincsenek nagy s jo bort termő hegyek, hanem távolabb
a Küküllő s Maros mellett vadnak…...
18. Kender ásztato helyünk van, de kevés kenderünk terem.
19. Elég malmok vadnak a szomszéd faluk határaink, ahol eleget őrölhetünk.
Károk:
1. Határunkon lévő szántónkba s török búzás helyünkbe, s még falunk között is, a
Nyárád kiütése sok károkat tészen majd minden esztendőben.
2 Kaszálóinkba is hasonlolag sok károkat vallunk a viz mián.
3. A sokadalmok állapottya meg Íratott.
4. Kiszakasztott marha legelőnk nincsen, különben is határunk kicsi, szük, s amiatt
a havason nyaraltattyuk igavonó marháinkot.
5. Semmiféle fáink nincsen. Pénzen vett fával tüzelünk. Szalmával füt az is, akinek
van.
6. Semmi kereskedésünk módja nincs, hanem a veteményböl ami keveset
kaphatunk.
7. A malmok állapottya meg Íratott.
8. Határunkon sok kut nincsen.
V. Az egész telek és bécsi mérőről nem tudunk. Mí m/aros/vásárhelyi 16 kupás vékával
elünk. Sarjút nem kaszálnak a colonusok………………………
Lőrincfalva. 1785.
Haszonvételek:
A mi ezen helységnek haszonvételeit illeti jó. mivel mindenféle gabonát megterem,
egy-egy kevés trágát /!/ adván néki, és ollyas nagy károk sem éri /!/ határunkat.
1. A szántóföldeink igenis jók, de ezen a mi helységünkön csak két forduló vagyon.
Két ökörrel sem egyszer, sem máczor szántani nem lehet, hanem négyei, s ha jól
megszántya a földet, mindenféle gabonát megtermi határunk.
2. Nem különben a kaszállóink is jók, s némely részit kétszer is megkaszálhattyuk.
Hanem a N/agy/teremiböl lefoljó patak majd minden esztendőben elrontya füveinket s
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réteinket, azért pénzen kel/l/ venni marháinknak kóstot. Ami pedig az marháinknak
meghízlaltatását nézi, ezen a mü határunkon termet szénától meghíznak, de a szénának
kevés léte mian meg nem hízlalhattyuk marháinkat. Egy holdni rét pedig megterem négy
paraszt szekér szénát, amelly is teszen 12 másakat.
3. Emporiumunk jó vagyon M/aros/vásárhelyt, nem messze, egy mertföldni
distantiara. Utya jó vagyon, és mikor holmicskat vihetnénk, vagy vihetünk, eladni jól és
könnyen is eladhattyuk.
4. Ami a marhalegelő hellyeinket illeti, igen szűk. Azt is a Teremiből lefolyó patak
majd minden esztendőben eliszapolya, elrontya. Úgy annyira, hogy kentelenittetünk a
marháinkat minden esztendőben más határokra fizetésre kiadni, s legeltettni.
5. Marhaitato helyből nem szűkölködünk, mivel az Nyárád éppen az falunk mellett
foj/!/ el. Oda pedig a marháinkat mindenkor könyen hajthattyuk.
6. Erdőnk határunkon sem épületnek, sem tűznek való nincsen, hanem a körül való
helységekből veszszük, egy vagy legtovább két mértföldnyiről hozzuk.
7. Szőlőnk sohult is éppen semmi sincs, mivel nincsen is szöllőnek való helyeink,
azért ilyen beneficiummal nem is élhetünk.
8. Mivel erdeink nincsenek, természet szerént makkunk is sem egyszer, sem
másszor nem terem .
………………………………………………..
10. Nekünk sem ben/n/ az faluban, sem az falun kívül olyas kérteink nincsenek,
amelyből gyümölcsei, veteményel kereskedhetnénk. A komlós kertnek pedig hirit s em
hallottuk ………………..
15. A mű helységünkben semmi olyan nagy és jó bort termő szőllő hegyek
nincsenek, amelyekből valamely beneficiumunk lehetne az M/aros/vásárhelyi szőllő
hegyeken kívül……………
18. Kender asztato helyeink az Nyaradon jo vagyon.
19. Malmunk ugyan nincsen az határunkban, de nem messzire, mind /!/ egy fertály
mertföldnyíre kettő-három is vagyon.
Károk:
1.Amind /!/ a beneficiumoknak is első punctumában meg irtok, most is azt
mondgyuk mindenekben, hogy ami kevés határunk vagyon, jo s mindenféle gabonát
megterem, s a vizek is zápor esők sem járják ugyanyira, hogy nagy karokat tennének
szántó földeinkben, de ellenben olyan kicsin az határunk mind az két fordulóra, hogy
minden esztendőben más faluk határától kenteleníttetűnk földeket magunknak venni és
szerezni. A ganezást hiszem meg várja a határunk, de nagy hegyekre nem horgyuk.
2.Kaszálóink, ami kevés, jó vagyon, s némely részét kétszer is megkaszálhattyuk,
de mind /!/ a beneficiumoknak is 2-dik punctumában meg iratok, olyan kevés, hogy a
magunk határunkon termest szénákkal marháinkat ki nem teleltetthettyűk, hanem minden
esztendőben az körül való helységekből pénzek /!/ kelletik kostot vennünk, azért marhát
is bőén nem tarthatunk, hanem csak anyit /!/. amenyi /!/ nélkül éppen el nem lehetünk
3.Emporiumunk M/aros/vásárhely, amint az beneficiumoknak is 3-dik
punctumában megíratok, nem messze van. Addig menvén nem is vámoltatunk.
4. Amind /!/ a beneficiumoknak is 4-ik punctumában meg iratok, az marha legelő
helyeink igen kicsiny, és azt is a Tereméből lefolyó patak majd minden esztendőben
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eliszapolya s elrontya. Nevezetesen egy részét. De mégis nyáron által marháinkat ben
jászjon nem tartyuk, hanem más falu határára fizetésért hajtyuk s legeltettyük.
5. Nekünk sem épületre, sem tűzi fának faló erdeink telyesseggel semmi sincsen.
Nem különben nádas helyünk is ahonnan tüzelhetnénk, sem határunkban, sem pedig
szomszédságunkban nem tanaltatik, hanem pénzel hol közelebb, hol pedig tavulabbrol.
ahon kaphatunk, szerezgetünk.
……………………………………………….
Löríncfalva, 1820.
IV. Haszonvételek:
1. Határunknak két fordulói vagynak. Határunk meg termi a tiszta búzát, elegy
búzát, rosot, török búzát. A soványabb s vizesebb része alakort, zabot. Határunkon négy
marhával szoktunk szántani. Akinek van. hattal is. Kettővel nem lehet szántani.
Határunknak egy harmad része jo. egy harmad része középszerű, egy harmad része pedig
rosz, sovány, vizes. Edgy véka tiszta buza vetésről, elegy búzáról, rosrol lészen három
kalangya, 25 kévés. Tiszta buza ereszt kalangyája egy vékát. Elegy buza, ros másfél
vékát. Zab és alakor egy vékáról lesz harmadfél kalangya. Egy kalangya ereszt két vékát.
2. Határunkon termő kaszálóink olyanak, melyet a szarvas marha is megeszik, s jó
féle. Minden esztendőben kaszálhatok, többire sarjút is szoktunk kaszálni határunkon, ha
nagy szárosság nem talál, s idejibe megkaszálhattyuk kaszáloinkot.
3. Innen héti vásárra szoktunk járni Marosvásárhelyre, ahol minden eladni való
portikáinkot kész pénzen eladhatyuk, s vásárolhatunk amire szükségűnk vagyon.
Sokadalmos helyek pedig közelebb, ahová szoktunk járni: M/aros/vásárhely egy mértföld
távolságra. Harackerék öt fertály, Szentpál. Ugra egy mértföld, Radnot másfél, Gyalakuta
két mértföld. Ebesfalva harmadfél, Medgyes három, Szereda két mértföld.
4. Különösön kiszakasztott marhalegelöink határunkon vadnak ugyan, de mivel
azok kevesek marháinkhoz képest, minden esztendőbe, itt a határon, ugy a szomszéd falu
határáról edgy-egy darab marhalegelőt pénzel, s dologgal, ahogy megedgyezhetünk,
veszünk.
5. Itató helyünk elég van, határunkon folyván a Nyárád vize.
6. Határunkon sem épületre valo. sem tűzi fája a colonusoknak nincsen.
7.Itt helybe, sem a szomszéd faluk határaink, nincsenek olyan szöllö hegyek,
melyeket pénzel míveltetnének. M/aros/vásárhelyt ugyan vadnak nagy, jó szöllö hegyek,
melyeket pénzel míveltetnek, de innen oda nem szoktak járni, mivel itt helybe a falunkba
kapnak dolgot a szegényebb emberek. ……………………………..
15.Határunkon szöllö nincsen, hanem távulabb hozzánk vadnak a Küküllö a
Nyárád vize mellett jo bort termő szöllö hegyek………………….
18.Kender ásztató helyünk vagyon a Nyárád vizibe.
19.Határunkon vagyon két lisztelö malom, ahol eleget őrölhetünk.
Károk:
1. Határunknak nagyobb része megkivánnya a trágyát. A Nyárád vize és a Teremi
patak kiütései szántóinkba sok károkat tesznek.
2. Úgy kaszáló réteinkbe is. ……………………..
V. Az egész telek mekora, és a bécsi mérő mennyi légyen, nem tudgyuk. Mi
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m/aros/vásárhelyi 16 kupás vékával szoktunk élni. Sarjút lehet határunkon kaszálni
egyszer-mácor. ……………………………………..
Lukafalva, 1785.
……………………………………….
IV. Haszonvételek:
Ezen hellységnek határa, ha trágyáztatik, mindenféle gabonát megterem, hanem az
teres hellyeket az árvizek is, az tavaszi hólé elrontya, s eláztattya úgyannyira, hogy
ollyankor igen kevés hasznot vészünk az ollyan hellyeinkről.
1. Amint fellyebb is megíratok, ezen mi határunk-ha trágyáztatik, mindenféle
gabonát megterem. Határunkon pedig csak két forduló vagyon. Szántani pedig
mindkettőn négy ökörrel lehet. Kettővel pedig egyszer sem.
2. Ami a kaszálóinkat illeti pedig - ha egy-egy keveset trágyázhattyuk - jók, s
kétszer is lehet esztendőben kaszálni. A marha pedig az itten termő szénától eléggé
meghízik. Egy holdnyi földen pedig megterem három porció szekér széna, amely is
tészen kilenc másakat.
3. A mi emporiumunk M/aros/vásárhelly, ameliy is vagyon ide egy mértföldnyire.
Egy hegyecske is vagyon közöttünk. Mikor pedig essős idő nincsen, ollyankor jo uttya
vagyon. Sáros időben pedig alkalmatlan. Amit pedig vihetünk eladni, némelykor illendő
árán eladjuk, de ollykor történik, hogy vissza is hozzuk áruinkat.
4. Ami a marhalegelő hellyeinket nézi, szorosacska, de aki volna is, igen sovány,
úgyhogy minden esztendőben kénteleníttetünk marháinkat fizetés mellett más falu
határaira hajtani, de mégis úgy meg nem szorulunk, hogy nyáron által jászjon
nyaraltassuk marháinkat.
5. Marha itató hellyből nem szűkölködünk, mivel az Nyárád vize falunkon folly
keresztül.
……………………………
7. Egy igen kicsin szőlőnk itten az határunkon vagyon, de csak annyi, hogy
magunk szükségére sem elegendő, s abban bé biró possessor egy sincsen, s azért az
instructiobol kérdett beneficiummal nem élünk.
8. Mivel erdőnk nincsen, makkunk is sem egyszer, sem másszor nem terem.
……………..
10. Ollyas nagy kérteink sem benn a faluban, sem pedig kűllyen nincsenek,
amelyből valami kereskedéseket indíthatnánk, hanem kerti veteményből akiknek hellyek
vagyon, szoktak egy-egy keveset kereskedeni, s azokból a királyi portiot megszerezni.
Ami pedig a komlós kerteket illeti, eddigelé hírét sem hallottuk.
……………………..
15. A mi hellységünken ollyas nagy és jo bortermő szőllőhegyek nincsenek,
amellyekböl valami beneficiumunk lehetne.
18. Kenderásztato hellyünk a Nyaradban jo vagyon.
19. Malmunk ugyan nincsen az határunkon, de nem messze - mintegy fertálly
mértföldnyire - kettő, három is vagyon.
Károk:
1. Amint az beneficiumok első punktumában megíratok, a földeink megtermik
ugyan mindenféle gabonáknak speciessét, de mindazon által úgy, ha minden harmadik
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esztendőben trágyázzuk. De többnyire a fél szántó földeinkre az Nyarad vize kivetvén,
elrontya. Az hegyekről lefolyó víz is nemelik részét földeinknek ugyanyira elárkolja,
hogy hasznát nem vehetyűk. Csak két fordulóra vagyon ezen helységnek határa. Az is
olyan szűk, hogy nagyobb része az ide való lakosoknak harmadik s negyedik határokról
kenszeríttettnek magoknak esztendőnként földeket exarenda/l/ni.
2.Kaszáló réteink amin kevés vagyon, az is felettébb káros. Az határnak szüksége
mian tavasszal marháinkat rajta legeltettni sokáig kell. Onnan a nyomásra hajtván, onnan
gyér és rosz, karos füvet. Némely esztendőkben a Nyárád vize is kiütvén, az is tetemes
károkat teszen rajta.
3.Amint felyebb is megíratok, az emporiumunk M/aros/vásárhely, az hová minden
vám nélkül elmehetünk, de más helyekre is, ahol sokadalmok esnek, úgymint Ebesfalvára
két mérföldnyire Medgyesre. Három méfőldnyire /!/ járunk, úgymint Tövisre, Fej érvára.
4.Marhalegeltető helyünk vagyon ugyan, de olyan szoros és kicsin, hogy nemcsak
jármos marháinkat, de még az apro meddü marháinkat is kénszeríttetünk külső határokra nagy summa fizetésért - kiadni. Az itthon maradott tehén marháinkat is szalmával s
tőrekkel étcakának idején táplálni, mivel a csordából éhei halva jöttek.
5.Épületre- s tüzünk megkévántato fabeli szükségeink is oly nagy vagyon, hogy
egy- s két mérföldnyire is kénszeríttetünk menni.
6.Semmi egyebféle beneficiuma ezen helységnek nincsen, hanem ami kevés
veteményünk terem, abból elünk amint lehet, nagy nyomorúsággal.
7.Amint előbb felíratok, az határunkon nincsen, hol két fertály, hol több
mérföldnyire is megyünk őrölni.
Lukafalva, 1820
IV Haszonvételek:
1.Határunknak két fordulói vágynak. Megterem tiszta buza kevesebb részibe, elegy
buza, ros, török buza. A rosszabb részibe vetünk zabot, alakort. Egy véka vetés után meg
szokott teremni 3 kalangya. Edgy kalangya pedig ereszeteni szokott, edgyiket a másikkal
véve, edgy véka szemet. Tiszta, elegy és ros kevéssel többet. A trágya megkívántatik.
Négy marhával szoktunk szántani. Kettővel teljességgel nem lehet. Határunknak harmad
része jo. harmada kőzép-szerü, harmada rosz, sovány.
2.Határunkon termő kaszálóinknak fele része jo. Szarvas marhának való füvet
terem. Fele része, mely inkább csak lónak való szénát terem. Sarjút egyszer -mátzor,
mikor a viz el nem nyomja, szoktunk csinálni.
3.Héti vásárra szoktunk járni M/aros/vásárhelyre. Sokadalmakba is, ahol
veteményeinket s egyéb eladni való portékáinkot szoktuk eladni, s venni is, amire
szükségünk vagyon, ott is szoktunk. Sokadalmos helyek vágynak közeit hozzánk
Haratzkerék egy mértföld, Gyalakuta két mértföld, Bonyha egy mértföld,
M/aros/vásárhely egy mértföld, Szentpál egy mértföld, Radnot másfél mértföld.
Ebesfalva két mért-föld.
4.Vagyon két darabocska kiszakasztott marha legeltető helyünk. Hanem kicsiny
darabok ugy, hogy egész nyáron minden marháinkot rajta nem tarthatyuk, csak olyan
korra tartyuk, mikor dolgoznunk kel/l/ szorgosabban. A jármos ökreinket a nyar egy
részére a Havasra hajtyuk, taxa fizetés mellett tartyuk, vagy más falu határán. Egyébféle
marháink itt a határon legelődnek. A havas vagyon ide hat mértföld.
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5.Itató helyünk elég vagyon.
6.Épületre és tűzre való fánk nincsen.
7.Itten szöllök nincsenek, sem körül, melyet idegenek bírnának, s pénzel
miveltetnének, hanem M/aros/vásárhelyt vágynak, de innen oda nem járnak dolgozni.
8.Mak termő erdőnk sincsen.
………………………………………….
15.Itt helybe kevés szöllönk vagyon, hanem körül vágynak nagyobb jo bort termő
szöllö hegyek.
18.Kender ásztato helyünk elég van.
19.Malmaink is körül, ahol őrölhetünk, s helyben is elegendők vágynak.
20.Itt a mi helységünkben jo vetemények, dinnye, dohány szokott teremni, abból
kapnak kevés pénzt.
Károk:
1.A török buza földeinkbe, melyek minden esztendőbe használhatok, a Nyárád vize
kiütése károkat szokott okozni.
2.Ugy a kaszáló helyeinkbe is mind a Nyárád, mind a Teremi patak kiütése.
3.A sokadalmok állapottya meg Íratott a beneviciumok rendibe.
4.A marha legeltető állapottya is megíratott, mely kevésből állo, s határunk is
kicsiny .
………………………..
V.Az egész telek és bécsi mérő mennyiből ályon, nem tudgyuk, hanem mi
m/aros/vásárhelyí 16 kupás vékával élünk, mely négy egy köböl. Sarjút némelykor
kaszálnak a colonusok is némely kaszálóin.

accidentia

Egy segítő latin-magyar szótár, a dolgozat nyelvének megértéséhez.
Felhasználható az egész szövegben.
járulékos szolgáltatások, pénzjárulékok. A különböző
váltságpénzek gyűjtőneve.

agilis

lánynemes, nem nemes apától és nemes anyától született
utód, aki örökölte anyja leánynegyedét

allodiatura

majorsági föld

[in] anno [Domini]…

az [Úr] … évében

annuatim

évente

armalista

csak címerrel rendelkező, birtoktalan nemes

authoritas

joghatóság, hatalom

aviticum

ősi, örökölt birtok

beneficium

valamely szolgáltatásért cserébe nyújtott birtok
(visszavehető, nem örökölhető)
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census

pénzben fizetett adó

civis

városi polgár

colonus

jobbágy

comes camere

kamaraispán

comes castri

várispán

comes comitatus

megyésispán

comes curialis

udvarispán

comes supremus

főispán

vicecomes

alispán

comitatus

vármegye

connotatio

összeírás pl.: connotacio vinearum (szőlő-összeírás),
connotatio dominorum nobilium (nemesek összeírása)

conditio

feltétel

conscriptio

összeírás

coscriptio animarum

lélekösszeírás

constitutivum

a jobbágy telki állománya

contra

ellenőr

contractus

szerződés, egyezség

contributio

országos adó, hadiadó, a XVI. század végétől
találkozhatunk ezzel az elnevezéssel

de facto

ténylegesen

de iure /jure

jog szerint

decima / dézma

dézsma (úrbéri adó)

defectus

fogyatkozás

deserta

puszta jobbágytelek

districtus

körzet

donatio

adomány

educillatio

kocsmajog

ex beneplatio

belátás szerint

extraordinarie

rendkívüli
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extraneus

idegen, nem helybeli

familia

család

fiscus

kincstár

fundus

belső jobbágytelek (házhely udvarral)

generalis

általános

heres

örökös

in perpetuum

örökre

in summa

összesen

inquilinus

zsellér

inquisitio

vizsgálat

iure/jure perennali

örök jogon

iure/jure redemptibili

zálogjogon

ius montanum

hegyvám

labor

robot

legitimus/legitima

törvényes

libertinus

szabados, a jobbágyi kötelezettségek alól ideiglenesen
vagy véglegesen mentesített jobbágy.

lucrum camerae

„kamara haszna” vagy kapuadó (országos)

mensis

hónap

pro mense

havonta, hónapra

metreta posoniensis

pozsonyi mérő (62 liter)

molendinum

malom

N.B.

nota bene, jól jegyezd meg

nobilis

nemes

Nobilis taxati

taksás nemes

octava

nyolcad

officialis

földesúri alkalmazott

oppidum

mezőváros

ordinarie

szokás szerint
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orphanus

árva

pabulum

tavaszi gabona

palatinus

nádor

pecunia falcis / p.
mesoralis

sarlópénz, zsellérek fizették tizedváltság fejében.

Penitus

pontosan, teljesen

per annum

évente

per manus

kéz által, közvetlenül

per se

önmagában, önmaga által

perceptor

adószedő

perennalis

örökös

pertinentia

tartozék

portio

részbirtok

possessio

jobbágyfalu

possessor

birtokos

posteritas

utód

praedialista

egyházi nemes

praedium

puszta (település)

praerogativa

előjog

praetensio

követelés

privilegium

kiváltság

processus

járás

protonotarius

1. ítélőmester, 2. egyházigazgatásban: főjegyző

proventus

jövedelem

provisor

udvarbíró, intéző, tiszttartó

qualitas

minőség

quantitas

mennyiség

rata portio

birtokrész

ratonista

számtartó
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regestum

lista

regulatio

szabályozás

relicta

özvegyasszony

rescriptum

királyi rendelet

residentia

székhely

sabatalis

szombati malomvám

salarium

fizetés

sedria

vármegyei törvényszék

series

sorozat

sessio

jobbágytelek

situs

helyzet, fekvés

specificatio

összeírás

subsidium

országos adó, 17. században használt megnevezés

sucessio

örökség

iure/jure successionis

örökösödés jogán

per successionem

öröklés által

successor

utód, örökös

summa

összeg

taxa

egy összegben fizetett adó

testimonialis

bizonyságlevél

transactionalis

egyezséglevél

urbarium

a jobbágyok földesúri terheit rögzítő jegyzék

L.Bánszki Hajnalka

NÉPÖSSZEÍRÁSOK, NÉPSZÁMLÁLÁSOK ÉS
STATISZTIKÁK.
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Történelmi Erdély.
Segítség Fehér megye Gróf Teleki Arvéd Drassói uradalom szócikkhez.
TALAJJAVÍTÁS.
Rovatvezető: Kvassay Jenő.
Gróf Teleki Arvéd vízhasználati berendezései.
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A „Köztelek 59 és 71 számában ismertettük gróf Teleki Arvéd gazdaságainak
rendszerét, és azokban a gazdaságok növénytermelésének berendezését, valamint
gépekkel és állatokkal való felszerelését. Kiegészítésül ez alkalommal még a
következőket közöljük;
A többnyire nem rég tagosított gazdaságok apró parasztföldekből keletkezett
tábláin legtöbb munkát kivánt a paraszt-földeket egymástól elválasztó élőbarázdák
eltüntetése; ezek, minden terület lejtős lévén az évek hosszú során át a barázdáknak
folytonos lefelé vetése folytán meredek falakat alkotó és kökénybokrokkal benőtt
taraczkot és mindenféle gyomot nagy mennyiségben termő, lejtőket képeztek; a közöttük
fekvő mivolt területek viszont ugyancsak fenti okból mind megannyi lapályos teraszokká
váltak. Ilyen módon az eső kellő lefolyása megvolt akadályozva és a felesleges viz a felső
tekervényes földréteg alá húzódva hatalmas területeket tett hasznavehetetlenné, mert
minden hóolvadás és nagyobb eső valóságos mocsárrá változtatta a földeket. így pl. a
drassói gazdaság egy északnak fekvő több száz holdas tábláján őszi gabonát alig lehetett
termelni a föld nedvessége folytán, s két tuczat nádat is termő zsombékos mocsaras folt a
rendszeres művelést lehetetlenné tette. Szakértői vélemény szerint az egyedüli mentség az
egész terület alagcsövezése lett volna. Ennélfogva az alagcsőgyártás házilag meg is
indittatott és igen jó minőségű pontos csövek készittettek Időközben azonban a tövis és
taraczktól megszabadított barázdák váltóekék segélyével el lettek tüntetve és az addig,
mindég vízszintes vonalban szántott földek kisérletkép többször egymásután a
legnagyobb lejtő irányában müveltettek meg mélyen. A kísérlet jól sikerült: a viz a nagy
esésű barázdák fenekére húzódott, és azokon le is folyt a patakig; az összes terület ma
bármely növényt jól megterem s a mocsaras foltokon keresztül jár a vető-, kaszáló-, aratógép és a megrakott szekér. A kivánt eredmény minden nagyobb költség nélkül el lett érve
és több mint 10,000 frt volt megtakarítható. Az elkészült alagcsövek tényleges for-rások
összefogására használtatnak és ilyen uton a drassói uradalom területén két ivóvízvezeték
és egy itató létesíttetett, melyek egyszersmind ca. 8 hold hasznavehetetlen területből első
osztályú szántóföldet teremtettek. Az egyik alagcsövezés egy 40,000 liter tartalmú
betonmedenczébe vezeti a 41/2 méter mélyen fekvő homokrétegből összefogott
perczenként 3'5 liter vizet; és onnan 1,300 méter horganyozott vascsövön át jut az igen jó
ivóvíz a kastély és melléképületeinek ca.20 csapjába.
Ezen vezeték összes költségé 5000 frt volt. A másik vízvezeték 150 m. hosszú
vascsöveken át vezet a gazdasági udvarba; költsége 5 hold alagcsövezésével együtt 450
frt volt. Az itató vízvezeték három a legelőn levő forrást fog fel tölgyfamedenczében,
honnan a perczenkint 8 liternyi kristálytiszta viz, ötven folyó méter vályún át folyik
folytonosan, noha többnyire 3—400 szarvasmarha veszi igénybe háromszor napjában,
Költsége ca. 2 hold vizmentesitésével együtt 200 frt volt. Ilyen itató vízvezeték készült
még a járai, faragói, és tancsi gazdaságokban egyenként 100—200 frt kölséggel s mind
jól működnek. Legsikerültebb azonban a sárdi gazdaság vízvezetéke, mely egy teljes
száraz völgy fenekén azon a priori feltevésből kiindulva létesíttetett, hogy a körülfekvő
hegyoldalak elegendő vízgyűjtőterülettel birnak arra, hogy a gazdaság ujabban épült
külső tanyáját vizzel ellása. A viz 2 1/2—3 méter mélységben tényleg mégis találtatott és
néhány száz méternyi csővezetéken át egy 20.000 liter tartalmú földalatti tölgyfa
medenczébe vezettetett be; perczenkint 5 liternyi vizet ad és gyakran vétetik igénybe a
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régi gazdasági udvar által is, hol szárazság idején a kutak kiapadnak. Az előállítási
költség 500 frtba került.
A nagyobb tömegű patakvizeket illetőleg első sorban az árvízvédelmi intézkedések
fontosak. Szerencsére lakházak, majorok védelmére sehol sem volt szükség gondolni.
Fontos kérdést képezett azonban a völgyek fenekét elfoglaló rétek védelme; nehéz kérdés
ez, melyet teljesen megoldani nem is lehet, mivel hirtelen keletkező felhőszakadások
gyakran a völgy egész szélességén hömpölygetik végig hullámaikat; mindazonáltal
szükséges volt a réteket is védtöltésekkel ellátni, nehogy a renden álló vagy boglyákba
gyűjtött szénát minden közepes esőzés eliszapolja, vagy részben el is vigye, mint a hogy
ez régebben minden másod-harmad évben megtörtént.A drassói uradalom rétjein sikerült
a kis és közép árviz ellen való védelmet összekapcsolni a patakok medrének
rendezésével, a túlságos nedvességben szenvedő rétek lecsapolásával és egyidejűleg a
terep hajlásának megfelelő öntözés berendezésével. A túlságos nedvességet le kellett
vezetni; mert a ca. 180 kat. hold területű rét legnagyobb részben durva és savanyu szénát
termett; a lecsapolással karöltve kellett járnia az öntözés berendezésének, mert a
vizszinének hirtelen való sülyesztése azonnal káros hatással volt a széna mennyiségére
nézve.
Az öntözésnek gyors berendezésére kedvezőleg hatott a terep olyan lépcsőzetes
alakulása, mely 5—6 holdas, sőt egy 23 holdas táblán lehetővé teszi az árasztás által való
öntözést, az öntözési módok legegyszerűbbikét. A lépcsőzetesen egymás alatt fekvő
táblák között kisebb-nagyobb rétterületek vannak, melyeket nagyobb esésük miatt
túlságosan kis árasztott parczellákra kellett volna felosztani, ezeken több helyen
csergedeztetési rendszer alkalmaztatott és a mennyiben ennek segélyével az ember
teljesen hatalmában tartja a viz eloszlását — habár aránytalanul több munkával és
figyelemmel — az eredmény a sarjunál többnyire csergedeztet és javára billenti a
mérleget; viszont a szénatermésnél az árasztott rétek tűnnek ki a termés mennyiségével,
mi főképp annak tulajdonitható,, hogy a hó olvadása és a tavaszi esőzések alkalmával
lefutó za-varos vizek mindig az árasztott réteken pihentetnek meg s igy nagy mennyiségű
termékeny iszapot hagynak hátra a réten. így pl. a fentemlitett 23 holdas árasztott rét
felszínének magassága 3 év alatt több mint 8 czentiméterrel emelkedett,ezen rétjavitó
munkálatoknál 26.000 köbméter fold mozgósittatott és az összes költség a műtrágyákkal
együtt 4800 frtot tett ki.
A munkálatok legkézzelfoghatóbb eredménye az előbb savanyu nádas szénának
most édessé való változása és az alopecurus pratensis, festuca pratensis, poa. pratensis,
agrostis stolonifera füfajok, a fehér és svéd herefajok nagymértékű elszaporodása ennek
daczára a kaszált mennyiség évről-évre növekedik és a közel vidéken fekvő nem öntözött
rétekét 40—60%-al felülmúlja. Továbbá lehetővé vált egynémely," öntöző vizzel nehezen
elérhető rétet kitűnő luczernássá alakítani, mi igen nagy nyereség, mert ezen luczernások
5—6-szor kaszálhatók, mig a rétek legdusabbjai is csák háromszor ; és minden kaszálása
a luczernának több tömeget szolgáltat a réténél.
A viz erejének ipari czélra való felhasználására épp most van befejező félben a
drassói uradalom konczai gazdaságában egy vizimü, mely egyelőre vámőrlésre
berendezendő malmot lesz hivatva üzemben tartani. • A feladat meglehetősen nehéz, mit
az is bizonyít, hogy a felhasználandó „Székás" patakon teljes hosszában sehol sem
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található semminemű vízhasználat. Ennek oka főképp abban rejlik, hogy a patak arálylag
igen keves vizzel bir, másrészt partjai nagyon magasak (4—5 méter) és a viz széles
lapályon kanyarogván a Tisza módjára, esése is csekély (kilométerenkint 2—21/2 méter.)
Az 1892-ben befejezett tagosítás folytán Konczán a Székás patak mindkét partja 2
kilométernyi hosszúságban gróf Teleki Arvéd birtokába jutván, kézzel fekvő eszme volt a
viz élő erejének erőmüvi czélra való felhasználása.A patak esési viszonyai és
vízmennyisége tanulmányoztatott, kilométerenként ca. 21/2 m. esés mutatkozott, a
vízmennyiség ugyan nagyon változónak bizonyult, de meglévén a lehetőség bizonyos
mennyiségű vizet tárolni is, a mű kivitele annál érdekesebbnek mutatkozott mert igy
mintegy 70 k. holdnyi terület öntözhetésére is nyilt kilátás.
A vízjogi tárgyalás rendén, tekintettel a munka nehézségeire, öt évi építési
engedély adatott. A földmunka jelen év tavaszán kezdetett meg, a leendő gát helyén és
érdemleges része augusztus végén fejeztetett, be. Az összes földmunka 12,000 köbmétert
tesz ki és a'mélyebb részen 28 krajczárjával, a csekélyebb részein 16 krajczárjával
számítva 2400 forintba került. Az árok fenékszélessége 1 m. 60 cm., hossza 1850 m.,
rézsűje 1: 1'25. E szerint kezdetén a felső szélesség 9 m. Esése egyenletesen 40 cm.
kilométerenkint, a viz mp.-kénti sebessége 30—40 cmre számíttatik.
Ezek alapján a malomnál elérhető esés kereken 5 métert tesz ki és egy 42"-es
malom-kőjárat hajtására ca. öt lóerő lévén szükséges,fa hány hl. másodperczenkénti
vizmenynyiség fog a malomhoz jutni, annyi malomkő fog járhatni. A duzzasztás kb. 1
kilométernyire hat vissza s a meder, szélessége 40 m. lévén minden czentiméternyi
duzzasztási magasság, melylyel a malomcsatorna feneke fölé emeltetik, a viz egy
malomkőnek egy óra működtetésére elegendő, s eszerint az 1 méternyi felülduzzasztás 4
napi viz tárolásának felel meg. A fentirt vizimü keletkezése helyén felállított gát a régi
vizszin fölött 2 m. magasságig működik, a czölöpök és a gátfeletti palánkfal a vizszin alá
4 méternyire bevervék, s igy a legnagyobb árvíz nyomásának is ellentállhatnak. A gát
duzzasztó éle alatti mederrész oldalfalai a természetes rézsűnek megfelelőleg 7 em.
vastag tölgyfapallókkal béleltetnek ki s ugyanigy a bukó viz ereje megtörésére szolgáló, s
a meder fenekén előállított két fenéklépcső, melyek fokai egyenként 1 m. magasak és 4
m. szélesek. Ezen gát összes előállítási ára 800 frtot tesz ki, mig a hozzá felhasznált
kizárólagosan tölgyfaanyag értéke 2000 frt, a munka nagyrésze már elkészült és az egész
vizimü ez év végéig üzembe helyezhető lesz, mint millenniumi alkotás. A mü összes
költségei a malomhajtáshoz szükséges turbina és közlőmű költségeire 1500 frtot, 4
malomjáratára 2500 frtot, a malom épületére 1000 frtot véve számításba, az egész mü
előállítási ára az öntönzési berendezésekkel együtt 10,000 frt-ra rug kereken. Ezen összeg
kamatoztatásához a malmon kivül hozzáfog járulni a hetven hold öntözhető terület, az
öntözés által elérhető jövedelmi többlettel.
Egy további vízhasználat, mely egy más ingyenes természeti erő segélyével
történik, látható a drassói alsó udvarban, hol 18 m. magas tölgyfatoronyra szerelt 41/4 m.
átmérőjű aczélvitorlás szélkerék nyáron a kastély körüli disz ós zöldséges kertet, télen
pedig a tehenészet istállóit látja el vízzel, 20 m. magasra perczenként k. b. 25 liter vizet
szolgáltátván.
L.Köztelek 1896 szeptember 12
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NÖVÉNYTERMELÉS.
Rovatvezető: Kerpely Kálmán.
Uj adat Gróf Teleki Arvéd gazdasági rendszerének ismertetéséhez, egyúttal
elmélkedés a gabonatermelés felett.
A „Köztelekében hasonló czim alatt megjelent czikkben az 1051 lap közép hasábja
közepén ismertetve van egy drassói 40 holdas tábla 1896-iki évbeli eredménye; mint
ilyen holdankint 1 q franczia perje-mag, 1 q baltaczim mag, 30 q takarmány van
feltüntetve. Itt azon tévedés csúszott be, hogy baltaczim mag csupán 1 mázsa van
kitüntetve, tényleg azonban csépeltetett és teljesen kitisztítva készletben van a 40 hold-ról
160 métermázsa, mi holdanként 4 q termésnek felel meg.
A fenti tábla ezelőtt 3 évvel igen jó ugarmüveletet és erős istállótrágyzást kapott
buza alá, melybe a baltaczim, fr. perje, komocsin fükeverék vettetett volt, ezidén
időjárásunk is teljesen megfelelő volt. A jelen szomorú buzaértékesitési viszonyok közt
önként eszünkbe jut megtenni az összehasonlítást hazánk főterményével a búzával és a
zabbal.
Gazdaságom legjobb trágyaerejü részén, a lehető legjobb műveletben részesült
táblán a buza kat. holdanként 1505 kilót, a duppaui zab 1480 kgot, a Heine-féle fürt-zab
1486 kgot adtak. Oly számok ezek, melyek itt mint átlagok soha elő nem fordultak, hisz a
keleti megyék jó gazdájának ambitiója a kat. holdankénti 10 q-ás átlagtermés a
vidékenkénti átlag pedig a 7 q-át sem éri el. Mindazonáltal vegyük ezen kiváló termést a
hasonlat alapjául és állítsuk szembe a müvelés költségeit is, mindent 1—1 kat. holdra
vonatkoztatva:
Költségek á. frt.
búzáért
zabért
komocsinért
fr.perje
baltaczimért
Forintokban
- 1,ugarszántás
4
- 1,forg. szántás
3
- 1, vetőszántás
2
- 1,őszi szántás
8
- 1 grubberozás
2
2
- 3 boronálás
á.0,50
1,50
- 2 boronálás
(1m) 0,50
- 1 gépvetés
1
- Vetőmag
kg ) 1

á.0,50
- (100 kg )

-

-

-

-

1

1

-

-

( 75kg) 5
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(6 kg )0,50

(22 kg ) 2,50 (40

3
4
7
1
-

Gyomlálás

-

0,50

0,50

-

-

Aratás

-

3

3

-

1

Behordás

-

2

2

-

0,50

Cséplés

-

7

6

-

3

Tísztitás

-

1,50

2

-

1

Fúvar vasútra
25 km

0,30

4,20

700 km

1,50

-

4,20

-

0,30
1,20
Fuvar B-pestig
-

-

1,50
6
- felügyelő szem.zet
adó,tüzbiztosítás
5
5
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Összes költség
47,70
46,70
0,50
15,80 ↓
↓ 24,70
Bevételek
- (14 q)

-szemért
98 (14 q) 84
(1q) 46,50
(4 q) 40
-szalma értékért
- (10 q) 10 (12) q) 15
(5q) 7,50
(20q) 40
-sarjúértékért
(2 q) 5
-őszi legelőért
1
1,50
2,50
________________________________________________________________________
_________↓______↓__________
109
100,50
59
82,50

Összes bevétel

109

100,50

141,50
Levonva a kiadást

47,40

41,50
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46,70

================================================================
=========================
MARAD
61,60
53,80
100,00
Ezen végeredmények összehasonlítása a gabonafélék rendkívül kedvező terméseik
daczára 38—46 frttal maradnak hátrányban fent leirt keverék mögött, mely arány még
kedvezőtlenebbé válik, ha az összehasonlítás nem ily magas, hanem az országos átlag
alapján történik. így pl. ha mind a búza, mind a keverék termését pontosan felényire
vesszük fel, akkor lenne a búzánál kat. holdanként:
bevétel . . 54,50 frt •
kiadás . . .34,40 „
nyereség .20,10 frt,
a keveréknél:
bevétel 70,50 frt
kiadás . 30,50 frt
nyereség 40,00 frt.
Egy igen fontos tényezőt azonban idáig számításon kívül hagytam s ez a trágya.
Trágya nélkül még 7—8 q-ás átlag sem produkálható búzából; sőt örülhetünk, ha a fent
nyereségképp feltüntetett 20,10 frtból kitelik a búzára eső trágya költsége. A keveréknél
ezzel szemben minden trágya nélkül is elérhető a fenti kisebb bevétel, sőt a 4 évre felvett
kihasználási időszak leteltével a baltaczim útján jobb föld birtokába jutottunk, mint a
minő a föld a keverék elvetésekor volt. Másfelől négy kalászosnak négy egymásra
következő évben trágya nélkül való termelése sok gazda által tapasztalt szomorú
állapotára vezetne a földnek. Végül a búzaföldről majdnem mindent exportálunk, a
keverékföld termésének pedig túlnyomó nagy és temérdek trágyát szolgáltató része a
gazdaságban marad.
Ezekből kifolyólag nem ajánlható eléggé mindazoknak, kik megfelelő területekkel
és kiterjedett állatállománynyal rendelkeznek, olyan kombinált vetőmag és
takarmánytermő területek létesítése, melyek silányabb földeket is magasabban
jövedelmeztetnek s mind a mellett más földekre trágyát szolgáltatnak a saját
termőterületük talajtőkéjét pedig nem csökkentik, hanem ellenkezőleg emelik.
Szükségesnek tartom itt még azt megjegyezni, hogy ilyen vetőmagtakarmány
területek nagyobb arányokban való elterjedésének sem vindikálom azon eredményt,
mintha a gabonatermő terület apasztása útján, a gabonafélék ára emelhető lenne; az
országos átváltozás ez által elő nem idézhető, de igenis jobb egyensúlyba hozható egyes
gazdaságok jövedelmezése és termelése és még ez jó darabig fenntartható, mert már
külföldre való kivitel czéljára is vásárolják vetőmagvainkat s ennélfogva azok árának
esése még jó darab 'ideig elhuzódhatik. Mielőtt azonban bárki ezen termelési irányra
nagyban átmenne, igen ajánlom gondos kicsiben való kísérletezés utján puhatolni ki azon
növényfajokat, melyek az eddig termeitekkel szemben a fentvázolt többirányú kedvezőbb
eredményeket kell, hogy adják.
Gróf Teleki Arvéd.
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A bevételnél részint a tényleges eladásnál elért, részint a nagyban elérhető, illetve
a mai napon jegyzett árak vétettek fel. A komócsin, fr. perje és baltaczim vetőmagjai
árának egynegyedrésze tétetett számadásba, mivel ezen keverék legalább 4 évig szokott jó
termést adni. Ezen keverék sarjuja holdankint 4 q-ra vétetett fel, melyből feles mivelők 2
q-át költségmentesen a szérűskertbe behordanának.

Segítség Maros megye Szentdemeter örökségéhez.
Sperker Ferenc született 1857. április 19-én Szentdemeteren (Udvarhely
vármegye), középbirtokos családban.
Ifjúságáról, iskolai tanulmányairól mindössze annyit tudunk, hogy gazdasági
akadémiát nem végzett. Az akadémiai képesítést később, gyakorló gazdaként kapta meg,
a mezőgazdaságban különösen a szarvasmarha tenyésztésben elért eredményeinek
elismeréséül. 1879-ben, 22 évesen kezdett 377 kat.hold szentdemeteri birtokán
gazdálkodni. Még ugyanebben az évben 10 drb. vásárolt tehénnel megalapította magyar
szürke szarvasmarha tenyészetét ,mely nevét országosan ismertté tette.
Tenyészcélként nem kevesebbet tűzött maga elé, mint az egyhasznú igás jelleg
magyar szürke fajtának hármas hasznosításúvá való kitenyésztését. Kizárólag fajtiszta
tenyésztéssel kívánt célt érni és feltétlenül meg akarta őrizni a fajta kiváló igás
tulajdonságait. Az így kialakítandó típus a sajátos erdélyi viszonyok között igen
gazdaságosan tenyészthető szarvasmarha lehetett volna, de az első világháború kitörése
megakadályozta a szervezett tenyésztői munka kibontakozását és a „javított magyarerdélyi marha" széles körű elterjedését. A jó magyar igásökörnek szinte korlátlan piaca
volt elsősorban a Király-hágón innen de a monarchia más területein is. A jó tejelő, jó
igavonó, gyorsabb fejlődésű jó húsos kondiciótartó tehén pedig jelentősen csökkentette a
tinónevelés költségeit. Sperker módszerének elvi alapja igen egyszerű szinte Kolumbusz
tojása. Lényegében nem tett mást, mint mennyiségben és minőségben megfelelő
takarmányozással felszínre hozta a fajta potenciális genetikai képességeit. A módszer
gyakorlati megvalósítása azonban már lényegesen bonyolultabb volt. Egyfelől a több
takarmányt meg kellett termelni, lehetőleg úgy, hogy ne vonjon el területet a jó haszonnal
értékesíthető árunövénytől, másfelől meg kellett akadályoznia a fajtának az íntenzivebb
takarmányozás következtében várható elfinomodását, igás jellegének elvesztését.
Sperker mindkét feladatot mesterien oldotta meg. A takarmányszükséglet
legnagyobb részét vetett vagy feljavított havasi legelőkről biztosította. Az elfinomodást
edző felneveléssel, kemény használattal és következetes, szigorú szelekcióval kerülte el.
Birtokán soha nem tartott ökröt. Minden gazdasági igásmunkát a 28-32 fejőstehén
végzett. Még az előrehaladott vemhes állatok sem részesültek külön kíméletben. így
előfordult, hogy a borjú a barázda szélén jött a világra. A teheneket fejték is. A szelekciós
munkát kiterjesztette a tejtermelésre is és jelentős…….. Télen istállóban voltak, de
kötetlen tartásban és minden nap kiadós mozgást végeztek a szabadban A bőséges.
jóminőségű takarmány, valamint a sok intenzív mozgás következtében a tenyésztésre
szánt növendékek a fajta átlagánál egy évvel korábban lettek tenyészérettek, és a tinókat
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is egy évvel korábban lehetett ……… A jobb növendék bikákat tenyészállatként
értékesítette. a maradékot húsként.
Sperker tenyészetével részt vett az 1896-os Ezredéves Országos Kiállításon, ahol a
hús magyar fajtacsoport erdélyi jellegű kategóriájában millenniumi nagyérmet nyert.
Ugyanez év decemberében a kiállítás sikere érdekében végzett munkájáért megkapta a
Ferenc .József-rend lovagkeresztjét. (III.o.)
A század első éveiben több erdélyi kiállításon nyert díjakat, nemcsak bikáival teheneivel.,
de lovaival és kettősfogatával is.
1908-ban az erdélyi róm.kath. státus alapítványi uradalmának jószágigazgatója lett.
Itt jelentős fejlesztést hajtott végre a sertés- és a juhtenyésztés terén. Szentdemeteri
birtokát továbbra is saját kezelésben tartotta, de munkahelye a Bihar megyei Radnóth és
udvarhely megyei birtoka közötti nagy távolság miatt 1911-ben arra kényszerült, hogy 30
tehénből álló tenyészetét eladja az erdélyi róm. kat. Statusnak. A teheneket és a velük
együtt megvásárolt 12 db tenyészűszőt Radnótra helyezték, így a tenyészet továbbra is
Sperker közvetlen személyes irányítása alatt maradhatott.
Ugyancsak 1911-ben alakult meg az Erdélyi Jellegű Magyarfajta Szarvasmarhát
Tenyésztők Egyesülete, melynek Sperker Ferenc alapító tagja és ügyvezető alelnöke volt
Az egyesület célja teljesen megegyezett Sperker eredeti tenyészcéljával. Ezen kívül a
törzskönyvelés megszervezése, állatdíjazások, kiállítások rendezése, célszerű
takarmányozás, a takarmánytermesztés módszereinek terjesztése, az állatok
értékesítésének megszervezése, a tenyészüszök közös szűzgulyában való ívelése szerepelt
a tervek között. Sajnos az első világháború kitörése megakadályozta az egyesület
munkájának kibontakozását.
Sperker Ferenc egész életében gyakorlati gazdálkodással foglalkozott, de emellett
értékes művekkel gyarapította a szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági
szakirodalmat is. Írásai szinte kivétel nélkül a magyar szürke fajta védelmével ,
javításának, nemesítésének lehetőségeivel foglalkoznak. Bár szenvedélyes és elkötelezett
híve volt a fajtának, műveiben soha nem esett romantikus túlzásokba, mint kortársainak
jó része. Mint gyakorló gazda, aki birtokának nyereségéből él, pontosan ismerte az
érintett terület lehetőségeit és korlátait Mindig szigorúan a realitások talaján maradt, és a
gazdaságosságot állandóan szem előtt tartotta.
Legnagyobb visszhangot az „A húsdrágaság és a magyar szarvasmarha” című
cikke váltotta ki. Ez az írás válasz Jászberényi Andrásnak, a kolozsmonostori Gazdasági
tanintézet tanárának a „Pesti Hírlapban megjelent cikkére, amelyben……………..
L.MAÉ
Segítség Maros megye Mezőbánd örökségéhez.
Mezőbánd helynevei:
-8000 holdas határterületével Maros-Torda vármegyének egyik legnagyobb
helysége.
-Elvitázhatatlan, hogy itt legalább a XIV.században már magyar település volt.
A XVII. század elejétől ismeretes helynevek azonban több, mint egy századon
keresztül semmi idegen nyelvi behatát nem mutatnak; eredetre és képződésre nézve
egyaránt tisztán magyarok……………
369

A falu népiségtörténetében a XVII. század végén beálló változást a helynevek elég
későn, csak a XVIII. század közepén mutatják. Kimutathatólag az első helynév a Papája ,
pap völgye', amely román ajkon végérvényesen Popája lesz; innen kerül aztán vissza a
magyarba, is, úgy hogy ma mind a magyar, mind a rumén lakosság ilyen alakban
használja. A Kas nevű hely csak a múlt század második felében lesz Kozsba, kétségen
kívül román behatásra…………….
A népiségtörténeti változások mellett helyneveink a terület gazdálkodásában
beállott változásokban is eligazítanak. A Komlód- vagy Kapuspatak völgye régen például
végig tó volt, tehát az Urak taván alóli rész is; ezt az itt levő Tódombja és a Füzesgát
helynév- is bizonyítja.
De más tavaknak az emlékét is megőrizték a helynevek. így a Súgóbeli Kerektó-ét,
a Gerebenesi rétben a Szabó Mihály tavá-ét és a nemrég lecsapolt Verpelőc tavá-ét .A
Kiserdő nevű, ma szántónak használt határrészen valamikor erdő díszlett. Egy-egy
öregebb házról ma is azt tartja a hagyomány, hogy az a Kiserdő fáiból épült. Sószék nevü
helyen sós vizű forrás és körülötte sós mocsár (szék = mocsár, posvány) lehetett, ennek is
ma csak az emléke van meg.
A helynevekből tudjuk meg, hogy falunk határa hajdan lencsét -1636:-( Lencsés) és
borsót (1756: Borsó szer) is termett. Ma az elsőt egyáltalán nem, az utóbbit csak
kertekben termesztik igen kis mennyiségben. Lehet azonban, hogy a Borsószer eredetileg
vadborsóban bővelkedő terület neve lehetett…………….
De fenntartottak helyneveink egy néhány kiveszett, régi magyar szót is, mint mon .
malom' (Monos tava, Sákmona), áj ,völgy' (Papája, Mókája),szék ,mocsár, posvány'
(Sószék) és tanorok, ,elkerített kaszáló, szénacsináló hely'.
-A tagosítás (1886) után a helynevek……………
Csak a dolgozat témáját érintő határrészek válogatása következik:.
Rövidítések: á. = árok, e. = erdő, gy. = gyümölcsös, f = forrás, k. = kaszáló,kt.=
kert, l. = legelő, p=patak, r. = rét, rumén (népnév), sz. = szántó, sző. = szőlő,tn. =
terméketlen és ú. = út.
-Adós (sz., r., 1., k.). 1614előtt: Adós (sz.). 1673: Az Also Fordulóban:………..
Adósfalva. A nép ajkán élő hagyomány szerint nevét onnan kapta e határrész, hogy
soványsága miatt a gazdáknak mindig adós maradt.
-Az Adós Kuttyánál egy kender föld(sz.),……-Adósészka (sz., k.).
1762,Adósveröfénye (tn, 1, sz.)., -a Megye réttye-Almásvölgy. 1696: Almás völgy(L). — Az elpusztult Székely Gerebenes
határához tartozott.
-Alsószöllő (sző.). 1671-,Alsótó 1. Uraktava -, Árpás — 1694-ben ez, a Mihály
vajda betörésekor elpusztult Székelygerebeneshez tartozott hely Bánd és Gerebenes közt
peres hely volt. Valószínűleg jó árpatermő volta miatt kapta nevét.
-Árvákerdeje (e.). 1672, Bándi-ágy. 1669: A ' Felső Forduló Határban: A' Bandi
Ágiban(sz.). 1682: Fodor Gergely hiti után vallja, hogy a' Bandi Ágyban rontott fel egy
darab földet (sz.).
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Nagyon érdekes megjegyzés “ rontott fel egy földet”bizonyára akkor a föld
feltörést-szántást ”rontásnak “ tartották. Igaz, mert a természetes a zöld fűtakaró .
Kiss Károly
-Bándi szöllőhegy (sző.).1856,Borozdoltnyilak (sz., k.). 1844:
-A' Borozdolt Nyilak közt (k). —,Valahol a Hidegvölgyben lehetett és az egyes
nyilakat egymástól elválasztó barázdáktól kaphatta nevét.
-Borsószer (sz.). 1756: A 'Borsó Szerben (k., sz.). 1844: A ' Puszta Szöllö alatt a'
Borsó Szerbe (sz.). 1869: Borsó szer (sz.). —,Büdöstó (l, tn.). 1794:A' Büdös Tónál egy
nagy Láb….,
-Csetrikert (kt.). 1866: Csetri kert (belsőség). — A kihalt nemes család nevét viselő
helynév………..
-Csonkás (e.). 1671:Csonkás (e.). — A falu keleti határszélén elterülő, főként
csereerdő neve. Apró nyilai a földközösség idejére emlékeztetnek.
-Csükmögyveröfénye (sz.). 1714: Felső Fordulóban: A Csükmöd Veröfényin (sz.).
1823: A' Felső Fordulóban:
A Fordulók megléte ugarrendszerü müvelésre utalnak.
Kiss Károly
"Derekújja (sz., k., 1., á.).1630: Tudom azt, hogy az a három falu a Feketét három
részre osztá……Azelőtt Fekete nevű falunak a határát képezte, amely falu Mihály vajda
idejében elpusztulván,határa a három szomszédos falu birtokához csatoltatott
(Bánd,Madaras, Sámsond)…………
-Dinnyés (falurész). 1797: A 'Rátzok Dombja mellett való Dinyésbe...1800: Bírnak
az Urak egy fundust a' Rátzok Dombján ismét, vagyis bellyebb az írt falu (Bánd) felé,
melly a' Jóidö nevű kut felé jö bé véggel……ezelőtt való időkben dinyéskertnek
tartatott,…………..,
- Dombok alatt (sz.). 1823: A 'Felső Fordulóban: A ' Dombok alatt elé járó Mesteri
föld (sz.),
-Egerházigáttja alatt. 1745:Egerházi gáttya alatt ír.). — As Egerházi taván épült gát
alatti földeket jelölte.
-Egerházitanorok. 1856: A tanorok régi székely szó és körülláncolt, fűzfával
körülültetett kaszálót jelentett; ez télen juhkarámul is szolgált.
-"Egerházitova (r., sz.). 1733:Egerházi Ur Tavánál (sz.)………... Régen tó volt e
helyen, melyet malom hajtására duzzasztottak a tulajdonos Egerházi-ak.
-Falugáttya. 1778: A ' Felsö Fordulóban,…. Falutova (ma sz., k, )1671: A 'Falu
Tova felöli (sz.). 1786: Gál Ferenc megveszi a' Communitas osztatlan és eddig
hasznavehetetlen helyét…….. Az Urak tavát és Magyarok tavát összekötő völgyes
részen volt egy kis tóféleség, amelyet kenderáztatásra használtak. Ezt nevezték Falu
tavának.
-Fejedelemszőlője alatt. 1647:Vagyon a' Fejedelem szőleje alat egy nagy szél
föld……..a Fejedelem szőlője a ma Pusztaszőlőnek nevezett hely volt, a faluval szemközt
fekvő verőfényes oldalon. A helynév I. Rákóczi Györgyné, Lórántffy Zsuzsanna és fia, II.
Rákóczi Görgy bándi birtoklására emlékeztet.
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-Felsőszőllő n 181 (sző.). — A nagyhegybeli nyilak neve. Felsőszöllő kapunál
(sző.). 1733: A' Felső Szölő Kapunál (sző.). — A Felsőszőlő bejáratánál levő nyilakat
jelöli.
-Füzesgát (r., sz.). 1772-,Gerebenesi erdőnél (sz.), 1671: Az Also Határban: A'
Gerebenesi Erdőnél (sz.).,
-Hajdúkert végibe (sz.). 1856: A'Ton inneti Fordulóban:,
-Hidegvölgy (sz., k., 1., á.,tn., sző., gyű., kt.). 1614 előtt: hidegh völgyben (sz.).
1642: Hideg völgy (sz.), 1823: Az Also Fordulóban: A' Hideg völgyben egy Kaszáló nyíl,
vic. a' N . Keleti végénél a' Hideg völgy Verőfényes oldala (k.). Hidegvölgyveröfénye (1.,
tn., sző.,gyü., sz.). 1671, Hidegvölgyészka (sz., k, l,),
-a Kálnoki malom előtt. 1856: A' Kálnoki malom előtt... a Tók és Kálnoki malom a
Malom ut szomszédságában (k.). — A mai Vízimalom melletti határrész neve volt. A gr.
Kálnoki család nevét őrzi.
- Kánonika (sz., r.). 1823: Az Also Fordulóban: A közföldek felosztásakor (1786)
a református, római. Katolikusés görög katolikus egyház papjai e határrészt is canonica
porcióként kapták.
-Kenderesvölgy. 1678: Az Adósban az Kenderes Völgyön felvül (sz.). 1742: az
Adósban a' Kenderes Völgybe (sz.). — A fordulós gazdálkodás idejében a kendert ebben
a határrészben termesztették.
-Kertekfejje (sz.). — A falu keleti részén, a kerteken felül levő határrész neve.
-Kigyóhagymás (sz., 1., k.). 1642: Kigyóhagymás (sz.). 1671: Az Alsó határban: A
' kigyó Hagymáson (sz.). 1844: Az Alsó Fordulóban,:-- kigyóhagyma= vad jácint.
-Kismalomrét (r., sz.), Kisszöllőhegynél. 1671, "Kistelek (sz., 1., tn.).' 1668, Ezen a
helyen feküdt Kistelekfalva.
-Kovácskert (gyű.).1669, Körte faúttya (ú.).1715, A' Körtvélyfánál való ut-neve jó
gyümölcsű vadkörtefától(körtvély) ered.
-Középsőszöllö (sző.). 1729: A' Középső Szőlő hegyben alsó- felső bongorával
(sző.) Lencsés. 1669: A ' Felső Fordulóhatárban: A ' Lencsésben (sz.). — Az e
határrészben termesztett lencséről kaphatta nevét. Lucernás. 1856: A ' Gerebenesi
Tanorok végibe a' Lutzernás mevü hely (sz.). —Lúdasdomb (sz.). 1617: Talán lúdlegelő
volt itt.
Magyaroktava (r., sz.). — A Komlódpatak völgyében, közvetlen a határ szélénél
kezdődő és a völgy szélességében húzódó, kh. 2 km hosszú határrész neve. E helyen a
múlt század végéig tó volt, amely a híres Bándi tó néven volt ismeretes.
1648-ban a tó tulajdonosai,a tós-emberek a közös és fel nem osztható vagyon
használatára nézve egymással szerződésre léptek és tótörvényeket hoztak (Székelv
Néplap. Marovásárhely. 1866. 6 7. sz.). Ezek szerint a tónak tulajdonosa jobbágy,
beházasodás útján sem lehetett; ez azt jelentette, hogy évszázadok folyamán a tó
kizárólag magyar tulajdonban maradt.
Nevét e körülményből kaphatta. A tósemberek tótörvénye 1857-ig, tehát több. mint
200 évig volt érvényben; ekkor közmegegyezés, de felsőbb nyomás következtében is
székelykereszturi Kovács János feldaralbolta a tót. A két századot túlélttestből 32 kis és
ugyanannyi nagy nyíl hasadt ki és ment a birtokosok magántulajdonába. A víz ekkor már
sekély volt, de azért még sokáig halásztak benne. Aztán ezen a tón is beteljesedett a
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mezőségi tavak végzete. A csekély esésű völgy fenekét feltöltötték az áradások, míg
végre a gáttal egy szintbe került a fenék, és a tó megszűnt.
Száraz években hatalmas mennviségü szénát kiad a kövér tófenék. Az utóbbi évek
különösen bőséges csapadéka miatt töjellegét kezdi visszakapni; buja sás- és nád-erdő
verte fel.
-Megyelábja (sz.). 1856-A református egyház földjének neve., Megye erdeje-pap
eredeje, Megye rétje-A református egyház (megye) rétje volt a tagosításig.
Megyetővisesse (e.). 1866: A' Megye tövisesse (1.). — A református egyház mai
akácerdejének, — melyet 1900-ban ültettek, régebbi neve.
-Tyúkszer utca-,Méhésznél (k.) 1844-a múlt században több méhész ház volt itt.
-Mókája (sz.). 1794-„Mok- és ája” összetétele lehet a helynév s ha az előtag
személynév, úgy Mok völgyét jelenti.
-Nagyborozda alatt (sz.). 1844-az ugarrendszerben használhatták.
-Nagy Józsefné szöllője (sző.).1856, Nayymalomrét (r., sz.). —A Vízimalom
alatt, Natyszöllő alatt (sz.). 1794:
-Ökörtilalmas (sz.). 1801: A' nagv dombok között Szántó, alább egy fetske farku
fold-A tagosítás előtt a határ e része is legelő volt, hol az ökörcsorda nem legelhetett,
1844: A' Puszta Szőllö alatt a' Borsó Szerben,
-Rózsáspad [ (sz, k., nő.). 1669:- Itt feküdt hajdan Rózsásfalva, Sándor Pál szőllője
(sző.gy.) ,Szabó Mihály tava. 1669,
-Szekeres László szöllő je. 1856:, Szekeres Sándor tava. 1856: Tul a' Ton a' Felső
Fordulóban: A' Szekeres Sándor tavánál a' Tizedekbe (sz.). —- Tizedek a Csükmőgy
verőfényiben ezen felül a Hurubáknáí és a Kopocselnél említtetnek.
-"Szöllő (sző., gyű.), 1673-A Csonkás erdő , a Magyarok tava , a Hidegvölgy
kaszáló nyilai és a Csükmőgy-i Tizedekmellett a Szöllő őrizte meg legtovább a föld
közös használatának emlékét. A hajdani egyenlő darabokat m a is 'kis és nagy nyilaknak
nevezik.
-'Tilalmas (l )— Az Egyház erdeje alatti legelő neve. Valamikor valamelyik
csordának tilalmas volt itt a legelni-.
-Tizedek. 1856: -A földközösség idejére emlékeztető helynév; amikor a
belsőséghez (sessio, ülés) a közös szántoból arendi állapotnak megfelelő tized kaszálóból,
a szőlőből, erdőből ,nyíl jutott az egyénnek. Tizedek mind a két fordulóban voltak. A
felső fordulóban a Csükmőgy . az alsóban a Hidegvölgy lehetett tizedekre osztva.
A következőkben előttünk van Mezőbánd egykori háromfordulós határművelési
rendszere.
-Tón inneti forduló. 1856: A ' Ton innetti Fordulóban. — A háromnyomású vagy
fordulós gazdálkodási rendszerre 1855-ben tértek át a bándiak, az addigi két fordulós
rendszerről. A Tón inneti fordulót a tó, vagyis a Komlódpatak és aKapuspatak völgye
választotta el a más kettőtől. Ebbe a fordulóba tartozott a Kincses, Szöllő megett,
Pusztaszöllő, Szöllő alatt, Verpelőc, Cigófája , Csonkás ajja,Tilalmas, Nagy völgy,
Tövissek köze , Dombok köze,Kiserdő , Kistelek , Omlás és a Malomtető nevű határrész.
-Tón túl levő alsóforduló 1856: A' Ton túl levő Alsó Fordulóban. Vagy: Túl a Ton
az Alsó Fordulóban.— A tón túl levő alsó- és felsőforduló között a választóvonalat a
Gerebenesi patak képezte. Az ettől délre eső alsófordulóba tartoztak a Gerebenesi rét ,
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Gerebenesi völgy, Árpásvölgy, Kigyóhagymás, Adós , Hidegvölgy , Rózsáspad és az
ezek között levő kisebb határrészek.
-Tón túl levő felsőfordaló. 1856: A' Tón túl levő Felső Fordulóban. Vagy: Túl a'
Tón a' Felső Fordulóban.
— A Gerebenesi pataktól északkeletre terült el. Alkotó határrészei a Sötétvölgy ,
Derekújja ,Csükmőgy,Súgó,Mókája, Popája és Gátorra
voltak. — A megjelölt
határvonalakat tekintve, a Kozsbá-nak is ebbe a fordulóba kellett volna tartoznia és
mégis, n em tudni miért, a Tón inneti fordulóban sorolják fel.
-Tökösverem. 1673, Urak gáttya véginél. 1745: Az Alsó Fordulóban: Az Urak
gáttja véginél, vic. alól az Urak réttye
(sz.). — A Vízimalomnál levő gát volt az uraké.,
-Urak szöltőjén fejjűl. 1745: Az Urak Szöllöjin fellyül (tsz.).- Fejedelem
szöllöjének nevezetthelyet nevezhették 1745-ben Urak szöllőjének. II. Rákóczi György
kezéből a fejedelmi birtok minden valószínűség szerint az urak kezébe ment és ettől
kezdve nevezhették a megosztótt fejedelmi birtokrészeket Urak szöllőjének,Urak
tavának,Urak réttyének.
-Uraktava (sz„ r.). — A falutól nyugatra, a Gerebenes- és a Komlódpatak völgye
összetorkolásában feküdt az 1933-ban lecsapolódott tó. Erre a tóra kapótt Egerházi István
társaival 1638-ban Rákóczi Györgytől kiváltságadományt, de nehány évvel később, 1647ben a közös birtokosok elcserélték Péchy Simon Felső tójával (Orbán Balázs: i. m . 20").
Az Urak tava a XVIII. században és valószínű azelőtt is, több földesúr tulajdonát képezte,
neve is innen származhatik.
1785-ben ezt olvassuk egyik forrásban: „Határunkban vagynak 2 tók, egyik a' Mts.
Possessor uraké, a' másik pedig székely főbb nemeseké és közönséges székely nemeseké.
(L. Marostorda vármegye levéltárában U. 72. sz.) Ezt a tótMonostónak is nevezték, azért,
mert mindig volt malom rajta. Nevezték és nevezik ezenkívül Alsótónak.is.
-Verpelöctava [125] (sz., nádas)., Vég Imre szöllője [65l (sz., tn.,gy.)
L.Imre
Segítség az egykori Alsó-Fehér megye örökségéhez
Alsó-Fehér vármegye,
- hazánk királyhágóntúli (erdélyi) részében, a régi beosztás szerint a magyarok
földjén, jelen kiterjedésében szabálytalan alakú, 3575 km2 kiterjedésű vm. ; határolja É.on Torda-Aranyos, A Maros, mely eleintén határát képezi, ÉK.- DNy.-i irányban átló,
gyanánt metszi a vármegye földjét s az Erdélyi Érchegységhez s ill. a Biharhegys -hez
tartozó csoportjait a bal parton elterülő s már az erdélyi felföldhöz számított alacsonyabb
dombvidéktől elválasztja.
A Maros jobb partján emelkedő, túlnyomóan már havasi jellegü hegycsoportokat
az Ompoly Aranyosmelléki és Ompolymelléki hegységre különíti el. Amaz az Aranyostól
az Ompolyig terjed s legnagyobb része e vmegyére esik ;természetiszépségekben
bővelkedő, vadregényes, szaggatott hegység, melyet számos mély hasadékvölgy szel;
legmagasabb csúcsai az 1300 métert haladják meg (Aranyosmelléki hegység), köztük
ismeretes a Csáklyakő (1236 m.), Pilis (1259 m.),'Dimbó (1371 m.), Vulkoj (1351 m.), a
Vulkán (1264 m.) és a Detunáta (1182 m.), legmagasabb a Csórai szirt vagy Pojenicza
374

(1440 m.); e hegység ásványos kincseinek bőségéről is híres. Az Ompolyon túl a Marosig
az Ompolymelléki hegység alacsonyabb ugyan (Grohács 1103 m., Brádia 1123 m.),
mindazáltal fővonalán csak nehezen járható és erdei utak visznek át. Mindkét hegység
zord és terméketlen, de sok az erdeje és legelője.
A Maros völgyének Nagyenyed és Sárd közt fekvő dombos s termékeny része
Erdélyi Hegyalja név alatt ismeretes, jó bort terem. A Maros balpartján elterülő dombos
vidéket, mely sehol sem ereszkedik 200 m. alá s az 500 métert is cask helyenként haladja
meg, már a belső erdélyi felföldhöz számítják; a Nagy-Küküllő s a belé ömlő számos
patak öntözik. A vmegye jelentékenyebb folyói a Maros, Nagyküküllő, Ompoly és
Sebes.Tavai nincsenek.
Éghajlata a keleti részen igen kellemes, mérsékelt,a nyugatin zord, de egészséges,
esőben bővelkedő. Gyulafehérvárott az évi közepes hőmérséklet 9-6° C, a legmelegebb
hónap (július) közepeshőfoka nem emelkedik 20ºC fokon túl, a januáré —3,3°C; abszolút
maximuma 35,4°C, minimum 24,0°C.
Földje hegyes voltánál fogva csak harmadrészben alkalmas fóldmívelésre;
területéből (1908) 135,179 ha. szántóföld, miből 104,782 ha. van bevetve, a többi (23°/o)
ugar. A bevetett területnek közel harmadrészén (42,003 ha.) tengeri, alig valamivel
többön az összes többi gabonaneműeket termesztik (őszi búza 31,792, tavaszi búza
9009,rozs 1577, árpa 1835, zab 6171 ha.); a termés is leggazdagabb tengeriből (577,792
q.), jóval kevesebb a búza (36,127 q.), a többi gabonanemü termése(a zabon kívül, mely
45,922 q) jelentéktelen.
A talaj termőképessége általában csekély (1 ha.-n termett búza 8'94, tengeri 13-77
q.), elég jól terem a burgonya (90,869 q. 1 hektáron 6350 q.). Egyéb terményei közül a
kender említhető; hegyi rétjein sok bükköny és lucerna terem. Kertjeiben (6081ha.) sok
gyümölcs terem; szőllőterületéböl 1966 ha. van beültetve, melyen (1908) 36,404 hl. bort
termeltek, legjobb a czelnai és csombordi borA rét és kaszáló területe 60,269, a legelöké
46,315, a nádasé 140 ha. Kiterjedt erdőterületének (90,677 ha.) több mint fele (48,323
ha.) bükkös, 39,709 ha. tölgyes ós csak 2645 ha. fenyves; a fatermelós nem jelentékeny,
mert az erdők túlságosan kivannak használva, s harmad részük nincs tervszerű kezelés
alatt.
A vármegye állatállománya (az 1895. évi felvétel szerint) 76,632 drb szarvasmarha
(túlnyomólag magyar erdélyi faj), 7597 ló, 264 öszvér és szamár, 54,308 sertés, 153,692
juh, 3389 kecske és 272,302 drb baromfi. Kiválóbb gulyák vannakDrassó, Obrázsa,
Monora és Sorostély községekben. 178 községben méhészettel foglalkoznak, a köpük
száma 5255, a méhtermékek értéke 36,432
A folyókban sok a hal.
L.Révai
Alsó- fehér megye azért került a Mellékletbe mert egykori területét, egyik mai
megye sem fedi.
Kiss Károly
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Segítség Arad megye Gyorok örökségéhez.
Az Arad megyei Gyorok gyűjtő cimszóhoz.
Gyorok, Aradhegyalja1858.jan. 20. Mi, kik a híres aszú s veres bort termő ménesi
hegyek barázdás szomszédok vagyunk, kiknek elödei is a gazdászatnak nem más ágával,
hanem csak szölömíveléssel foglalkoztak, azoknak hü utódai, de a kiknek a természettől
is sem gabona termesztés, sem marhatenyésztés osztályrészül nem jutott: nekünk ma is fő
iparunk az istenadta szőlőtőke, ez nekünk aranybányánk ; lehetlen tehát nem
örvendenünk s nem üdvözlenünk Önt t. szerkesztő úr ezen a téren, melyre lépett, midőn
az annyira szükségelt „Borászati Lapok"-kal a szölömívelés és borászatnak lendületet
adott. Eme becses lapok fognak nekünk is vezérül szolgálni a szölömívelés és borászat
annyifelé elágazó útain; becses lapjai mindinkább téres utat nyitandnak, a szölömívelés
körül előforduló munkák czélszerü betanulására és tökélesbítésére, s végre ezek által
fogjuk elérni azon czélt, hogy borainknak nem csak itthon, hanem a külföldön is az
eladásra tágasb tér és piacz nyiljék.
Ha megengedi t. szerkesztő úr, s a „Borászati Lapok" olvasói is szivesen veendik,
Ménes és vidékéről gyakrabban fogok irni s az Aradhegyaljai szőlöfajakról,
szölömunkáról, a szüretről, s pinczekezelésröl. Most csak röviden megemlítem, miszerint
a tavalyi borok elöszöri leeresztése már megkezdetett; de valamint mennyiségre, úgy
minőségre sem (kivévén az october végén szürteket) az 1856-diki termést megnem üti,
aszú s veres bor kevés készítetett ; a nagy pénzhiányt itt is érezzük; itt is pang a
borkereskedés, az új borok ára 3—5 pfrt; veres 8 —10; mely most egy idő óta igen
kerestetik. Erdélyben a tavali aszú 80 —100 pfrt. Addig is, mig hegyaljai
borkereskedésünkről írnék, meg kell említénem, hogy nemes boraink csakugyan kiállják
mind a hosszú tengeri, mind az egyenlítő alatti útat. Én mult év martius 12-én indítottam
útra 50 akó gyoroki, ménes-paulisi bort, mely négy hónapi utazás után rendeltetése
helyére a tőlünk 1400 mér-földre esö Dél-Amerika fővárosába Rió Janeiroba julius
végére megérkezett, s mint ott letelepedett K. K. hazánkfia írja, a legjobb karban; nem áll
tehát azok állítása, kik azt tartják, hogy a magyar borok szeszesítés nélkül ki nem állják a
hosszú tengeri útat, ez állítást ezen általam tett borszállítás megczáfolja; mert noha
nekem Brasiliából a bort megrendelő meghagyá, miszerint boraink erejében, azt nem
tevém, csak saját eredeti tisztaságukban küldém, még is sem színéből sem erejéből mint
Írják, nem vesztett. Mily részvéttel fogadtattak ott magyar boraink; mily haszonnal keltek
el; ezekről máskor ; addig is Isten velünk ! Többek nevében Kornis József gyoroki
plébános
L.Borászati 1850 január 20
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Segítség az egykori Érmellék örökségének megísmeréséhez.
Az Érmellékhez
Az Érmellékén alakuló borkereskedelmi társulat február 1-ső napján Székelyhidon
igen számos szőlőbirtokos részvétele mellett választmányi ülést tartott. Ezen ülésben a
tevékeny elnök indítványára két érdekes határozat hozatott, és pedig 1-ször hogy a
bakatorra az egész érmelléken, (az elnök úr által bemutatott több rendbeli üveg közöl a
legalkalmatosabbnak talált) egynemű üveg használtassák, mi által a ritka tulajdonságú
bakart már külsökép az üveg alakja is jellemezze. Ez üvegből mindjárt 2000 darab meg is
rendeltetett. 2-szor. Egy borverseny tartásnak helyeül Diószeg mezővárosa tüzetett ki, és
pedig akép, hogy a mint a kiválasztott üvegekből kellő mennyiség érkezik, a borverseny
idejét az elnök úr azonnal közzé tegye, melyen mindenki egyenlő üvegben minden
megismerhető jegy nélkül küldend borokat. A részre hajló bírálattól tehát félni nem lehet,
mert a tulajdonos neve egy kis papírra lesz irva, melyet mindenki vissza fordítva tartozik
az üveg aljára ragasztani. Ez igen czélszerü intézkedés. Hogy olvasóink ezen egyesület
állásáról magokat kellőkép tájékozhassák, s különösen az alakulandó egyletek ez által
némi felvilágosítást nyerhessenek, közöljük az alakító közgyűlés jegyzökönyvét:
JEGYZŐKÖNYVE az „érmelléki borkereskedő társulat" alakító gyűlésének, mely
1857-ik év augusztus hó 16-dikán Székelyhidon tartatott meg.
Jelen voltak: országfejedelmi biztosul, szolgabíró Nagy József; továbbá igen
számos tagok és több község képviselője.
Miután országfejedelmi biztos Nagy József úr, a gyűlést megnyitottnak nyilvánítá,
Horváth József úr meleg szavakban rövid képét adá azon tétlenségnek, mely eddig jeles
érmelléki borainkat nem csak a verseny teréről hagyá leszoríttatni, de sőt hir és
kelendőségben, oly borok által engedi túl szárnyaltatni, melyeknek belértéke, a mi
borainkét meg sem közelíti; elöadá továbbá, hogy több érmelléki bortermelök által, kik a
kezdeményezés égető szükségét belátták, felszólíthatott: kérne egy gyűlés tarthatására
engedélyt, melyben az elforgácsolt egyéni erők, az érmelléki bor hitele és forgalmának
emelésére, közös czél és határozott eszközök körül tömegesülhessenek ; s végre, midőn
köszönetét nyilvánítaná azon készségért, melylyel felszólítását követték, egyúttal a szép
számú gyülekezetet, alakulásának első teendőire, elnök és jegyző választásra, valamint az
alapszabályok kidolgozására kérte föl.
Az alkalom, mely csaknem egy évtized óta először fűze koszorúba vidékünk
érdekeit, a végzet intő hangján hiv föl kötelességünk beváltására. A szorongatott érdekek
segélykiáltása ez, mely a néma sebek fájdalmának ád hangot!
S e hang, méltó válaszát csak az elhatározás cselekvényében leli föl, mely a
tanulmányozott mult, és biztosan felismert jelen elemeit aknázza ki óvszerül, a jövőnek
megmentésére.
Mert ha eddig büszkén útasíthatá is vissza e hazának nemzete, azoknak lenéző
vádját, kik a háborítatlan béke paizsa alatt, óriási hatalommá nőtték ki magokat
mellettünk, kiknek hazája, századokik rongygyá tépett küzdtere volt az európai
érdekeknek, s kik százezrek vértanuságával biztosítottuk az emberiség civilisatióját ; most
már az ösök érdeme, és a sírok borostyána, meg nem oltalmazand, — a gyáva panasz
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méltó átkától, — a megvettetéstöl, ha az értelem és szorgalom árjában, tétlenül állva, a
fejünkre nőtt hullámok jelölendik sülyedésünket.
Vagy e nagy ország áldásos téréin, koldulva másoktól várjuk a kegyelem
morzsalékát? míg maroknyi népek, tenyérnyi ország szikla rétegeit a hatalom és
tudomány palotáival gazdagíták, s a jólét virágaival szönyegezték be.
E gyülekezet ismerve érdekeit, érezve szükségeit, föl akarja lelni a kötelességnek
azon útját, mely mig az önfentartás ösztönéhez vezet, mérföldjeiben a haladásnak, a
nemzet dicsőségét közelíté meg!
E gyülekezet fájdalommal látja a sülyedést, mely a roppant kiterjedésű érmelléki
hegyek közé az elhagyatás siskáját ülteti, s mely belőle borházak és pinczék romjai alá
temeti egész családok jövőjét : pirulással nézi : mily piszkos kezek zsákmányolják ki a
termelök csábító szükségét, s mint válik az érmelléki bor, mely az illat szárnyain hordja
tüzét és erejét, az egyedárus nyerészkedők pinczéjében vinkóvá; aggodalommal szemléli :
mint ültet a tudatlan haszonvágy, a kivágott nemes szölö helyébe rosz, de sok bortermő
tökéket, mint fogja lassankint a bő termés silány szüredéke, eloltani a nemes bakar tü-zét,
s lemosni felvillanyozó zamatját; — hazafiúi bánattal veszi észre, hogy még mi,
kényelemszeretö tunyaságban, megelégszünk a hatással, mit reánk, a barátság asztalánál
előidéz borunk, s megelégedve, a véletlen szerencse szűk osztalékával, — hálátlanul egy
kis vidék dióhéjjába temetjük jeles boraink dicsőségét, hirét s vele jólétünket; addig az
élelmes külföld, a villanyt beszélni tanítja, hogy zagyvált borainak hírnöke legyen, s a
gőzerőt igába fogta, hogy óriás karjain országok termesét repítse más világrészekbe.
S e gyülekezet elérkezettnek hiszi a pillanatot, mely a visszaéléseket eltörülje, a
mulasztásokat kipotolja; .... mert azon elhatározással sereglett össze, hogy a kitartó
egyetértés zászlója alatt, ha kell áldozattal is megtörje a bilincseket, melyeket százados
hanyagság kovácsolt, a jeles érmelléki bor hirére s azon meggyőződéssel, hogy hazánk és
környékünk apostolává kenvén fel borainkat, a közelismerés pinczéinkhez vándorolva
hozandja meg tartozó adóját.
A remény, melynek éltető melegénél gyúlad fel a lelkesedés, s érik termöfává az
akarat; tükörében egy szebb jövő látkörét mutatja: hol a társulati szellem ezer karjain
ápolt érmelléke, szorgalmatos és czélszerü mívelese által a bornak, sajátjává teendi a hírt
melyre hivatva van, s meghozandja az áldást, mely az életre való vállalatot és becsületes
szorgalmat megilleti.
S hogy a jelenvoltak a czélt megközelítsék: egy részvényekre fektetett
borkereskedelmi társulatot óhajtanak alapítani, mely, az alább kidolgozott alapszabályok
értelmében, jelesebb érmelléki borainkkal folytatandó kiviteli kereskedés által, megtörje a
varázsnyomást, mely a termelőt, a nyerészkedő rabjává alacsonyitá ; mely eddigi csak
bölcsőjében, inkább szendergő mint élő, borászatunkat a tökély azon magas színvonalára
igyekezzék, a nyeremény ösztöne és a példa hatása által emelni, hová azt a gyakorlat
karjain haladó tudomány, más termesztő országokban állította; s mely végre a nyereséget
felkereső számítás alapján folytatandó kereskedelmi üzletekkel a vállalkozókat anyagi
haszonban is részesítse.
Ezen alakuló tanácskozás vezetésére elnökül egy értelemmel Horváth József úr
kéretett föl, mint a a ki ezen szép vállalat eszméjét első karolta föl körlevelében ; a
jegyzöséggel pedig Gyalokay Lajos bízatott meg.
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Az így megalakult gyülekezet, érett és részletes eszmecsere, és megvitatás után
következő alapszabályokat dolgozott ki. (Az alapszabályokat jövőre közlendjük.)
Mely alapszabályoknak, minden pontjaiban és egyérdemüleg lett elfogadása után,
egy „alakító választmány" következő tagokból neveztetett ki: Elnökül Nagy Lajos,
továbbá Fráter Imre, Draveczky Sándor, Papánek Lajos, Horváth József, Dr, Miskolczy
Mihály, Richl József, Simonffy Sámuel, Volfardi József, Tar Imre, Garán Dániel, Bülch
László,
Armos Sándor, végre jegyzőül Gyalokay Lajos, — s mely választmánynak hivatása
leend, az alapszabályok megerősítését kieszközölni, aláírási ívek terjesztése által
részvényeseket szerezni; az alakulásnak minden kínálkozó elemeit felhasználni és
rendezni; végre a társulat érdekét, annak forma szerinti megalakulásáig, az egyleti
törvények értelmében ideiglenesen képviselni.
Mind ezen megállapodások, a határozat érvényére emelkedvén: a szép számú
közönség meleg hálával mondott egymásnak köszönetet azon meleg lelkesedés és
páratlan egyetértésért, melylyel az eszmét születésének vajúdásaiban karolták, s mely ha a
jövöben is érvényesítendi hatását, legbiztosabb kezesül szolgáland, az itt kölcsönzött
remények beváltására ! . . . .
L.Borászati 1858 január 14
AZ ÉRMELLÉKI BORKERESKEDŐ-TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI.
1.§. Egy társaság alapíttatik, „érmelléki borkereskedőtársulat" czím alatt, melynek
czélja leend, csupán borral, részint saját, részint idegen számadásra kereskedést űzni, s
minden a borra vonatkozó másnemű kereskedelmi működéseket elvállalni, melyeket a
társaság igazgatósága az érmelléki borkereskedés emelésére alkalmasnak látand.
2.§. Az „érmelléki borkereskedőtársulat" működésében leginkább a szoros
értelemben vett Érmellékére szorítkozik ugyan, azon megjegyzéssel azonban, hogy a
társulat az Ermellék körében esö jobb fekvésű hegyeken termett borokat is befogadja;
mindeniket azon saját neve alatt, melyet anyaföldétöl nyert.
3.§. A társaság föczélja : az érmelléki bornak átalában, különösen pedig e vidék
főkincsének tekinthető, bakator bornak — tekintettel a termesztő hasznára — jó híre neve
terjesztésével nyereséges önálló kereskedést alapítani; és ez által a tiszta bor-kezelés
gyarapítását és a közforgalom élénkítését előmozdítani,
4.§. A társaság leginkább előmozdítja, az érmelléki fehér borral, a kiviteli
kereskedést.
5.§. A kiviteli kereskedéssel a társaság czélul tűzi ki magának: új utakat törni, minél
jutalmasabb piaczokat keresni, az érmelléki bortermésnek, és közbenvetésével azt
eszközölni, hogy a termesztök a lehetségig boroknak azon árát kapják meg, mely a
fogyasztási piaczon értök fizettetik.
6.§. És pedig ezen kiviteli kereskedést két módon kezelendi az érmelléki
borkereskedőtársaság : b) bizományképen, a) nyerészkedésileg saját merényére.
7.§. A társaság mint bizományos vállalkozó átveszen a bortermesztő gazdáktól
eladás végett minden eladásra alkalmas borokat (levonván az előre felvetendő s a
megbízónak a bizomány átvételénél tudtára adandó szállítmányozási, biztosítási és egyéb
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költségeket, s igen mérsékelt bizományi díjt, (provisiót) az eladási árnak pontos
kifizetéséért egész értékével kezeskedik; minden eladásról hitelesen számolni magát
kötelezi. Ezen ügyviteli ág sikeresítése végett a társaság, mint kereskedelmi két helyen,
úgymint Székelyhídon és Diószegen állítand alkalmas pinczét, mint bizományi pedig
belátása szerint akárhol.
8. §. A kiviteli kereskedés másik ágát teendi : a saját merényletre üzendö nyereséget
ígérő, s azért csak a legnagyobb óvatossággal viendő üzlet, mire nézve a szabad verseny
útja mindenki előtt nyitva áll.
9. §. A társaság 200,000 pfrtnyi tökére óhajtja üzletét alapítani, 20 forintos pénzláb
szerint 3 ezüst húszast egy forintra számítva, mely töke 1500 darab 100 forintos és 1000
darab 50 forintos részvényekre fog osztatni, mely részvények egy ötödrésze a társaság
alakulásától számítandó egy hónap alatt készpénzben a többi négy részlet, ettől
számítandó 3 hónapi időközönként, a részvényes választása szerint akár készpénzben, akár
az igazgatóság által elfogadható borokban lesz lefizetendő; a kik pedig későbben
vennének részvényeket, a fentebbi kedvezés szerint annyit tartoznak befizetni, mindjárt az
aláíráskor, mennyit a társulat alakulásakori részvényesek azon ideig már befizettek; a
többiek befizetése a fentebbiek szerint történend. Mihelyt azonban 50,000 forint az íveken
aláiratik, a választmány fölhatalmaztatik, hogy gyűlést tartva a teendőkről határozat
hozathassék.
10. §. Minden részvényesnek, részvényéhez aránylag, egyenlő része van a társaság
tulajdonában nyereségében és veszteségében, s mindeneknek részvényeik után évenkínt a
tiszta nyereségből aránylagos osztalék jár.
(Folyt, követk.)
L.Borászati 1858 február 14

-Erdélyi MÉRTÉK ÉS SÚLYRENDSZER.
a.} Hosszasági mérték.
Erdélyben is a magyar posta-mértföld hossza az útméréseknél, mint Magyarhonban
„4400 b. Öllel ér.
A n é m e t m é r t f ö l d 4000 öl. Ölünk az a mi a bécsi, 6 láb hosszaságu egy láb
1.2 hüvelyk," s egy hüvelyk 12 vonal.
Egy rúd (széna fű ) 2 öl. Egy marok lómértékben)4 hüvelyk.
A szövetek mérésére a kormány a bécsi singet köröztette volt, a 2% láb
hosszúságút, vagy a nálunk is ismerés röföt, de mégis csak a mi két láb hosszú s i n g ü n k
mellett maradtunk.
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b.} Gabona m é r t é k e k .
A gabona mérésre is kívánta a kormány mértékünket
az alsó austriai mérővel (Metzen = 40 kupa)egységre venni, de mi itt is a régi
mellett maradánk.
Innen ma is gabona, liszt, vetemény, gyümölcs legnagyobb
mértéke a k ö b ö l ,
64 austriai kupa nagysággal, vagy is 4 véka. Egy véka 16 kupa. Minthogy a széleken
Moldva és Oláhhonnal gyakran az ő mértékők után kell számítanunk, az övéket is ide
jegyzem. Moldva legnagyobb mértéke a k i l o=16 véka szerintünk.A kilo feloszlik két
mirzára, a mirza 8 d e m e r l i r e , egy demerli 16 okkára.Demerli legközönségesebb
mértékek, az minálunk a véka.
Oláhhonban kétféle k i l o van használatban, nagy és kicsi, A nagy, vagy b r a i l l a
I k i l o szerintük 22 1/2 véka. Van benne 8 banicze, egy banicze 45 okká. A kis vagy k r
a j o v v a i k i l o 7 3/2 erdélyi véka.Van benne 120 okká. Van még egy harmadik k i l o
is a t e r g o v is t i 176 okkával. Egy okká rendesen a mi kupánkkal egyezik. Van egy egy
kisebb is, mely 3/4 kupányí a miénk szerint.
c.) F o l y ó t e s t e k m é r t é k e .
Az erdélyi k u p a az alsó austriai kupával némelyek szerint egy, mások szerint
valamivel kisebb.
Feloszlik 2 félkupára, 4 fertályra, 8 félfertátyra. 8 kupa tesz vedret. Következőleg
egy bécsi akó (Eimer) szerintünk 5 veder. Néhol használják a magyarországi kupát vagy p
i n t e t 1 1/4 kupa nagyságút,mi feloszlik 2 i c z é re, 4 meszelyre. A hordó 40 veder
nagyságú. Moldva és Oláhhon vedre veadrája 10 okás, vagy 10 kupás szerintünk.
d.) Súly mér t e k é k .
Súlymértékünk ugyanaz a bécsivel. Egy mázsa 100 font, egy font 32 lat, fegy lat 4
kőnting. A g y ó g y s z e r t á r o k fontja 24 latos. Van benne 12 unczia, egy uncziában 8
d r a c h m a , egy drachma tesz 3 s k r u p u l u s t , s egy skrupul 20 gr a n t. —
Az arany és ez üst m á r k a számra veretik: egy márka 16 lat. Egy a r a n y m á r k a
eloszlik 24 karátra, egy karát 4 g gr a n r a, egy gran 4 g r á n r e.
Az e z ü s t m á r k a 16 latos, egy lat 6 gran, egy gran 3 grán. Mérik gira számra is:
egy gira 3/2 font, egy girában van53 17/19 p i séta v. nehezék.
Moldva és Oláhhonban o k k á-val mérnek, mi 2 1/4 fonttal egyenlő. Mázsájok 44 okká;
vagy szerintünk 99 font. Ezen okkát halljuk, hogy az erdélyi oláhok is használják gyapjú s
egyéb mérésénél.
e/) E g y é b m é r t é k e k.
Egy b á l p a p i r o s b a n van 10 kötés, egy k öt é s b e n 20 koncz, egy k o n c z b
a n , ha iro'papir 24, nyomtató papírban 25 iv.
Egy bál p o s z t ó b a n van 10 darab, 30 singre számítva darabját; egy darab v á s z
o n b a n 3 vég, egy v é g b e n 20 sing.
Egy nagy e z e r r e 12 nagy százat, egy nagy százra 120 darabat számítanak.
Egy n y a l á b b a n van 4 kalangya vagy csomó, egy k a l a n g y á r a 15 darabot
számitva egy negyed (őrt) rák, béka, sat. tesz 25 darabot
Egy k a l a n g y a g a b o n á b a n van néhol 15, másutt 20, másutt 25—30 kéve.
Egy n y a l á b b ő r b e n van 10, i r ó t o l l b a n 25 darab.
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Szappanból egy mázsára vastagjából 50, közepesből 75, vékonyából 100 rudat
számítanak.
Nyers kenderből számítanak egy n y a l á b r a 10 kalangyát, egy k a l a n g y á r a
25—30 főt. A kicsinált kendert mérték szerint mérik, egy mértékben van 30 font, egy
mázsában négy mérés. Másutt kövek szerint számítják, egy kőben van 24 font, egy
mázsában 5 kő.
A lent is kőszámra számitják, másutt kötés számra.
Egy nagy h o r d ó s e r b e n van 10, egy kicsi h o r d ó b a n 5 veder.
Az oltatlan meszet néhol s z e k é r számra számítják, egyen 30 vékát; másutt h o r d
ó számra, és 20 vékát értenek.
Egy k ö b ö l s z é n rendesen 7, más helyeken10 vékát is foglal magában.
L.Nagy
=============================================================
Területmértékek
=========================================================
-hold = eredetileg egy munkanap alatt egy ekével felszántható terület, a
körülményektõl függõen erősen változott.
-királyi hold = 12x72 királyi öl = 8443 m2 = 0.8443 hektár
========================================================
-telek:eredeti jelentése "trágyázott föld.
-telek= 20 - 40 királyi hold, a termõképességtõl függõen
(A faluban a közösbõl egy családra osztott föld. Kiscsalád, 3-8 lélek.)
========================================================
-ekealja = eredetileg egy (gazdasági) év alatt egy ekével művelhetõ föld, a
körülményektõl függõen erõsen változott.
-----------------------------------------------------------------------------------------------ekealja=elõírtan 110-150 királyi hold (koronként, helyenként változó)
________________________________________________________________
-ekealja: ténylegesen 1-5 telek, 30-150 hold. Általában 3-5 földmûves család
közösen használt egy 6-10 ökör által húzott nehézekét (eketársulás).
-kapaalja=a holdhoz hasonló mértékegység volt.
________________________________________________________________
-1 kapaalja szõlõföld: 1 kapás által 1 nap alatt művelhető szőlőterület.
=========================================================
"Szabványos" területmértékek, 1600-as évek után
=======================================================
-katasztrális hold = 1600 négyszögöl = 0.5760 hektár
-magyar hold = 1200 négyszögöl = 0.4320 hektár
-négyszögöl = 3.6 m²
========================================================
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Űrmértékek
========================================================
-meszely (csak bor) = 1/2 icce
-icce (bor, gabona) = 1/2 pint = 2 meszely (latin: media, német: Halb, MINDIG a
pint (fele)
-budai icce (bor) = 0.848 l
-nagyszombati icce (gabona) = 0.977 l
-pint (bor, késõbb sör is) = 2 icce
-véka (gabona) = 7 - 30 l között sokféle elfordult
-(kassai) véka = 1/4 kassai gabonaköböl
- (pozsonyi) véka = 1/2 pozsonyi mérõ (1700-as évektől.
-szapu (bor, gabona, ótörökül "faedény"): a köböl negyede volt, a vékával azonos,
késõbb önállósult (1700-as években már 163-217 l volt.
-köböl (cubulus, bor, gabona): a leggyakoribb, egyben legkülönbözõbb középkori
magyar ürmérték.
-köblös föld: 1. egy köböl vetõmag kellett a mûveléshez évente (1200-as évek) vagy
2 egy köböl gabona volt az adója.
-budai borköböl = 10 budai icce = 8.484 l.
-kassai borköböl = kb. 6.8 l (1600-as évekig)
-kassai borköböl (quartale) = 1/4 bécsi urna = 13.57 l (1715 után)
-egri borköböl = kb. 25.4 l (1600-as évek utáni)
-kassai gabonaköböl = kb. 83 l (1600-as évekig)
-kassai gabonaköböl = kb. 125 l (1600-as évek vége)
-kassai gabonaköböl = 4 pozsonyi mérõ = 217.2 l (1715 után)
________________________________________________________________
cseber vagy csöbör (bor)
-----------------------------------------------------------------------------------------------budai cseber = 5 budai borköböl = 50 budai icce = 42.42 l. (1200-as évektõl szinte
kizárólagos)
-akó (bor, gabona, 1500-as évektõl csak bormérték): Bormértékként a csebernél,
gabonamértékként a köbölnél nagyobb volt.
- budai akó (bor) = 64 budai icce = 54.3l
- mérõ (gabona): csak az 1500-as évek után kezdte kiszorítani a régebbi köbölt és
akót, s ezeket azután egyre ritkábban használták.
- pozsonyi mérõ = 54.3 l (kb. 1550-ig, akó néven is említik)
- pozsonyi mérõ = 62.4 l (kb. 1550-1715 között)
- pozsonyi mérõ = 1/4 kassai gabonaköböl = 54.3 l (1715 után)
-hordó (bor, sör) = 48 budai borköböl = 480 budai icce = kb. 407 l
Létezett a félhordó is mértékegységként.-félhordó = 24 budai borköböl = 240 budai icce =
kb. 203.6 l
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"Szabványos" űrmértékek, 1600-as évek útán.:
=========================================================
-bécsi köböl = 216 köbláb = 1728 köbhüvelyk = 6,821 köbm
-bécsi akó = 40 bécsi pint = 56,588 l
-bécsi pint = 1,4147 l
-magyar akó = 64 magyar itce = 54,2976 l
-magyar itce = 0,8484 l
=========================================================
Súly (tömeg) mértékek.
=========================================================
-obulus = 1/48 uncia = 1/24 lat = kb. 0.57 gramm
-pondus ("nehezék") = 8 obulus = 1/3 lat = 1/48 márka = kb. 4-5 gramm
-lat = 1/2 uncia = 1/16 márka = 1/32 font
- budai lat = 15.34 gramm
-uncia = 1/16 font = 1/2 fertó = 2 lat = 6 pondus
(Nálunk ritkán használt, egyházi körökben fordul elõ.)
-fertó = 2 uncia = 4 lat = 12 pondus = 1/4 márka = 1/8 font
-márka = 4 fertó = 8 uncia = 16 lat = 48 pondus = 1/2 font
-"magyar" márka = 233.35 gramm
-budai márka = 245.54 gramm
font = 2 márka = 16 uncia = 32 lat = 96 pondus = kb. 0.5 kg
- magyar "pénzverési" font = 408 gramm
(caroling font = 491 gramm, levonva az 1/5 rész "adót" : 408 g, nálunk már ez
jelenik meg "pénzverési" fontként, és ebbõl vonják le az adót.)
-mázsa (ritka) = 100 font (sokszor 120 font: oszthatóság!) = kb. 50-60 kg
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Szilágybagosi képek.

Sz.bagosi női viselet

Szilágybagosi borosgazdák

Sz.bagosi borospince

Boros pince

A mezőn. ↑ ↑Hazafelé a szénagyűjtésből.↑Aratás a kollektivben ↑Férfi viselet
1961-62 körül
1918-ból
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↑ Szüreti képSz.bagoson a Mél oldalon↑

A pincesoron

Az udvaron

↑

Berettyószabályozás. ↑

Községi bika magyar időben ↑

Berettyószabályozás.↑

↑ Sz.bagosi család a 40-es években
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Szolgálóként a 20-as években↑

Disznótor ↑

↑ Mangalica disznótor

↑ Disznóvágás

Disznóvágás

Anya gyermekeivel. Egy anya Ilyen is volt.
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Egy mangalica (az utolsók)

Egy gazda unokájával
1930 körül ↑

↑ Három generáció takarít. ↑ Mangalica malacok ,emléke.

Hét barát családjaikkal 1900 körül. Jellegzetes bagosi ház.

Kukorica vetés .

Nagy család .

Öreg ház.
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Lovasgazda

Öreg ház a Füszörön.

Bagos panoráma kép szőlővel.

Szántás .

… Rakott szekér.

Munkába szekerekkel.

Szilágybagosi gazdakör 1942-ben.↑ Gazdaköri tanfolyam Szilágynagyfaluban?

Szílvaszedés. ↑
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Szováréban a fonóban.↑

Szüret 1942-ben↑.

Szőlőkötözés után↑

Szüreti képek Bagosról.
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Az adatgyűjtéseim
során találtam,egy értékes fényképgyűjteményre a
szilágybagosi helyi tanács honlapján. A gyűjteményből összeállítottam, a
dolgozatomhoz illő mezőgazdasági témáju képeket egy csoportba, s amelyet később
munkámhoz csatoltam. Előszőr is megköszönöm azt az értékes munkát, amelyel
összegyűjtötték falujuk képes krónikáját s, hogy ebben helyet kapott Szilágybagos
mezőgazdasága is. Az általam kiválasztott mezőgazdasági témáju anyag nagyban
elősegíti a falu értékei örökségének meghatározását. Én e.mailon kértem a
szerkesztők
beleegyezését,
hogy
munkámhoz
a
kiválasztott
képeket
felhasználhassam. Eddig kb. egy fél éve, semmilyen választ nem kaptam erre a
kérésre. Ezért úgy döntöttem úgy, hogy a képek eredetét a Szilágybagosi Honlapra
való utalással jelőlöm meg. Több esetben, más községi honlapoknak is ajánlottam, a
szilágybagosi példa követését.
Kiss Károly
Ürögdi Nagy Ferenc (Sajószentandrás, Doboka megye, 1804. március 8. –
Kolozsvár, 1876. február 22.) református lelkész, főiskolai tanár, kertész, borász,
újságíró. Nagy Miklósnak, a Vasárnapi Ujság című hetilap szerkesztőjének apja.
Tartalomjegyzék
Élete
Nagy Sándor gazdatiszt, kinek családja Bihar megyéből szakadt át Erdélybe, és
Debreczeni Borbála fia. IskoláitMarosvásárhelyt fejezte be a teológiával s joggal együtt.
1825-től 1827-ig gróf Lázár Dénes és Móricz mellett nevelősködött. 1828-ban a szokásos
szigorlatot mind a három erdélyi református főiskolánál letette. 1829-30-ban külföldi
egyetemen volt. 1831-től 1834-ig lelkész volt az ótordai egyházban; 1834-35-ig
bölcseletet tanított a zilahi líceumban. 1836. február 12-én lett a kolozsvári főiskolánál
bölcseleti tanár, mely állásában a tanvezetőséget hét évig, az igazgatóságot háromig
viselte. 1854-től 1862-ig az Enyedről Kolozsvárra áttett teológiai fakultásnak volt egyik
tanára a bölcseleti szakban, s midőn ez Enyedre visszaköltözött, ő kolozsvári tanár maradt.
1872-ben saját kérelmére nyugalmazták. Mint tanár, úgyszintén az irodalmi és társadalmi
téren sikerrel működött. Az erdélyi gazdasági egyesület (1844-ben alakult) és a mérsékleti
egyesület alapítása nagy részben az ő fáradozásának volt eredménye. Mint a gazdasági
egylet bizottsági tagja rendezte az egyesületi gyümölcs-, szőlő-, bor-, termény-,
állatkiállításokat és versenyeket, amelyeket az egyesület, kivált kezdetben, minden évben,
nemcsak helyt Kolozsvárt, hanem Erdély más nevezetesebb városaiban és néha egy-egy
évben több helyen is tartott; közreműködött egy egyesületi központi borcsarnok
létesítésében és az egyesület által rendelt szőlőszeti s borászati szemleutazásokban. Az
erdélyi gazdák vándorgyűléseinek létrejötte, azoknak évről évre gyarapodása, több vidéki
gazdasági egyesület megalakulása szintén neki köszönhető. Mint pomológus és borász
országos hírben állott. Az arany érdemkereszt tulajdonosa, az erdélyi gazdasági
egyesületnek 1854. február 24-től 1860 április végéig buzgó titkára, majd választmányi
tagja és kertészeti szakosztályának elnöke, a torda-aranyosi gazdasági egyesületnek is,
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melyet ő alapított, elnöke, a nemzetközi ampelográfiai bizottság tagja volt. Ő alapította az
erdélyi gazdasági egyesület nagy gyümölcs- és szőlőiskoláját. Folytonos összeköttetést
tartott fenn a külföldi német, francia s belgiumi egyletekkel és az eredeti erdélyi
gyümölcsfajokat a külfölddel is megismertette. Elhunyt 1876. február 22-én Kolozsvárt,
végkívánsága szerint Tordán szőlőskertjében temették el február 25-én. (Fia Nagy Miklós,
a Vasárnapi Ujság szerkesztője; leánya, Ilona, Szász Domokos erdélyi református püspök
neje).
Buzgó munkatársa volt a Méhes Sámuel által szerkesztett Erdélyi Híradónak és
melléklapjának a Nemzeti Társalkodónak, melynek több évig tényleges szerkesztője is
volt; a Brassai által szerkesztett Vasárnapi Ujságnak; az 1850-es években a kolozsvári
hirlapoknak és ezek mellett különösen kitünt erdélyi helyrajzi s honismertető
dolgozataival.
Írásai
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 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 KözépMaros 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 1874ben a Gazdasági Lapokban. 1874. Egy borizlelési estély Pagetnél, Beszéde a Tordaaranyosi gazdasági egylet közgyülésén, A szőlő megpusztulása Erdélyben); sat. Egyházi
beszédei vannak az Erdélyi Prédikátori Tárban (Kolozsvár, 1836. III.) és az Erdélyi prot.
Egyházi Beszédek Tárában (Kolozsvár, 1847). a Keletben (1876. 182., 183. sz. Egy
bukaresti hazánkfiához intézett közérdekű levele 1867. márc. 13.).
Munkái
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Az elválás öröme és fájdalma. Egyházi beszéd, melyet az ó-tordai egyházi megyétől
elbucsúzása alkalmával 1834. elmondott. Kolozsvár, 1837. (Egyházi beszédek
gyűjteménye).
Statisztikai adatok Európa országainak jelen állásáról táblákban. A legjobb kutfők
után. Kolozsvár, 1842.
Pálinka veszély és a mérsékleti egyletek. Egy szó a maga idejében, ismertetésül s
buzdításul a valódi honbarátoknak. Kolozsvár, 1843.
A keresztény templom bel- és kül-ékességei. Egyházi szónoklat. Kolozsvár, 1847.
Értesítés és még valami a Kolozsvárt 1852. decz. napjaiban tartott gyümölcs-kiállításról.
Kiadta… a kiállítás rendezője. Kolozsvár, 1853.
Könyörgés és elmélkedés Méhes Sámuel áldott emlékezetére. Kolozsvár, (1852).
Mit termeszszen a Torda-Aranyosi borvidék szőllésze, hogy szőllőiparával jólétre jusson?
Tiz aranynyal jutalmazott pályamű. Kolozsvár, 1875.
Szerkesztette a Mentor című erdélyi népkönyv két kötetét 1842-43-ban Kolozsvárt.
(Ism. Regélő Pesti Divatlap 1843. II. 34-36. sz.); az erdélyi gazdasági egyesület által
kiadott Naptárt több évig, az egyesület Évlapjait 1854-56-ig.
Kiadta Csernátoni Beke Sámuel vasárnapi beszédeit. Kolozsvár, 1840. Két füzet.

Segítség Hargita megye Székelykeresztúr közsségének megísmeréséhez.
A székelykereszturi tenyészbikavásár.
Február hó 28 án nyitotta meg Darányi Ignácz földművelésügyi miniszter
képviseletében Tormay Béla miniszteri tanácsos, Erdély legjobb állattenyésztőinek
jelenlétében a székelykereszturi tenyészbika vásárt, a melyre 150 drb kizárólag magyarerdélyi fajta tenyészbika hajtatott fel. A felhajtott anyag általában véve meglepő szép volt,
úgyannyira, hogy. ez a vásárral kapcsolatos bika-kiállitás, ugy szám, mint minőség
tekintetében felülmúlt minden ezideig tartott hasonló kiállítást. És pedig nemcsak a
birtokosság, de a kistenyésztök, a parasztbirtokosság által felhajtott anyag is csaknem
kivétel nélkül elsőrendű volt, a mi arról tesz tanúságot, hogy Erdélyben a
parasztbirtokosság is ma már nagyobb gonddal s a földbirtokosság által nyújtott példákon
okulva, nagyobb szakértelemmel és intenzivitással kezeli szarvasmarhaállományát, amely
különösen gyors fejlődés tekintetében az alföldi magyar marhát tényleg túlszárnyalja.
Mert azt már tudjuk, hogy Sperker, gróf Teleky s mások a magyar marha fejlődesének
gyorsítása terén igen szép eredményeket értek el, de azt valóban meglepetve láttuk, hogy
pl. Nagy Sándor szent-ábrahámi székely gazdának, meg másoknak is teljesen kifejlődött
kétéves bikája volt kiállítva, olyan testi nagysággal, a minőt az Alföldön csak
négyéveseknél találhatunk. Csak volna egész nap, ami aligha vált volna előnyükre,
másrészt a közönség bokáig érő sárban gázolt volna. Felvetjük ezért az eszmét, nem
lehetne egyesülés, vagy más uton-módon deszka vázas istállókat épiteni, hogy az
embernek állatnak egyaránt szolgáljon védelméül. Hogy ez nem lehetetlen, bizonyítja az
Abauj-tornamegyei gazdasági egyesület, amely nem is olyan nagy áldozat árán igen
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czélszerü favázas istállót épített Kassán a minden tavaszszal tartandó bikakiállitás és vásár
részére. A székelykereszturi kiállítás és vásár jövője biztosítva van, a fejlesztésére
hozandó áldozat tehát hasznos befektetés.
Ime itt következik a díjazás eredménye:
Első csoport: 100 kat. holdon felüli birtokosok bikái közül: Sperker Ferencz
szentdemeteri birtokos „Csákó" nevű bikája 1-ső díj 200 koronát, Dr. Gyarmathy Dezső
szentpáli birtokos „Pandúr” nevű bikája 2-ik dij150 koronát, Br. Szentkereszty Pál buni
birtokos„Jóska" nevü bikája 3-ikdij 150 koronát, Somogyi Albert héjasfalvai birtokos
„Lehel" nevű bikája 4-ik dij 100 koronát. Bárczay Gyula tisza-burai birtokos „Fátyol"
nevü bikája 5 ik dij 50 koronát. Gáspár József királyhalmai birtokos „Ficzkó" nevü bikája
6-ik dij 50 koronát. Gróf Teleky Arvéd bikái versenyen kivül állottak.
Második csoport kisbirtokosok bikái: Szentgyörgyi Lajos székely-keresztúri
kisbirtokos„Ficzkó" nevü bikája 1-ső dij 100 koronát, Bíró János f.-rákosi kisbirtokos
„Ficzkó" nevü bikája 2-dik dij a) 80 koronát, Incze Gergely farczádi kisbirtokos „Ficzkó."
nevü bikája2 ik dij b) 60 koronát, . Lőrinczi János sz.-kereszturi kisbirtokos „Tamás" nevü
bikája 3-ik dij 50 koronát, Fekete József szent-ábrahámi kisbirtokos „Tamás” nevü bikája
4-ik dij 50 koronát, Barabás Mihály -siménfalvai kisbirtokos „Ficzkó" nevü bikája 5-ik dij
40 koronát, Keresztes János uj székelyi kisbirtokos„Jámbor" nevü bikája 6-ik dij 30
koronát, Nagy Sándor szent-ábrahámi kisbirtokos „Bodor" nevü bikája 7-ik dij 30 koronát,
Keresztély Márton szent- ábrahámi kisbirtokos „Jámbor" nevü bikája 8 ik dij 20
koronát,Fekete János sz.-udvarhelyí kisbirtokos „Ficzkó'' nevü bikája9-ik dij 20 koronát,
László Gergely fiátfalvai kisbirtokos bikája 10-ik dij 20 koronát,
A harmadik csoport községi bikák: : KisSolymos község „Csinos” nevü bikája 1-ső
díj 40 koronát, Uj-Székely község „Bodor" nevü bikája 2-ik dij 30 koronát , Kányád
község„Pompás" nevű bikája 3 ik dij 20 koronát, Rugonfalva község „Ficzkó" nevü bikája
4-ik dij 10 koronát nyert.
L.Köztelek 1900 március 7
Segítség Maros megye Kerelőszentpál község örökségéhez,
Karácsony István A kerelőszentpáli Hallerek egykori magtára.
A Marosvásárhelytől 18 kilométerre, északnyugati irányban elhelyezkedő
Kerelőszentpál története több évszázados múltra tekint vissza; Pálnak szentelt templomát
már 1332-ben említi a pápai tizedjegyzék.1 A Hallerek beiktatását megelőző közel két
évszázados időszakban több tulajdonos kezén megy át az itteni uradalom, melynek
eseménydús birtoklástörténetét igen gazdag forrásanyag dokumentálja. 1486- ban a
Szentgyörgyi család kapja meg a Maros menti birtokot, mely huszonöt évvel később a
Hoszaszói Márton és György, majd 1524-től a Barlabási János tulajdona.2 Az 1500-as
évek közepén Kerelőszentpált az Alárdiak szerzik meg, és egy rövidebb megszakítással a
század utolsó évtizedéig ők birtokolják. Egy 1590-ben kötött megállapodás szerint jogutód
hiányában Alárdi Ferenc birtoka cum castello ibidem erecto Kendi Ferencnek jutna, az
uradalmat azonban 1594-ben, az utóbbi kivégzése után a fiskus veszi át.3 A Hallerek
Kerelőszentpálon 1609-ben jelennek meg, amikor Báthory Gábor fejedelem az itteni
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birtokot Haller Istvánnak adományozza. A beiktatását követő évben István elkezdi építeni
marosparti szállását, melyet fia, János folytat, mint ahogy ezt a mai kastély falába
áthelyezett 1674-es keltezésű címeres emléktábla felirata tanúsítja. A reneszánszkori
erősség helyére a XVIII. században új kastélyt építenek, mely a kor divatjához és
igényeihez igazodva, a Grassalkovichok gödöllői barokk kastélyának mintáját követi. Ez
utóbbi közelében kapott helyet a vizsgálódásunk tárgyát képező magtár épülete. A téglalap
alaprajzú alápincézett épület falai egy faszerkezetet fognak körül, mely a belsőt három,
azonos magasságú szintre ossza. A külső homlokzatokat egyszerű lemezprofilú
övpárkányok tagolják a szinteknek megfelelően három regiszterre. Ez utóbbiak közül a
második és harmadik sarokzónáit vakolatból kialakított armirozással emelték ki. 1 Entz
Géza: Erdély építészete a 11-13, században. Kolozsvár 1994. 108. 2 Orbán Balázs: A
Székelyföld leírása. V. Budapest 1871 31. sk. 3 Kimpián Annamária–Márton Judit:
Kerelőszentpál – Haller kastély. (Erdélyi Műemlékek 34.) Kolozsvár 2002. 1−2.

Segítség az erdélyi magyar egyesületi szócikk Erdélyi Pincze Egylet
munkájának megísmeréséhez.
Az erdélyi pincze-egylet nagy gyűlése.
Egy kis társulat alakult 5 évvel ezelőtt az erdélyi gazd. egyesület tagjaiból
„kolozsvári pincze-egylet" név alatt. Hármas czélt tűztek maguk elé:
1) Meg akarák kisérleni: milyenekké válnak, valódi szakértő kezelés mellett,
Erdélynek itthon jónak tartott borai?
2) A társulat képzett pinczemestere által ifjú pinczekezelőket kívántak nevelni
egyes nagyobb borosgazdák számára.
3) A külföldi kiállítások látogatását határozták el, hogy idegen borismerők
véleményét kitanulják s a külföld figyelmét borainkra vonják. A kitűzött czél elérése
végett mindenek előtt egy alkalmas borászt hozattak rajna-melléki Johannisbergből,
Mehrer András személyében, kivel vidéki olvasóink is többször találkozhattak Kolozsvár
főbb pinczéiben, főleg pedig a társulat által haszonbérben tartott régi kormányszéki épület
alatt fekvő nagy pinczében, hol rendes napi foglalkozásait szokta végezni. A pincze-egylet
20 taggal kezdette működését, kik egyéb terhet nem vállaltak magukra, hanem
mindenikök évenkint 30 o. é. frtot fizetett a pinczemester díjazására, mely összegért
jogosítva voltak itt Kolozsvárt saját pinczéikben 400 vederig terjedő bormennyiséget a
közös borász által kezeltetni, s ennek vezetése alatt maguk számára egy-egy borkezelőt
taníttatni. Fájdalom! ezen utóbbi előnyt a tagok közül csak négy (b. Bornemisza J., gr.
Mikó I., gr. Teleki D. és Paget J.) vette igénybe, 2 — 2évig tartván tanonczaikat Mehrer
keze alatt. Volt ezen kívül a társulatnak több közös pinczéje, hová a tagok, sőt idegenek
borait is bizonyos csekély százalék fizetése mellett kezelés és eladás végett bevették; mely
kedvező alkalmat számosan föl is használták, ugy hogy pl. jelenleg az egylet pinczéiben
10 ezer vedernyi borkészlet áll, melynek y3-da nem társulati tagok tulajdona. Alig
tudnánk egyletet nevezni az országban, mely aránylag oly rövid idő alatt, annyi szép
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eredményt birna felmutatni: megalapitá a hazában és külföldön az erdélyi (fehér) borok
hitelét; mindenünnen azon elismerő választ nyervén: „ezek a borok jól vannak kezelve és
kitűnő minőségűek." Bizonyára érdekelni fogja a gazda-közönséget a pincze-egyletet
alakított derék hazafiak névsora; ime! itt következik: b. Bánffi Albert, b. Bánffi Dániel, gr.
Bánffi Miklós, gr. Béldi Ferencz, gr. Bethlen Károly, gr. Bethlen Sándor, b. Bornemisza
János, enyedi ref. collegium, id. Hintz György (később kilépett), gr. Mikes Árpád, gr.
Mikó Imre, Paget János, b. Radák Adám, id. gr. Teleki Domokos, közép gr. Teleki
Domokos, gr. Teleki Sámuel, Zeyk József, Zsigmond Dezső, b. Jósika Lajos és b.
Wesselényi Ferencz: kik maguk közül b. Bornemiszát, Pagetet és Zeyket igazgatókká
választván, az ügyek vezetésével bizták meg.
A pincze-egylet alakulásakor öt évre kötelezte le tagjait, mely idő most újévkor
kitelvén, az igazgaság újból közgyűlésre hivta össze tagjait. A pincze-egyleti nagy
gyűlésnek két főbb tárgya volt. Foglalkozott az előterjesztett számadásokkal és elrendelé a
közös pinczékben fekvő összes borkészlet számbavételét, hogy az üzlet zárszámadása
megkészíthető legyen, tagok és nem tagokra nézve egyiránt .
Ezután meghallgatá az igazgatóság azon előterjesztését, mely szerint a társulat
hitele annyira emelkedett, borai annyira keresettekké váltak, hogy vállalatát azon alakban
és akkora személyzettel, mint eddig, nem folytathatja, s vagy fel kell oszolnia, vagy a mi
helyesebb — alakuljon „borkereskedő társulat"-t á s használja fel a már megszerzett jó
hirt, nevet. Ezen terv közhelyesléssel fogadtatott s megállapodás történt, hogy 200 darab
1000 frtos részvény leend kibocsátandó, melynek fele már alá is van irva. Az
alapszabályok , a mint tudjuk készülőben vannak, s ha létrejőnek: közzétételükkel nem
fogunk késni. Ezúttal még csak két észrevételt kívánunk tenni:
1) Több oldalról hallottuk azon nevetséges mendemondát, hogy a pinczeegyleti
borok szeszezve vannak, s ugy adatnak kereskedésbe. Ennek határozottan ellene kell
mondanunk; meggyőződhetik akárki a tárgyalás alatt álló számadásokból, hogy sehol egy
garas sincs bennük szeszköltségre feltéve; már pedig borhoz elegyitésre alkalmas
cognacot, vagy egészen tisztított szeszt drága áron csak külföldről lehet hozatni; a borász
bizonyosan nem tette ezt saját zsebére. Az egylet épen az által szerzé meg hitelét, hogy
soha borainak semmi nemű elegyitését meg nem engedte s csak lezárt palaczkokban
bocsátotta a közönség használatára
2) Az uj borkereskedő társulat felállítását teszi kérdésessé s lételét fenyegeti
Kolozsvár tanácsának a város jövedelmei szaporítása tekintetéből tervbe vett azon
intézkedése, hogy minden Kolozsvárra behozandó veder bortól az eddigi 7 uj kr. helyett
előre és rögtön 23 kr vámot kellene fizetni. A kereskedésbe hozandó boroknak legalább
2—3 évig kell a pinczékben előleges kezelés alatt állaniok; ennyi időre akkora összeg és
kamatai elvesztését a társulat meg nem birhatja s kénytelen lesz más vidékre és saját s az
ország érdekeit jobban felfogni tudó város kebelébe költözni át: váljon Kolozsvár és lakói
előnyére-e? Ítéljék meg a tervkészítők. E sorok írója alig hiheti , hogy különbséget ne
tudjanak tenni magános nyerészkedők és azon társulat közt, mely vezérszerepre van
hivatva Erdély egyik legfőbb jövedelemforrásának, borkereskedésének megalapítása
körül. — r o. (Erd. Gazd.).
L.Borászati 1871 március.
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Levelek a pinczéböl. I.
„Arczod verejtékével eszed a te kenyeredet; a ki tudná és érezné inkább ennek a
mondatnak igazságát, mint épen a mezei gazda! . . De éppen oly igaz, mint ama fentebbi
idézet, eme másik állítás: „arczod verejtéke után iszod a te borodat!" Dolgoznunk, sokat és
szorgalmasan kell dolgoznunk, s a természetet mesterséggel és tudománynyal
támogatnunk, mig jó bort tudunk létre hozni. Erdély: égalja, fekvése és földalakulatánál
fogva, áldott, bortermelésre kiválólag hivatott ország; de hogy ezen a téren eddig oly
nehezen haladhatott, annak oka azon számos akadályban fekszik, melyekkel sokáig
küzdenie kellé. Csak a főbbeket említve: népessége kevés; hajózható folyói, vasutai,
melyek csak most vannak készülő félben, eddig csaknem teljesen hiányoztak, s a müveit
külföldtől ezt az országot elszigetelve tartották; a föld népe nagyobb részének szerény
igényei miatt a drágább boroknak belföldön nem volt kelete sat., mindezek első sorban
befolytak, hogy itt inkább ránk nehezkedik, mint más kedvezőbb helyzetű országokra,
amaz állitás: „arczod verejtéke után iszod a te borodat. Azonban az előre haladó idő, a
közelebbi évek sokat változtattak a régibb állapoton. Alkalmam volt Erdélyt többször,
több irányban bejárni, s midőn egyrészről még sok hiányt tapasztaltam, mint maradványát
a múltnak, felzavart társadalmi viszonyoknak,— ugy másfelől a haladásnak számos,
tagadhatatlan jelével találkoztam; és e jelek évről-évre szaporodnak. Most is van még elég
szőlőhegy, kivált a polgári osztály és kis birtokosok kezén, melyek csaknem egészen a
jótékony természet kezére bizva, a szőlőhegy nevet sem érdemlik. Midőn szemembe ötlött
az a sok kedvező fekvésű puszta vagy félig müveit hegyoldal, melyek a szőlő számára
mintegy teremtve lenni látszanak, meg kellett győződnöm, hogy Erdély egyedül képes
lenne Európát borral árasztani el, s az előrehaladottabb Franczia- és Németországgal
versenyre kelhetne a borok minőségét és mennyiségét illetőleg, ha kellő figyelmet,
szorgalmat, gondot forditna azokra Ezen czél előmozdításához kivánok én is tehetségem
szerint járulni, midőn a borkezelés körül szerzett, s főleg éppen az erdélyi borokra
vonatkozó tapasztalatimat szélesebb körben ismertetni szándékozom. Tudom én azt, hogy
a természetes sorrend szerint, legelől: a szőlő ültetésen, fajok megválasztásán, mivelésen
sat. végighaladva kellene a pinczekezeléshez érkeznem, mert csak a jó anyagot lehet
észszerű kezeléssel kitűnővé tenni; de mig talán idő és körülmények szerint ezekre is
kiterjeszkedhetném: ezúttal közléseimet a pinczekezeléssel kezdem meg, azon a ponton,
hol a mustot megszűrik s a pinczemester felügyelete alá adják. Szabad legyen azonban,
míg egyenesen kitűzött tárgyamra szállanék, egy pár átalános megjegyzést előre
bocsátanom. Hogy boraink a versenyt nyugatEuropa terményeivel kiállhassák, okvetlenül
szállítható állapotba kell őket, jó bánásmóddal hoznunk. Érezték ezt Erdély kiválóbb
szőlőbirtokosai közül néhányan, midőn 6 évvel ezelőtt „pincze-egylet" név alatt egy
szűkebb körű társulatot alakítva, e sorok íróját hívták meg ide Kolozsvárra, annak
kitanulására: milyenné lehet az erdélyi borokat okszerű pincze-kezeléssel tenni s miként
fogják ezek a versenyt a világpiaczokon, más ismert jelességű borokkal kiállani? A
feleletet megadták a különböző tárlatokon nyert első rendű kitüntetések, melyek alapján
sikerült a külföld figyelmét az erdélyi borokra vonni. Ezen körülmények s a
megszaporodott kereslet tették lehetővé és szükségessé, hogy pár hónappal, ezelőtt amaz
első, úgyszólván csak „ismertető társulat", átalakult „erdélyi pincze-egylet Kolozsvárt"
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czég alatt, kereskedelmi részvénytársasággá, mely tevékenységét már jelentékeny
pénzerővel megkezdette. Hogy azonban ez a központi társaság jó borokat gyűjthessen
össze, az országnak megalapitott hitelét megvédhesse és a szaporodó bel- és külföldi
keresletnek eleget tehessen: szaporodni kell vidéken is a szakértő kezelőknek. Tudtomra
ilyet külföldről, 2 évvel ezelőtt, még a Teleki grófok hozattak egyet Czelnára. És most
tárgyamhoz kezdhetek. (Erdélyi Gazda.) Mehrer András.
L.Borászati 1871 június
Mi a legjobb szölö-kötözö ?
Az Erdélyben divatos müvelés mellett a kötözés művelete két izben fordul elő: kora
tavaszszal és nyár kezdetén. A karózás és nyitás után tüstént következik tavaszszal a tőke
kikötése a megerősített karóhoz, melylyel együtt jár a karikázás, vagy karikakötés. Ezen
kikötéshez országszerte füzvesszőt használnak. A fűzvessző használása ellen több
kifogásunk van. Egyik: hogy sokba kerül; másik, hogy több helyen kelletvén a tőkét és az
abból kinőtt cserderekat keményebben leszoritni: a nedvkeringést,' a tőke és termés kárára,
akadályozza. A nálunk termő füznemek közül, melyek e czélra használtatnak, nem is
mindenik alkalmas, főleg törékenysége miatt, a kötözésre. Tanácsos volna az ugy nevezett
vaj és aranyfüz elszaporitása, melyek hajlékonyságuk által a nálunk ismeretes fűzek felett
állnak, épp oly könnyen szaporithatók, gyorsan nőnek és rendkívül szaporák. A gazd.
egylet kertjében megismerkedhetnek szőlősgazdáink ezen becses fűznemekkel, melyek
jelen éven kezdve onnan márki is adhatók lesznek. Érdemes volna, hogy minden
szőlősgazda egy kis ültetvény-telepet állítson ezen nemes fűzekből, szőlőjének alsó vagy
felső lazáján; mind czélszerüség, mind gazdálkodási tekintetből, többet érne a sok
lószemü,husos és más haszontalan szilvafáknál. Ujabb időben Kolozsvárt, Fejérvár körül
és a hegyalján a zsupszalmával való kötözés kezd elterjedni.Előnyei beláthatók; egyik:
hogy olcsó, sőt szántás vetéssel foglalkozó gazdának éppen semmibe se kerül. Kemény
kötést lehet vele tenni, a nélkül hogy a fiatal fába bevágna, mint a füzvessző. A tavaszszal
és őszi munkánál elhulló szalmahulladék és tekercsek a szőlőföld puhitására, egy nemét
teszik azon szolgálatnak, melyet az alagcsövezés szokott tenni. Tudják, kik a szalmával
való kötözést évek óta használják, ezen műtét előnyeit. Hátha ugy meg lehetne bizni
köznépünkben, a mint nem lehet: mekkora haszon lenne, ha a fedéshez is szalmát
használhatnánk, mint használnak néhol, hol a vagyonbiztonság jobb lábon áll mint nálunk;
mint nálunk mondom, hol a szőlőrendőrségnek csak a neve van meg, s csak is isten s a jó
szerencse őrzi a szőlész drágán fizetett keserves munkáját, a hol t. i. megőrzi. A nyári
kötözés a tisztogatás (levelezés, meghányás) után következik. Néhol elébb második
kapálást adnak a szőlőnek, azután tisztogatnak, a kötözést canicula fogytára halasztják.
Ugy okoskodnak, hogy az Istvánnapi csonkázással járó kötözést ez által megspórolják,
hogy a szétterülve fekvő ágak és levelek alatt a gerezd jobban fejlik s végre hogy éppen a
jégjárás saisonja lévén a canicula: eshető jégverés kevesebb kárt tesz a szőlőben, mintha
junius elején már megejtetett volna a kikötözés. Saját szempontjukból igazuk lehet, de
azért okos gazda maga idején, u. m. rögtön a tisztogatás után kötözéshez fog. A
kikötözéssel járó előnyöket nem szükség fejtegetni. Nyári kötözéshez vidékek szerint
hárshéjjat, kendert, vagy káka-nemüeket használnak. Kolozsvárt és vidékén emléket
haladó időtől fogva a hárshéjjal kötözés divatozott. Irtózatos csak rá is gondolni, mennyi
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fiatal fát kell vandalusi kegyetlenséggel elevenen megnyúzni évenkint, hogy a kolozsvári
civis contignatiora müveit, s csak is falóról (innen a „lova s müvelés " műszava) elérhető
szőlővesszőit, a mint illik, emelt fővel láthassa, s azokban con amore gyönyörködhessék.
Vagy mert, már a fiatal hársfákat ez a gazdálkodás kipusztította, vagy mert az
erdőbirtokosoknak — nagy későn, magyar szokás szerint — felnyilt a szemük, s
beállitották, vagy korlátozták ezt a hallatlan rombolást: a hárs ritka lett, s annyira
megdrágult, hogy már a tehetősebb gazda is kétszer gondolja meg, mig terjedelmesebb
szőlője ki kötözése végett 9 —10 ft. értékű hársat használjon fel. Mi nemcsak erdőszeti,
hanem szőlőszeti érdekből is károsnak nyilvánítjuk a hárshéjjal való kötözést, még akkor
is, ha olcsóbb volna a szalmánál. Mert a fiatal hajtásokban már a szél ingatása által
teméntelen kárt okoz; rosz kézben pedig bizonyos, hogy a kötés helyén csekély erőre is
eltörik a fiatal hajtás. Erdély teméntelen tavas helyein, s majd minden határán lévő
ingoványos, viztartó lapályokon, sőt hegyeken, az omlások által képződött kisebbnagyobb tócsákon a gyékény és kákanemtiek akkora mennyiségben teremnek, hogy két
akkora szőlőterülethez is, mekkorát Erdély mivel, bőséges anyagot szolgáltathatnak. Ez a
legolcsóbb, de legczélszerübb kötöző anyag is egyszersmind, s éppen mint a hárs több
évre conserv álható. Erdőgazdaságunk érdeke kívánja, a fapusztítást, •bármely alakban
történjék, okvetlenül betiltani, mert maholnap Sylvániában vagy erdőországunkban
drágább lesz a fa nyomorult gazdálkodásunk miatt, mint Bécsben; tehát a hárshéjjal való
kereskedést is merő- ben megszüntetendőknek indítványozzuk s helyébe a jutányos és
minden esetre sokkal czélszerübb kákát ajánljunk szőlősgazdáinknak. Érdemes volna,
olyan helyeken, hol több száz hold szőlőt müveinek egy községben vagy vidéken,
társulatok által szerezni be a káka- vagy gyékény-szükségletet, s a gazdaközönséget a
vállalkozók részére méltányos nyereség biztosítása mellett azon előnyben részesitni, hogy
a kötöző anyagot, melyre szüksége lehet, mindenki biztosan beszerezhesse, s elszoktatni
attól egyszersmind, hogy luxusból, vagy a régihez merev ragaszkodás miatt: a roszat, a
károst a jónál s czélszerünél többre becsülje.
Nagy Ferencz.
L.Borászati 1871 június
Levelek a pinczéböl. II.
„A jó, élvezhető, szállításra alkalmas bor a pinczében nő! " Ezen állítás igazságát,
mily kevéssé alkalmazzák: szabad legyen egy velem történt esettel megvilágítanom. Egy
házfelügyelő, vagy gazda tiszt, nevezzük a minek tetszik, midőn évekkel ezelőtt először
pinczéjébe léptem, dicsekedve mondá, hogy keze alatt sok és kitűnő bor van, de nem is
háborgatta ám azokat 15 esztendő alatt senki! „pinczét, hordókat mindig tisztán tartottam;
az apadást néha utántöltögettem; egyébbre gondom nem volt." S hogy csakugyan igazat
beszélt, csakhamar meg kellett győződnöm róla; 48-iki, sőt még régibb borok voltak ott
csaplyuk nélküli hordókban, seprejökben és midőn 1866-ban először lehuzattam őket: én
fúrattam csaplyukakat a hordókra. Mig azonban a kezelésre térnék: lássuk először egy jó
pincze kellékeit .
— A jó pincze mérséklete télen-nyáron meglehetős egyenlő s év folytán keveset
változik. Nagy birtokosoknál, kik boraikat hosszasabban tarthatják s talán némi
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büszkeségöket találják abban hogy több évi termés nyugodjék ászkaikon: lehet a pincze
hidegebb ; de ha azt akarjuk, hogy boraink hamarább készüljenek s rövidebb idő alatt több
haszonnal árusítsuk el őket: melegebb, 8 —12° R. közt álló mérsékletü pinczére van
szükségünk. Természetesen: ilyenkor több figyelmet, gondot kell a borokra forditanunk,
hogy meg ne eczetesedjenek, mintha pinczénk hidegebb volna. A mérséklet helyes
szabályozhatása végett: táblákkal, kis ajtókkal jól elzárható pinezeablakaink legyenek.
Télen nagy hidegben, szalmával vagy szénával is meg kell a kis ablakokat, a betóduló
hideg ellen, gyúrni s csak enyhébb napokon szellőztetünk olykor, hogy a levegő tisztuljon;
nyáron a szellőztetést éjjel kell megtenni. A hol a pincze-ablakokra kellő gond van
forditva: a jól záró fa- vagy vastáblákon kivül, még egy második szalma- vagy nádfonatú
ajtócskával is el vannak látva; továbbá az ablaknyilások nem feküsznek egészen északnak,
de még kevésbé délnek. A jó pincze sem igen száraz sem igen nedves nem lehet. Igen
száraz helyen fekvő borok felette sokat apadnak s az ember alig győzi az utántöltögetést;
ablakok közelében vagy ajtók mellett fekvő hordók a kigőzölgés miatt, mindig több
tölteléket kívánnak. Tulnedves helyen a hordók s abroncsok szenvednek, romlanak s a
bőven képződő penésztől gyakran kell tisztogatni őket. A pincze földje legyen szépen
elegyengetve s jól megdöngölve, vagy a mi legjobb: föveny kő koczkákkal rakassa ki
csinosan, a kinek módja van rá: miként Nyugot-Európa nagyobb pinczéiben találjuk.
Egyenetlen földön, kezelés közben, egyik-másik edény borostól együtt könnyen feldűl; a
kezelés körül alkalmazott ravasz munkás, ha gondatlanságból bort talál elönteni: igen
könnyen elrejtheti az okozott kárt a tulajdonos szemei elől; föld van elég a kéznél; egy
keveset ráhint, megtapossa s ezzel mindent rendbe hozott. Sima, kemény földön, vagy
méginkább a kikövezetten: minden csep ellocsantott bor meglátszik, ha gyertyát teszünk a
földre s messziről, oldalvást nézünk végig. A munkás ilyen helyt jobban ügyel, ámbár —
tapasztalásból tudom — rejtekben gyakran fürészport tartogat, melylyel hibáját
eltakarhassa. Az ászkokat egészséges fából készítesd; alul is, de kivált felül szegletre,
simára csapva s legalább minden 2 ölnyire föltámasztva s biztosan megerősitve, hogy ne
ingjanak. Az ászkok távola, szélességben, a hordók nagyságától függ. Nagyobb
pinczékben kútra, s ennek közelében egy elvezető gödörre is nagy szükség van. Hányszor
öblíti le csak valamennyire s mossa ki tél-tul, a hanyag munkás hordóidat, ha folytonosan
sarkában nem lehetsz, vízhiány miatt; ilyenkor beletöltött borod zavaros s okát hiában
találgatod. Üvegeid s minden pincze-edényed sokkal tisztábban tarthatók, ha ott helyt,
könnyűszerrel, elég vizzel rendelkezhetek Ezek nagyjában egy jó pincze kellékei.
Mehrer András.
L.Borászati 1871 június
Levelek a pinczéböl. III.
Ez alkalommal a hordókról és azok előkészítése módjáról akarok egyet-mást
elmondani. A hordók nagyságát részint pinczénk térfogatához alkalmazzuk, részint a
reménylendő bormennyiség szerint választjuk; tekintettel lévén főleg arra, hogy
fajborainkat egészen külön szűrhessük, és tarthassuk. Igen nagy edények különösen azon
boros gazdák számára nem valók, kik azt akarják, hogy boraik hamarább érjenek s
eladásra alkalmasokká váljanak. Tapasztalás szerint: nagyobb hordókban a bor lassabban
készül. Legalkalmasabbak az 50, vagy legfellebb 100 vedresek; Bordeauxban,
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Burgundban oxhoft és kettős oxhoft (a mi mértékünk szerint 15 és 30 veder),—
Németország jobb borvidékein: Johannisberg, Rüdesheim, Hochheimban tartásra 50
vedresnél kisebbek nem igen vannak szokásban. Hogy a dongafában vörhenyes
csikóknak, szúlyukaknak nem szabad lenniök: említenem is fölösleges. Faabroncsok a
hordókon, szállításra nagyon czélszerüek; pinczében tartásra egyátalában nem valók, mert
csak féligmeddig nedves pinczében is hamar elkorhadnak s nagy károkat okozhatnak. Az
50 vedresek és kisebbek fenekére nem kell ajtó; jobban és könnyebben ki lehet őket,
kézből forgatva, mosni. Más kérdés természetesen, ha egyszer a hordó hanyagság miatt
penészessé vált s belőlről gyakoribb takarítást kiván. Uj hordók fájában, köztudat szerint,
sok csersav van, melyet mikor uj bort (mustot) akarunk beléjök tenni, kisebb
mértékben,—óborok számára azonban nagyobb gonddal, s a fából jókora mélységig el
kell távolitanunk. Ha egy ötvenes uj hordót 1 — 2 vedernyi forró vizzel egyszer-kétszer
kiöblítünk: must befogadására alkalmassá tettük azt. Ilyenkor, a forró viz beletöltése után
a hordót befojtjuk ; időnként meghengergetjük s jól megfigyeljük : nem szelel-e valahol?
Ha valahol vízgőz sivít ki rajta, gondosan be kell csinálni, mert egy-egy szúrágta
lyukacska miatt, mely a kádár figyelmét kikerülte, tetemes kárt vallhatunk. Velem is
megtörtént, hogy egy uj hordóm tovább egy évnél nem folyt, de lassankint a bor áthatolt a
szúliszten, melylyel a kis lyuk telve volt; ez a hordó még történetesen épen a fal mellé
esett s szivárgását nem lehetett látni. Csak a savanyu eczetszag vezetett nyomra s tett
figyelmessé a kárra. Kiforrázáskor a vizgőz rendesen áthatol a szúliszten, sőt ki is hajtja s
a lyukakat jobban feltünteti. Penészes vagy megeczetesedett régibb hordókat jobb konyhai
használatra fordítani, mintsem bort tölteni belé. Az eczetest még csak használhatóvá lehet
tenni, ha több izben jól kiforrázzuk, néhány marék hamut s konyhasót tévén a vízhez; de
egy igazi penészes hordót soha sem lehet tökéletesen kitisztítani. A kádárok nagyobb
része ugyan komolyan állítja, hogy ő abból olyant csinál, mintha egészen uj lenne; aztán
legfennebb kiveszi a fenekét, megmossa, egy kis szalmatüzzel kiégeti s kiszárasztja. Az
ilyen takaritást a gazda természetesen kifizeti; pár napig edénye száját, csaplyukát
dugatlanul, szabad levegőn tartja, kimosatja s azt hiszi: tiszta hordója van.
Vajjon ki volt-e véve a hordó feneke? könnyű megismerni, ha csaplyukán
bevilágitva belenézünk, s megvizsgáljuk: van-e fris gyékény rakva az eresztékekbe?
Azonban, hogy az egyszer megpenészedett hordó kiégetés után sem tiszta:
meggyőződhetünk, ha teljesen szétszedetjük; ekkor láthatjuk, hogy minden kis mélyedés a
szálka alatt, sőt a fa pórusai is tele vannak penész-csirával. Egészen uj hordóknak régibb
borok befogadására alkalmassá tétele sok figyelmet és munkát kíván, s ezért hacsak nem
múlhatatlan szükség parancsolja: mustot kell legelőször beléjök tölteni. Nagy
kereskedésekben, hol a nagyszámú uj hordók számára nem lehet akkora tömeg mustot
szerezni, eként bánnak velük: először két-három ízben forró vízzel s egy kevés sóval vagy
hamuval kiforrázzák és tiszta kutvizzel teletöltik; körülbelől két hét múlva a forrázást és
vizzel teletöltést ismétlik; végre épen erre a czélra vásárolt alábbvaló bort tesznek belé s
bennetartják 2 —3 hétig. Az ilyen kiszivatásra használt bor három-négyszeri használat
után, ugy megtelik cser savval s annyira roszizüvé válik, hogy legfönnebb csak eczetre
való lesz. Az utolsó eljárás, t. i. a borral való kiszivatás helyett lehet forró borral az edényt
kiforrázni s ekkor a hordó egyszerre készen van, csakhogy az ilyen egyszer melegített bor
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további használatra aztán nem alkalmas. Némelyek ajánlják, hogy oltatlan meszet kell az
uj hordókba tenni s azt bennök megoltani, aztán jól kimosni; de nagyobb üzletekben ezt a
bánásmódot sehol sem láttam. Az ujabb idő a fennebbi körülményes pepecslésen is külön
találmánynyal segített. Saját készülékből előbb forróviz-, később borgőzt vezetnek az uj
hordókba s eként könnyen és gyorsan használhatóvá teszik őket. Bővebben
megismerkedni ezen készülékkel: még nem volt alkalmam. Mikor az új hordót csak must
számára készítjük elő, a kiforrázás és kimosás után mintegy 4 hüvelyknyi kénszeletet kell
benne elégetni, s ekkor a must be letölthető; vagy ha must nem jön is rögtön belé: a
kénezés óvja a penészedés ellen. Az abroncsok számával nem kell fösvénykedni. Itt
Erdélyben az 50-esekre rendesen 6, a 100-asokra 8 abroncsot tesznek, néha még ezt is
csak könnyebbféle vasból; én ugyanily nagyságuakra 8 és 10 abroncsot ajánlok, s ha
ilyenekről vagy egy abroncs aztán lepattan, mi még uj hordóknál sem ritka eset, semmi
veszedelemmel nem jár, mig a 6 és 8-asoknál az abroncspattanást többnyire többkevesebb borelfolyás követi. Az állandólag pinczékben maradásra szánt hordókat
hosszabbra, s igy alacsonyabbra kellene készíttetni ; biztosabban, ingatlanabbul
feküdnének az ászkakon, mi lehúzásnál nagy előny. Eféle ujitást azonban a mi
kádárainkkal keresztül vinni: nem kis mesterség; a miként ők apjuktól, nagyapjuktól
tanulták: azt tartják legjobbnak. Végre szabad legyen egy, még az egész országban
uralkodó és sajnosan érzett hiányra figyelmeztetnem. Talán kezdet gyanánt elég lesz az én
szerény indítványom, hogy az első lépések ezen hiány eltávolítására megtörténjenek. A ki
hordókkal, borokkal többet bajlódott, tudja, hogy a hordónak akózó-vassal való kimérése
soha sem talál pontosan. A szerint, a mint a donga belseje, melyet az akózó vége érint:
inkább vagy kevésbé ki van öblösitve: mérhetjük a hordót egész vedrekkel nagyobbnak,
vagy kisebbnek a valónál; még a hordó szájának változó vastagsága is okoz némi
különbséget. Bevásárlásnál, eladásnál rendkívül unalmas és bizonytalan az akózó-vassal
való kimérés; sőt még a tulajdonosra nézve is nagyon kellemes, ha pontosan tudja boros
edényei tartalmát. Magyarország néhány nagyobb városában már hordó kimérő hivatalok
vannak állitva ; Né- metországban pedig már a falukon, sőt minden valamire való
borkereskedésekben is mindenütt régebben állítottak ilyeneket. Az első felszerelés nagyon
egyszerű, költsége alig haladná meg a 100 frtot, mely csakhamar bőven kifizetné magát
abból a néhány krajczárból, a mit a kiméretők fizetnének. A kimérést Németországon egy
föl esketett kádármester szokta végezni. A mennyire lehet folyóvíz vagy patak mellé, egy
kis állványra, 10—12 láb magasságnyira a földtől, két kis 10 vedres hengeralaku rézedény
van egymásmellé, felállítva; ezen hengereknek alul csapjuk, közepükön pedig osztályozott
mérőrudacskájok van. Á hengereket tele szivattyúzzák vizzel, alájuk teszik a kimérendő
hordót, s rendre addig ürítgetik ki a tizvedreseket, míg a hordó megtelik; a kimérés ily
módon nagyon hamar megy. A hely nevét, a hordó számát és térfogatát a kádár beleégeti,
vagy belemetszi a dongába; ő maga is könyvet vezet róla, s mérőlevelet állit ki a
tulajdonos számára. Eként évek múlva is mindenkor után lehet nézetni a hordóméretésnek. A megesküdt kádár vagyonával felelős munkája pontosságáért, ugy hogy ha a
mérést valamelyik vásárló egy uj kiméretésnél helytelennek találná: a hibás mérést tett
kádár tartozik kárpótlással.
L.Borászati 1871 szeptember
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Segítség a z Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületek E.M.G.E.szócikkhez.
A m.-vásárhelyi vándor-gyülésből.
Értekezés, melyet Nagy Ferencz ur e gyűlés előtt az Erdélybe behozott külföldi
szőlőfajok és a szőlők különböző művelési módjai érdekében tartott. (Közölve az „Erdélyi
Gazda" után.) A harmadik kérdés, melyet a gazdasági egylet a tisztelt gyűlés bölcs
megfontolása alá bocsátott , s bevezetését csekély személyemre bizta , következőleg
hangzik:
Az ötvenes évek óta behozott külföldi szőlőfajok minő előnyöket, vagy hátrányokat
mutatnak fel borvidékek szerint: termékenység, boraik kiváló sajátságai, s árkülönbség
tekintetében, a honi fajokból nyert borainkkal szemben?
s váljon az uj művelési rendszerek, egy okszerüsitett honi müvelésnél
ajánlatosabbnak mutatkoznak-e ?
E kérdésnek két ága van: 1-ső, hogy vajon importált fajainkkal egészben véve jó
uton járnak-e?
2-or kell-e szőlőművelési rendszerünkön változtatni, vagy csak a meglevőt
okszerűbben kezelni?
Mielőtt a kérdések derekára szállanék: legyen szabad párhuzamot vonni borászati
iparunk jelen és 20 év előtti állása közt. Husz év előtt azt mondták rólunk: „ez a
czivilizáczió határszéle"! iparunk, mezőgazdászatunk, borászatunk ismeretlen mennyiség
voltak. Most van nemcsak földiratilag, van nemzetközileg érvényes s elismert magyar
monarchia; van magyar borászati ipar; van világtárlatokon, kereskedelemben elismert
magyar bor. Husz év előtt édes magunkon kivül, kik borunkat megtermesztettünk, s el is
költöttük kisebb és nagyobb adagokban, senki sem tudta: termel-e a kökényen kivül
Erdély valami borfélét is? legfeljebb a lengyel zsidó nézett be egyik-másik pinczébe, s
kiválogatva potom áron termésünk legjavát, szakállába nevetve odább állott, a termelőnek
hagyván az idomitlan lőrét, elkölteni a hazáért és saját egészségéért. Most a Kárpátokon
túl is neve van borainknak, s azzal a figyelmeztetéssel, hogy istenért jól kezeljük
borainkat, mert kincs rejlik azokban! a megrendelők kivánalmainak is alig tudunk eleget
tenni. Húsz év előtt valamint sok mindenben, czopfos faj voltunk borászati iparunk terén
is, s azt hittük: nincs párja annak, a mit termelünk! saját fajtáinkkal s készletünkkel
megelégedve: nem a magunk belátását, a másokét boztuk kétségbe,nem törődve azzal:
vagyonosodásunk rovására akarunk-e okosabbak lenni másoknál ? Most a szükség s
tapasztalás iskolájában okulva, termelőink értelmesebb része szakítva az ódon formákkal,
a gyökeres reform terére, a fajmüvelés rendszerére tért át, megtartani igyekezvén a
meglevőből azt, a mi jó, s importálva idegen belyről mindazt, a mi égalji s földtani
viszonyainknak megfelel. Az ósdiak megdöbbenve az értelmiség által aratott siker felett,
gondolkozóba esnek, s kurtábbra nyíratják, vagy galléruk alá temetik önzésük s
önbálványozásuk czéljait, s lassan-lassan az értelmiség után kullognak, Husz év előtt a
nemes fajtermelés és okszerű borkezelés öszhangzatos működése: ismeretlen volt
hazánkban. Megszüretett, pinczébe helyeztetett, egyszer lefejtetett (vagy néhol soha sem)
a nemes nedv, s azzal quasi rebene gesta, a kezelés műtéte befejeztetett. Az imígy kezelt s
történetesen exportált borokkal megbukott a kereskedő, de megbukott a termelő hitele is
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egyszer mindenkorra, s másodízben ugyan nem fordult többé hozzánk a kereskedő,
tudatlanságunk miatt kijátszott bizalmával. Most nincs értelmes borász hazánkban, a ki be
ne lássa, hogy a nemes és értékes bor két anyától születik: egyszer, értelmes müveléssel a
szőlőhegyen, és másodszor sokkal nehezebb processus mellett a pinczében; hogy a
legnemesebb nedvnek, mint hegy szülöttjének a pincze a valódi iskolája, a mely nélkül —
mint a legszebb tehetségű ember kellő oktatás nélkül félszeg és elfogult — a legnemesebb
szőlő nedve sem nyerhetimeg valódi értékét. Szakértelmes pinczekezelésen keresztül ment
boraink forditák Erdélyre ugy a bel-, mint a külföldi piaczok figyelmét. Húsz év előtt
helylyel-közel alig akadt még egy-egy kis parczella, jól-roszul számítva, vagy minden
számítás nélkül választott fajszőlővel beültetve; vegyes, kevés jó és sok roszféle fajoktól
tarkállottak ma is nagyobb részt szőlőhegyeink; hiányzott tehát a kereskedelem
követelésének egyik életfeltétele: egyenlő természetű s jellemű borokat nem tudtunk
szolgáltatni. Most ez is máskép van, s a fajszőlőtenyésztés előnyéről, ki a bortermelést
jövedelmező tőkének tekinti, értelmes gazda,szilárdul meg van győződve. Fajborainkkal
vívtuk ki, hogy Királyhágón túl lakó honfitársaink fehér borainknak elsőséget adnak saját
fehér boraik felett, s hogy német szomszédaink félteni kezdik a magyar bortól, — azt
hiszem nem annyira drága egészségüket, mint inkább jövedelmük csökkenését. A gyenge,
a magával jótehetetlen irányában nem szoktunk féltékenyek lenni; az oly hirtelen felébredt
német féltékenység nézetem szerint egyik kezessége borászati iparunk jövendőjének.
Most, t. gyűlés! bármerre forduljunk Erdély bortermő vidékein, a borászat ügye
iránti meleg érdekeltséggel találkozunk a társadalom azon rétegeiben is, mely nem a
tudomány, nem a példák, hanem a kézzel fogható siker szemléje után is nagy nehezen
válik meg a megszokott régitől. Gondolkozó, tudvágyó férfiakkal találkozunk minden
nyomon s az e téren kifejlett munkásság és mozgalom oly mérveket öltött országszerte,
mikép, ha a buzgóságot az anyagi erő hiánya meg nem köti, s a jóakaratot és
tevékenységet a kellő tényezőkkel való ismeretlenség félre nem vezeti, emberileg szólva:
borászatunk jövendője iránt a legörvendetesebb kilátásokat táplálhatjuk. Haladásunk
örvendetes jelenségei gyanánt tűnnek fel, a kolozsvári pincze-egyletnek borkereskedelmi
társulattá alakulása; az ország több pontjain nyilatkozó készség uj társulatok alakitására;
kisérletek, czélszerübb s olcsóbb szőlőművelési rendszerek behozatalára, több
nagybirtokos által elméletileg s gyakorlatilag betanított pincze-mesterek felvétele a
gazdasági személyzetbe maguk s vidékük használatára. Azon szerencsés helyzetben
vagyok, hogy a bortermelő megyék s kisebb hatóságok részéről beküldött tudósitványok
alapján — nagyjában legalább — a gyökeresen, nagy gonddal és választékossággal
megújított szőlőtelepek létszámát, a felfogott területek s azokba beosztott válfajokra való
tekintettel, kimutathatom. Ez a kimutatás a számtani hitelesség mértékét egészen ugyan
nem üti meg; nem is tökéletes, nem is egészen bevégzett: mindazáltal a valót megközelíti,
s a haladás mérveit, legalább valószinüleg kitünteti.
1) Nem correct , a mennyiben a megyei hatóságok által a felvétellel megbízott
hivatalos közegek egy része akép értelmezte a feleletre kitűzött kérdést, a mint azt
értelmezni nem lehet; ezekből tehát a szükséges adatokat csakis következtetés, nem
számtani utón lehetett meríteni.
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2) Nem tökéletes, mért hiányzanak az adatok Doboka megye s több erős
szőlőművelést folytató városok részéről, melyek közül némelyikben tudomásom szerint
több uj telep keletkezett, mint egész megyei területeken. A szász földről szintén nincsenek
adataink, de fontolva haladó szász atyánkfiainál a szőlőszet terén átvitt reform-mozgalom
annyira uj s oly lassú, mikép a jelenleg bevárható adatok a kimutatás főszámjain
jelentékeny változást alig tehetnének. Az emlitett megye s néhány szőlöszetét hatalmasan
reformáló város — zárjel közt megjegyzem, hogy Kolozsvár nem egyike azon
városoknak, holott szőlő- területének nagyságára a 4-ik helyet foglalja el az erdélyi
részekben — megujitott szőlőtelepeit, legyen szabad egy ideális számmal kifejezni, mig
szivesek lesznek positiv adataikat beszolgáltatni; annyiban érzem magamat ezen felvételre
jogosítottnak, mert két évtized óta hivatalos, félhivatalos, közvetítői állásomnál, valamint
a termelőkkel folytonosan eszmecsere s érintkezéseknél fogva kétségbe nem hozható
adataim vannak, hogy Dobokamegye birtokosai s több borász-iparral foglalkozó városaink
szintén felfogták borászati missiojukat, s borvidékeik terjedelméhez képest szép számmal
tudnak uj plantatiókat felmutatni. Talán nem tévedek, ha uj telepeik terjedelmét 100
holdra becsülöm, melyek az importált egyes fajokkal a többi megyékben mutatkozó
arányok szerint lennének beosztva. A beküldött adatok alapján kidolgozott táblás
kimutatás, melyet ezennel van szerencsém a t. gyűlés figyelmébe ajánlani, fogalmat nyújt
megujitott szőlő- telepeink miként állásáról. Ezen kimutatás szerint a concret adatokkal
hátrányban levő hatóságok leszámításával 1850 óta kerek számmal 600 catastrális hold
lett kevés honi, leginkább külföldről behozott nemes szőlővel beültetve; tehát az erdélyi
szőlőterületnek a partium beszámításával, 1/93-ad része. Hatszáz hold csekély részlete az
56,000 hold öszszegének, de miután ily csekély számban foglalható haladásunk is nevet
szerzett borainknak: épen nem ütközhetünk meg a csekély számon. A dolgok
természetében rejlik, hogy minden dolognak kicsiny a kezdete. Csak jól kezdettünk
legyen, mert nemcsak erkölcsi, — gazdasági tekintetben is igaz a régi bölcs mondása:
„fele munkáját végezte, ki okosan fogott hozzá", — hozzá tehetjük, hogy józan esze és
tevékeny sége fogytig kitartson. Mily eredménynyel haladnak a verseny téren a nagyobb,
milyennel a kisebb borterülettel biró megyék? az importált vagy a honiakból kiválogatott
fajokból minő mérvben szaporitják az egyiket vagy másikat? ezen kérdésekre körülbelül
elfogadható hitelességgel felelnek meg a tullapon következő táblázat egyes tételei. Tiz faj
körül látszik csoportosulni az újítók figyelme, melyek közt az első hely a rislinget illeti, a
mennyiben a rislinggel beültetett terület legalább 350 holdat foglal el, tehát az összes
megujitott borcontigens 7 /13 részét; a többi 5 /12 területen a 9 kiválogatott faj, s egyik
rovatban a kisérlet végett behozott franczia fajok területi összegét is ide számitva,
egyenetlen részletekben oszlanak fel. Az előttünk levő táblázat tételei kitűnő eredmények
egy ilyen szegény országrészben, egy ilyen küzdelmes időszakban, a milyenben a jelen
nemzedék, s főleg a mezőgazda él és működik; örvendetesek egyfelől, de másfelől
lehetlen a kétely és aggodalom egy nemétől menekülni, mely minden 2-ik vagy 3-ik
positionál mint egy mumus tolakodik felénk, azon kérdést vetvén fel; váljon uj
alkotásainkkal merőben jó uton járunk-e? birunk-e a müvelés alá vett szőlőfajok élet
Táblás kimutatása azon szőlőültetvényeknek, melyek 1850-dik éven kezdve az erdélyi
területen külvagy belföldi fajokkal újból lettek beállítva.
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A megye vagy város megnevezése
Risling Traminer Som
Muskotály
Oporto Barát Kadarka Bakator Olasz rizling Leányka Kisérleti uj bor fajok Asztaliak
Összesen
hold- végig itt hold és négyszögölek
vannak1, A.-Fehérmegye 102-100 15-700 11-1000 10-500 2 -300 1-100 1-1200 4-400 —
400 — 1200
7-1200
4-700 161 h.-1400
2,Hunyadmegye 25- 800 3 — 1- 1200 1 —
1-800 1-200 4- 400 — — 1
—
——
1- 200
---600 40 - 1000
3,Torda „ .
31 -1000 6 -100 12 - 400 5 - 300 4-400 -- 200 — — — 400 4 200
3 -1200
11 —
1- 200 79 - 1200 „
4,Kolozs „
10 — 7 - 500 4 -1400 — 1400 3-200 3-1000 — — 1 - 400 —
—
5 —
——
— — 36 - 100 „
5,Aranyosszék . 10 - 150 1 -1400 — 1200 1 – 1200 2-200 — — 1- 200 — — —
—
——
——
--1000 17 - 700 ,,
6,Küküllőmegye 84 — 17 - 600 7 ----- 25- 400 4 — 3 — — — 4 — —
—
6 -200
7—
1- 300 158 -„ 1500 „
7,Tordaváros .
10 -1400 1- 1000 — — — 1200 — 200 — 600 — — — — —
400
——
---- ------800 14 „ 800 „
8,Marosszék
13- 400 1- 200 ---200 -- 400 -------- --------- ------ -------- ---------------------------------- 14 - 1200
9,B.-Szolnok .
4 - 500 -------- ------ --- 600
----- ------- -----1
--1 ------ 100 6 - 1200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------292-900 53-900 35-1100 45- 100 17-500 12-300 7-200 10-1200 51000
16-1000
26-1400
7- 900
tani ismeretével ? számot vetettíink-e vidékünk s abban helyiségeink természeti
viszonyaival ? s a mit nagy erőfeszítéssel s jó reménységgel építünk, nem fogjuk-e hála
helyett a maradéktól az oktalanság vagy hebehurgyaság vádját fejünkre, vagy emlékünkre
zuditani ? Lássuk, hogyan állunk elsőbben is a rislinggel ? A csombordi siker s csakhamar
Alsó-Fejérmegye több helyein aratott jó eredmény után egy neme a risling-maniának lepte
meg hazánknak bortermelőit • hatra-vakra a meddig benyúlik a Kárpátok hűvösebb
vonalaiba a szőlőnövény tenyészete, mint a gomba nőttek s nőnek ki évenkint a rislingparcellák. Jó uton járunk- e: újból kérdem csak a rislinggel ? mekkora különbség van
hazánk szőlőhegyei közt légmérsék; expositio, magasabb vagy alantabb fekvés, folyamok,
tavak közelsége vagy távolsága, a légkör nedves vagy száraz volta, szelek járása, erdős
vagy erdőtlen környezet, s mindenek felett a termő talaj, s alrétegek tekintetében, melyek
összevágólag indicálják alkalmas, vagy nem alkalmas-e valamely borvidék a rislingtermelésre! A rislingnek is, mint önálló szerves egyéniségnek alkotásánál fogva saját
kívánalmai, szükségletei, s hogy ugy szóljak makranczai vannak, melyek csak bizonyos
létező s természetének megfelelő körülmények közt kielégíthetők. Tagadhatlan, mert a
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tapasztalás által eldöntött tény, mikép Erdélyben Alsó-Fejérmegye tekinthető a risling
hazájának, hogy ugy szóljak második Rajnavidékének, s utána csakis azon hegyek és
vidékek, melyek közül amannak enyhe lége, különösen talaja reproducálja magát; de
valamint a Rajnavidék azon tájain, hol a rislinget éltető eleme a gazdag agyagrétegek
megszűnnek, Rűdesheimit vagy Jungfrauen-Milchetnem producálnak többé; ugy
hazánkban is szárazabb légkörű, homokos földben termett risling nem fog az alsófehérivei
vagy egyenlő természetű vidékek boraival versenyezhetni. Hozzak-e fel helyi példákat?
igen, mert a t. gyűlés, mint ezen ügy régi napszámosától őszinteséget vár. Vannak
hazánkban risling-plantatiók, melyeknek illő kezelésen átvezetett bora 3-ik éves korában,
körül belül mikor érettségi magaslatát elérte, elveszti risling sajátságait; tiszta jóizü borrá
változik, de megszűnik risling lenni. Vannak hazánknak más vidékei, zamatos, tüzes
borokkal, melyek a versenyt másféle borokkal dicsőségesen kiállották tárlatainkon,
rislingjök lanyha, csekély illattal, kevesebb zamattal; expozitió, nap, müvelés tekintetében
nincs különbség és mégis okvetlen hibázik nálok valami. Tudnék több esetet felhozni; de
talán igy is elég lesz constatálására annak, hogy a mit a múltban első fel — vagy'nekihevülésünk alatt elmulattunk, azt jelenleg, a midőn borászati iparunk évente nagyobb
mérveket ölt: helyrehozzuk egy vagy más uton, odahatni törekedvén, hogy tisztába
hozzuk: az erdélyi területen, melyek azok a borvidékek, hol a rislinget vagy a somszőlőt,
egyik vagy másik kényesebb természetű válfajt a siker biztos kilátásával termessze a
szőlőmüvelő? s ismét kijelölni, hol és miért nem kell sem a rislinget, vagy a bakatort,
hanem helyettük hasonminőségü s értékű fajokat szaporitani? (Folyt, köv)
L.Borászati 1871 október
A m. -vásárhelyi vándor-gyülésböl.
Értekezés, melyet Nagy Ferencz ur e gyűlés előtt az Erdélybe behozott külföldi
szőlőfajok és a szőlők különböző művelési módjai érdekében tartott. (Folyt.) (Közölve az
„Erdélyi Gazda" után.) A táblázat kimutatása szerint, a traminer , ru - 1ánder vagy barát és
olasz (welsch) r i s 1 i n g, mintegy 80 hold uj ültetvényt foglalnak el. Mindenik classicus
szőlőfaj; termékeny, nem válogatós a talajban, s a rislinggel együtt vetekedve, vegyes
telepeink borait messze túlhaladják ár tekintetében.
A traminer mármost teljes megérése felé közeledik; a más két faj még elébb jár
(okt. elején). Szept. 15-én a földmivelési miniszter ur jelenlétében tartott borizlelés
alkalmával, 1867-ben termett borok közt egy egész szép hosszú üvegsor felett a traminer
vívott elsőséget. Ezen fajok meghonosításával tehát a legjobb uton vagyunk, tekintve kissé
mostohább égaljjal bíró vidékeinket: kár, hogy nem fektetünk nagyobb súlyt
elszaporodásukra, a később érő fajok felett. Az ujabb borászati vívmányok, s mind a
csemege, mind a borfajok elszaporodása után nemcsak a klímá- nak, nemcsak a talajnak,
hanem saját szakjáratlanságának tulajdonítsa a termelő, ha csak ritkán terem élvezhető,
értékesithető bora. Valóban nem afféle ámító humbug: mint a nincs többé kopasz fej-féle
hirdetések, hanem a tapasztalásra s borászati ismeretekre alapított meggyőződésem,hogy a
hol a szőlőnövény tenyészése lehetséges, ott kielégítő, söt értékes bort lehet előállítani,
csak ne resteljünk magunk vénebb emberek is tanulni, s szolgáltassunk minden módot
azoknak, a kik akarnak tanulni. Átmegyek a bakatorra és kadarkára , melyek közül az
egyik 7, a másik 10 hold uj plantatiot mutat fel. Ezeknél a kérdés, ha jó uton járunk-e?
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sokkal komolyabbá válik. Sajnálat és aggódás foghat el bárkit, ezen eltévedt irány
szemlélésére, a melyet ezen szőlőfajokat illetőleg sok helyen követnek. Az igaz, hogy
költőink az érmelléki bakatorról eddig is sok szép verset irtak, de a gazdaság, a
szőlőmüvelés nem poézis, s a gazdának nem, kivált a mostani időben nagyon is
elszaporodott mindenféle poéták, hanem a bölcs számítással járó tapasztalás után kell
indulni. Lám a nagy Magyarországon is bár több helyen, több név alatt termelik: csak az
érmelléki bakatornak van neve és értéke, és hogy akkor, a mikor tulajdon hazájában a
legkényesebb és hálátlanabb fajok egyike; mikor a küküllői legjobb hegyekben termett
bakatornak is hátra kellett húzódni az érmelléki előtt; mikor hazánk egyik
legintelligensebb fáradhatatlan termelője b. Kemény István bakator-tábláit kiküszöbölni
készül: akkor Belső-Szolnokban vagy Tordamegye felső kerületében, sőt tán egész
Erdélyben is bakatort termeszteni a legnagyobb tévedés! Hagyjuk mi is, mint hagyják
Magyarország termelői a bakatort, saját hazájának! saját fajtáink közül pedig ott, a hol
legkedvezőbb az égalj, műveljük első sorban a somot , s kevésbbé kedvező helyeken a
leány kaszolőt,melynek gazdasági fontosságát kezdjük magunk is jobban ismerni, mig
Királyhágón túli ügytársaink kifogyhatatlanok magasztalásában. A kadarkával még
csehebbül állunk. Alig pár hét előtt alkalmam volt a budai és komáromi hegyeken
gyönyörködni benne. Tarka madár szine volt biz annak! mig az oporto, nagy burgundi,
carbenet és pineau noir teljesen ért gerezdekkel kedveskedtek. Természetesen ezt a
különbséget csak is intelligens szőlőszeknél láthatjuk; a sváb is kezdi csóválni a fejét s
nem mondja többé, hogy: bizony boldogok ezek az urak, a kiknek még a szőlője is
hamarabb megérik, mint a szegény emberé! s el-el cseneget, a mit lehet az édesebb fajok
vesszejéből, sőt sok nyíltan is kimondja, hogy nemcsak a kadarka üdvözít, s talán jó lenne,
ha nekie is lenne olyan gyorsabban megérő szőlője, mely mindenesetre jobb bort ad az
éretlennél. Mikor a budai hegyeken máskor szeptember végén derekas szüret folyt, néhány
év óta kezdik továbbra halasztani: mit mondjon majd az erdélyi tenyésztő', ha
kadarkájával legtöbbször rókát fogott; bizonyosan a gazd. egyletet fogja szidni, vagy
azokat, a kik nem adtak neki jó tanácsot, mikor csak saját eszétől kérte azt. Nem tartom
magamat illetékesnek; időelőtti is volna véleményt mondani a Paget ur és társai, középső
gr. Teleki Domokos, gr. Teleki Sámuel, gr. Mikó Imre, Zeyk József stb. által behozott
francziaországi szőlő- fajokról, melyeket Paget ur a helyszinén hosszabb mulatása, beható
tanulmány, búvárkodás és Francziaország legjelesebb szőlőszeivel folytatott eszmecsere
után kisérlet végett behozott. Ezen szőlőfajokból nagyobb, de kisebb birtokosoknál is, kik
teljes megnyugvással indulnak Paget ur termékenyítő nyomdokai után, 26 hold uj
plantatio létezik Erdélyben. Van okom hinni, hogy ezen kísérletek jó eredményre fognak
vezetni. Még csak azon rovatról kell okvetlen szólanom, mely a muskotál vagy zamatos
szőlők uj ültetvényeiben tekintélyes 45—48 hold számot mutat fel; örvendetes, sőt vérmes
reményeket kilátásba helyező számokat, ha a valóság nagy mértékben le nem hűtené
vérünket. A szőlőfajoknál mindenki tudja, két osztály van: bor- és csemegeszőlő; azt is
tudjuk, hogy a borszőlő, ha nincs más, csemegének is jó; de azon elméletet, hogy a
csemegeszőlő bornak is jó legyen: tudtomra nálunk kezdették először a gyakorlatba s az uj
plantatiokra is átvinni. A zamatos válfajok közt szintén vannak bornak valók. De a mely
zamatos válfajokkal, mint borszőlőkkel kezdettük hegyeinket kisebb-nagyobb
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parczellákban beültetni, azok jó csemegeszőlők, s mintgyümölcs, ha vasúti közlekedésünk
lesz s jó piaczokra tehetünk szert, kifizethetik magukat, hanem mint borszőlőnek, nézetem
szerint, egyiknek sincs jövendője; értem a croquant és az alexandriai muskotált , az egyik
húsos s késsel lehet szelni, mint a kenyeret, tehát hiányzik benne a bor főeleme; a
másiknak durva héja foglalja el bogyója legnagyobb részét, túlságos és kivált bornál nem
kedves zamattal; mindenik későnérő s főleg az alexandriai, mint az a regebeli madár, mely
hét évben csak egyszer tojik, ritka évben éri el érésének tökélyét, mig másfelől boráról
alig tudjuk meghatározni, ha bor-e vagy orvosság, vagy egyik sem?
Bizonyára, ha a francziák,a kiktől Európa más országai sigy magunk is nyertük
ezen különben becses fajokat, mint borfajokat használni érdemesnek Ítélték volna, nyoma
lenne annak a franczia borkereskedésben, s világhírű borászaik nagybecsű munkáiban. A
dolog épen ellenkezőleg áll. Az ugyan gyakran megtörténik, hogy a tanítvány bölcsebbé
válik mesterénél, de hogy ezen felfedezéssel mestereinken túltettünk volna, legyen szabad
továbbra is kételkednem. És ennyiben a kitűzött kérdés első ágára be is fejezhetem
egyszerű észrevételeimet, a t. gyűlés bölcs belátására bízván, ha ezen bevezetés alapján
tüzetes tárgyalás alá veendi-e, s véglegesen kiván határozni a kérdés érdemében, vagy
pedig nem tekintvén azt döntő határozatok hozatalára teljesen érettnek: a borvidékekből
kiválogatott szakértő egyénekre fogja bízni, hogy beszerzendő ujabb adatok, időközben
teendő tanulmányok alapján, egy kimerítő és alaposan indokolt véleményt nyújtson be
egyik következő évi vándorgyűlésnek: váljon a fönnebbiekben ismertetelt fajok közül,
melyek illenek leginkább különböző borvidékek égaljához, talajához, viszonyaihoz mérve,
és minő fajok müvelését kell épen ez okok miatt félbenhagynunk ?
B) A mi a kérdés második ágát illeti, t. i. kell-e szőlőművelési rendszerünkön
változtatni, vagy csak a meglevőt okszerűbben kezelni? a t. gyűlés türelmét tiszteletben
tartva, csak röviden taglalom. Azt mondom:
1-ör. Hogy a szőlőnövény bizonyos tekintetben olyan, mint az ember. A szőlő is,
mint az ember, féktelenségre hajló s túlságos terjeszkedési vágyakat táplál ; ezeket
törvények által kell kellő korlátok közé szorítni, hogy művelődési czéljának megfeleljen.
Ezen törvények különböző módozataiból származnak a szőlőművelési rendszerek. Ha
saját jó kedvére bocsátjuk, kaccsaival, végtelenre nyúló indáival körülfonja, behálózza,
mint egy tömkeleggel kezét-lábát gazdájának, s még a felett Ízetlen és fanyar gyümölcsöt
terem. A szőlőnek is, mint az embernek, ész- és okszerű müvelésre, korlátokra van
szüksége, hogy szabadságának kimért határait át ne lépje, a törvény szolgájából zsarnokká
ne legyen, s természetszerű czéljának megfeleljen.
2-or, A gazdászati czéloknak megfelelő korlátozás módjaira nézve, a hány ház
annyi szokás, annyi felfogás s ugyanannyi rendszer létezik, a melyek közül mindenki a
magáét dicséri, a magáét tartja egyedül okszerűnek. Bizonyos adott körülmények közt
mindenik jó,, mig más körülmények közt káros lehet. Absolut jó csak elméletben, a
gyakorlatban nem létezik; igaz ez szőlőmüvelés rendszerére nézve is. A ki például a
Guyot-féle rendszer elméletét és kivitelét tanulmányozza, teljesen legyőzetve érzendi
magát érvei által, s rábeszéli önmagát, hogy a szőlőmüvelésben egyedül ez az üdvösség
utja. így tud minden rendszer magának követőket toborzani. Csakhogy utoljára a positiv
élet, s a létező körülmények szabják meg: melyik rendszer mellett kell maradni pl.
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Franczia-, Német- vagy Magyarországban ? A művelési rendszerek közül egyiket sem kell
a másik rovására sem feldicsérni, sem legyalázni vagy semmisnek, rosznak mondani.
Azok közé tartozom, a kik a jobbnak elsőséget adnak a jó felett, de szerezzenek előbb
maguknak életrevalóságuk által közönséget, s legitimálják a fennálló gyakorlat felett
jogosultságukat.
Áttérek a karikás müvelésre, melyet per excellentiam specificus erdélyi
müvelésnek s Erdélyen kivül a magyar földön csakis az aradi hegyalján van divatban. A
karikás müvelés felett nem kell pálczát törni. Szerintem ezen művelési modor a
szőlőnövény élet- és boncztani ismeretén s szerves testi működésének helyes felfogásán
alapszik. Öntudatosan vagy történetesen vették fel őseink ezen művelési rendszert ? nem
vizsgálom, de minden szándéka nélkül az odiosus egybehasonlitásnak, merem állítani,
hogy okszerűség tekintetében kiállja a versenyt akármely más rendszerrel. Hiányai nem az
alapfelfogásban, hanem alkalmazásában s talán költségesebb voltában keresendők. Ezen
rendszer mellett müveivel szőlőiket termelik Csombordon, Miriszlón s termeli az értelmes
szőlőmüvelő, a kinek van módja utána nézni saját dolgának, sok más helyeken uj
plantatioiban a risling, traminer, som és más fajborokat, s szedi be azon magas árakat,
milyenekre erdélyi ember régibb időkben álmában sem mert gondolni. Én tehát a rendszer
alapelvét fenntartandónak, s csakis az alkalmazásban óhajtók egységet, s a menynyiben
kivihető, az egész erdélyi területre kiható gyökeres reformot. Mert ugy, a mint vezettetik
karikás rendszerünk — kivéve a dicséretes kiveendőket — mondhatni egész erdélyi
területünkön, minden birálaton alól áll. Küküllőmegye egyik legértelmesebb
szőlőmüvelője nem kétkedett a saját megyéje területén divó művelést, igen találóan vad
müvelésnek keresztelni el. Mit mondjunk akkor Doboka, B.-Szolnok, Beszterczevidék,
Kolozs felső kerülete müveléséről, melyek egyről-egyig a secunda, hogy ne mondjam a
tertiába esnek müvelésükkel. Az okszerűség igényeinek teljesen megfelelő reformja
karikás rendszerünknek alapos vitatás alá jött gazdasági lapjainkban; gondolkozó és a
szőlőnövény élete titkaiba beható borászok hazánk több pontjain tettek és tesznek
szerencsés sikerrel kísérleteket tökéletes karikás müveléssel. Ügytársaink buzgólkodását,
czélszerübb, talán olcsóbb és a termelendő bor minőségét is fokozható módszerek
behozatalát méltányolván, még azon esetben is, ha jobbnak mutatkoznának az erdélyinél,
azokra átmenni, nézetem szerint, még a jelenben nem volna tanácsos. Ne feledjük, hogy a
mig a nagyobb birtokos válogathat embereiben: a kisebb birtokosok nagy többsége a
régiekhez csökönösen ragaszkodó munkásra szorul, a ki utolsó esetben az ismert rendszer
javitott fogásait megérti, de uj tudományt megérteni merőben képtelen. Bár mely
kivánatosnak, sőt elodázhatlan szüksé- gességnek ismertessék el borászatunk érdekében
szőlőművelési rendszerünk egy olyan reductioja, mely az okszerűség követelményeinek
megfelelve, egy színvonalra emeltessék bármely néven divó uj rendszerrel: ezen módozat
felett tanácskozás utján ez alkalommal megállapodásra, véleményem szerint, nem jutnánk.
Elő- készület, tanulmány, az országban divó müvelés eltéréseinek, mester- vagy
balfogásoknak tudása; a vidékek külön fogásaiból származó jó vagy rosz eredmények
felismerése, egybehasonlitása után tartom lehetségesnek a karikás müvelés tökéletes
mintaképének országosan elfogadható javaslatát. Mint érinteni bátor voltam : ezen
feladatot megoldani zárt falak közt, sőt még bizottmányi uton is alig lehetséges; be kell
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járni rendre a borvidékeket; élő szemmel látni, birálat alá venni a különböző fogásokat,
hogy azokból a legczélszerübb, s tökéletes karikás müvelés mintaképét megalkothassuk.
Őnként következik, hogy a megoldás legbiztosabb utjának az mutatkozik, ha a kérdés
nyilvános pályázatra bocsáttatik, mit is ezennel bátor vagyok tisztelettel javaslatba hozni.
A tárgy fontosságával arányos dij, véleményem szerint vagy az állam, de még inkább a
legközelebbről érdekelt szőlőtermelő birtokosok adományából volna fedezhető:
bizonyságára annak, hogy már kiskorúságunkból kilépve, nem várjuk, mig a sült galamb
szánkba repül, hanem magunk erején és emberségéből is valamit tenni tudunk és akarunk.
A reám bízott feladatot szerény nézetem szerint befejezettnek tekintvén, azt ezennel a
tisztelt gyűlés bölcs megfontolása alá bocsátom.
L.Borászati 1872 január

Segítség a Bihar megyei Diószeg örökségének megísmeréséhez.
Gróf Zichy Ferencz ér- vagy bihar-diószegi minta-szölöj
Gróf Zichy Ferencz ur Ő excja, midőn az ősöktől örökölt uradalmakat testvérével
megosztotta, a bihardiószegi uradalomban körülbelül 60 hold szőlő is jutott
osztályrészébe; mely ha a régi szerint a legjobban volt is müvelve, de a földje
kövéritésben (trágyázásban) alig részesült, mert az érmelléki köznép nagyrésze még ma is
azon téves hitben él: hogy a „trágya árt a bor jóságának." Az örökölt szőlőt jelen birtokosa
már 100 holdon felüli állományra emelte, s tudománya és szakértői munkássága által
kincsbányává tette. E minta-szőlőnek rendeltetése nemcsak az, hogy szőlőt teremjen;
hanem, hogy fokmérője legyen a vidék s az ország szőlőszetének; hová okulni járhasson a
vidék s az ország népe, hol első sorban a szőlőbirtokosok számára szakképzett
vinczellérek és borászok neveltessenek, kikben egy jobb jövő csirája legyen letéve,
minélfogva hivatva legyenek a jelen szaktudomány által követelt, jutalmazóbb
szőlőművelési módot a hazában terjeszteni.
Mit a szakértő tulajdonos gróf ur ugy vélt czélhoz vezetőnek, ha az elméleti
előadások a gyakorlattal összeegyeztetnek; vagy más szóval: ha a szőlőszeti és borászati
tudomány tételei, a gyakorlatban szemlélhetők, eszközölhetők, és izlelhetők is. Az
elméleti tudnivalókra nézve felállíttatott Ér-Diószegen a szőlőszeti, borászati és
gyümölcsészeti tanfolyam; mig a gyakorlati fogások elsajátithatására, (melyeket csak
munkaközben lehet megszerezni és tovább fejleszteni) szükséges lőn oly mintaszőlőtelepet, pinczészetet és a jelen tudomány színvonalán álló mintagyümölcskertet létrehozni,
hol minden művelési mód és mesterfogások képviselve legyenek, hogy azok a
gyakorlatnak tanulságos alapul szolgáljanak.
A vinczellér-képezde . Az érmelléki vinczellér képezde a lovagias és nagylelkű gróf
áldozatkészségének köszöni lételét. Igazgatója dr. M i s k o 1 c z y M i h á 1 y , a gróf ur
házi orvosa. A borászati tantárgyakat előadja Kremmer Fülöp udv. pinczemester, (kiről
alább emlékezünk.) Segédtanár Szabó Lajos , a debreczeni gazd. tanintézet jeles
növendéke, ki'egyszersmind a szőlőben gyakorlati munkákat végző ifjúság felügyelője. Az
előadandó tantárgyakat kellene még elősorolni, azonban ezek lapunkban föl voltak már
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emlitve, s így ezúttal mellőzhetjük. E vinczellér-képezde ügyében Tóth Ferencz nagyváradi szőlőbirtokos következően nyilatkozik:
„Folyó évi jan. hóban dolgom levén gróf Zichy Ferencz ő exja diószegi
uradalmában, vettem magamnak egy kis fáradságot, hogy az általa alapitott vinczellérképezdét, melyről már igen sok szépet hallottam itt-ott elmondani, megtekintsem. E
végből felkértem az igen előnyösen ismert derék főerdőmester, Szoller Ignácz urat, lenne
oly szives: engemet a képezde előadására beengedni, mit ő a legnagyobb örömmel s
szolgálatkészséggel meg is tőn. Egy délelőtt három tanár előadásán voltam jelen, kik
közül egyik a magasbb számtanból, másik a szőlészetből s harmadik a borászatból tartott
előadást. Az eredmény mindhárom előadáson meglepett. Öröm volt látni a növendékeket,
kik még másfél éve tanulnak, mily könnyedén dolgozták ki a feladott thémákat, mily
könnyen számították ki egy nagyobb pincze bormennyiségét fajonkint s azok összes
értékét stb.; a szőlő- és borfajok vidékeiről, talajairól mily értelmesen,mily meggyőzőleg
értekeztek! A grófnak van egy igen derék pinczemestere, neve Kremmer, Biz' ez a név
nem „y"-on végződik, nem is valami magyarosan hangzik. Kremmer ur maga sem tagadja,
hogy ő német születésű s csak három éve eszi a magyar föld kenyerét s szivja levegőjét.
És Kremmer ur, ki még ezelőtt három évvel egy igét nem tudott kiejteni zengzetes, szép
nyelvünkön, ma már igen müvelt, folyékony s szép magyar nyelven tartja előadásait.
Délután a pincze-munkákban gyakorolták az ifjak magukat. Megnéztem itt is őket s
meggyőződtem arról testi szemeimmel, hogy a diószegi vinczellér-képezde kitűnő
tanerőkkel van ellátva ugy elméleti, mint gyakorlati tekintetben. Hogy ez mily előny az
egész bortermő vidékre, hogy ennek mily kihatása leend jövőre nézve: ugy hiszem,
felesleges mondani is, Ez alkalommal egy növendéket felszólítottam: nem lenne-e kedve
jövőre vinczelléremmé lenni ? mire a legnagyobb készséggel ajánlkozott. Pár hét elö'tt ez
ifjút az igen t. Szoller úrtól bekértem, hogy az ujabb modorú szőlőrakást vele tétessem
meg szőlőmben. Be is jött az illető növendék s tiz nap alatt 10,000 — mond tízezer
szőlőveszőt rakott el harmadmagával, ép oly kiszámított rendben, ép oly csinosan, mint
van a diószegi minta-szőlőben. E munkát sok szakértő egyén megnézte s mindenik lehető
legnagyobb dicséretre méltatta. Mintakapálást is végeztettem az ifjúval, mintegy 100 •
öles téren az újszerű, kétágú kapával, melyet a gróf minta-szőlőjében már használnak.
Szerettem volna, ha ezt szőlősgazdáink látják, mert meggyőződnek vala, hogy a szőlőnek
ilyetén müvelése minden eddigi fölött áll s mi több, siska-irtásra legbiztosabb.
Fölemlítem, hogy az e fajta kapáláshoz szükséges kapákat Perge István helybeli (n.váradi) igen derék lakatosmester készíti, s e kapák különösen ilványos talaj mivelésére
hatalmas szerszámok! A bihar-diószegi vinczellér-képezde első rendü növendékei jövő
augusztusban végzik kurzusokat. Ajánlom őket helybeli szőlős-gazdáink figyelmébe; nem
lenne rosz néhány ily képzett fiatal embert szőlő- hegyeinkre megszerezni, legalább a mi
özönviz előtti tudománynyal, vagy még azzal sem dicsekedhető vinczelléreink is
elsajátítanának tőlük valamit az ujabb szőlőmivelés tudományából."
A minta-szőlő . Nem messze van az idő, mikor szükséges lesz a bihar-diószegi
minta-szőlőnek pontos térképe, a szőlőfajoknak tőkénkénti felszámlálása, minden egyes
mivelési ágra tett költségeknek pontos felszámítása, ugy az egyes szőlőfajokra nézve tett
munka költsége, s hogy annak fejében mily hasznot nyújtottak munkabér fejében stb stb.
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Addig azonban, mig az egész tér rigolozás alá kerül s átalakittathatik, csak a tervezetet
oztatik és a legnemesebb
borszőlő-fajokkal beültettetik. Melyre azt mondja Tóth Ferencz ur n.-váradi szőlőbirtokos
hazánkfia a „Nagyvárad”czimü lap ez évi 107-ik számában: „Még igy egyrészről hazai
borászatunk emelése körül a derék gróf elismerésre méltó érdemeket szerez; másrészről
Diószeg munkás népének már is folytonosan a kenyér-keresetre megbecsülhetlen módot
nyújt." E mintaszőlő 100 katast. holdra van kiegészítve. Rendező a tulajdonos gróf maga.
Segéd S z o 11 e r Károly erdőmester, ritka képzettségű és sokat utazott, tapasztalt férfiú.
Szőlőigazgató és pinczemester Kremmer Fülöp, a johannesbergi hg. Metternich-féle
szőlőszet és pinczészet egykori segéde, ki német neve daczára nyelvünket nemcsak tisztán
beszéli, hanem a vinczellérképezdében (miként emlitettük) előadásokat is tart; és
végrehajtja ő excja terveit. Őt pedig munkálataiban segiti Brükl Károly, a klostemeuburgi
jeles intézet kitűnő növendéke. A szőlő eddig X osztályra van felosztva, melyek négyfelé
osztva, idővel XX. táblát képezhetnek. Mig mind a X tábla rigoloztathatik, addig a régi
tőkék a legnagyobb termésre ingereltetnek.
Átalakitott táblák a következők:
a) A hazai fajok közül: 1. Bakator. 2. Sárfehér. 3. Juhfark. 4. Kadarka.
b) A külföldi fajok közül: 1. Riessling rajnai. 2. Riessling olasz. 3. Sylvani zöld. 4.
Tramini, a fűszeres. 5. Osztrák fehér. 6. Ortlieber. 7. Weltelini. 8. Ropogós gyöngyszőlő
(Krachgutedel). 9. Mosler. 10. Ruhlánder. 11. Kora burgundi. 12. Kék burgundi.
13.Bouzzy. c) Szakmány-munka . Szakmány-munkának (Accord-Arbeit) nevezzük azt a
miveletet, melynek megtételére egy vagy több szakértő egyén (felügyeletünk mellett, vagy
a nélkül) bizonyos meghatározott dijért vállalkozik. A szakmány-munkának előnye a
napszám-munka fölött az, hogy a munkást nem kell biztatni és serkenteni a munkára,
hanem csak felügyelni, hogy azt jól végezze; mig a napszámosra kétszeres felügyeletet
kell gyakorolni, először, hogy a drága időt el ne fecsérelje, másodszor, hogy a munkát jól
végezze. Az ér-diószegi minta-szőlőt a tapasztalt tulajdonos gróf ur szakmányos
vinczellérekkel mivelteti.
A minta-szőlő vinczellérei . Minden vinczellér csak 800 négyszögöl térségre
vállalkozik, s ezért 25 frt bért kap fizetésül. A munkálatokat tartoznak a pínczemester
utasításai szerint végezni. A rendes munkálatok a következők :
1) Nyitás, mely tavaszkor azonnal, midőn az időjárás megengedi, oly módon
történik, hogy a télire betakart tőke egész a tőkenyakig, mind a két oldalról a földtől,
annak minden megsértése nélkül, megszabadittatik.
2. Metszés, melynek, mint a szőlőmivelés legfőbb ágának, a legnagyobb vigyázattal
kell megtörténnie, ez okból meg nem engedtetik, bogy a vinczellér segéd-munkásai között
gyermeket vagy e munkában járatlanokat foglalkoztasson, azok csakis betanult és
begyakorolt munkások lehetvén. A szőlőnyitás után azonnal következik a metszés, mely
ugy történik, hogy minden tőkén, a mint annak ereje vagy kora engedi, 2 — 6 csapot 3 —
4 szemmel lehet meghagyni; melyek között azonban, ha lehetséges, 1 vagy 2 csap uj fa
legyen. Ezen a meghagyandó csapon kivül a tőke minden egyes fattyu-hajtástól, száraz
bogtól és a földszínen levő szakál-gyökerektől szorgosan és tökéletesen megtisztítandó,
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3) Tőke-pótlás. A hiányzó vagy rosz tőkék részint örökséggel, részint pedig uj, jó,
fiatal tőkék által pótoltatnak; melyek egy és másfél lábnyi mélységbe ültettetnek. (Minden
egyes fogamzott uj tőke után azonban az illető vinczellérnek annak idejében 2 krajczár
fizettetik , a meg nem fogamzottakért semmi.
4) K a r ó z á s. A metszés után következik a karózás. A karók mindannyian
közvetlen a tőke mellett, annak legkisebb megsértése nélkül, egyforma magasságban és
rendes sorban oly mélyen a földbe verendők, hogy azok a szél által el ne döntethessenek.
5) Első kapálás. Az első kapálás, vagyis bevágás május hó végével történik; mely
munkánál a tőke alól nyitás alkalmával elvont föld nemcsak előbbi helyére visszahuzatik,
hanem a tőke maga minden gaztól megtisztíttatik és a föld körülötte megkapáltatik; a föld
ezen kapálással mindig a hegy felé huzatik.
6) Kaccsozás (fattyúzás). Ha a tőkék hajtása annyira előhaladt, hogy azok közt a jó
és termő hajtásokat tökéletesen meg lehet ismerni, akkor a vinczellérek, tekintve a jövő
évre hagyandó vesszőket, a terméketleneket és mellékhajtásokat gondosan eltávolítani
tartoznak, vagy oly munkások által távolittatnak el, kik e munkában tökéletesen jártasak;
figyelve arra, hogy a már meglevő szőlő-virágok gondatlanság, avagy vigyázatlanság által
meg ne sértessenek. Ezen munka azonban az első kapálás előtt is megtörténik, t.i.ha a
hajtás már annyira kifejlett, hogy a termő hajtásokat a terméketlenektől meg lehet
különböztetni. Ezen munkáért az illető vinezellérnek minden 300 négyszög ölért egy o. é.
forint fizettetik.
7) Kötözés. A hajtások- kötése a virágzás előtt száraz időben, a virágzás után
másodszor, harmadszor vagy a hányszor szükséges, történik; mivel azonban az első kötés
alkalmával, a gyenge hajtások igen puhák, és később vastagabbak lesznek, a kötés a
hajtások végén és lehetőleg tágan alkalmaztatik. A virágzás alatt azonban semmi
munkának történni nem szabad.
8) Második kapálás. A második kapálás a szükséghez képest akkor, amidőn az
kívántatik, történik ; de mindenesetre ugy, hogy sz. János napján már be is legyen
végezve; ezen kapálás szintén a legnagyobb gonddal a tőkére nézve foganatositta tik, és a
föld ugy, mint első kapálásnál, a hegy felé huzatik.
9. Csonkázás. Hogy a nap ereje kellő hatással legyen a szőlőtőkére, valamint a föld
megszáradására, szükséges, hogy a nagyon hosszura felnőtt szőlővesszők levágassanak;
ezen munka megtörténését különösen a szőlőmüvelésre felügyelő tisztek határozzák meg.
10. Daraszolás, gyomlálás, gereblyézés. A gaz és egyéb haszontalan növényzet
kiirtása és a nap erejének a földbe könnyebb behatása végett, az uradalmi szőlő
harmadszor is kapáltatik, mely a fentebb megirt módon és megrendelendő időben
eszközöltetik azon különbséggel, hogy ezen kapálásnál a föld magától a tőkétől lehetőleg
eltávolittatik, hogy az alsó fürtök a földet ne érhessék. Ezen kapálás a szőlő érése előtt
bevégeztetvén.
11. Fedés. A szőlőtőkék befedése azonnal a szüret befejezésével eszközöltetik; ha
pedig az idő nem engedi, akkor a tél folyama alatt vagy kora tavaszkor az úgynevezett téli
kapálással pótoltatik.
R ig o lo z á s. A szőlő-talaj évenkint 6 — 8 hold területen rigoloztatik 2—2% láb
mélységben, s ezen rigolozott terület részint a talaj viszonyaihoz alkalmazott s az
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éghajlatot leginkább kiálló iskolából szedett, termőképes szőlőveszőkkel, fajok neme
szerint külön-külön osztályozva, ültettetik.
Lúgosok . Az utak mellett szőlőlugosok emelkednek, oszlopokra feszitett,
czinkezett drótokkal. Ezen oszlopokra feszitett drótok a karozás helyett, a rigolozott s
osztályozott egyes táblákban is alkalmazvák, festői látványt nyújtván a szemnek, mert
ezen feszitett háromszoros drótok ugy terülnek el a szőlőhajtásokra, mint Őszszel az
úgynevezett „bikanyál" a magasabban álló fűszálakra.
Szüretezőház . A mintaszőlő-terület legmagasabb pontján van a szüretező ház,
melynek hossza 20 öl, szélessége 8 öl. Mellette az erjesztő terem. A szüretező házban
láthatók, minden szükséges gépezetek, u. m.:
a)Két hosszu kocsi , melyek mindegyikén negyven puttony foglal helyet, az egyiket
töltik, a másikat 5 perez alatt kiürítik, s igy a munka félbeszakasztás nélkül folyik.
b)Morzsoló gépek , melyeknek rendeltetése, a szőlőszemeket a kocsánytól
elválasztani,ugyanezen gépek a lábbal való taposást (mely nem a legaesthetikusabb),
nélkülözhetővé teszik.
c)Mindennemű
legújabb
szerkezetű
vas
sajtó,
melyekről
gépezet
(Centrifugalpumpe) segitségével, guttapercha csöveken, a lefolyó must közvetlenül az
erjesztő terem edényeibe, vagy ha vörösbor törköly sajtoltatik, tetszés szerint, akár a
pinczében fekvő hordóóriásokba vezettethetik.
d) Minden működésre külön alakú edények használtatnak. A kádak ovál-alakuak.
Ezeken kivül minden (a müvelt külföldi borászatoknál használt) eszköz, melyekhez a
szükséges felvilágosításokat a müvelt, értelmes pinczemester jó szivvel adja.
E r j e s z t ö-t e r e m. (G a h r u n g s-H a 11 e.) Az erjesztő terem csakis e czélra
van építve, benne a fűtőkészülék, hőmérővel ellátva, még táblákkal is biztosítva. A tetőzet
is a kívánalomnak megfelelő. E teremben vannak zárható kádak és hordók. Különösen
kényes a vörös bor erjesztése, miután tudjuk, hogy ha kocsányok kivül állanak a
folyadékon, a vörös bor megeczetesedik; hogy ez ne történhessék, törkölysülyesztő
készülék van alkalmazva. A kierjedt bor innen csőveken egyenesen az épület alatti pincze
hordóiba eresztetik. Az erjesztési melegség foka 18 R. szerint. Hogy mily mértékben
eszközölhető a lehető legtisztább kezelés és munkaerő kímélés, azt a t. olvasó a mondottak
után elképzelheti.
Az óriá s gyüjtő-pincze . A szüretező ház mellett van a gyüjtő-pincze, melynek
rendeltetése a minta-szőlő szűz nedvét előlegesen befogadni. Ez óriás pinczét ott létemkor
a minden pillanatban meglepetést szerző, lovagias házigazda kivilágitatta, mi nem
mindennapi meglepetést okoz a belépőnek. E pinczében van elhelyezve nemcsak az
országra, de a világra szóló 1240 akós hordó, melyet 24 drb. 2—2 mázsás vasabroncs
körit, s melynek fele mélyitett gödörbe nyúlik alá, a tetejére pedig 16 lépcső vezet;
ezenkivül vannak még 800, 700, 400 és 200 akós hordók, az elő-dongába faragott 12
apostol képével. A nagy hordó csak őszszel telik meg, midőn a felette levő borházban
kipréselt must csatornán át foly egyenesen bele, kiforrás után pedig, lehuzás alkalmával,
tartalma kisebb hordókba helyeztetik. Diogenes, ha ma élne, örömmel választaná lakásul
magának e hordót; mert nagyitás nélkül ellehet mondani, hogy ha középen ketté rekesztve,
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emeletre vétetnék, a legnagyobb vándorcigány-csapat el tudná benne helyezni magát.
Azért: Diószegre menni s a nagy hordót nem látni, annyi, mint a régi világban mondani
szokták: „Romám fuisse, Papam non vidisse." Ez a hordók hordója házi készítmény, mely
a tulajdonos védszentjét: szent Ferenczet ábrázolja. A többi kisebb hordók is a helyhez
vannak készítve, ovális alakban.
Szüret . Az érmelléki szürettől eltérő itt az eljárási módozat, a mennyiben a
szőlőfajok tökéletes megérése beváratik. Csak is igy lehet jeles borokat termelni. A
szüretelés annyiban is elütő az érmellékitől, hogy a szőlőt nem a puttonosok viszik a
szüretelő házba (sajtó házba), hanem a puttonok ahoz készült szekereken jutnak
rendeltetésük helyére, hol öt perez alatt kiüríttetnek, s igy még a tele puttonok a szűrő
házba jutnak, addig a másik szekér már visszaérkezett az üres edényekkel. Gépi
gyorsasággal folyik a munka, s a lehető legnagyobb erő-kiméléssel.
Munk a b i r á 1 ó bizottmány (j u r y) és jutalomosztás. A világot látott és
nagytapasztalatu emberismerő tulajdonos gróf nem tartja elegendőnek, hogy a munkásnak
kiérdemelt munkabére pontosan kifizettessék, banem a munka javitására és
tökéletesítésére is megtette a kellő intézkedéseket; ugyanis évenkint 400 frtra menő
jutalmat tett ki azon vinczellérek számára, a kiknek munkájánál az előirt szabályok mellett
javitás és előhaladás észlelhető. E jutalmat a vinczellérek gyűlése itéli oda. A jutalomosztás nagy ünnepélyességgel történik, mi a munkás emberekre hatását nem téveszti.
Importált szakmivesek . A gyakorlati munkára használt, úgynevezett vinczellérek
felett a felügyelet a szőlőmivelés és szüretelés, valamint a borkezelésben, külföldről
hozott, s e szakmában teljes képzettséggel biró egyének vezetése alatt eszközöltetik,
kiknek száma összesen 8, s kik egy részökre külön épitett lakházban vannak elhelyezve s
évi fizetéssel dotálva, és pedig ugy, hogy ezen külföldről hozott egyének évi fizetése
kézpénz s egyéb jutalmakban 3701 forintot teszen. Atalános észrevételek .
Általában pedig őexcja gróf Zichy Ferencz szőlészete és borászata az általa
alkalmazott értelmes erők által mai napság ott áll, hogy el lehet mondani, miszerint
hazánkban nincs sem egyesek birtokában, sem az állam kezelése alatt oly szőlőszeti
mivelés és borászati kísérlet, mely az ér-diószegi uradalmi szőlőgazdasággal kiállja a
versenyt. A földmivelés, ipar- és kereskedelmi m.kir. ministeriumnak öt évi működését
ismertető közleményből azt látjuk, hogy a magas ministerium tárgyalásokat folytat az
iránt, hogy a keszthelyi intézet helyett, mely kedvezőtlen helyzete s csekély kiterjedése
miatt a kivánalomnak meg nem felel, egy tágasabb alapra fektetett kertészeti, szőlőszeti,
borászati és gyümölcsészeti tanintézetet alakitson a klosterneuburgi hasonló intézet
mintájára. Látjuk továbbá, hogy a Hegyalján egy szőlőszeti és borászati intézetnek és
vinczellérképezdének Tarczalon való felállítása komoly intézkedés tárgya. Érintve van
egyik-másik intézet irányában tett mikénti működése és segélyezése. Az ér-diószegi
vinczellérképezde irányában tett mikénti működése azonban elő nem fordul. Nem, mert az
ér-diószegi vinczellérképezde felállításának legnagyobb terhét a nm. gróf ur viseli az által,
hogy a felállított vinczellérképezdének növendékei ugy szőlői, valamint a külföldről
behozott, szakképzett műkertész vezetése alá adott gyümölcsöseiben, mint borerjesztő
házai s kezelő pinczéiben mindennemű munkálatok kőről theoriai és gyakorlati oktatásban
részesittetnek, s igy a magas kormány fel van mentve a nm. gróf áldozathozatala által
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attól, hogy segélyzőleg lépjen fel. Mily összegek kivántatnának pedig arra, hogy ezen a
szakképzettség elsajátítására mulhatlanul szükséges földterületek s kezelési eszközök
megvétessenek! A nagyméltóságú gróf ur áldozatkészségének lehet és kell tulajdonitani
azt is, hogy a vinczellérképezde növendékei külsőleg is intézeti jelleggel bírnak, s
ruházatjuk után fölismerhetők, hogy intézet növendékei; mert látván azon érdekeltséget,
mely a felállított vinczellérképezde irányában, annak életrevaló s hézagot pótoló
tekintetéből már a második tanév elején nyilvánult; t. i., hogy az intézet növedékeiíil nem
csak a helybeli s vidéki munkás-osztály, hanem gazdatisztek gyermekei is jelentkeztek; s
hogy igy az öltözetekbeni különbség a növendékek között megkülönböztetést vonna maga
után: a tanév elején az intézet növendékeit, számra 18-at, egy öltözet téli és másik öltözet
nyári ruhával látta el. Az ér-diószegi vinczellérképezde ifjúsága egyen ruházata. A téli
öltözet : szürke posztó, rövid blouse, magyar csizmába húzott, bőszabásu posztó nadrág,
ily szövetű sapka, ezüst rojttal ellátott nyakkendő s magyar csizma, a blouse lehajtott
gallérán két oldalt ezüstözött szőlőlevéllel, a sapka-elő-része pedig É. D. V. K. — érdiószegi vinczellérképezde — betűkkel van ellátva. A nyár i öltözet : zöld szinü sávoly
Zwillich bluseból, hason szövetű és szabású nadrágból s árvaleányhajjal diszitett magyar
kalapból a fenti jelvényekkel ellátva. Az egész öltözet izlésteljes s mint egyenruha festői.
Ezen ruházat pedig került nem többe, mint 534 fórint 60 krajczárba.
Tervezett munkálatok . A minta-szőlő tetején levő pinczén kivűl a szőlő alján van
még öt pincze emeletes előházzal, ezeknek homloképitvény és falazat általi
összeköttetése, elől s hátul egyesitése terveztetik. Az előmunkálatokat vezeti Pfeifer
József építészeti igazgató Svédországból. A tervezet nagyszerű, s ha kivitelben a
szépészetet kedvelő gróf ur valami akadályra nem bukkan, ugy a mü a jövő évben készen
leend; reménylem, rajzban is bemutatható lesz a szőlőszetet kedvelő közönségnek. Addig
pedig kivánjuk, hogy hazánk nagy szőlészét, ő kegyelmességét tartsa meg Istenünk
hazánknak sokáig! Miután a mintaszőlőben időnként történő munkálatokról remény van
rendes tudósításokat nyerhetni, ez okból jövőre a minta pinczét fogom ismertetni.
Ér-Díószegi borászat mintakádársága.
Az ér-diószegi kádárság a minta-pinczészet kiegészítő részét képezi. Fröhlieh
Sámuel pozsonyi kádármester kezelése alatt.
A kádárság külön nagy épület, hol minden, a rendszeres kádársághoz megkívántató
anyagok és műszerek a legnagyobbtól a legkisebbig a legújabb alakok szerint képviselve
vannak. Felállítása került 15 ezer forintba. Az udvaron feltornyozva szemlélhető 20 — 30
ezer akó hordóhoz szükséges donga és fenék, közte 100— 200 akósok is, az uradalmi
erdőkből. A készen levő hordók mind ovál alakúak. E hordók közül kiállitatott az 1871.
évi september havában Nagyváradon tartott termény és iparkiállitás alkalmával, hol is a
gazdasági egyesület által a kiállított mü 50 frttal dijaztatott. A 2356 frt 90 kr. értéket
képviselő 490 folyóöl ászokfákon nyugvó hordók béltartalma 35,000 akót képvisel, — a
kifaragott s osztályozott dongák száma, pedig meghaladja a 15 ezer akó tartalmat; ha már
most ezen 50 ezer akó tartalmat csak egy forintjával számítjuk is, a liordók értéke 50 ezer
frtot képvisel. Ezen anyagszereket, ugy a hordók, mint a kádak előállításához szükséges
fakontíngenst, az uradalomhoz tartozó ábrányi erdő szolgáltatja, mely erdőben találtató
különböző minőségű tölgy, szil- és gyertyánfák eszmét adtak arra, hogy az erdőben már
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felállítva levő fűrész-malmok segedelmével az épületek belsejéhez megkívántató farészek
előállitassanak, s kereslet utján áruba bocsátassanak. Ily donga évenként 12 ezer akóra
állíttatik elő. Mind a borház, mind a kádárság a legújabb szerkezetű s a czélszerüségnek
leginkább megfelelő csöveskutakkal vannak ellátva, kerek hajtóval oly alacsonyságban,
hogy a 16 éves gyermek is a maga megerőltetése nélkül félnapon át, könnyen hajthatja.
Ezen kutak egyenkint 400, összesen 800 frtba kerültek. A kutakból a viz az épület
padlásán elhelyezett tartányba szivattyuztatik, melynek rendeltetése a hordó-mérő
(címentirozó) apparatust vizzel ellátni. E hordó-mérő gépen üvegoszlop van alkalmazva,
mely a hordóba bement viznek akó és pint mennyiségét mutatja. E készülék okvetlen
szükséges a hosszúkás alakú hordók űrtartalmának tökéletes kimutatására, miután azokat
közönséges akoló-pálczával pontosan megmérni alig lehet. A cimentirozott hordóból a
folyadék azon a helyen a padozat alá helyezett kádba ürittethetik, honnan egyszerű
szivattyú segélyével a vizet ismét a padlásra lehet felvezetni. A műszerek közül igen
elmés szerkezetű a vasabroncs-vágó és lyukasztó gép, a felhúzó, szorító, fenék betevő
készülékek. Miután a hordó űrtartalma a lehető legpontosabban megméretett, azonnal az
akó, pint és évszám rásüttetik,
L.Borászati 1872 május
Még valami az Ér-Diószegi minta-szőlőről. (A Kertész-Gazdából.)
Mielőtt az Ér-Diószegi uradalom egyéb nevezetességeit megemlíteném, még
egyszer visszatérek a mintaszőlőhöz, melyben miután a rendes hazai müveléstől eltérő, de
a jelen tudomány színvonalán álló követésre méltó müveleteket észlelhetünk, megkísértem
azok leírását.
a) Lúgosok . A táblák nagy része már Guyot rendszere szerinti lúgosokkal van
körítve. Az oszlopok tölgyfából vannak, mig a léczezet helyett négy soros sodronyhuzal
van alkalmazva. A lúgos kerítés már 200 ölet meghaladott. Az oszlopok két ölnyire állnak
egymástól. A kerítés mellé, lúgos müvelésre kisérletétel végett, minden jeles faj ültettetett
kipróbálásul, hogy melyik birja ki leginkább a téli fagyot. És fájdalommal kellett ez évben
tapasztalni, hogy az idegen égalj gyermekén a Riesslingen kivül minden szőlőfajnak
venyigéje elfagyott. Mi ujabb jel arra, hogy a Riessling (erélyes) szőlőfajt, kellő
expositióban mentőlnagyobb mértékben kell szaporítani; azért is mert a Riesslingnek
termése a bakatorét többszörösen fölülmúlja.
b) Munkafelosztás . Mind a vinczellérek, mind a növendékek minden munkát
ugyanazon szőlőterületen teljesitik. Egyfelől azért, hogy a tulajdonos az eredményből
láthassa és megbirálhassa mindenkinek szorgalmát, másfelől azért, hogy hanyagságát
senki másra ne tolhassa. Minek folytán minden növendék három sort müvel, melyen a
neve is látható, igy a vinczellérek neve is szemlélhető az általuk müvelt területen. Hogy a
vinczellérek szakmányban (átalában) müveinek egy bizonyos területet, azt már
elmondottam (a mult félév 24. sz.), azt is megemlítettem, hogy a rendes munkabéren fölül
a munkát és szorgalmat méltányolni és megbecsülni tudó gróf ur ösztöndijakkal serkenti a
szorgalmasakat, melyről ezúttal az Alföldi lapok után következő tudósítással szolgálhatok:
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c) ösztön dijak kiosztása . „Az elmúlt ősszel gr. Zichy Ferencz által kitűzött
dijosztáson jelenlevén, nem mulaszthatom el arról a nagy olvasó közönséget röviden
értesitni s annak szép irányával megismertetni. A gróf nagykiterjedésű szőlőjét táblákra
osztatván, azokat külön külön egy-egy vinczellérrel dolgoztatja. Hogy már most ezek közt
egy nemes verseny fejlődjék ki, ezelőtt egy pár évvel 12 ösztön dijt tűzött ki, 6 aranytól le
egy tallérig.Az eredmény igen szép volt, a vinczellérek anynyira igyekeztek a dijakat
megérdemelni, hogy nehéz volt a sok érdemes közül 12 legérdemesebbet kiválogatni,
mely szép siker folytán a gróf kellemesen indittatva érezte magat a 12 dijat ez évben már
30-ra emelni fel. Ez által a gróf generositást tanusit, de más részről mutatja azt is, hogy ő
igen okos ember, s hogy egy nemes és hasznos ügyet mozdit elő'; mert midőn egyfelől
saját részére jó munkát teremt, más felől az országnak jó munkásokat nevel. Óhajtandó,
hogy ezen szép példa minél számosabb követőkre találjon, hogy igy előmozditsuk hazánk
legfontosabb érdekét s megmentsük az azt fenyegető s szaporodásban levő romlott
munkásoktól."
d) Trágyázás . Miután a világ minden bortermelő vidékén, hol jeles borokat
termelnek, rendszeresen trágyáznak; a világot látott és dús tapasztalatokkal hazatért gróf
ezeket jól tudja, sőt még többet mondhatok: ő kegyelmessége azt állítja (igen helyesen),
hogy csakis a dúsan fejlett szőlő adhat nagy szőlőfürtöt, mely életerejénél fogva minden
kellemeit inkább képes kifejteni, és nagyobb termést (s igy több hasznot) is ad, mint a
sovány tőke. E pillanatban (május 16.) trágyát hordanak, ezúttal ezer szekér trágya van
kialkudva, szekere 60 krajczárjával. E trágyát szaporitja a szőlvenyige hulladék és mesgye
gyep, továbbá minden a vidéken pénzért kapható hamu (mi a legszükségesebb
trágyapótlék a szőlőben.) Egy munkás a trágyának kétágú kapával (Krast) ás lyukat, jön a
puttonyos, és minden megerőltetés nélkül puttonya tartalmának % ré- szét bele rázza a
lyukba, mit a másik munkás egy húzással betemet. Mindezen előnyös müveletet, azon
könnyűséggel és erőkiméléssel csakis ily jól rigolozott földben lehet (Krast.) gyakorolni.
e) A szőlősorok iránya . Franczia- és Németországban azt tapasztalták a szőlős
gazdák, hogy a déli nap hevének kitett szőlősorokban a szőlőtőke gyökere kivált tartós
szárazságban sokat szenved, hogy e bajtól a szőlőtőkéket megmentsék, a szőlő-sorokat
ugy alkalmazzák: hogy azok egymást megvédhessék a nap égető heve ellen; minek folytán
nem is fordul elő naptól elsütött szőlőgerezd a gróf ur minta-szőlőjében. Miután a mintaszőlővel szőlőszeti és borászati tanoda is van életbe léptetve, szükségesnek mutatkozott
módot nyújtani a tanonczoknak, hogy a szőlőmivelési módok nemeit minden szőlőfajon a
gyakorlatban is kipróbálják, hogy személyesen győződhessenek meg, hogy az adott
körülmények között melyik faj, mily metszés és művelési mód mellett fejti ki leginkább
gyümölcsét, melyik mily alakban ad legnagyobb termést. A kísérleti szőlőben minden
fajszőlő két sorban van ugyanazon művelési és metszési modorban kezelve, hogy a
különbség annál inkább kitünhessék. A sodrony-müvelés egész átalánosságban
alkalmazva.
g) Uj ültetvények . Rigolozott földben köztudomás szerint a sima venyige majdnem
azon időre terem, mint a gyökeres, azért gyökereztető iskolára szükség nincs. Addig
azonban, mig a szőlő meglombosodnék, a sorok között hasznos kereskedelmi vagy
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takarmány növények műveltetnek, melyeknek értéke, a kapálást megfizeti, s igy az iskolát
sem kell külön kapáltatni.
h) Fejlődési különbség a szőlőfajok között . Az Ér-Diószegi minta szőlőben
majdnem mind korai fajok műveltetnek, s igy azok fejlődési tekintetben majdnem
egyformák; elentétet az Érmellék édes gyermeke a Bakator képez, melynek május 16-kán
a levele mind borzas és göndör volt, s már most is látható, hogy későbben fog megérni;
azért igen helyesen, a többitől egészen elkülönítve műveltetik.
i) A gyakorlat tanára . A szőlőművelést nagyban Kremmer pinczemester rendezi, a
kivitelnél Szabó Lajos segédtanár ügyel fel a tanonczok munkálataira; mely alkalommal
egyszersmind az elméletben is oktatja őket, Igy van reményünk, hogy Ér-Diószegről
elméletileg is kiművelt munkásokat nyerünk hazánk elárvult szőlészetének.
j) Még egy kis buzditó . A gróf ur ő kegyelmessége, ha az Ér-Diószegi uradalmát
szerencsélteti látogatásával, legtöbb idejét a szőlőben tölti. Buzditásul elbeszéli, hogy
Franczia- és Németországban a földmivesek nagy része nem szegény, hanem gazdag
emberekből áll, azért, mert vagyonos állapotban a munkát nem szégyennek, hanem
dicsőségnek és az egészség fenntartására nélkülözhetlennek tartják. A többek között
Champagneban tanulmányi utat téve, egyik ismerősével bejárva a szőlőket, egyet kitűnően
művelve látott, meg is kérdezte vezetőjét, hogy megtudhatnánk-e valakitől, hogy e kitűnő
szőlőt ki műveli, mert szeretnék vele találkozni? Történetesen e szőlő is tulajdonom s a
vinczellérem műveli családjával ; hozzá tette egyszersmind a marquis, hogy vinczellérem
bir körülbelöl 200,000 franknyi vagyonnal, az 50 évet már elérte, de azért nem engedi
másnak hivatalát. Itt nálunk folytatá a marquis a vinczellérek többnyire mind vagyonosok;
s ez az egyik oka, hogy ha az öt milliárd sarczot kifizetjük is, az alig fog az ország külső
szinén meglátszani. Boldog ország, hol a munkát igy becsülik és még a gazdagokat akkor
tisztelik, ha a munkától kérgesedett tenyerüket nem nyugtatják. Elmentem (mondá a gróf
ur) e szorgalmas munkást hajlékában felkerestem. Tisztelettel fogadott, miután gazdájának
vendége voltam. Tenyerét akarván látni, kezemet nyújtottam, e nagy megtiszteltetést
miután nem akarta elfogadni, megmondtam neki, hogy annak a jó munkásnak tenyerét
akarom látni; ekkor már megmutatta kérges tenyerét, melyet a munka talpbőrhöz hasonló
keménységűvé edzett... szívélyesen megszorítottam kezét, megmondottam, hogy
menynyire böcsülöm azt a ritka jó munkást, kinek szőlője annyira kitűnik a többi felett... s
azon nyilatkozatomra, hogy sok ily vinczellért óhajtanék hazámnak, azt felelte, hogy a
megtizedelt francziaországnak is nagy szüksége van munkás fiaira."
Segítség a kolozsvári mezőgazdasági oktatáshoz.
II. Kolozsváron az erdélyi gazdasági egylet köztelkén felállítandó szőlő- és
kertmunkás képzőintézet tervrajza.
(Ujabb terv.)
A) Az oktatás.
I. Az intézet czélja :
Értelmes vinczelléreket és kertészeket, eshetőleg munkafelügyelőket képezni és
pedig elméleti és gyakorlati uton.
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II. Képzés tartama : Három évre terjed. Mind a három tanév szeptember 1-én veszi
kezdetét s tart augusztus 31-éig. Az első és második, valamint a második és harmadik év
között ennélfogva semmi szünidőnek nincs helye, hanem az első, illetőleg második évet
végzett ifjak közvetlenül átlépnek a második, illetőleg a harmadik évbe. A tanév maga két
félévre oszlik, a téli félév tart szeptember 1-től február végéig, a nyári félév márczius 1-től
augusztus 31-éig.
III. Fölvételi feltételek : 16 —18 éves életkor és négy gymnasiumi osztály sikeres
végzésének vagy ennek megfelelő képzettségnek kimutatása.
IV. Az elméleti oktatás módja :
Az intézetbe felvett ifjak elméleti oktatása a VI. pontban elősorolt tanterv szerint
történik.
V. Gyakorlati kiképeztetés : Minden az intézetbe felvett ifjú a kert és szőlőben
előforduló munkákban gyakorlati kiképeztetést nyer. A munkabeosztás részletezése a tanés munkatervben foglaltatik. ,
VI. Előadandó tantárgyak .
I. Az első évben.
1. Téli félév . 1. Nyelvtan. 2. Számtan. 3. Természettudományi alapismeretek. 4.
Rajz és 5. Napi munkák magyarázata (a II. és III. évvel közösen.)
2. Nyári félév . 1. Szakmunkák olvasása. 2. Számtan. 3. Rajz és 4. Napi munkák
magyarázata (e két tárgy a II. és III. évvel közösen.)
II. A második évben.
1. T é 1 i f é 1 é v.
1. Irálytan. 2. Mértan. 3. Szőlőmivelés. 4. Könyvvitel (a III. évvel közösen.) 5. Rajz
és 6. Napi munkák magyarázata (az I. és III. évvel közösen.)
Nyári félév . 1. Mértan. 2. Szőlőmivelés. 3. Rajz és 4. Napi munkák magyarázata
(az I. és III. évvel közösen.) III.
A harmadik évben.
1.Té1ifélév. 1. Gyümölcsészet. 2. Konyhakertészet. 3. Könyvvitel (a II. évvel
közösen.) 4. Levelezési s könyvviteli gyakorlatok. 5. Rajz és 6. Napi munkák magyarázata
(az I. és II. évvel közösen.)
2.Nyárifé1év. 1. Gyümölcsészet. 2. Konyhakertészet. 3. Szőlő és kert
költségvetések készítése. 4 Rajz és Napi munkák magyarázata (az I. és II. évvel közösen.)
A felsorolt tantárgyakat a következő tanerők adják elő: egy igazgató a téli félévben :
Szőlőmivelést hetenként 6 órán Gyümölcsészetet ,, 6 ,, Konyhakertészetet ,, 3
Napimunkák magyarázatát ,, 6 ,, Összesen : „ 21 órán át.
A nyári félévben : Szőlőmivelést hetenként 6 órán Gyümölcsészetet ,, 4 „
Konyhakertészetet „ 2 ,, Napimunkák magyarázatát „ 6 ,, Összesen: 18 órán át.
Egyleti titkár a téli félévben : Természettudományi alapismereteket hetenként 6
órán ; e g y segédtanár a téli félévben : Nyelvtant hetenként 3 órán Számtant ,, 3 ,,
Irálytant ,, 4½ „ Mértant 4½„ Könyvvitelt „ 3 „ Rajzot „ 2 ,, Összesen: 20 órán át, és
vezeti a levelezési és könyvviteli gyakorlatokat.
A nyári félévben : Számtan hetenként 3 órán, Olvasmány „ 2 ,, Mértan „ 3 „ Rajz „
2 „ Összesen: 11 órán át. Azonkivül egy kertész működik, ki a gyakorlati munkák
vezetésénél segédkezik.
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A tanterv indokolása. A nélkül, hogy a jelen indokolásban elmondandókat
szabályul kivánnók tekinteni, akár a a nmlgu minisztérium, akár a megnyerendő
tanerőkkel szemben, bátrak vagyunk az egyes tantárgyakra nézve következő
irányeszméinket elmondani : Felvételi feltételeink megkívánják ugyan a 4 gymnasiumi
osztály végzését, vagy megfelelő képzettség kimutatását, de miután egyrészt több mint
valószínű, hogy a gymnasiumok legkitűnőbbjei nem fogják tanulmányaikat abban hagyva,
képezdénket meglátogatni, másrészt sem szükségesnek, sem czélszerünek nem látnók a
támasztott igénynek túlságos megfelelését követelni, épen azért első évi tanfolyamunknak
nem is annyira képző, mint inkább előkészítő irányt adtunk, midőn a szaktudományok
kizárásával, egyelőre csakis az alap- és segéd tudományokra fektettünk súlyt. A napontai
munka s még inkább ennek folytonos elméleti s gyakorlati magyarázata mellett azt
hiszszük, hogy az intézet speciális czéljának az első évi tanfolyam is teljesen meg fog
felelni.
Az első évi tantárgyakra nézve véleményünket a következőkben foglaljuk össze: A
nyelv-, illetőleg szókötéstani gyakorlatok kellő helyesírás mellett a mondatok összefüzését
tárgyalnák a téli félévben, mely tan nyáron jól választott szakbeli olvasmány által nyerne
kiegészítést. Az olvasmány egyrészt a helyes szókötés mintájául szolgálna, másrészt
annak tartalmát a tanonczok saját szavaikkal elmondani tartoznának stb.
A számtan a négy egyszerű mivelet begyakorlásával foglalkoznék első sorban,
különös súlyt fektetve a fejszámolásra, ezután következnének a közönséges és tizedes
törtek, az egyszerű hármas szabály és végre a szokásos tőke, kamat és százalék
számitások.
A természettudományi alapismeretek előadására nézve megjegyezzük, miszerint ez
a természettan és vegytan fontosabb tételeinek tárgyalásával foglalkoznék. Rövid
természettani bevezetés után a testek általános tulajdonai és a physikai tünemények
adatnak elő, az utóbbiak közül terjedelmesebben tárgyalandó az egyensúly és mozgás, a
nehézség, a világosság, kiválóan pedig a meleg.
Ennek befejezésével a vegytan következik, u. m. bevezetés; a nem fémek
csoportjából a fontosabbak, és pedig: 0, H, C, N, P és 8, továbbá K, N, Ca, Ál, Fe, Mn,
Cu, Hg valamivel terjedelmesebben.
A szerves vegytanból folytonos alkalmazással a gazdaságra előadandók a savak,
fehérnyeanyagok, szénvizegyek, zsirfélék stb. ; megemlitendők az állati s növényi
szervezet alkatrészei, a trágyák és azoknak összetétele, végül az erjedés, rothadás,
elmállás folyamai s azoknak gyakorlati fontossága.
A napi munkák magyarázat a II. és III. évvel közösen naponta ejtendő meg, és
inkább a végzetteknek együttes megbeszélése, mint rendszeres előadásból álljon. A
tanonczok figyelme különösen oda irányzandó: miért végeztetett a munka (vagy munkák)
általában, miért épen azon napon vagy időtájban; a követett eljárás általánosan divó-e,
vagy pedig más módok is fordulnak elő, mikor, mely előnynyel alkalmazandók; végre
igazoltassák az illető munka jogosultsága, gyakorlati s elméleti szempontból.
A rajz mind a három évi folyamnak együttesen adatik elő, kezdődik a rajzolás
elemeivel és átmegy idő és tehetség szerint a termény és mértani rajz minden fokozatán. A
másod évi tantárgyakra nézve véleményünk a következő: Az irálytan előadásánál,
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vonatkozással a nyelv és szókötéstan szabályaira, a levelezés szokásos formái
ismertessenek, átmenve később az egyességek, szerződések, kötelezvények stb iratok,
valamint szőlő és kert állapotáról hivatalosan referáló tudósitások szerkesztésére stb.
A mértani előadásokr a nézve megjegyezzük, miszerint azoknak gyakorlati
végczélját abban látjuk,hogy a tanulókat eshetőleg uj kertek vagy szőlők beállítására,
azoknak czélszerü felosztására, utakkal, vizvezető barázdákkal stb.-vel való ellátására
képesítsék.
E czélt egész éven át folytatott hetenkénti három órában a következő beosztással
hiszszük elérhetni:
Az első részben
I. a mértani sikok és alaptesteken kezdődőleg
1. a reánk nézve fontosabb hosszmértékek közül
a) a 12-es műmértékrendszer,
b) a 10-es mezei mértékrendszer, végre
c) a méter-mérték-rendszer és ezeknek egymásra leendő átváltoztatása lesz
tárgyalandó.
Továbbá
2. a pontok, vonalok, sikok és testek mikénti származásának magyarázata;
3. a szögek előállása és a különböző szögek ismertetése ;
4. a háromszögű sikok keletkezése és ezek különböző nemeinek, valamint az
azokban előforduló főrészek ismertetése;
5. a háromszögek hasonlóságára vonatkozó összes tantételek magyarázata s
bizonyítása;
6. a négyszögű idomok keletkezéséről, u. m.
a) az egyközényről általánosan, b) a négyzet, c) az ép egyközény, d) a dülény, e) a
dülényded; f) a ferdény, g) a ferdényded;
7. a szabályos és szabálytalan többszögek keletkezése;
8. a kör keletkezése s az abban előforduló főrészek értelmezése ;
9. a kerülék (elypsis) keletkezése s főrészeinek elnevezése;
10. a mértani alaptestek ismertetéséről, u. m.: a) a hasáb, b) a henger, c) a gula, d) a
csonka gula, e) a kup, f) a csonka kup és g) a hordó.
II. A térmértanból:
11. a 12-es rendszerű mérték alapegység és alsóbb osztályzatainak ismertetése,
12. a mértani sikok területeinek kiszámítása, u. m.: a) a háromszög, b) a négyzet, c)
az ép egyközény, d) a dülény, e) a dülényded, f) a ferdény, g) a ferdényded, h) a többszög,
i) a kör és k) a kerülék.
III. A testmértanból:
13. a 12-es rendszerű köbegység és alsóbb osztályzatainak ismertetése;
14. a mértani alaptestek összes felületének és köb tartalmának kiszámítása és pedig:
a) a há- romaldalu hasáb, b) a többoldalú hasáb, c) a henger, d) a gula, e) a csonka gula, f)
a kup, g) a csonka kup, h) a gömb és i) a hordó..
L.Borászati 1876 augusztus
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II. Kolozsváron az erdélyi gazdasági egylet köztelkeín. felállítandó szőlő- és
kertmunkás képző intézet tervrajza.
A második részben a főldmértanból:
I. az egyenes vonalok kitűzésére szolgáló eszközök leirása;
2. az egyenes vonalok kitűzésénél előforduló esetek részletezése;
3. a mérőláncz leirása, javitása és használata;
4. a lánczmérésnél megengedhető hiba nagysága;
5. a többi hoszmérő eszközök leirása és használata;
6…7, a szögtükör leirása, javitása s használata;
8. a mérőasztal, a függőón és szintező leirása, kellékei s használata;
9. a mérőasztal felállitása, nézgevonasz és tájola leirása, kellékei, kiigazitása s
használata;
10. a felvételi tájola leirása s használata;
11. a telek felmérése mérőláncz és lobogó rudak által;
12. telekmérés szögtükör és mérőláncz által;
13. telekmérés mérőasztallal;
14. telekmérés felvételi tájolával;
15. rövidített mérték (lépték) készitése és használata;
16. a térképek kidolgozásánál követendő eljárásról;
17. valamely hely csillagászati dellőjének meghatározásáról;
18. a térmeghatározásról;
19. a lejtmérésről általában ;
20. lejtmérés két beosztott rud és szintező által:.
21. a vizvezető árkok kitűzéséről.
A szőlőmiveléstan előadását egy általános talajismei bevezetés előzné meg, mely az
ásványtan, valamint a képződés ide vágó fontosabb fejezeteit tárgyalva, áttérne ezután a
különleges szőlőtalajra s annak kivánatos physikai és chemiai tulajdonságaira. A
tulajdonképeni tárgy előadása ismét egy rövid bevezetéssel venné kezdetét, mely a
szőlőszet nemzetgazdasági s kereskedelmi fontosságát tüntetné fel. Következik sor szerint
a szőlőnövény boncz- s élettani ismertetése; a szőlő mint gyümölcs és mint boranyag,
vagyis asztali és borfajok és azoknak különleges czélja; szőlő osztályozási rendszer; a
szőlőmiveléshez szükséges eszközök és szerszámok ismertetése; a szőlő szaporításának
módjai; dugványozás, homlitás, rügy vetés stb. által; nemesitése gyökér és zöld oltás által;
a mivelési módszernek ismertetése: karikás, Haller-, Guyot-, tőkerendszer stb. elméletileg
ugy, mint gyakorlatilag, a tavaszi nyitástól kezdődőleg az őszi elfedésig; a szőlőtrágyák
nemei, azoknak elkészítése s alkalmazása; állandó szőlőiskola berendezése, annak előnyei
biztosítás és jövedelmezés tekintetében, különféle iskolázási rendszerek ismertetése; a
szőlő sikeres beállítására szükséges tényezők ismertetése: fekvés, éghajlat stb., a
viszonyoknak megfelelő borszőlő vagy asztali fajták kiválasztása, átalában ugy mint
különlegesen tekintve Erdély viszonyait; uj szőlő beállításánál követendő eljárás,
terméketlenné vált szőlők kiirtása, átmenet a kevert fajmivelésről az egységes fajmivelésre
stb., az uj ültetvény kezelése az első négy év lefolyása alatt; a szüret okszerű
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módszereinek ismertetése; czukor és sav meghatározás és annak fontossága; a szűrés és
sajtolás, átalában véve a mustnyerés különböző módjai.
A könyvvitel előadása, melyet a II. és III. év tanonczai együtt hallgatnának,
kezdődnék a napszám-lajstrom helyes berendezésének ismertetésével és átmenve a
szükséges kimutatások és naplók vezetésére, az egyszerű könyvvitel idevágó szakáin
végig haladna. Felvilágosító például évről-évre maga a köztelki számadás szolgálna,
annak három ága: szőlő-, gyümölcs- és haszonkert szerint, külön vezetve s kimutatva,
végre egy átalános sommázatba összefoglalva. A napi munkák magyarázatára s a rajzra
nézve utalunk a már fentebb elmondottakra.
A harmad évi tantárgyakr a nézve j véleményünk a következő: A gyümölcsészet
előadása a gyümölcsös talajának és annak kivánatos physikai és chemiai tulajdonságainak
ismertetésével kezdődnék, ezután következik sor szerint a gyümölcsipar házi,
kereskedelmi és egészségi fontossága; a gyümölcsmaggyüjtés, sortirozás, eltartás stb., a
csirázási képesség megkísértése s annak tartama ; magágyak készitése, bevetése, kezelése,
kiültetés a vadoncz iskolába mint plánta, mint 1 — 2—3 éves csemete, a vadoncz iskola
elkészítése, beosztása, kiültetés; a nemesítés és annak módszerei; a magiskola kezelése; a
csemeték gondozása és takarítása, tekintettel a magas vagy törpe koronára, vagy
léczezetre való felhasználásra ; a gyümölcsfa boncz- és élettani ismertetése; a
gyümölcsészet osztályozási rendszere; az egyes gyümölcsfajok ismertetése különös
tekintettel az Erdélyben már eddig és ezután tenyészthetőkre; a gyümölcsösben szükséges
eszközök és szerszámok ismertetése; a trágya, annak nemei, készitése s alkalmazása; a
gyümölcsös berendezése, őszi, tavaszi ültetés, talajmivelés, gondozás az első és további
években; metszés, tisztogatás és tisztántartás; a gyümölcsfa betegségeinek, növényi s
állati ellenségeinek ismertetése, hernyózás stb., az iskolázott gyümölcsfa kiszedése,
csomagolása, expediálása; a gyümölcs eltartása s értékesítése frisen, aszalva stb.;
czélszerü aszalók ismertetése.
A konyhakertészet előadása a talaj és annak kívánatos physikai és chemiai
tulajdonságainak ismertetésével kezdődnék. Azután következnék a konyhakertészet
életszükségessége és kereskedelmi fontossága;
a, kert berendezése mint külön konyhakert és kapcsolatosan asztali szőlőültetvény és
gyümölcsössel; a maggyüjtés, sortirozás és eltartás; a csirázási képesség megkisértése s
annak tartama; a melegágyak készitése s annak bevetése; a trágyanemek és azoknak
elkészitése átalában; a különféle konyhakerti növények csoportonkénti s egyenkénti
ismertetése; a vetés vagy kiültetés módja tekintve az egyes növények természetét és
igényeit; a különleges trágyázás; a konyhanövények mivelésének, ápolásának,
kiszedésének, értékesítésének és eltartásának legczélszerübb módjai; a konyhanövények
betegségei vagy ellenségei és azoknak elhárítása.
A könyvvitel, napi munkák magyarázata s rajzra nézve, utalunk a már föntebb
mondottakra. A levelezési s könyvviteli gyakorlatok alkalmával adott themák
dolgoztatnak ki; e gyakorlatoknak mintegy betetézéseül a szőlő és kerti költségvetések
készitése szolgál.
A II. és IIL-ad évi tantervben felvett ismétlési órák az elméleti tárgyak
tanulmányozására, netáni külön feladványok elkészítésére stb. szolgálnak.
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A tantárgyak beosztásának részletezése a tantervben foglaltatik.
VII. Vizsgák és bizonyítványok .
Minden félév végén az ifjak az elméleti tantárgyakból, valamint a gyakorlatban tett
előmeneteikből megvizsgáltatnak. Bizonyítványt minden ifjú csak a tanfolyam teljes
bevégzése után nyer, mely bizonyítványba az elméleti s gyakorlati elő- menetel az
átalában szokott módon bejegyeztetik
B) Atalános és fegyelmi rendszabályok.
1. Az intézet minden tanoncza köteles előzékeny, ildomos magaviselet által
elöljárói megelégedését kiérdemelni, a tartozó tiszteletet ugy tanítói, valamint egyéb
tisztességes egyéneknek megadni, a tanitók által adott rendeleteket pontosan és hiven
teljesíteni.
2. Felkelés után egy óra lefolyása alatt tartozik a tanoncz öltözködését és mosdását
végezni és a szobát szellőztetve rendbehozni.
3. Az elméleti oktatásnál és a gyakorlati munkánál szorgalom és igyekvés biztosítja
a sikert, — ki vagy az egyik vagy a másiknál hanyag, először a tanár által intetik meg; ha
ismételten vét, a tanári kar és tanuló társai előtt nyeri megintését, a tanári kar által
meghatározott ideig egyedül tartozik dolgozni: ha ez is sikertelen lenne, a képezdéből
vagy ideiglenesen vagy véglegesen kitiltatik.
4. Munkátóli vonakodás azonnali kitiltással büntettetik.
5. A megállapított házi rend ellen elkövetett vétségek olyanoknak tekintetnek, mint
a 3-ik pontban elsoroltak és hasonló módon büntettetnek.
6. Azon tanoncz, ki tanulótársaira bármi módon káros vagy veszélyes befolyást
gyakorol, a képezde igazgatója által megintendő és ha magaviselete nem változik, a tanári
kar által az intézetből vagy ideiglenesen vagy végleg kitiltatik.
C) Lakás és élelmezés. Nézetünk szerint a képezdébe évente 6, öszszesen a 3 évre
18 tanoncz volna felveendő, ezekből 12 állami alapitványos lenne, a hátralevő 6 pedig
akár saját, akár testületek vagy egyesek költségén végezné a tanfolyamot. Ezen utóbbiak
ugyanannyi összeget tartoznak a képezde igazgatójának kezéhez lefizetni, mint mennyibe
az állami alapitványosok ellátása egyenként kerül.
Az igazgató, segédtanár és a tanonczok elhelyezésére, valamint az oktatásra
szükséges helyiségeket illetőleg nézeteinket a következőkben soroljuk elő. Az épület
lehetőleg egyszerűen, de tartósan alkotva, egy emelettel, 14 öl hosszúsággal és 3 öl belső
világossággal birna. A beosztás következő lenne: földszinten 5 f. öl hosszan a lak és
hálóterem, mely egyszersmind tantermül is szolgálna ; mellette 4 f. öl hosszan a tan- és
ebédlő terem, ennek szomszédságában 2 öl 1 láb hoszszan a segédtanár szobája, e mellett
egy szintén 2 öl 3 láb hosszú helyiség a képezdei taneszközök elhelyezésére. Az emeleten
az igazgató lakása, egy cselédszoba, egy téres konyha és egy kamara foglalna helyet, a
pincze a földszinti kamara alatt lenne elhelyezendő, a bejárás kivülről történnék.
Az épület költségvetése az alább közölt előirányzatban az alapitási költségek kőzött
van felsorolva.
D) Költség-előirányzat. I. Alapitási és felszerelési költségek :
1. Az intézeti fő épület felépítése 16,500 frt.
2. Első felszerelésre 500 Összesen 17,000 frt.
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II. Fentartási költségek :
1. A kormány által tartandó 12 alapitványos növendék élelmezésére havonként 12
frtot számítva . . 1728 frt.
2. Tanterem, étterem, hálóterem fűtésére s konyha-szükségletére 20 öl fa, k 20 frt *
. ……………….. 480 „
3. Világításra három mázsa petróleum k
…………………………………………………………………..20 frt 60 „
4. Képezdét vezető tanár fizetése szabad lakáson kívül
………………………………………………..1200 „
5. Segédtanár fizetése szabad lakáson kívül
…………………………………………………………… 400 „
6. Annak élelmezése havonta á 12 frt
……………………………………………………………………144 „
7. Az egyleti titkár közreműködését az egylet díjtalanul ajánlja fel.
8. A kertész fizetését
………………………………………………………………….400 frttal az egylet viseli.
9. A képezde évi fentartására
…………………………………………………………………………… 498 ,,
10. Az alapitási s felszerelési költségek kamatja s törlesztésére 7°/o
teszen…………………………… 1130 „
Egész ősszeg 5700 frt.
Kodolányi Antal.
L.Borászati 1876 szeptember
Egy nagyon értékes dokumentum Udvarhely szócikkéhez
Kiss Károly
1. Az 1852. évi határleírás
Címe: N. 9. Másolat. Adó-vidék Udvarhely. 36.-ik Becsű kerület. Határleírása Sz.
Udvarhely város adó-községének 1-ső határa. Sz. Udvarhely December 13-n 852. Nagy
Lajos cs. k. kerületi fogalmazó és kirendelt biztos. Jelen határleírás a telekkönyv bírálata
alkalmával helyesnek találtatott. Sz. Udvarhely 1863. április hó 10-én. Gallé Ferenc.
Hitelesítő: Gerich Adolf Székelyudvarhely, m. kir. közjegyző. 1876. augusztus hó 12-én.
[13 oldal; sorszám 44/1876.]
A hátsó borítón: Hiteles másolat. Sz. Udvarhely város Határ Leírása 1852.
évről; Gerich Adolf királyi közjegyző Székelyudvarhely feliratú száraz pecséttel ellátva.
Sz. Udvarhely határos északnyugatról: Szombatfalvával. Észak és keletről:
Bethlenfalvával.
Délről:
Patakfalva
és
Árvátfalvával.
Délnyugatról:
F.
Boldogasszonyfalvával és Bikafalvával. Nyugatról: Hodgyával.
A határleírásban szereplő földrajzi nevek:
Szombatfalva felől: N. Küküllőn lévő híd; Nagy Küküllő árka; Vár malma
zsilipje; Szombatfalvi palló.
Bethlenfalvi határ: országút mellett lévő vereskereszt; Gálfy juss és udvarhelyi
Plébánia birtoka közt; Reformata Ecclesia Cantora kimenő földje; Sipos László maradéki;
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Szabó Ferencz földjének Udvarhely felé való végin; Gálfy juss musdájának dél felé
való végén; Simén csepesz nevű helyen egy vízmosásos nagy árok; udvarhelyi néhai
Szeles Márton földjének bütüjén; Szarkakő felé; udvarhelyi Zakariások földje; város felé
bejövő erdőlő útig az úgynevezett Cseredomb alján; Cseredomb oldala nevű helyén;
Kőkép felé; Kőképig; régi Csíki út nyakán az út belső felibe; Záldogalatt az út belső felén;
Magyaros közti úton; kalapos elmozdíthatatlan keresztes kőig; Bükk felé; a régi Csíki út
patakáig az úgynevezett Csíki kapuig; a régi Csíki út közepén kifelé; magas Bükkön lévő
halomig; a Szarkakőre feljáró út belső széléig.
Patakfalvi határ: árvátfalvi Nagy- és Hérczei fiak birtokának tartva; Szarkakő felé;
Szarkakő keleti oldalába; Szarkakő tetején lévő hatodik halomig; Szarkakő felé kijáró régi
utat tartva; Keresztfa mezején felül; Serestető útja jobb oldalán; Serestetőtől.
Pótló jegyzőkönyv Az Udvarhely város és Patakfalva közti Mondóhegy mege nevű
differenciás helynek kijárásáról és ideiglenes kihalmozásáról [Itt a Nagyoldal és a
Mondóhegy közötti szakasz képezte a vita tárgyát – megj. V. L.]
További halomozás: Mondóhegynek tartva; a Mondóhegy felé; Mondóhegy tetején
a Patakfalvi Jakab István szántója alsó véginél; Serestető bércze felé; a Serestető bérczén
lévő holt úton.
Árvátfalvi határ: Bércztetőn lévő halomtól, a bérczúton mindenütt.
Felső Boldogasszonyfalvi határ: N. Küküllőig; a Küküllőtől az Ugron Menyhárt
földje szélén.
Bikafalvi határ: Csicser tetején levő halomig.
Hodgyai határ: Csicser tetején levő halomtól; a Budvár nyugati oldalán, Udvarhely
és Hodgya közt a határ differenciába van.
Szombatfalvi határ: Déákok erdeje tetején; a Küküllő északi oldalán fel a pap
gátjáig [minthogy a Küküllő a határ]; a Serház mellett felállított 2-ik halomig; Nagyhíd
szegéig.
Székelyudvarhely, october 24-én 852.
Más földrajzi nevek Patakfalva felől: Burján erdeje; Szarkakő felé; Keresztfa
mezeje; Mondóhegy megetti helyen; Árnyék Bükk patakán túl; Csere erdő szögletén;
Serestető útján belül kijáró út; Gyepes út oldalába; Ciher közt; a Csere szélén a Csere
mellett lefolyó Szárcsika patakáig; a Ciher mellett egy halom; Gyepű; Keresztfa mezejétől
bejáró út.
Hodgya felől: Bükk vápájánál; Budvára kapujánál.
2. A métális levél
Címe: Métális levél. Mely készítetett 1873. augustus 7-én a Sz. Udvarhely város
határaiban lévő minden egyes birtokos helyei, a város közhelyeitől halommali kiszakítása,
vagyis elkülönítésétől város gazda Balázs Ferencz által; és ugyan az ő vezetése alatt a fenn
meg jelenő helyek Tt. felügyelő Ferenczi János, Kapcza Lajos és Ferencz János képviselő
bizottmányi tagokkal együtt halmoztattak ki.
Székelyudvarhelyt 1873. augustus 7. Ezen fenn írt munkálat az alól írt Bizottság
által vitetett keresztül, – tudniillik Balázs Ferencz V. gazda, Ferencz János V. képviselő,
Ferenczi János határ fölügyelő, Kapcza Lajos biztosok. [16 oldal; sorszám 2174/873.]
Székelyudvarhely határának földrajzi nevei a métális levélből:
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Az alsó határban, dűlő Budváralya felső végibe
Dűlő Csicser alya: Plébánia birtok; Szájdel János helye végiig; Szájdel János úr
földje mellett.
Dűlő Nagy oldal alya: Matskási József és Szász Ferencz szénafüve szélyibe; Török
Sámuelné földje; Ilyés Ferencz földje.
Dűlő Nagyaratás a közepső Határban: Szabó József földjétől; Szabó György földje
szegig; Hikmondné földje bozótjába; Kapcza János utóda földje végibe; Balázs Ferencz
földje bütünél fel; Kovács Mihály földje alsó külső végibe; Zakor Gergelyné földje
szegig; Zakorné földje külső bütüibe; Nagy András földje vége; Árvát Nagyfiak helye alsó
végibe; Boér Imrénő kaszálója és Boér családé; Szeghalom az út emellett; Nagyfiak helye
külső szegin.
Dűlő Bükkeleje: Boér Józsefné helye felső végétől kezdve; Fodor Károly földjénél
béfelé; Kassai János földje alsó szeginél; Czikmántori földje alsó végire szegletesen;
Czikmántori Ferencz helye felső végibe; Zakariás Miklós helye alsó végibe; Balázsi
József helye felső külső szeginél.
Dűlő Nagyszeg alya: Nagyszeg erdején belül a Tolvaly úr földje végibe; Katona
János földjébe; Szabó Bálint földjébe; Daróczi Károly földje véginél; Tolvaly úr kertére
be; Pál János helye mellett a Veisz féle helyig; Veisz féle hely mellett; Szájdel János
helyin kezdve, mely most Matskási József tulajdona; Szájdel helye felől, mint szeghalom;
Sándor János kertye végső részin.
Dűlő Csere Nagyszeg: Nagyszeg patakánál a Zakariások kertyek felső végihez a
patak martyán; Zakariások kertye véginél; Boér Józsefnő kertye mellett a Nagyszegbe.
Dűlő Csere alya: A Csere alatt a Simó Ferencznő alsó kapuzábéjához; Boér János
kertye szegihez; Bálint Ferencznő helye alsó végibe; a R. Cath. Ispotály helyére lépve; az
ispotály also külső szegibe, szeghalom; az ispotály helye felső és a Péter Lajos kertye alsó
szegibe; Ferenczi fiak kertye végénél.
Ferenczi Fiak kertye körül a Falbükkbe; Péter Lajos kertye mellett a Falbükkbe;
Kapcza Albert kertjénél kezdve; Kapcza Albert és a Szájdel János kertye között.
Dűlő Ilyés Parlaga: Szőcs Antallnő kertyére; Kovács Sándor úr kertjéig; Kiss
Mihály kertye szegire; Kiss Mihály kertye felső és a Tibád József kertye alsó végibe össze
ütközőleg; Tibád József kertyétől kezdve az Ilyés Parlagán; Tibád zavarája alsó szegibe; a
Tibád és Sándor József közkertyek szegire; Balázsi József kertye felső végibe a Balázs
Ferencz köz kertyeszegire; Boér Józsefné közkertye végibe.
Közép Erdő dűlőben: Boér Józsefné kertye szegitől a Mészárosné kertye szegire; a
plébánia kertye végibe; Boér Imréné helye szegire ütközve.
Záldok dűlőben: Boér Imréné kertye délkeleti részén a Kovács György kertye
végibe; Kovács György kertye végibe a kapu sarkához a Szájdel János kertyébe ütközve;
Szájdel kert mellett; Szájdel János kertye végibe a Daróczi fiak kertyekkel össze ütközve;
Darócziak kertyek végitől kezdve; Péter Lajos kertyére lépve; Szájdel kertye végibe a
Szemeriai Lajos úr kertyével össze ütközőleg; Szemeriai úr kertye végéig a Daroczi
Antalnő helyekbe ütközőleg; Darócziné földje végéig a Cimbalmas Ferencz földjébe
ütközve; Cimbalmas Ferencz földje belső végéig.
Sz.Udvarhely,1873.augustus 7.
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Kuhar oldala kihalmozásának folytatása (Felső Kuhar, a Cserehát felől való részin):
a Kuharnak a határa a város felől eső részénél a barátok kertye; Barátok kertye szegire;
Gyepün kívül; Város földje felső belső szegibe; Szőcs Pál János és Kovács Sándor urak
borozdájok véginél; Nagy András, Boér János, és a város földök végibe; Nagy András
borozdáján és a ref. ecclesia földje alsó végéig; A ref. ecclesia földje végén a hegy ormán;
Szász Ferencznő földje bütüibe; Kállai András földje alsó külső végibe.
Közepső Kuhar a Cserehát felől való részin: Barkoczi Ferenc földje; Szabó Endre
utódai földjökbe; Kovács Sándor úr földje borozdájába; Nagy Lajos úr borozdájába;
Kassai Sámuel úr földje végibe; Alsó Kuhar a Cserehát felől alsó szélyin; az ev. ref.
ecclesia földje végibe; Tályán Antal földje; a cath. plébánia legelője; a fekete víztől egy öl
távolságra felfelé; a fekete víztől le a Boér Imréné földjéig a patak a határa.
Alsó Kuhar a Nagylok felől: Boér Imrénő földje alsó felső végibe; Boér Imrénő és
Bencze János földjök között; Bencze János és Orbán János földjük között; az alsó Kuhar
felső végibe; az Orbán János felső végibe.
Közepső Kuhar a Nagylok felől: A közepső Kuhar alsó sorkára az Orbán János
földje mellé; Bálint Ferencz utódai földje végibe; Bálint utódai földje külső felső szegire,
a patakra be.
Felső Kuhar a Nagylok felől: A felső Kuhar alsó sorkára a Kállai András földje
mellé; Asztalos Sándor földje alsó külső végibe.
Sz.Udvarhelyt,1873.october 26-án.

3. Székely Udvarhely város Ellenőrzési kiszámítása.
A város belsőségének és határának területi adatait tünteti fel.
A dűlőnkénti összesítés eredményei:
Belsőség 169 hold 1277 négyszögöl; Várkert 51 hold 231 nöl; Siménlok 48 hold
1122 nöl; Kislok 22 hold 966 nöl; Szászoktábora 103 hold 1132 nöl; Cseplesz 80 hold
1276 nöl; Paprakotya 171 hold 509 nöl; Verőfény 124 hold 72 nöl;Csalóka 90 hold 824
nöl; Szőlőalja 8 hold 920 nöl; Lókert 31 hold 112 nöl; Köveshágó 25 hold 56
nöl; Puszta 71 hold 1556 nöl; Kánás 41 hold 862 nöl; Nagyszeg 47 hold 1322
nöl; Illyéspallaga 30 hold 1124 nöl; Morum 56 hold 908 nöl; Kerekcsere 28 hold 168
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nöl; Bükkeleje 80 hold 840 nöl;Nagyaratás 71 hold 1452 nöl; Cserehát 27 hold 450
nöl; Nagyszeg 250 hold 1235 nöl; Nagyoldal113 hold 1064 nöl; Nagylok 71 hold 1248
nöl; Borsai rét 104 hold 736 nöl; Csicseralja 172 hold 1138 nöl; Budváralja 141 hold 370
nöl; Sósrét 36 hold 816 nöl.
Székelyudvarhely város tagosítandó határrészének összesítése (a Belsőség és a 27
fődűlő együttesen): 2274 hold és 1436 négyszögöl volt.
Székelyudvarhely legújabb közigazgatási határát, annak pontos helyrajzi leírását, a
határvonal futását 1971- ben állapították meg a szomszédos falvakkal közösen. A 12. sz.
(1969) törvény előírásai szerint tüntetik fel a mai határjeleket, azok helyét és ismertető
jeleit, a szomszédos területek földhasznosítási módját, a határpontokat összekötő vonalak
irányát, fordulási szögét, égtáját, a határvonal alakját, valamint a határhalmok közti
távolságot. A 45 határjel által kijelölt határ hossza 40.037 méter. A város négy községgel,
azok tizennégy falujával határos. ÉszakonOroszhegy községgel (Székelyszenttamás,
Tibód, Székelyszentkirály falvak), majd Fenyéd és Máréfalva községekkel,
keleten Homoródszentmárton községgel (Gyepes és Homoródremete falvakkal), délen és
nyugaton Felsőboldogfalva peremközséggel (Patakfalva, Árvátfalva, Felsőboldogfalva,
Bikafalva, Hodgya, Farcád és Székelylengyelfalva) határos. Ma úgy tűnik, hogy a város
belterülete a határ délnyugati részét üli meg, szorosan a Nagy-Küküllő partjaihoz
igazodva. A város határának, azaz külterületének hosszmérete, hosszanti átmérője 12,3
km, szélessége pedig 6,2 km. A déli és a nyugati határvonal a leghosszabb (17.689 m),
majd Fenyéd és Máréfalva határa következik (11.229 m), Oroszhegy község határa zárja a
sort (5900 m).
dr. Vofkori László
L.Örökségünk 2007 4 sz.
A Hargita megye homoródalmási szócikkhez.
Kiss Károly
Bálint János és Batzó Rebeka Asszonytól zállogosított kender földről szólló
Contractus 1834-be. Mü alább írtak adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik,
mostaniaknak és ez után következendőknek, hogy ezen folljó1834 dik [sic!] oct.ber 31dik napján midőn volnánk itten H.Almáson a Nemzetes Bálint János Uram nemes lako
házánál, az hol is megjelenék mü előttünk írt Bálint János uram Feleségivel Batzó Rebeka
Asszonnyal, más részről ifjab Sándor György ő k e g y e l m e k k i k i s tevének illjen
egyezést és zállogos vásárt hogy t u d n i i l l i k n a g y szükségek lévén és
nyomoruságoktól kénszerítve minden Atya fiai és vérei meg kénálások után adának egy
akaratból Sándor György őkegyelmének egy darabocska kendör földet 24 az az huszon
négy magyar forintokér vagy huszon négy ezüst huszasokért, mellj kender föld vagyon
Bentző falva nevezetű helljen vicinusa egy felől az Kálmány István Jószága, felljül a
Gábor József kender földe, nagysága ennek a kender földnek hossza 16 öll Széljessége 7
öll törvényes öllel mérve, melj huszon négy ezüst huszasokat által is vevé Bálint János
Uram Feleségével Batzo Rebeka Asszonynyal és így Sándor György őkegyelmének
birodalmába hagyák az kender földet 20 az az husz Esztendeig hogy addig se magok se
más vér Attyok fia ki ne válthassa mivel mind meg voltak kénálva de gyengeségekbe és
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nyomorusságokba senki sem segéttet, még a Méltóságos Mihály János Ur is de a Mls. Ur
is azt felelte hogy nincs módja hogy segélhessen hanem amig magoknak van az mihez
nyulhatnak addig ehhel meg nem halhatnak, mellj illjetén feleletyét a maga irásából mü is
szemeinkkel láttuk. Az husz esztendő eltelése után tartozik Sándor György is ki botsátani
törvényes üdőben olljan tiszta pénzért a milyent adot érte. Mellj fen írt egyezés és vásár
hogy mindenekben a fen meg írtak szerént lett s ment végben arról mü is bizonyittunk a
mü igazhitünk szerént és nevünk al írásával és szokott petsétünkel erősítve. Sándor János
és Bodor András Mind ketten Székellj Nemes Emberek.
A harmadik esetről készült záloglevél záradékában a felek igyekeznek kizárni a
távoli jövőben esetleg bekövetkezhető anyagi veszteségetis.
Alól irtak adjuk arról való Kötlevelünket hogy most folyamatba indult 1852-ik
Esztendő Január 12-én Homorod Almáson a Boér Dávid lakó Házánál létünkben ugyan
ide való most idősebb Kenyeres András Nőjével Gothárd Máriával bizonyos Házi környül
állások szükségitől kénszeritetvén egy kenderföldököt eladóvá tevék mely vagyon
Almásnak Karátsonfalva felé forduló mezeibe Bot teleke nevű helybe egy felől osztályos
vér Nagyob Kenyeres János más felől a reajáró szénafűvek szomszédságába, egy véka
féreje föld, melyért Boér Dávid a megirt Kenyeres Andrásnak és Nőjének az […]
Szükségeik pótlására adának Nőjével Rigó Rebekával készen megolvasva 25. Huszonöt
váltó magyar forintot melyeket egyszersmind Kenyeres András és Nője Gothárd Mári
kezekre vévén a körül szomszédosított kend e r f ö l d e t B o é r Dávidnak s Nőjének ugy
maradváinak békességes birtokokba bocsáták, annyi meg egyezéssel hogy mikor vagy az
el adó Kenyeres Andrásnak vagy maradvájának a visza váltásra módjok lejend ha akkor a
föld trágyáson találtatnék míg a trágyázásnak háromszori hasznát évenként ki nem veszi
nem tartozik ki bocsátani, különböző esetbe ha vagy az eladó vagy gyermekei, vagy vérei
le tehetik a 25 forintot, akkor járó tiszta folyó pénzbe, tartozzék vissza botsátani mind
tulajdonát. Mely zállogos vásár egyezés a megirtak szerént levén, aról ezen renden és al
írásunk s petsétünk erőssége alatt a mü igaz hitünk szerént bizonyitunk az írt időben,
napon és helyen. Bencő Mihálly mp Rigó János mp
Oláh Sándor
L.Örökségünk 2007 4 sz.

A székelyudvarhely szócikkhe
Székely-Udvarhely rendezett tanácsú város szabályrendeletei 1875–1896. SzékelyUdvarhelyt, 1897. 237–244.
Székely-Udvarhely rendezett tanácsú város piaci helypénz díjszabályzata.
I.
A gyalogosok számára.
(A jegyzék tétele naponként fizetendő.)
1. A vásárra hozott vagy hajtott minden darab szarvasmarha, és pedig bika, ökör,
tehén, tulok tinó, ló, öszvér és szamár után – 6 kr.
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2. Szopó borjú és sertés darabja után – 4
3. Juh és kecske darabja után – 3
4. Bárány és gidó darabja után – 2
5. Szopó vagy verőmalac darabja után – 2
6. Őz vagy ehhez hasonló nagyságú másféle vad és nyúl darabja után – 5
7. Pulyka és lúd darabja után – 2
8. Kisebb majorság, mint kakas, tyúk, kappan, csirke, réce stb. darabja után – 1
9. Bármiféle szárnyas vad darabja után – 2
10. Ökör, tehén, bival1 vagy lóbőrök darabja után – 5
11. Minden apróbb marhabőr darabjáért – 2
12. Medve vagy farkasbőr darabjáért – 10
13. Róka, vadmacska, borz, görény vagy őzbőr darabjáért – 3
14. Hiuz, nyest vagy vidrabőr darabjáért – 10
15. Minden másféle vadállat bőr darabjáért – 2
16. Csergéért darabonként – 3
17. Lópokrócért – 1
18. Gyapjú darabonként – 1
19. Minden 10 drb. tojás után (azon alól vámmentes) – 1
20. Egy kalangya len vagy kender után – 2
21. Minden 18 kilogramm (vagy kompona2) túró után – 10
22. Egy gyalog kötélárustól – 2
23. Friss halak, csigák, békák és rákokért – 1
24. Kucséberek3, déli gyümölcskereskedők, ha áruikat a piacon kirakják – 10
25. Háton hozott seprűért – 1
26. Minden zöldséget hozó egy személytől – 2
27. Gabonanemüt, lencsét,borsót,paszulyt,pityókát4 gyalog hozó egy személytől – 1
28. Tejet, tejfelt, tehéntúrót és vajat hozó egy személytől – 2
29. Gyalog hozott kéreg után – 1
30. Lenmag, tökmag vagy bükkmakkolaj árulóktól – 2
31. Háton vagy kézen hozott hagymáért – 2
32. Ócska fehérnemű árusoktól – 4
33. Vászon árusoktól – 10
34. Szalma- vagy taplókalap5 árusoktól – 2
35. Gyalog szita- vagy rostaárusoktól – 3
36. Szotyor- és kosárárusoktól – 2
37. Harisnya- vagy zekeposztó6 árusoktól végenként – 10
38. Falusi szőttes árusoktól – 15
39. Falusi készruha árusoktól – 6
40. Falusi csizmavasalóktól – 5
41. Hárfások, éneklők, kintornások, sátornélküli komédiások – 10
42. Hátukon képeket hordozó árusoktól – 2
43. Drótosoktól, ha kirakodnak – 5
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44. Kosár, gereblye, dagasztószékláb, lapító, tekenő, lapát, csizmadiaszék,
szalmából- vagy nádból készített lábszőnyegek, fa- és vasvillák, fejszék, láncok, sarlók,
egyéb aprófa és vaskészítményeket gyalog elárusítóktól – 2
45. Házalók, ki áruikat, úgymint: fehérneműt, ruhát, szőnyeget, szemüveget és más
egyéb apróságot is ide értve, ha áruikat a piacon kirakják, fizetnek – 30
46. Szurok, fenyőmag, gombák árusaitól – 1
47. Gyalog hozott gyümölcs után, ide értve a diót és mogyorót is – 3
48. Egy liter ordáért7 – 1
II.
A lóháton vagy kézi szekérrel és szánnal való forgalom számára.
(A jegyzék tétele naponként fizetendő.)
1. Egy üveggel megrakott lóért vagy szekérrel egyes fogatba – 8 kr.
2. Dézsákkal, abronccsal, fahajjal megrakott lóért vagy egyes fogatú szekér – 4
3. Ronggyal, seprűkkel vagy kisebb faárukkal megrakott szekérért – 4
4. Kis, gyalog szekérrel hozott hagymáért – 8
5. Lóháton hozni szokott gabona vagy gyümölcsért – 3
6. Szombatfalvi vagy homoródi gyalogborvizes8 szekér után – 2
Jegyzet. Ha az I. tétel 2-22. sorszámai alatt megnevezett tárgyak lóháton, kézi szekéren,
kézi szánnal avagy szekérrel hozatnak be, az I. osztályú tételek alá esnek, t. i. vámösszeg
minden darab után fizetendő.
III.
A szekérrel vagy szánnal való forgalom számára.
(A jegyzék tétele naponként fizetendő.)
1. Egy gabonás szekértől – 14 kr.
2. Egy szekér szénától – 10
3. Egy deszkát, zsindelyt vagy lécet hozó szekértől – 14
4. Egy boronafákat hozó szekértől – 10
5. Cserefa gerendát hozó szekértől – 14
6. Faragott, metszett fát hozó és gazdasági eszközfát hozó szekértől – 12
7. Hagymát hozó szekértől – 24
8. A piacra, a szekérről elárulás végett hozott borért 10 literenként – 7
9. Minden sertés után járó aprólékok, u. m. háj, sonka, oldalos, stb. szekérről – 14
10. Ablak- és üvegárusoktól, akik sátor nélkül árulnak szekérről vagy földön
szalmáról – 6
11. Vas- vagy ércárusoktól – 39
12. Minden szekér vetemény, jelesen káposzta, murok9, pityóka, zeller, stb. – 19
13. Szekérrel hozott gyümölcs után – 10
14. Egy szekér mész után – 10
15. Egy szekér kő után – 7
16. Egy szekér föveny után – 1
17. Egy szekér dinnye után – 24
18. Egy szekér tök után – 10
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19. Hordók-, kádakkal megrakott szekér után – 24
20.Egy csebrekkel, kártyákkal10, 10 és 20 literes száraz tárgy mérő edényekkel,
teknőkkel, fatállal vagy dézsákkal megrakott szekér után – 14
21.Egy fuszulykakarókkal11, fedélcsatornával, szekéroldallal, lajtorjával12 vagy
úgynevezett oláhfalvi13 kicsi székekkel megrakott szekér után – 14
22.Kerékkel, ekével, avagy szekérnek és ekének más alkatrészeivel megrakott
szekér után-14
23. A kik egy fedetlen szekeret árulnak, darabonként fizetnek előfogat nélkül – 20
24. Egy fedett szekérért – 40
25. Egy eladás végett behozott szánért – 15
26. Egy erdőlő szánért vagy szuszékért14 – 6
27. Egy kisebb kézi szánért – 1
28. Egy szekérért, ha fehérneművel, szekérkassal vagy más kosárra, lisztszitával,
fenkő, gyapjú-fűsükkel, malomkővel, szotyorral, skatulyával, üveggel van terhelve – 24
29. Egy szekér szalma- vagy zsuppért – 9
30. Egy szekérért, ha hüvelyes veteménnyel, olajmaggal terhelt – 19
31. Egy szekér savanyúvíz után – 14
32. Egy szekér fa vagy kőszén után – 10
33. Egy szekér tört vagy töretlen cserfa, vagy fenyőfahaj után – 14
34. Egy szekér kéreg után – 14
35. Szita- vagy rostaárusoktól, ha szekéren hozzák – 39
36. Egy szekér gyékény után – 39
37. Kicsinyben elárusítandó száraz szalonnáért darabonként, ha piacra kirakatik –
39
38. Nyersen elárusítandó szalonnáért darabonként, ha a piacra kirakatik – 34
39. Minden egy liter zsír után, ha a piacra kirakatik – 1
40. Egy szekér tégla vagy cserép után – 5
41. Egy nagy cseber mézért – 16
42. Egy kis cseber mézért – 10
43. Egy zsák hamu után – 1
44. Egy zsák műmalmi lisztért – 5
45. Egy zsák korpás lisztért – 3
46. Egy zsák korpáért – 1
47. Csere- vagy bükkmakk után zsákonként – 2
48. Egy zsák egerfabogyó után – 1
49. Minden hordó kátrány (szekérkenő) után – 14
50. Faggyúgyertyáért egy kilogrammonként – 1
51. Olvasztott faggyú után egy kilogrammonként – 1
52. Egy kilogramm viasz után – 2
53. Ötven dekagramm viasz után – 1
IV.
Kereskedők és iparosok számára.
(A jegyzék tétele naponként fizetendő.)
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1. Egy vásárlóbódéért (sátor) akár ponyvából, akár deszkából, akár vegyesen
ponyva és deszkából állíttatik fel, ruhakereskedők, díszárusok, pipere és rőfárú
kereskedők, gyolcs, üveg és porcellán áru kereskedők, posztósok, arany- és ezüst
művesek, ékszerészek, szatócsok, ezek közé értve a tótokat is, a sátor hosszúságának
minden métere után fizetnek – 40 kr.
2. Szíjgyártók, cipészek, csizmadiák, szűcsök, sapkakészítők, selyemkalap árusok,
esztergályosok, takácsok, kefekötők, kötött felső vagy harisnyakötők, fehérnemű árukkal
kereskedők, flanel árusok, kötélverők, könyvkötők, lakatosok, órások, kesztyűkészítők,
réz-, aranyöntők fizetnek sátranként 2 méter hosszúságig – 50 kr.
3. Minden méter többlet után – 30 kr.
4. Talpvágó tímárok, kik a talpbőröket szétdarabolva árulják, fizetnek asztalaik után
– 60
5. Kik nem vágott talpbőr és más cserzett bőröket árulnak – 50
6. Gyapot len, kender és festett fonalat árulók, sátraik hosszának minden métere
után fizetnek – 30
7. Gyékényen vagy földön árulók – 35
8. Rizs, árpa, köles vagy zsemlyekása árulók – 35
9. Pogácsások, cukrászok sátraik vagy áruasztalaik után – 35
10. Az asztalosok fizetnek – 30
11. Szűrszabók – 40
12. Mázas edényt áruló fazakasok – 35
13. Korondi vagy mázatlan fazakasok – 6
14. Pléhesek, üstgyártók, vasfűtő15 árusok – 35
15. Idegen hentesek egy tőke után – 35
16. Kés, sarló, csengettyű, vasvilla, lánc és fejsze árusok, ha asztal mellett árulnak –
10
17. Köszörűs, fenkő16 és fésű árusok s ollófenők, ha asztal mellett árulnak – 10
18. Óraárusok és közönséges kalapárusok – 35
19. Képárusok, ha kirakódnak – 15
20. Látszerészek (optikusok) – 35
21. Marha- és gyapjúfüsű árusok – 35
22. Betűmetszők – 15
23. Sóshal árusok – 10
24.Panoráma, állatsereglet birtokosok, műlovasok, kötéltáncosok, körjátékosok17
(ringspiel) stb. akár községi, akár magántelken állíttatnak fel, sátraik hosszúságának
minden méteréért fizetnek az előadás napján – 15
25. Arany és ezüstművesek, ékszer- és díszárusok, ha nem sátorban, hanem asztalon
árulnak, egy-egy asztal után – 40
26. Oly árusok, kik a nyers vagy szárított bőröket kötésenként árulják, minden kötés
után – 10
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V.
Városi árusok heti és országos vásárok alkalmával piaci helypénz díjmentesek.
Székely-Udvarhely rendezett tanácsú város képviselő testületének 1893. évi április
hó 29-ik napján tartott I-ső rendes közgyűléséből.
Gálffy Endre, főjegyző, Kassay F. Ignác, polgármester.
Jóváhagyom:
Budapesten, 1894. évi június hó 23-án.
A miniszter helyett: Kemény, államtitkár.
Jegyzetek:
1. bivaly
2. Egy fejősjuh után, egy fejési idényre a jószág tulajdonosának a juhásztól járó,
legelőtől és egyezségtől függően változó túrómennyiség. Más jelentése: keményfából
faragott, felfüggeszthető, kétkarú mérleg.
3. Vásárokat, vendéglőket járó árus, aki számokkal sorshúzást rendez, a nyertes
csekély jutalmat, déligyümölcsöt, cukorkát, legyezőt nyert.
4. burgonya
5. Fákon növő gomba, tűzgyújtáshoz, vérzéscsillapításra használták, taplósapka és
kisebb dísztárgyak készültek belőle.
6. Harisnya: archaikus szabású, szűk szárú nadrág, a szabadrendűek zsinórozva
viselték. Zeke: hosszú, kabátszerű felsőruha.
7. A juhtej savójának forralásakor keletkező tejtermék.
8. A szejkefürdői és homoródfürdői ásványvizeket folyamatosan, jellegzetes
máztalan cserépkorsókban vagy üvegpalackokban, bivaly vontatta szekérrel szállították a
városba. Gyalogszekér: ember vontatta, kétkerekű, kisebb terhek vontatására szolgáló
jármű.
9. sárgarépa
10. faedény
11. Vagy paszulykaró, földbe szúrt farúd, melyre felfuthat a bab indája.
12. létrával
13. Szentegyháza és Kápolnásfalu, a Hargita magas fennsíkján települt, a múltban
kiváltságos testvér-települések.
14. Faragott bükkfa deszkákból összeállított, nagyméretű gabonatároló.
15. vaskályha
16. fenőkő
17. körhintások
Zepeczaner Jenő
Nagyon értékes örökségi dokumentum, amiből megtudjuk,hogy mit adtak el
és vásároltak Székelyudvarhely piacán, az 1800-as évek végén. Mire volt szüksége az
itteni lakosságnak, és mit tudott értékesíteni? Nagyon –nagyon érdemes lenne
áttanulmányozni és következtetéseket levonni. Pl. nagyon értékes a faragott bükkfa
deszkákból összeállított, nagyméretű gabonatároló, a rizs, árpa, köles vagy
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zsemlyekása árulók, szíjgyártók, cipészek, csizmadiák, szűcsök, sapkakészítők,
selyemkalap árusok, esztergályosok, takácsok, kefekötők, kötött felső vagy
harisnyakötők, fehérnemű árukkal kereskedők, flanel árusok, kötélverők,
könyvkötők, lakatosok, órások, kesztyűkészítők, réz-, aranyöntők, kerékkel, ekével,
avagy szekérnek és ekének más alkatrészeivel megrakott szekér, szekérdinnye,szekér
tök,a szekérről eladás végett hozott borért 10 literenként, a vásárra hozott vagy
hajtott minden darab szarvasmarha, és pedig bika, ökör, tehén, tulok tinó, ló, öszvér
és szamár, őz vagy ehhez hasonló nagyságú másféle vad és nyúl,medve vagy
farkasbőr, róka, vadmacska, borz, görény vagy őzbőr ,hiuz, nyest vagy vidrabőr,
minden másféle vadállat bőr , szekér vetemény, jelesen káposzta, murok, pityóka,
zeller, szekérrel hozott gyümölcs, műmalmi liszt, korpás liszt és nagyon sok más .
Nagyon meglepő a részletes felsorolás és az áru sokasága.
Kiss Károly
Segítség megísmerni az Enyed környéki szőlészetet és borászatot.
VITA ZSIGMOND A NÉPI SZŐLŐMŰVELÉS HAGYOMÁNYAI
NAGYENYED VIDÉKÉN
A Maros mentén Felvinctől és főleg Miriszlótól dél felé Nagyenyed és Csombord
környékén, valamint a Maros völgyében Tövis, Gyulafehérvár felé, egészen Alvincig
Erdélynek egyik legismertebb és méltán leghíresebb borvidéke húzódik. Ide tartozik
Tövistől délre, ahol a Maros völgye kiöblösödik, közvetlenül a hegyek alján, Krakkó,
Magyarigen és Sárd vidéke is, amelyet régebbi földrajzi munkáink Erdélyi Hegyaljának
neveznek, de ez az elnevezés borászati szempontból utóbb az egész vidékre kiterjedt.
1, A régi Aranyos menti szőlővidék ennek folytatása észak felé, de szőlőinek és
borainak egészen más a minősége. E vidékhez tartozik Enyed környékén Miriszló,
Csombord, Bagó, Magyarlapád, Bece, Vadverem, Asszonynépe, továbbá
Marosszentkirály és Tompaháza is, ahol a déli, délkeleti vagy délnyugati domboldalakon
évszázadok óta folyik a szőlő hagyományos, karikás művelési módja. A szőlőművelés ősi
hagyományait még ma is többfelé őrzik a római provincia korából maradt kősajtó alapok
meg a szőlőfürtös, szőlőleveles régi kőfaragványok, a szőlőknek a középkorban való
fennmaradását és gazdasági jelentőségét pedig számos régi oklevelünk igazolja (pl.
Miriszlón 1381. IX. 15). Az erdélyi szőlőműveléssel kapcsolatos eszközök nevét, a borok
jellegére és színére vonatkozó legfontosabb szavakat megtaláljuk Pápai Páriz Ferenc
1708-ban Lőcsén kiadott latin—magyar, magyar—latin szótárában, a szőlőmunkálatokról
pedig egypár fontos adatot őriznek a XVIII. századi naplók, följegyzések, így például
Szaniszló Zsigmond tordai birtokos naplója (1682—1711).
2, Eszerint a szőlőmunkákat általában csak április 15-e körül kezdték el, 15—20
között elvégezték a karóztatást és a hajtást (karikázás), ezt követte május 10—20 között az
első, július elején pedig a második kapálás. Harmadik kapálásról nem olvashatunk
ezekben a feljegyzésekben. Június 25-e körül elvégezték a levelezést, és szüret után,
november elején, az utolsó metszéssel befejezték a szőlőmunkát. Nagy vonalakban így
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folytatta a szőlőművelést nemcsak az aranyosszéki, hanem a Maros-menti falusi
szőlősgazda még a XIX. században is, habár akkor már jó gazdasági szakmunkák jelentek
meg. Az erdélyi szőlőművelésre jellegzetes karikás szőlőművelést és a szőlőművelés régi
eszközeit azonban ezekből a feljegyzésekből nem ismerhetjük meg; ezekről régi néprajzi
munkáink sem szólnak.
Az 1940-es és 50-es években megpróbáltuk ezért Miriszlón, Gombáson,
Csombordon, Bagóban, Magyarlapádon a legöregebb szőlősgazdák és vincellérek
elbeszélése nyomán leírni azt a népi szőlőművelést, amely ezen a vidéken a múlt század
végén, az újabb telepítések előtt még általános volt, és csak lassan, fokozatosan fejlődött a
környék nagyobb szőlőgazdaságai, egy-egy tehetősebb, haladó szellemű gazda
példaadása, az enyedi vincellériskola tanítása, gazdasági tanfo- lyamok - [Erdélyi Magyar
Adatbank] 52, előadások nyomán. Mindezekhez járult 1900 után az enyedi Ambrosi és
Fischer gyümölcs- és szőlőoltványtelep is, ahol a csombordiak, szentkirályiak
megtanulták a szőlőoltást, az új, oltott szőlőfajták telepítését. Habár Morágyi István, az
enyedi vincellériskola igazgatója közvetlenül a filoxéra pusztítása után a Nagyenyedi
Gyümölcsészeti Egylet kétholdas kertjében már 1891-ben amerikai szőlőiskola létesítését
kezdeményezte,
3, és utasításokat adott a peronoszpóra elleni védekezésre, gépek beszerzésére, a
falusi nép még sokáig nem tartotta jövedelmezőnek a szőlőtelepítést, nem volt lehetősége
rá, hogy gépeket szerezzen be; kis szőlőjét tovább is a régi, hagyományos módon művelte.
Nem szakkönyvekből tanulta meg a szőlőmunkát, hanem egyik nemzedék a másiknak
adta át a tapasztalatait, és azokhoz esetleg még hozzátett valamit. A Bethlen Kollégium
miriszlói, a gombási Zeyk és a csombordi Kemény birtok mellett élő és ott is dolgozó
falusi gazdák közül az ügyesebbek hamarabb tanulták meg a gondosabb, igényesebb
szőlőművelést, mint azok, akik távolabb éltek vagy nem dolgoztak egyegy ilyen jól kezelt
mintagazdaságban. Régi tapasztalatból, általánosan tudták, hogy ,,a szőlő több meleget és
kevesebb vizet kíván, mint más plánta, ezért nékie legjobb hely a közép szerű hegyeknek
déli és napkeleti oldala, ahol a nap sokáig érhesse, azonban hátulról magasabb hegyek
által az északi hideg szelek és jégesős zivatarok ellen légyen megoltalmazva”.
Ezt írta 1832- ben Milotai Ferenc,
4, az egyik legkiválóbb erdélyi gazdasági szakember, és valóban Enyed környékén,
az egész Erdélyi Hegyalján ilyen fekvésű domboldalakra telepítették a szőlőt már ősidők
óta. A jó fekvés biztosította a szőlők beérését és a must édességét. Ugyanilyen fontosnak
tartották azonban a megfelelő talajviszonyokat is. Milotai Ferenc erre vonatkozólag Az
erdélyi gazda című munkájában ezt ajánlotta: ,,A szőlőnek legtermékenyebb földe a
mészszel, gránit vagy kovacs kőporonddal valamennyibe elegyes föld, továbbá az olyan
föld jobb a szőlőnek, mely porhanyóssága és alkotó részeinek tulajdonsága által az elemek
behatását könnyen magába veszi és a meleget sokáig megtartja.”
5, Ilyen meszes, agyagos, márgás, laza talaja van a miriszlói, lapádi, vadveremi,
becei szőlőhegyeknek is. Ezt tapasztalatból tudták a szőlősgazdák, nem könyvből tanulták,
és hamar észrevették, hogy ha a szőlőt nem megfelelő helyre telepítik, akkor nem terem,
és hamar kipusztul. Egy idős lapádi ember azonban érdeklődésünkre csak azt mondta:
„Van fekete, van sárga föld is, van homokos is.” Mindegyik jó lehet a szőlőnek, ha
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megfelelő a fekvése és jó az időjárás. Az időjárásra vonatkozó tapasztalatokat pedig
tömören így foglalták össze Miriszlón: „Van káposzta-esztendő és van szőlő-esztendő.”
A szőlő, a méh és a juh ugyanis nem szereti az esőt: melegre van szüksége. Enyed
környékének, a Hegyaljának kedvező fekvése mellett jó talajviszonya és többnyire enyhe
időjárása is hozzájárult ahhoz, hogy itt a nép általánosan foglalkozott a szőlőműveléssel;
gyermekkorától kezdve [Erdélyi Magyar Adatbank] 53 szinte mindenki részt vett abban s
idővel minden csínját-bínját megtanulhatta. Ez kihatott a vidék gazdasági életére, az
enyedi és falusi kisiparra (kádárok, kovácsok stb.) is.
6, A Maros-menti (egykor Alsó-Fehér megyei) szőlők területéről és erdélyi
jelentőségéről beszédes tanúság az 1895. évi statisztikai összeírás egypár adata. Ez évben
a megyében 7089 kat. holdat tett ki a beültetett szőlőterület. Ugyanakkor Kis-Küküllő
megyében 7975, NagyKüküllőben 6038, Szeben megyében 3661 hold szőlőterület van.
Ebben az évben a filoxéra az erdélyi szőlőknek már több mint 10%-át kipusztította.
Azoknak egy része parlagon maradt, sok helyt kukoricával ültették be az egykori szőlőket,
és az új szőlőtelepítések csak az 1900-as években kezdődtek el. A minket közelebbről
érdeklő nagyenyedi járásban 1895-ben 1260 kat. holdat tett ki a szőlőterület (1901-ben
1322,3 kat. hold), ebből Nagyenyed 172, Csombord 69, Miriszló 54, Gombás 23,
Magyarlapád 65, Bagó 99, Vadverem 41 kat. holdat számlált, általában jóval kevesebbet,
mint egy-egy Magyarigen környéki község. A fenti területből helyenként 15—20—25
holdat tett ki egy-egy nagyobb, mintaszerűen kezelt szőlőgazdaság, és így a falusiak kezén
a kedvező hegyoldalakon csak egészen kis szőlőterületek lehettek. A falusi gazdaságok
felszerelése kezdetleges volt, egy-egy szorgalmas gazda, mint például Miriszlón Hari
János valósággal úttörő munkát végzett, és az 1910— 20-as években sor kerülhetett gyári
sajtók és permetező gépek beszerzésére. Habár a régi, népi szőlőművelés
7, egyszerű volt és jóval kevesebb munkát kívánt, mint a mai, mégis szinte egész
éven át adott valami dolgot a gondos szőlősgazdának. A szőlőművelés első lépése a szőlő
ültetése, telepítése. Ehhez nem volt föltétlenül szükséges a föld megforgatása, hanem
egyszerűen felszántották vagy csak egy ásónyomnyira ásták fel. „Csináltak az emberek
egy lyukat az ásóval, nem forgatták meg a földet” — mondta Lapádon Sipos Ferenc. „Ha
volt egy jó tő szőlő, csak bétettük egy cseppet a földbe, megtapodtuk és kihajtott. Két évre
rá termett.” Arra sem ügyeltek különösképpen, hogy rendibe, azaz sorba legyen ültetve.
„Csak úgy né, szerteszéjjel”, egymástól 1—1,20 m-es távolságra ültették, mint a kertben a
gyümölcsfát. Többnyire azonban nem ősszel ültettek gyökeres tövet, hanem inkább
tavasszal az előző nyáron kihajtott kb. 50 cm hosszú vesszőt, amelyet késejfának vagy
késajafának hívtak. Az ültetés egy T alakú, vashegyű és fanyelű furu (fúró) segítségével
történt, amellyel előzőleg a földbe lyukat fúrtak, majd „a késajfát odanyomtuk a földbe, és
az gyökeret eresztett” — mondja a lapádi ember. A késajfa négy-öt bogos (szemes)
vesszője főleg a meredek oldalakon vált be, ahol nagy volt a hőmérséklet ingadozása, mert
jól ellenállott a fagynak. „A vesszőt megvágták csapnak, az alsó bog mellett, számítottak
öt-hat bogot, fenn egy kissé hosszabb részt hagytak, úgy vágták le.” Ezt a vesszőt mélyen
beültették a földbe, úgy, hogy négy szem benn volt a földben, csak a felső szem volt
becsirkézve, vagyis mintegy két ujjnyi földet húztak reá védelmül. Csapnak hívták a
rövidebb, mindössze két-három szemre metszett vesszőt; a megnőtt, erős [Erdélyi Magyar
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Adatbank] 54 vesszőknek, amelyek majd termést hoznak, magfa volt a nevük. A
következő tavasszal az így elültetett késajfa kihajtott, és a harmadik évben teremni
kezdett. A szőlőszaporítás ilyen módja dugványozás néven ismeretes. Ezenkívül tavasszal
végezték a homlítást. Ez úgy történt, hogy egy jó erős vesszőt lehajtottak, egy árkot ástak
neki, és befedték földdel. Az így befedett vessző a bogoknál gyökeret vert; így pótolták a
hiányzó tőkéket. A második évben levágták a vesszőt a tőről, és így új tőkét nyertek. Az
ehhez hasonló szaporítási eljárás neve a szakirodalomban döntés vagy rokkantás.
Érdekesebb azonban számunkra az aranyosegerbegyi Szabó József magyarázata, aki még
pontosan emlékezett arra, hogy a múlt század végén — bizonyára nemcsak náluk —
hogyan fiatalították meg az elöregedett szőlőtőkéket. Ezeket kereken kikapálták, az apró
gyökereket lemetszették, és a tőkét a vén tőke mellé ásott új gödörbe nyomták. Földet
húztak rá, és így az a következő évben új hajtásokat hozott. Ez volt náluk a rokkantás, a
homlítást pedig húzásnak, bujtásnak, bujtatásnak vagy porbujtásnak mondták. A munka a
különböző vidékeken lényegében ugyanaz volt, de a népi nyelv találékonysága
megnyilatkozott a változatos és jellemző szókincsben és kifejezésekben. A filoxéra után
Dezső Miklós tanítása szerint zöld oltással kezdték pótolni a szőlőket. Lássuk most a
szőlőmunkákat az év elejétől kezdve. „Gyümölcsoltó Boldogasszonykor (március 25-én)
kezdődött a nyitás” — mondták Csombordon. Mihelyt a fagy felengedett, és dolgozni
lehetett, kivették a szőlőt a földből. Sokszor már József-naptól (március 19.) április
végéig, Szent György-napig (április 24.) folyt ez a munka, főleg kétágú vasvillával vagy
kapával. Miriszlón viszont — Szőke János szerint — csak április 7-én („Blagovestyén”),
vagyis a régi román Gyümölcsoltó Boldogasszony napján szedték ki a szőlőt. „Tavasszal
egyszerre nyitottak” — mondta Lapádon Sipos János. Kapával, kacorral hajtották el a
gyökereket, szakállakat, azután karóztak és megmetszették a szőlőt. Meghagyták a
magfákat, tovább két-három szemre metszett csapokat, és a jobb gazdák 1800 után, hogy a
termést biztosítsák, még 2—4 darab 40 cm-es ugarcsapot is hagytak, ahogy ezt az
uradalmi vincellérektől tanulták. A férfiak egyúttal kikarózták a szőlőt a karózó vassal
,amelyet a helyi cigánykovácsok (Miriszlón pl. Hiriza Péter), régebb pedig a torockóiak
készítettek. „A karózó vasnak van egy horga — mondta Szakács István csombordi
vincellér —, az meg van fogazva, hogy megfogja a karót. Fölköti az ember a talpára, aztán
benyomhatta a karót egy méterre is.” Legtöbbször kb. 2 m hosszú fűz- vagy akáckarót
használtak. Miriszlón a patak mentén minden szőlősgazda beültethetett egy darabot
magának fűzfával, és abból vághatott karót, A fűzfakarót a héjától megtakarították, így
sokáig tartott. Használtak ezenkívül fenyűcsapkarót és hántott akáckarót, amely 45—50
évig is eltartott. Más helyt azt mondták, hogy gyökerezni nem kellett, permetezésről szó
nem volt. „Odakötötte az ember az egészet kenderrel, kákával [Erdélyi Magyar Adatbank]
55 a karóhoz, azután nem válogattak, nem szedték le a hónaljakat, kacsokat.” A
kötözéshez a lányok és asszonyok Lapádon kákát használtak. „Olyan hátakkal vittünk ki
— mondta Sipos Ferenc —, hogy majd megszakadtunk.” Tavasz kezdetén, amikor a
rügyek megduzzadtak, a csombordiak, miriszlóiak azt mondták, hogy borsódzik a szőlő.
Amint kitavaszodott, elkezdték találgatni, hogy milyen termés várható. Ha korán
tavaszodott, és nem fagyott le a szőlő, akkor jó termést vártak. Ha a galagonya szépen
virágzott, akkor is azt mondták, hogy jó termés lesz a szőlőben. Ha a tavaszi metszéskor a
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szőlő erősen könnyezett, vagyis bőven folyt a leve, akkor szintén jó termést vártak.
Ilyenkor azonban a metszést végző munkásnak vigyáznia kellett, nehogy a könnyezés
megvakítsa a csapok szemeit, ne érje a szemeket. A szőlő nedvének gyógyító hatást
tulajdonítottak: néha pohárba is felfogták, és az öregek fájós szemüket kenték be vele.
Csombordon azt is mondták: „Jobb, ha nem nő nagyot a szőlő fája: ha kevesebbet nő, a
száraz nyár után következő évben jól terem.” A metszés és a kötözés után következett a
karikázás vagy hajtás. Lapádon két-három, sőt négy karikát is csináltak. Mivel ez sok
hajlongással, pepecseléssel jár, főleg asszonyok szokták végezni. Néha egy vesszőt
átvittek a másik karóra, alul megkötözték dróttal, így akarták a termést fokozni. Ezt
nevezték rigó pajónak (palló). Kötözéskor már a régi feljegyzések szerint is vigyázott a
munkás, hogy a nap a karikákat délelőtt egyik felől, délután másik felől érje, vagyis a
karikának rend1.Karózó vas, Gombás
2.Ugarló vagy ugarkapák, Gombás
3.Daraszoló kapák, Gombás [Erdélyi Magyar Adatbank] 56 szerint észak-déli
irányban állott a tengelye. A két karikát rendesen ∞-as alakban, a venyigét megropogtatva,
előbb felül a vállánál, azután kétfelé lehajtva kötik a karóhoz. A karikakötözéshez
fűzfavesszőt használtak; azt előbb megcsavarták és úgy kötötték a két venyigeszálat a
karóhoz, mert így nem ugrik ki. Április végén elkezdődött az ugarkapálás az ugarló vagy
ugarkapá- val .Ebben a munkában a férfiak és a nők már egyaránt részt vettek. Nem ástak,
hanem csak kapáltak, mert a meredek, palás hegyoldalról a víz könnyen leviszi a földet,
ha erősen fel van ásva. A kapákat Csombordon, Gombáson a cigánykovácstól vették,
Lapádon, Miriszlón inkább a torockói kapák használatára emlékeznek. Szőke János szerint
Miriszlón első ízben ilyen hegyes torockói kapákat használtak, amellyel mélyen
megkapálták a szőlőt, azután a széles, ovális formájú daraszoló kapával daraszolták; ezt
szintén a torockói kovácsok készítették. Amikor a kapa elkopott, azt mondták: „Visszük
nádalni a kapát a kovácshoz.” A kovács megnádalta: még egy akkora részt kovácsolt,
forrasztott hozzá, mint amekkora elvásott. Az ilyen kapát nevezték nádalt kapának. A
kapálás után az asszonyok végezték a gyomlálást, a szakirodalom szerint a zöldválogatást,
itt azonban csak azt mondták: „Meghánytuk a szőlőt.” A rossz vesszőt, amelyen nem
mutatkozott termés, lenyesték, a jókat pedig felkötötték. Amennyi magfa kellett —
rendszerint háromnégy —, azt meghagyták. Ekkor hagyták meg a húzásnak (homlításnak)
való vesszőt is. Régebben az enyedi vagy felvinci késesektől vásárolt kacorral metszették
a szőlőt, és Miriszlón az 1900-as években is azt tartották, hogy kacorral jobban lehet
metszeni, mint a helyi kovácsok által készített metszőollóval ,mert az hamar elromlott.
Varró János az 1910-es években még Enyeden vásárolt metszőollót használt. Turzai
Mihály szerint Gombáson régen nem is válogattak, nem gyomláltak, hanem a karikáról
kijött hajtásokat seprűbe kötötték. Ezt bizonyítja az a régi miriszlói mondás is, amelyet a
rosszul, sietve válogató és kötöző szőlőmunkásra napjainkban is mondanak: „Ölelem és
kötöm, mint a régiek.” Voltak, akik csak májusban végezték el a gyökerezést, amikor
elhúzták a földet a gyökérről és kacorral megborotválták. A gyomlálással vagy
válogatással együtt Lapádon a többi munkát is egyszerre végezték. „Amikor
meggyomláltuk, akkor el is csonkáztuk: a tetejét levágtuk, és többet nem volt vele bajunk
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metszésig.” Az öreg Turzai Mihály szerint Gombáson, amikor szalmaszínű volt,
visszacsonkázták, „jó magas embermagasságban”. Pedig volt még közben fontos munka:
a második kapálás. Ezt rendszerint július első két hetében, a gyomlálás és a csonkázás
közötti időben végezték el együtt. Ha nem volt esős az idő, és a szőlő nem volt gyomos,
akkor a harmadik kapálást régen el is hagyták, de az 1900-as években a jó gazdák már a
lágyszemre kapálást tartották a legfontosabbnak; ezt Szent István napja (augusztus 20.)
után kezdték el. Azután a szüretig nem mentek többet a szőlőbe, hanem jól elgereblyézték
a helyet, hogy látszanak a nyomok .- [Erdélyi Magyar Adatbank] 57 . Egerbegyen azt
mondják, hogy még négyszer is megkapálták a szőlőt a kukoricakapával, mert azt
tartották, hogy így a szemben csak egy mag lesz, a többi mind must. Mindez az időjárástól
is függött. Megjegyezzük, hogy az 1900-as években a falusi szőlőkben is elkezdték a
védekezést a peronoszpóra ellen, ezért egy nyírágseprűvel vagy meszelővel
megprecskelték a szőlőt bordói lével. Permetező gépeket csak az 1920-as években kezdtek
beszerezni. A régi vincellérek azt mondották, hogy a metszésre a kecskék és a szamarak
tanították meg az embereket Ázsiában, a permetezésre pedig a meszelő asszonyok
Franciaországban. Ilyenkor kezdődik el a szőlő őrzése. A falusi szőlők többnyire egy
hegyoldalon voltak, a nagybirtokok mellett (pl. Gombáson Felső-Szőlők, a Magurák-köze,
a Temetőknél). Ezek együttesen hegyközséget alkothattak a maguk íratlan törvényeivel.
Habár Enyeden a hegyközség hivatalos formában csak 1911-ben alakult meg,
tudjuk, hogy ennek megvoltak a régi hagyományai, ugyanis a város 1679-es „constitutioi”
már szigorúan szabályozták a szőlők gyepűjének rendben tartását.8 A hegyközség
általában a szőlők őrzésére és a szüretre vonatkozólag hozott határozatokat; ezeket
mindenkinek be kellett tartani. Felvincen a hegyközség szerződtette a pásztorokat; szüret
előtt megszabta, hogy melyik napon szabad a szőlőbe menni, és kijelölte a szüret
megkezdését. Itt a szüret első napját rendszerint vasárnapra tették, és azok kezdték el a
szüretet, akiknek nem volt saját fogatjuk. [Erdélyi Magyar Adatbank] 58 A szőlőtáblák
közé egy-egy barázda volt húzva, így „mindenki tudta, hogy eddig az enyém”. A barázda
egy sor szőlőt vesz fel, ott járnak be a szőlőbe. Az egész szőlőhegy mellett ment fel a
határút, amely galagonya- vagy kökénybokrokkal volt szegélyezve. Dűlőnként egy pásztor
őrizte a szőlőt, így például Gombáson három, Lapádon négy. „A falusiakét őrizte kettő, az
urakét kettő.” Ha hideg volt, a pásztor éjjelre egy gödörben venyigét égetett vagy
behúzódott a venyigével, szalmával födött kalibába. A szőlőt éjjel-nappal őrizni kellett.
Nappal a pásztor a madarak ellen nagy ostorral csattogtatott vagy a csergettyűt forgatta ,és
az erdő szélére rongyokat aggatott ki madárijesztőnek. Rendszerint kutyája is volt, sőt
Lapádon fegyvere is, hogy elijeszthesse a tolvajokat. Újévtől újévig a karót őrizte, mert
azt is ellophatták. Lapádon egy hold szőlő után egy vider must járt a pásztornak; máshol is
ehhez hasonló volt a fizetése. A községi elöljáróság vagy a hegyközség határozata alapján
rendszerint az enyedi vásár után, október 16-án kezdték el a szüretet. Akkor kikiáltották,
kidobolták, hogy mikor lesz a szüret, hogy mindenki készülhessen reá, szerezzen be
mindent, amire szüksége lesz. Az előkészülethez tartozott a hordók, kádak kiforrázása
szódás vízzel és kiöblítése hideg vízzel. Régebben diófalevelet vagy ürmöt is tettek a forró
vízbe, de általában nem kéneztek. A szüret nagy családi ünnepnek számított, amelyre az
egész rokonság összegyűlt. Már előző nap rotyogtatták a töltött káposztát disznóhússal,
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vagy levágtak egy juhot és birkapörköltet főztek. Ehhez Csombordon kis cipókat,
Gombáson malozsás fonott kalácsot, esetleg kürtőskalácsot is sütöttek. Lapádon este
juhtokányt ettek hagymával, a hegyre pedig szalonnát, túrót, hagymát és pálinkát vittek ki.
Az ivóvizet légelyben tartották; azzal vittek vizet a határba is, ha kapáltak. Miriszlón a
legények, leányok ünnepi ruhába öltözve vonultak ki a hegyre a szekérrel, a kádakkal
,csebrekkel és a kisebb szedőedényekkel együtt. A hordót vagy kádat otthon fehér
abrosszal terítették le, és azt kinn vették le róla, Aztán tréfálás, víg mókázás közben
elkezdődött a szedés kacorral. Sajtárokba, csebrekbe, fertályosba szedték a szőlőt, a
cseberből betöltötték az egyfenekű hordóba (Lapádon a fennállóba), ott
megcsomoszkolták, vagyis összeroncsolták egy háromágú meggyfából vagy
cseresznyefából készült csomoszkolóval vagy csumuszkolóval. Közben a pásztor
végigjárta a hegyet, lőtt egyet-egyet, és mindenütt megvendégelték. A szüret végén egypár
tőkét megmetszettek, hogy a jövő évben jó termés legyen. Lázár István azt is följegyezte,
hogy a szőlő négy sarkán a termésből a falu „tudós” emberével vagy asszonyával egy-egy
bogot köttettek, hogy jó termés legyen. Otthon az udvaron, hátul a színben kezdődött el a
taposás. A szekér két agyára (tengelyére) gerendákat fektettek, és erre kötöttek fel egy
20—25 vedres kerek taposó kádat. A nyomózsákba beraktak vagy 30 kg [Erdélyi Magyar
Adatbank] 59 Nagyenyed szőlőt. Az ilyen zsákot vastag kenderfonálból, ritkán szőtték. A
taposó ember lábát a nők először jól megmosták, azután kitáncolta a szőlőt: „a zsákon
szökdösött”. Ez volt a zsákolt must vagy a taposott must, amint Enyeden mondták. A
kádból egy lyukon át a csapaljába vagy egy cseberbe folyt a must, és azt kártyával
töltötték át a livőn vagy liun a hordóba. A gombásiak 5—600 literes hordókat használtak,
és ugyanilyen hordókat szereztek be az enyedi kádároktól az egész környéken. A
kártyákat, kisebb fenyőfaedényeket az enyedi vásáron vették a topánfalvi mokányoktól. A
kitaposott szőlőt, a malátát még lehetőleg ki kellett sajtolni; mindenik faluban volt egyegy régi bálványsajtó, amelynek kőalapját [Erdélyi Magyar Adatbank] 60 még
megtalálhatjuk a nagyobb szőlőkben. Ilyen hatalmas bálványsajtót láthattunk az 1940-es
években Felenyeden Fufezan Vasile udvarán, Felvincen a Nevelits-udvarban, a vadveremi
és bagói görögkeleti egyház bálványsajtóját pedig még napjainkban is használták és
dicsérték. Hasonló rendszerű olajsajtókat és tökmagsajtókat is sokfelé használtak.
Mindezeket vastag tölgyfagerendából faragták ki a felenyedi ácsok, faszegekkel állították
össze, s így több nemzedéken át jól kitartottak. Megemlítjük, hogy egy-egy régi uradalmi
szőlőben, így például Borosbenedeken, Müller Zoltán szőlőjében az egykori római
szőlősajtók szépen kifaragott kőlapjai is megmaradtak , mint az itteni szőlőművelés római
korának fontos tárgyi bizonyítékai. A fentiek után az ősi marosmenti sajtót az egerbegyi
elnevezések szerint írjuk le; ezek régen bizonyára általánosan ismertek voltak. A sajtókő
két vastag, közbül bevágott tölgyfagerendára volt fel- állítva. Ez volt az alap, amelynek
egyik végén volt a hátsó medve vagy sasfajárom , a másik végén pedig a talpra fölállított
és két kötéssel megerősített járom . A sajtókőbe betették a kast , abba töltötték a malátát.
Azt csomoszkolóval jól ledöngölték, azután beillesztették a kasba a fákat, és a tetejébe
föltették a papot. Erre nehezedett a medve : két ága átfogta az orsót vagy a srófot . Ugyan[Erdélyi Magyar Adatbank] 61 így volt kifaragva és beléillesztve a kődek , amelyet
kétfelől a medvéhez rögzítettek. A hajtórúddal két ember facsarta az orsót: körbe jártak
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vele, és így a medve nagy súllyal a papra ereszkedve kisajtolta a malátát. Az orsó egy
talpra volt téve, és a talpat kőnehezékkel erősítették meg, hogy ne mozogjon. A must a
kármentőbe folyt , de erre csak egy-egy nagyobb gazdaságnak, az eklézsiának vagy az
uradalomnak volt szüksége. Azután a mustot 3—4 literes kártyával. Alap, hátsó medve
vagy sasfajárom, talp, járom, kas, pap, medve, orsó vagy sróf, kődek, hajtórúd
fenyőfaedénnyel töltötték át a hordókba vagy egy-egy kisebb (10 vedres) átalagba.
Általában kis hordókat használtak, és azokat a tornácon vagy a ház mögött egy színben
helyezték el. Gombáson és Miriszlón ennél egyszerűbb szerkezetű, részben kézi munkával
készült sajtók is kerültek be a század elején Enyedre . Az egyiknek vasorsója és
vasfogantyúja volt, négy munkás járta körül, így nyomta le a békát és az alája helyezett
szappanfát a kosárban levő malátára. Amikor a szőlőt kisajtolták, „minden viderből vámot
vettek”, egy kupát; egy kupa (1,4 l) must ára Lapádon a század elején 15 krajcár volt.
Azután a kast szétszedték, kivették belőle a törkét, de általában nem főzték ki, hanem
„ráhányták a ganéra”. Mások egy részét hazavitték, szétmorzsolták egy kádban, vizet
öntöttek rá, úgy hagyták na- [Erdélyi Magyar Adatbank] 62 pokig, azután újra kitaposták,
és így csügert vagy fickóbort nyertek belőle. Ha a fickóbort megfőzték, akkor csügercibre
néven (Egerbegy) reggelire kenyérrel fogyasztották. A csügerből ecet is készült: három
napig egy cseberben tartották, azután vizet töltöttek rá, megecetesedett, s ezzel
savanyították az ételeket (Egerbegy). Kármentő, Régi fasajtó, Gombás A must
édességének fokát általában tojással mérték: a tojást bedobták a mustba, s ha a must
feldobta, azt mondták: „Jó a must.” Ilyenkor elégedett a gazda és háznépe. Ahol eladó bor
is volt a háznál, ott cégér gyanánt egy karóra kelkáposztát tűztek. A gyermekeknek még
szüret után is kedves hely volt a szőlőhegy: elmentek egy-egy fillinket keresni, kurkászni,
tallózni (Lapád) vagy tollászni (Felenyed). A felnőttek, főként a férfiak számára azonban
még hátramaradt egy munka: a kitermett venyige, a karika lemetszése, és a tél beállta előtt
a takarás, a szőlő befedése. A szőlő tövéhez előbb egy kis földet húztak, hogy azt feküdje
meg a tőke, azután a hegy irányában fölfelé fektették, és egynéhány kapa földdel befödték.
Az Enyed vidékén, valamint a Maros mentén kedvelt szőlőfajták elterjedéséhez
lényegesen hozzájárultak a Kollégium miriszlói gazdaságának tapasztalatai. Miriszlón a
falusi gazdaságokban elsősorban a következő négy kedveltebb fajta termett: a járdován, a
leányka vagy leányszöllő, a lámpor vagy királyszöllő és a kövér; ezekhez még a
Kollégium szőlőiskolájából jutottak hozzá a múlt században. Megemlítendő még a
szlamkamenka, a kecskecsecsű, a bőven termő, de gyenge minőségű hóvíz szőlő („olyan
piros volt, mint a rózsa, de a leve olyan, mint a hólé”), a rózsaszőlő, az ágas farka, a baras
(boros) szőlő és a muskatáj is, ez azonban csak újabban terjedt el. [Erdélyi Magyar
Adatbank] 63 A kedvelt szőlőfajták azonban nem mindenütt teremtek egyformán, s így
mindenkinek ki kellett tapasztalnia, hogy kis szőlőjében melyik fajta terem a legjobban.
Az eredményes szőlőművelés ezért mindig nemcsak nagy ügyességet, pontos munkát,
hanem változatos és gazdag gyakorlati tudást is kívánt a vidék lakosságától; így lehetett
nagy hatással gazdasági és társadalmi életére. Ha jó termés volt, akkor el lehetett tenni álló
szőlőnek, a gyermekek örömére, és novemberben inni lehetett a karcost, az új bort. A
miriszlói, gombási, csombordi és más szőlősgazdák elsősorban a család, a rokonság
számára művelték kis szőlőjüket, és így otthon fogyasztották el a bort, de jól tudták, hogy
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ezeken a szőlőhegyeken erősebb és jobb aromájú bor terem, mint a környéken másfelé
vagy például a Küküllő mentén. Azt is megtanulta minden kisgazda, hogy a jó terméshez,
a jó borhoz nem elég a jó időjárás, hanem gondos, pontos és tiszta munkára van szükség.
Ezért mondták: „Adj meg a szőlőnek idejében mindent, hogy ne vallj szégyent a
koccintásnál!” Így a szőlő és a bor mindig kihatott a vidék gazdasági-társadalmi életére, a
gazdasági-társadalmi fejlődés viszont együtt járt a gondosabb szőlőművelés meg a
borkezelés fokozatos fejlődésével.
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működött: Fonyi József és Selmeczi István. Ők készítették a hordókat, kádakat a vidék
számára. Ugyanekkor Gyulafehérvárt hét kádár dolgozott. Az enyedi három késes között
legismertebb volt a Gazda Géza műhelye. Itt készültek a kacrok, a bicskák és a kések.
7 A szőlőmunkálatok leírásához 1946-ban legfontosabb adatközlőim a következők
voltak: Sipos Ferenc (sz. 1866), Magyarlapád; Turzai Mihály (1862) és fia: Mihály
(1900), Marosgombás; Szakáts István (1894). Csombord; Szőke János (1872), Miriszló.
Továbbá: Deák János, Miriszló; Varró János (1891), Gombás; Vásárhelyi Pál (1897),
Miriszló; Bartha Márton (1890), Nagyenyed; Székely Mihály (1912), Gombás; Szabó
Mihály, Miriszló és mások. Az egerbegyi adatokat Péter Károly volt tanítványomtól
kaptam. Az Enyed környéki népi szőlőművelésről l. még: Alsófehér megye néprajza.
Nagyenyed 1899. 500—501 (Lázár István tanulmánya) és Szilády Zoltán: Miriszló község
tárgyi néprajzának vázlata. Népr. Ért. IX (1908). 41. Az újabb hazai szakirodalomban a
szászmuzsnai népi szőlőművelésről összefoglaló leírást ad dr. Kós Károly: Népélet és
néphagyomány. Bukarest 1972. 97—107. A kacor használatáról fontos erdélyi adatunk
Bod Péter Önéletírása. Cluj-Kolozsvár 1940. 143. A kacor használatát bizonyítja Pápai
Páriz (1708), Szenczi Molnár (1621) latin—magyar és Calepinus (Lyon 1585) tíznyelvű
szótára. Ezekben a kacor metszőkés értelemben fordul elő. A sajtóról l. Vincze István:
Magyar borsajtók. Ethn. LXIX (1958). 1—28. 8 Város könyve... 1679. Botskai István
által le irattak. Ms. 317. Kézirat a Nagyenyedi Bethlen Könyvtárban.
A szövetkezetek szócikkhez.
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Kolozsvár szócikkhez.
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Nagy Gábor vendéglője és szőlője Kolozsvár.
Nagy Ferenc tordai gyümölcsfaültetvényének
„GYÜMÖLCSFA – ÜLTETVÉNYEM JEGYZÉKE, 1862 I.
Almák NB. Csak is a’ legjelesbek öszszeírására szoritkoztam. Saját catalogusom
vezérszámjait nem követtem. Folyó- szám Fajnév Tudnivalok.
1. Jakab király94 Asztali R[enet] I.r[endű]. syn.[onyma] Nelguin. /Gallinitól./
2. Nemes herczegnő95 A[sztali] Calv[il]. I.[rendű] Haffnertől való
3. Uj Yorki R.[enet]96 A[sztali] I. r[endű]. Haffnertől
4. Angol arany pepin I. r[endű]. Haffnertől
5. R. musqueé.97 Fejedelmi muskotály Termékeny. I. [rendű] nem színes. Vajjon
nem egy a’ tiszaháti kormossal?
6. Zentelki vadocz. eredeti98 A’ pozmán alma99 magjáról nevelte 1845-ben Török
Zsigmond Zentelkén. I. [rendű] Igen jó, ismeretlen.
7. Őszi Gräfenstein100 Ismeretes.
8. Duhammel101 vadoncza I. [rendű] /Skublicstól/, 1845-ben. Asztali és gazdasági.
9. Windsori R.[enet]102 /Skublicstól./ Nagy – szép – de nem oly jó és termékeny.
10. Englischer Jungferappel103 Basaliczától került Kolozsvárra, a Darnóczi-féle
kertbe, jó.
11. Rother Apolló104 Ugyanonnan. Szép, de nagyon is közepes alma.
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12. Pozmán fejér. Syn[onyma] hibásan: török muskotály105 Nagy, finom őszi
gy[ümölcs], de nem állandó, nem termékeny.
13. Rother Cardinál,106 nov. Nagy, elég termékeny, de közepesnek is mondható.
14. Pepin Blenheim107 /Oroszvárról/. Az angol arany parmeinnel versenyez,
gyümölcse nagy, hosszúkás szárú, a szél rendjén leveri.
15. Belle Josephiene108 /Jardin des plantes/ Felséges faju, csak hogy ott ahol van,
nem akar teremni. 94 A Breda renet szinonimája csakúgy, mint a Nelguin. In: Bereczki, i.
m. 1. kötet 1877. 369. 95 Az Alant alma szinonimája (Prinzesse noble). In: Bereczki, i. m.
3. kötet 1884. 481
16 Newyorker renet. In: Illustrirtes Handbuch der Obstkunde. Hrsg. von Lucas und
Oberdieck. 4. Bd. Aepfel. Nro. 263–341. Stuttgart, 1875. 495–496. 97 Muskotály renet
alma. In: Bereczki, i. m. 1. kötet 1877. 349. A Tiszaháti kormos külön leírását lásd Erdélyi
Gazda 1869.
17. sz. (Jegyzéke azon alma-, körte- és szilva válfajoknak, melyek az erdélyi
gazdasági egylet gyümölcstermelő tagjainak tapasztalatai s tanulmányozásai után Erdély
területén előnyösök, s termelésre mások felett ajánlhatók.)
18 A Zentelki vadonc = a később Bánffy Pál alma néven rögzült megnevezés
szinonimája. In: Bereczki, i. m. 3. kötet 1884. 425.
19 Pázmán alma (Pozmán alma, Török muskotály). In: Bereczki, i. m. 2. kötet 1882.
309. Két változata a Sárga pázmán és a Zöld pázmán alma. Lippay János és Angyal Dezső
szerint a Boszmán vagy Boszniai alma is a Pázmán alma. 10, Gravensteini alma. In:
Bereczki, i. m. 1. kötet 1877. 351
11, Duhamel vajonca körte. In: Bereczki, i. m. 2. kötet 1882. 29.
12, Magyar forrásokban nem szerepel, de németekben igen, pl. Aehrenthal, Baron
Johann Baptist Lexa von (1777–1845): Deutschlands Kernobstsorten… 3. kötet, 1842. 62.
oldal, LXXXVI. Tafel (tábla) – Rolff, Johann-Heinrich: Obstarten, Sortennamen und
Synonyme Kiefersfelde, 2001. 1. Band, Der Apfel. 223. szerint a Kanada renet
szinonimája. Ugyanakkor Nagy Ferenc jelen katalógus 59. pontja alatt külön felsorolja a
Canadai renetet, tehát ennek az almának eltérőnek kellett lennie.
13, Jungfernapfel – Új angol galambka alma. In: Bereczki, i. m. 4. kötet 1887. 297.
14, Aehrenthal, Johann Freiherr von: Deutschlands Kernobstsorten című (1833–
1842) művében szerepel. http://www. obstsortendatenbank.de/roter_apollo.htm
15, Bereczki, i. m.2. kötet 1882. 309. A Pázmán alma fehér variánsa.
16, Piros bíbornok alma. Bereczki, i. m. 2. kötet 1882. 379.
17, Blenheimi renet alma. Bereczki, i. m. 2. kötet 1882. 357.
18, Anyóka fontos alma. Bereczki, i. m. 3. kötet 1884. 473. Egyik szinonimája a
Belle Josephine, de Bereczki említett helyen azt írja, hogy ugyanazt az almát: „Belle
Josephine név alatt 1868-ban Bivorttól, a Van Mons-kertből kaptam 121 Folyó- szám
Fajnév Tudnivalok. 16. Americaine non pareil
19, /Ugyanonnan/. Termékeny, jóféle faj, I.r[endű], de azért nem non pareille. 17.
R.[enet] Ananás110 /Skublicstól/ Legesl.[eg] első rangú. 18. Téli fejér Calville111 =
Erdélyben Apafy alma = alvinczi szeges Ismeretes. 19. Roth gestreiter Tyroler apfel
/Tahlinger útján/. Jó féle gyümölcs. Kiváló ha földünket ’s climánkat megszokja.
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20. Fejér tyroli Rosmarin /Tahlinger/. Ezen név alatt tyrolból hozott és Erdélybe
termett több példányokat többször hasonlítottam öszsze. A mi földünken nehezen lesz
belöle valami.
21. Angol gránát alma Ismeretes. Finom. Keveset terem.
22. Orleáni R.[enet] Bodor idejéből való fáról. Kolosvártt igen jól és gyakran terem.
Tordán is.
23. Káposzta alma – ezen név alatt van elterjedve egész Aranyosszéken.
Termékeny, finom őszi alma – de nem egy a németek Kräuter Renetjével.112
24. Legjobb szercsika /Oroszvár/ I.
25. Nemes masánczki Ismeretes.
26. Fejér masánczki Ismeretes.
27. Batullen113 Ismeretes. Lásd a [olvashatatlan]
28. Pojnik114 Ismeretes
29. Kék alma Ismeretes 30. Fekete tangyér Ismeretes
31. Szebeni tángyér Ismeretes
32. Gyógyi piros Ismeretes
33. Gyógyi csíkos Ismeretes
34. Mádai kormos Ismeretes
35. Muntinesko Ismeretes
36. Páris – kurtaszáru115 Ismeretes
37. Páris – szeges116 Ismeretes Belgiumból; 1871-ben pedig Hausmütterchen név
alatt Oberdiecktől, Jeinsenből”. André Leroy híres angers-i pomológus szerint az
almavariánst Napóleon első feleségéről, Joséphine de Beauharnais császárnéról nevezték
el 1840-ben. Ugyanakkor Bereczki Máté szerint Leroy egészen más almafajtát írt le Belle
Josephine név alatt, mint amelyet ő a Van Mons társulattól, s később Oberdiecktől kapott,
így nem tudjuk, hogy melyiket jelölte Nagy Ferenc listája. Lehet a Bereczki által le nem
írt Gloria mundi nevű almafajta is, melynek német szinonimája a Schöne Josephine
megnevezés, s ez is „fontos”, tehát igen nagyra növő fajta. 109 Nonpareille Hubbardston
szinonimája. Bereczki, i. m. 2. 1882. 249. Hubbardston-i páratlan alma néven írta le.
110 Ananász renet alma. In: Bereczki, i. m. 2. kötet 1882. 279.
111 Téli fehér kálvil. In: Bereczki, i. m. 1. kötet 1877. 357.
112 Hinkert, F. Wilhelm (szerk.): Systematisch-geordnetes Handbuch der
Pomologie. […] : nebst einer Einleitung über Behandlung und Pflege der Obstbäume. I.
Band, Aepfel. München, 1836. No. 445. 227.
113 Első leírója és tudományos elterjesztője Nagy Ferenc volt, aki az Erdélyi
Gazdasági Egylet Évlapjain 1861-ben, majd az 1873-as Erdélyi Gazdában részletesen
ismertette a Batult, mint Erdély egyik ősi gyümölcsét. Szerepel – szintén Nagy Ferenc
leírásában – Girókúti pomológiájában, az első magyar pomológiai szakmunkában
Magyarország gyümölcsészete (1–6. füzet, Pest 1862–1863), ott még Nagyenyedi
narancs-alma néven. Ambrus Lajos: i. m
114 Nagy Ferenc e fajtának is a legelső részletes leírója, aki rögtön „az erdélyi
almák királya” díszes epiteton ornans-t akasztotta reá – később továbbemelve így írja:
„bizony a Pónyik eminens cum singulari reccommendatione”. Az Erdélyi Gazdasági
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Egylet évlapjain király – a Girókuti-szerkesztette első színes-rajzos magyar
pomológiájában már eminens az elsők között. Ambrus Lajos: i. m.
115 A Marosszéki piros páris alma egyik változata, első részletes leírója Nagy
Ferenc (Girókuti pomológiájában). Több változatát is leírja (Kurtaszárú páris,
Hosszúszárú- vagy tök-páris, Szeplős-szeges páris). Ambrus Lajos: i. m.
116 Uo. 122 Folyó- szám Fajnév Tudnivalok.
38. Tök páris
117 Ismeretes
39. Marosszéki mosolygó alma Ismeretes
40. Márkodi nősér alma Ismeretes
41. Nyári borízű alma Aug.[ban] érik. Termékeny. I.
42. Nyári fejér Cálvill /Basalicza/ II.
43. Carolina augusta, nyári Augusztus közepén érik. Jó nyári faj.
44. Montbronni R.[enet] /Skublicstól/ I. oszt. Közép termékenységű, jó alma.118
45. Middelburgi R.[enet] /Skublicstól/ I. – termékeny, a’ delicat fajok közül való.
46. Széchényi R.[enet]119 /Skublicstól/ I. – Későn érő, közép nagyságú ’s term.
47. Madlain kedvencze /Oroszvárról/. Még nem termett. 10 éves fa.
48. Téli angol arany parmäne Ismeretes
49. Nyugot Szépe = Beauty of the West. /Oroszvárról való./ 1860-ba termett, érik
aug. sokat hasonlít a’ Gräfensteinhoz. Finom nyári.
50. Angol Korodai R.[enet] /Siebenfreundtól/. Ismeretes, régi jó faj.
51. Schmelk /Dobay kertből/. Közép nagyságu, napoldalon sötét piros, finom téli.
52. Angol Gulderling Ismeretes
53. Auverge-i R.[enet] II. termékenys[ég]e miatt ajánlatos.
54. Tulipán alma = Stock Tulip /Oroszvárról/. I-ső r.[endű], egy a’ legizleteseb téli
almák közül.
55. Késői R.[enet] Dobay kertből való. Inkább gazdasági. 1 évig eláll.
56. Deák Ferencz muskotállya /Dr. Encztől/. Brassóba echter türkischer muskateller
57. Calville musqué /Skublicstól/. Finom íze ’s termékenysége – de aztán fog kell
hozzá.
58. Angol királyi R.[enet] Ismeretes
59. Canadai R.[enet] Ismeretes
60. Valodi téli piros Calvill Ismeretes
61. Ananas Calvill /Lorényitól/. Puha, leves, finom – de őszi.
62. Szász pap alma120 Honi.
63. Gyöngy kormos v. Kármélita Ismeretes, jó faj.
64. Reinette Colossale /Oroszvárról/. Még nem termett.
65. Reinette picotré /Dobaytól/. Termékeny és jó faj
66. Valódi franczia tafota Ismeretes. 117 Uo. 118 Fajtaleírását lásd: Bund Lemgo –
http://www.obstsortendatenbank.de/renette_aus_montbron.htm 119 Gróf Széchenyi István
alma néven szerepel Bereczki, i. m. 4. 1887. 495. 120 Legelső leírója, Nagy Ferenc az
Erdélyi Gazdasági Egylet évlapjain: „Hozzávetőleg a szászokkal egyszerre honosult meg.
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Első telepeiken, honnan később beljebb vonultak, ú. m. Kolozsvárt, Tordán,
Enyeden – régi idők óta ismeretes.” 123 II. Körték Folyó- szám Fajnév Tudni valók
1. Nyári Hoyerswerda II. termékeny
2. Colmár Hartenpont121 I. /Siebenfreundtól/ téli
3. La nouvelle Fulvie I. /Gregoirtól/
4. Genti vajkörte I. /V. Mons társulattól/. Őszi, érik oct. elején
5. Nyári pisztrang körte II. aug. végén, jó gazd.[asági] faj
6. Angoulemi herczegné I. /V. Mons társulattól/ érik oct. végén
7. Charneu-i izletes I. /Siebenfreundtól/ ér. oct.
8. Passe Colmár I. /Haffnertől/ nov. dec.
9. Grand Soleil122 I. /V. Mons. t./ nov. dec.
10. Korona örökös Ferdinánd123 I. ismeretes
11. D’Argenson I. egész Erdélybe el van 15 év óta terjedve
12. Le Pendár nyári I. Bátorkesziből
13. King Edward Bátorkesziből
14. Catillac = Katzenkopf124 Ismeretes
15. Diel vajkörtéje /Dobay kertből/
16. Würtembergi király /Basalicza/ őszi, oct. tökéletes
17. Calebasse Bosc Ismeretes
18 Madame Eliza /Van Mons társulat/ nem termett
19. Jean Baptist v. Mons /Van Mons társulat/ őszi, I. jó
20. Delices Hartenpont /Siebenfreundtól/
21. Nyári pergament v. dinnye körte Ismeretes
22. Wilmos, nyári /Van Mons társulattól/
23. Coloma gróf őszi vajkörtéje /Haffnertől/. Őszi, nagy, jó.
24. Josephine des Malines /Gregoirtól kaptam/ téli, nihil supra
25. Pió IX. nyári125 Sept. II. nagy, közepes.
26. Navez v. Mons /V. Mons Társulat/
27. Duchesse Angouleme panachée /V. Mons társulattól/ nov. jó
28. Maréchal de la Cour /V. Mons T./ nov., nagy, jó
29. Prince Imperial de la France /de Jonghetól/ nem termett.
30. Epine róse /de Jonghetól/ nem termett.
31. Bronzé d’Enghien /de Jonghetól/ nem termett.
121 Colmar Hardenpont = Később Nemes kolmár körte néven rögzült. In: Bereczki,
i. m. 1. kötet, 1877. 255. Amint itt írta: „Hardenpont apát nyerte magról 1758-ban
Belgiumban. Alig múlt tehát el egy százada, hogy a jeles körte a világba lépett s már is
annyi hasonneve van, hogy lapokat lehetne azokkal tele irni. Leroy, híres franczia
gyümölcsész 53 hasonnevét számlálja el az ismertebbek közül. B.M.”
122 Mas, Alphonse: Le Verger, journal d'arboriculture et de pomologie, publié sous
la direction de M. Mas, Kiad. Librairie agricole de la Maison rustique, (s. d.) Párizs,
1865–1870. Kötetek: I [-IX]. I. Téli körték, 1865. 148–150. http://www.
pomologie.com/oc/mas/verger/tome1/images/fullsize/vt1184.JPG
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123 Ferdinánd koronaörökös = Bereczkinél Hardenpont vajonca körte. Bereczki, i.
m. 1. kötet 1877. 261.
124 „Nógrádból írta le Bereczki Máté (1889-ben) Catillac néven az akkor Fontos
körtének is nevezett fajtát.” In: Nagy-Tóth Ferenc, i. m. 59.
125 Poire Pie IX. – Leroy, André: Dictionnaire de pomologie, contenant l'histoire,
la description, la figure des fruits anciens et des fruits modernes les plus généralement
connus et cultivés par André Leroy, pépiniériste. I-VI. Tome. Angers, 2. kötet Körték,
1869, 531.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54406234/f536.image.r=Pius%20IX.langEN
124 Folyó- szám Fajnév Tudni valók
32. Insette Baway /Van Mons társulattól/ nagy, nov.,– de jó
33. Poire deux Soeurs126 /Esperen/ Nem termett.
34. Belle de Bruxelles nyári /Neumann/ ezen név alatt circulal Kolozsvárt ’s
vidékén egy tavasszal érő nagy és jó körte
35. Napoleon vajkörte Ismeretes.
36. Doyenne Gaubault127 /Van Mons társ./ télinek van adva, de már sept. végén
megérik. Mandula ízű, finom, termékeny.
37. Lord Canning /Oroszvárról./ Nem termett
38. Albert herczeg /Van Mons társulattól/ Nem termett.
39. Őszi fejér pergament Ismeretes
40. Beurré Sterckmans /V. Mons társulat/ Nem termett.
41. Cuisse Madame128 Ismeretes
42. Beurré Clairgeau /V. Mons társulat/ Téli nagy, igen jó.
43. Colmár de la Haut /v. Mons T./ Nem termett.
44. Louis Zephirine /Gregoirtól/ Nem termett.
45. Sneff körte129 nyári. Arad körül=Gunda. Egész Erdélyben elterjedt különös
finom körte. aug.
46. Motyó körte Hazája a’ partium. Kisebb, mint a No.
45. de ép oly jó. Termékeny, leves, aug.
47. Charles Frédérix130 /Van Mons társulattól/. Nem termett.
48. Jean de Witte131 /de Jonghétól/. Nem termett.
49. Nyári zöld muskotály Aranyos széken elterjedt, talán magról jött. Érik aug.,
nagy fűszeres – 8 napig tart.
50. Cserlevelű császár körte132 Téli. Gazdasági, termékeny – ismeretes.
51. Mascon gróf Colmárja133 /Basaliczától/ Finom, mint minden Colmár.
52. Berzelius134 /Skublicstól/. Késői, mart. érik, jó, ritkán terem.
53. Haffner őszi vajkörtéje135 /Haffnertól/. Nagyobb a híre, mint a valóság.
54. Rheimsi Rousselette136 Ismeretes, nyári.
55. Commissaire del Motte /Van Mons Társ./ Nem termett.
56. Bezy May137 /de Jonghétól/ Nem termett.
126 Nővérek körtéje – In: Bereczki, i. m. 4. kötet, 1887. 97. „E jeles körte a Knopnővérek kertében kelt magról Malinesban, (Mechelen, Belgium). Esperen őrnagy, a ki a
fajt megízlelte s kitűnőnek találta, fönebbi nevet adva neki kezdette elterjeszteni. B.M.”
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127 Goubault esperes körte, Bereczki, i. m. 3. kötet 1884. 229.
128 Takarék körte elnevezéssel rögzítette Bereczki, i. m. 1. kötet, 1877. 221.
129 A fajta nevét nem találtuk korabeli irodalmakban. Szász nyelvből, esetleg a
Schnepfe (szalonka) nevéből eredhet, vagy a formája miatt, vagy az akkor még
engedélyezett őszi szalonkavadászatok során ezzel a koraősszel érő körtével készült
vörösboros öntetről.
130 Charles Frédérickx körte. Leroy: Dictionnaire de pomologie… 1. kötet, 1867.
550. http://www.archive.org/stream/dictionnairedepo01lero#page/550/mode/2up
131 Leroy: Dictionnaire de pomologie… 2. kötet, 1869. 307.
http://www.archive.org/stream/dictionnairedepo02lero#page/306/mode/2up
132 Bereczki, i. m. 1. kötet 1877. 247.
133 Hedrick, U. P.: The pears of New York, New York, 1921.(továbbiakban
Hedrick, U. P.: The pears) munkájában, 466.
https://archive.org/stream/pearsofnewyork00hedrrich#page/466/mode/2up
134 Hedrick, U. P.: The pears, 279.
https://archive.org/stream/pearsofnewyork00hedrrich#page/278/mode/2up
135 Haffner vajoncza. Bereczki, i. m. 4. kötet 1887. 408.
136 Rheimsi pirók körte. Bereczki, i. m. 4. kötet 1887. 37.
137 Jonghe elnevezése szerint Besi de Mai (Májusi vadonc), de mint Bereczki írja:
„így jártam a »De Jonghe vadoncza« nevű körtefajommal is, melyet De Jonghe, belga
gyümölcsész nyert magról s keresztelt el »Májusi vadoncz« (Besi de mai) névre azért,
mert az ő hazája viszonyai közt rendszerint ápríl és május hóban ért meg a gyümölcse.
Nálam e körtefaj is megért szept. végén; október közepén pedig már minden példánya tul
is volt érve. Bárha a gyümölcs alakja, nagysága, 125 Folyó- szám Fajnév Tudni valók
57. Nyári Ananász /Dobaytól/. Egésszen rosdás. Érik sept. elején, egyike a legjobb
nyári körtéknek.
58. Ambrette d’été138 Ismeretes.
59. Studgárti kecskeőr139 /dr Encztől való/ Ismert.
60. Brittánia140 /Oroszvárról/. Nyárinak volt adva, őszi lett belölle. Jó, de jobb is
van.
61. Beurré Douillard /Van Mons társulattól/. Nem termett.
62. Beurré des Rences /Dobay kertből./ Február végén érő, nagy vajas, zamatos faj.
50 év óta ismeretes Kolosvárt.
63. Nyári oskola körte Ismeretes, régi faj. Piaczra való
64. Poire Seackles General (Moreau)141 /Dobay kert/ Amerikából plántálta át
földrészünkre az ismeretes tábornok. Jó őszi körte, sept. végén érik, de már most jobb is
van.
65. Nyári Magdolna Ismeretes – közepes, korai.
66. Manna Colmár Ismeretes
67. Szentbalási vajas nyári /Skublitstól/. = Skublics magoncza. 1845-ben kaptam
tőle. Egyike a legfinomabb nyári körtéknek. Érik sept. elején. A kissebb körték közé
tartozik.
68. De Carmes? 142 Nem tudom honnan kaptam. Nyári, jó.
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69. Liegel vajkörtéje /Siebenfreundtól/ Miután a Kopertische Butterbirnére ruházták
át a’ Liegel nevet, nem tudom ez é a’ Kopertische, vagy van külön még egy Liegel körte?
70. Fahajszínű körte /Grätzból/143 Nagy finom téli faj.
71. Nyári király körte Tordán és Aranyosszéken nagyba termesztik. Nem a Nyári
pergament. Nagy fát nevel – aug. végén érik. Közép nagyságu, élénk szinezettel.
72. Fréderick de Würtemberg /Lucastól/. Finom – szépen szinezett a’ gyümölts.
73. Présent royal des Naples Ismeretes gazdasági – Kolosvárt el van terjedve.
74. Húsvéti perganum144 Ismertes, régi színe, sőt még a fa növényzete is egyezett a
leírásokkal; mégis kételkedtem fajom valódiságában: mert hát azt gondoltam, hátha a
leírások is hibásak lehetnek? Meghozattam aztán ezen fajt is újból szenvedélyes
gyümölcsészektől, több hiteles helyről. És mi lett az eredmény! Az, hogy mindenünnen
ugyanazon fajt küldöttek; mindenik helyről ugyanazon fajt kaptam, a melyet már bírtam.
Valamennyi termett már azóta fajfámon; valamennyi éppen akkor érlelte meg
gyümölcseit, a mikor a kezdetben kapott faj. Ez volt az oka, hogy magyar nevéül nem
akartam neki azt a nevet adni, melyet hazájában kapott, mert nem akartam magamat
kitenni azon kellemetlenségnek, hogy a kik tőlem azon fajról kapnak oltóvesszőt és
véletlenül náluk is már ősz elején érnének gyümölcsei, azt mondják majd rám, hogy a
csábító névvel csak ámítani akartam őket vagy pedig, hogy nem a valódi fajról adtam
nekik ojtóvesszőt. BM.” Bereczki, i. m. 3. kötet, 1884. 215. 138 Leroy: Dictionnaire de
pomologie… 1. kötet, 1867. 111.
http://www.archive.org/stream/dictionnairedepo01lero#page/110/mode/2up
139 Stuttgárti kecskeőr, kecskeorr. Bereczki Máté Stuttgarti pirók nevet adott neki.
Bereczki, i. m. 1. kötet 1877. 308. Lásd még Bereczki, i. m. 5. kötet 2006. 25. – Itt
részletesen szól a Stuttgarti kecskeorr megnevezésről.
140 Ilyen név alatt nem fordul elő a korabeli irodalomban. Talán a Grosse
Britannische Sommerbirne fajtáról van szó.
http://www.obstsortendatenbank.de/osdb/ih/grosse_britannische_sommerbirne_ih.p
df 141 Jean Victor Moreau (Morlaix, Franciaország, 1763. február 14. – Louny,
Csehország, 1813. szeptember
2.) francia tábornok, Napóleon Bonaparte tábornokot segítette hatalomra, de később
riválisa lett és száműzték az Amerikai Egyesült Államokba. Halála után marsallá nevezték
ki. Felesége a kreol származású Eugénie Hulot d’Osery (1781–1821) volt, aki Joséphine
de Beauharnais császárnénak, I. Napóleon első feleségének udvartartásához tartozott. 142
Bereczki Gyümölcsészeti vázlatok 1-4. kötetében sem szerepel! Ismeretlen fajta. „A
»Belle de Carmes«-nak a nevét sem találom könyveim egyikében sem.” – írja Bereczki
Máté 1877. november 12-i (B-59. számú) levelében. Lásd Tolnay G,: i. m. 1. kötet, 289.
(Elektronikus kiadás) 143 Graz, (Grätz) a K. u. k. Landwirtschaftsgesellschaft in
Steiermark székhelye lehet Stájerországban (Ausztria). 144 Húsvéti bergamot. In:
Bereczki, i. m. 4. kötet 1887.
65.A bergamott körtecsalád népiesedett neve. Szerkezeti változással,
népetimológiával (bergamot > pergament) keletkezett nevekben a történeti források nem
bővelkednek, ezekre elsősorban a nyelvjárási anyag szolgáltat példákat. Lásd Pelczéder
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Katalin: A gyümölcsnevek rendszere és történeti vizsgálata, Budapest, 2011. (Doktori
értkezés tézisei.) http://doktori.btk.elte.hu/lingv/pelczederkatalin/tezis.pdf ; 126
Folyó- szám Fajnév Tudni valók
75. Coloma Supréme /Basalitzatól/. Finom, fél őszi, fél téli.
76. Romai vajkörte145 /Dobaytól/. Nagy és elég jó őszi faj.
77. Virguleuse Ismeretes.
78. Doyenne d’été Ismeretes. Közepes, nyári faj.
79. Isambert Ismeretes.
80. Souler pergament146 /Siebenfreundtól/. Nem termett.
81. Apró muskotály = Sept en geul147 Ismeretes, konyhai és főzelék körte. III.
Szilvák A mozgó ünnepek szintén névadókká váltak. A ’Húsvéti rozmaring’ alma,
’Húsvéti piros’alma, és ’Húsvéti pergament’ körte a jó tárolhatóságra utalnak, a ’Pünkösdi
körte’ a nagyon korai érésre. (Szani Zsolt: Történelmi alma- és körtefajták a Kárpátmedencében a népi fajtaismeret és -használat tükrében. Bp., Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar Kertészettudományi Doktori Iskola, 2011.
174. (Kézirat) http://phd.lib.uni-corvinus.hu/555/1/Szani_Zsolt.pdf
145 Beurré Romain. Hedrick, U. P.: The pears of New York, New York,
1921.(továbbiakban Hedrick, U. P.: The pears) munkájában, 304. Eszerint bizonytalan
eredetű, Diel által, 1802-ben leírt körtefajta. Leroy: Dictionnaire de pomologie… 1. kötet,
1867., 420. részletesen elemzi.
146 Bergamotte de Soulers. Hedrick, U. P.: The pears, i. m. 276.
147 Sept en gueule = Hét egy falat körte = Kis szegfűkörte. In: Bereczki, i. m. 1.
kötet, 1877. 211.
148 A figurans szót feltehetően formaváltozat értelemben használhatta Nagy
Ferenc.
149 Egyes pomológiai művek (Guide pratique de l'amateur de fruits […] SimonLouis testvérek Metzi kertészetének 1895. évi katalógusa. 154.) a Washington szilva
egyik variánsaként adják meg, bár az értével pirosas színt kap. http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1652311/f377.image.r=Jackson
150 Saint-Étienne néven szerepel a Guide pratique de l'amateur de fruits […]
Simon-Louis testvérek Metzi kertészetének 1895. évi katalógusában, a 160. oldalon. Saint
Étienne Pflaume leírását lásd Liegel: Beschreibung neue Obstsorten. Die Pflaumen,
3. Heft. Regensburg, 1856. 52. és 57. (375. Nro.) 151 Calwer, Carl Gustav:
Landwirtschaftliche und technische Pflanzenkunde. Stuttgart, 1852. korabeli művében írja
le. Már 1768-ban Duhamel által jellemzett, feltehetően francia eredetű fajta. Képe szerint
sötétkék, leírása alapján zöldessárga szilvafajta, valószínűleg a tordai kertben e néven
szereplő piros szilva nem ez a fajta volt. Folyó- szám Fajnév Tudni valók
1. Beszterczei Ismeretes.
2. Oltott beszterczei Nagyobb, de nem jobb az elsőnél.
3. Kosbor szilva Csak is piaczra való – korán érik.
4. Czigány szilva Kifőzni való – nagyon termékeny.
5. Kövér szilva, nem válik Becses gazdasági faj – mint aszalvány 1-5. mind honiak
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6. Körte alaku szilva /Dobaytól/. Egy héttel előbb érik a beszterczeinél. Czukros,
izletes faj. Kék.
7. Zöld Ringló Ismeretes.
8. Piros Ringló Ismeretes. Csekély egy jószág.
9. Piros Diapré Termékeny, gömbölyű, kék figurans.148
10. Sárga Mirabelle Termékeny, jeles gazdasági.
11. Olasz szilva I. osztályú jó hellyen és jó időben.
12. Mayer király szilvája Márványozott, piros, jó faj. Aug.
13. Admiral Rigny Zöld, jó faj. Aug. végén.
14. Jackson tábornok149 Nagy zöld jó faj. Sept. elején.
15. Sz. István szilva150 Jó.
16. Damascene Maugerou151 Nagy szép piros, de nem olyan jó. 127 Folyó- szám
Fajnév Tudni valók
17. Liegel szilvája Jó?
18 Góliáth152 Még nem termett.
19. Fejér Perdrigon Jó gazdasági.
20. Piros Perdrigon Dtto.
21. Kirke szilvája Nagy, kék korán érő, finom.
22. Baway Ringlója Nagy zöld, sept. végén
23. Hosszu zöld damascusi153 Figurans.154
24. Hlubeck kajszi alaku155 Figurans.
25. Dochnahl damaskja Finom, kék. Különös jó aszalni.
26. Hasonlíthatatlan ??156 - - 27. Fejér Nectarine157 Talán a legszebb szilvafaj, de nem olyan jó. Aug. elején.
28. Jerusálemi szilva NB. Szilváimat többnyire Liegeltől hozattam, ki mindenek
felett a No. 28. és 29. emelte ki. Gustus dolga, nem vagyok egy értelemben. Az igaz, hogy
a fák fiatalok, s csak is egyszer hoztak néhány gyümölcsöt.
29. Jácint szilva Pótlék az almákhoz:
67. Bréda arany kormos
68. Zilahi magoncz Más fél évig is eltart. a’ Szilvákhoz:
30. Sharp Császár szilva Kemény husu – inkább aszalni való, mint élvezni. Színe
éréskor halvány rósa szin. Bátor vagyok végül megjegyezni:
1. Cseresznyefát nem szaporítok, mert a’ város [kézzel fölé írva: „+Tordán”]
határán senki sem termeszti, ’s nem tudnám a’ madártól megőrizni.
2. 10 féle Meggy és amarella fajból álló ültetvényem nem érdemel említést.
3. Kajszi baraczkjaimat 8 fajban Siebenfreundtól, őszi baraczkjaimat ugyan anyi
fajban Oroszvárról szereztem.
4. Mintegy 50 válfajban már termés alatt álló asztali szöllöim a’ Központi gazd.
egylet Szöllö Catalogussába megtalálhatók. Az erdélyi borfajok közül a’ kövér és
járdovány és vékony haju érdekelnék inkább a’ testvérhoni Oenologot158 – de hiszem
nem szorul ’s ne is szoruljon a testvérhoni bortermelő a’mi erdélyi fajjainkra. Kolozsvár,
1862. január 29-én. Nagy Ferencz rendes tanár”
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152 Hedrick, U. P. The plums of New York. Albany, 1911. 231. Már 1828-ban
Angliában ismert és leírt fajtaként emlegeti.
153 Bereczki is leírta a Hosszú kék damaskusi név alatt, Bereczki, i. m. 2. kötet,
1882. 495. Megjegyzése szerint: „A legnagyobb szilvák közé tartozik, de fáját sehol sem
találták bőtermőnek.”
154 A figurans szót feltehetően formaváltozat értelemben használhatta Nagy
Ferenc.
155 Hlubecks Aprikosenpflaume – első leírója Liegel volt 1856-ban. Bereczki is
jellemezte i. m. 2. kötet, 1882. 505.
156 Páratlan, nonpareil, surpasse, hasonlíthatatlan jelzők gyakran szerepelnek
gyümölcsnevekben. Szilvafajtában nem találtunk a korabeli irodalomban hasonlót.
157 Hedrick, U. P. The plums of New York. Albany, 1911. 291. 1830-ban először
leírt fajtaként említi.
158 Oenologia (a görög „bor” szóból), az erjedési kémiának az az ága, mely
kizárólag a borral foglalkozik; borászati tudomány. Oenologus, a borászattal tudományos
alapon foglalkozó egyén.
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2013–2015
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Kolozsvár 1910 körül.

Mosom kezeim……
Most,hogy közel 5 éves gyűjtő,munka végén vagyok engedje meg a kedves
olvasó,hogy bocsánatot kérjek Öntől. Ezt azért kérem és teszem, mert a tizenegy kötet
átböngészése nem volt olyan könnyű dolog. Munkát, türelmet kért mindez Öntől .De
szándékom az tiszta volt, ami nem volt más mind az első lépést megtenni az erdélyi
magyar mezőgazdasági örökség összegyűjtésében. S ezen érték részbeni felmérésében az
olvasás folyamán. Munkám során és is rengeteget tanultam, s ezt tapasztalhatta minden
kedves olvasóm is. Célom egyike pont ez volt, felhívni a figyelmet arra az óriási
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örökségre amit erdélyi magyar népünk megalkotott több mint 1100 év alatt a Kárpátok
gyűrűjében és külső peremein.
A tizenegy kötet, amelyet most ÖN interneten olvashat és böngészhet nincs
kijavítva,átjavítva, nincs korekturája. Ez a szöveg úgy került fel a honlapra,ahogy a
gyűjtőmunka után megszületett .Több hiba lehet benne, ezért elnézésüket kérem. S mindez
azért is van, mert a hét kötet korekturája és kinyomtatása könyv alakban, saját erőből
majdnem képtelenség. S sajnos nem kaptam senkitől erre anyagi segítséget. De gondolom
így is nagyon sokan hozzáférhetnek, s valamikor talán kiadásra is kerülhet, ha az ÚR
akarja. Ha ez a tizenegy kötet honlapra kerül, egy nagyobb figyelem felhívást fogok
végezni,ismerőseim ,rokonaim ,volt munkatársaim,barátaim és az újságoknál,hogy
elindítsam a szöveg megismerését.
E tizegy kötet azért is érdekes, mert végig számítógép segítségével dolgoztam,s
így ez egy új dolognak tűnik erdélyi életünkben. A címben levő „Mosom kezeimet
….”azért írtam,hogy írásom,dolgozatom, kísérletem bukása során legyen egy
kapaszkodom. Én jót akartam, de csak ez sikerült. Ezt majd Önök kedves
olvasók,böngészők döntik majd el. Én remélem,hogy kitűzött célom és szándékom nem
volt hiába való.
A könyv nem csak az erdélyi magyar mezőgazdasági örökségünk első összegyüjtést
jelenti. Munkám során nem zárkoztam el a történelmi,kulturális .néprajzi örökségünk
felelevenitésétől falvaink,városaink életében.Ugyanis az évszázadok során minden ami a
mezőgazdaság terén történt Erdélyben,
az bele volt ágyazva történelmünk
mindennapjába.
Én erre voltam képes,ezt az örökséget amelyet őseink reánk hagytak, igy tudtam
megirni.Lehet, hogy az egész csak egy kisérlet volt,de megpróbáltam összegyűjteni,átadni
s a figyelmet reá fordítani.Lehet,hogy lesznek ügyesebb fiatalok akik jobban
megirják,összegyűjtik a meglévő anyagot.Az én utam csak ennyi volt… összegyűjteni és a
figyelmet felhívni a veszendőben levő értékeinkre.Szép munka volt,s szeretném ,hogy a
tizenegy kötet átolvasása után Ön is meggyőzödne arról,hogy mekkora értékeink vannak a
mezőgazdaságban is. Munkámban
sokat segitett MANEA MARIAN NICOLAE
informatikus és leányom Kiss Enikő. Nekik ezúton mondok köszönetet.
Bőlkényi Kiss Károly
Élesd 2016 nov 2
ny.mezőgazdasági mérnök
Utójegyzék: Már készül a tizenkettedik kiegészítő kötet.
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