Bőlkényi Kiss Károly
„Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége.
- adatok-magyarázatok”
II .kötet
Ez a kötet tartalmazza az erdélyi magyarok mezőgazdasági örökségének, a
tizenegy kötetéből a második kötetet. Ebben olvashatjuk a Bihar megyéből
összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi adatokat magyarázatokkal,amihez
kapcsolódik a megye helységeinek magyar és román elnevezései. A második
kötetben olvashatók Brassó megye össze gyűjtött adatai és a kötetbe foglalt
helységek magyar-román elnevezései.
Itt olvashatók a Csángóföldöről (kivéve az erdélyi csángókat amelyek
abban a megyében keresendők ahol élnek.) először összegyűjtött, magyar
mezőgazdasági örökségi adatok. Melyeket a bákói,a neamci,a jászi,a szucseáva
megyei és bukovinai meg a beszerábiai csángók örökségi adataiban találtam meg.
Útmutató a szerzők,művek visszakereséséhez.
A bibliográfiai adatokat, a tizegyedik 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.
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Bihar megye és Bihar vármegye általam ősszegyűjtött magyar mezőgazdasági
öröksége.

-Mezője e’ Vármegyének felette
gazdagon
termő,
’s
valamint
életbélitermései nevezetesek, úgy borai is
híresek, és kedves ízűk. Kiváltképen kövér
földgye van a’ Sárréttye, Berettyó, Ér, és
az Érmellyéke körűl. Vajmi jó dohányt
termesztenek
itten,
a’Diószegi,
Széhelyhídi, és Félegyházi határokon. Borai is kiváltképen nevezetesek, a’ melyek
tudni illik a’ Veresrézi szélektöl, mintegy a’ Szatmár Vármegyei hegyekig teremnek,
nevezetesen: a’ Telegdi, Vásárhelyi, Diószegi, Szekelyhídi, Kis kereki, Aszszony
Vásári, Ótoványi, ’s más nevezetesebb hegyeken lévők; melly hegyeken mindazáltal a’
napnak, és a’ levegőnek változásához képest a’ terméseknek minéműsége is
külömböző. A’ boroknak nagyobb része fejér; de néhol veresset is termesztenek. Ezek
között némellyek tsak két, ’s három esztendőig tartók, mások ellenben jó pintzékben
tovább
is,
sőt
számos
esztendőkig
eltartatnak.
-Legjobb dinnye terem e’ Vármegyében a’ Sárréti részeken, és
az Érmellyéki határokon; Várad körűl már szűkebben terem, ki vévén Inánd helysége
határát, és Szalontát, Gyepes vize körűl; almák pedig kiváltképen teremnek a’
Belényesi szőlős kertekben, mellyek között leg nevezetesebb a’ búzás alma, és
a’ kormos alma: ezeket jó izű, és tartós vóltokért meszsze földekre elszokták hordani.
Gulyái ménesei leg nagyobb számmal legelnek a’ Debretzeni térségen: nyájai között
pedig leg nevezetesebb a’ Szalontai: azért mondgyák közönségen:
Várad-Embernek, Debreczén-Ökörnek, Szalonta-Sertésnek –. Kiváltképen való jó
helyek vagynak e’ Vármegyében a’ vadászatra is, Fátzán madarakkal is bővelkedik;
kivált a’ Félegyházi, és Székelyhídi mezőség, és imitt amott a’ szőlök között is
találtatnak. Halászattya nem külömben gazdag, kivált a’ Körös vizéböl külömbféle jó
ízű halakat halásznak ki. Szóval e’ jó Vármegye, kenyérrel, borral, hússal, sajtal,
szalonnával, és minden életre megkívántató dolgokkal más vidékek felett bővelkedik;
úgy hogy méltán neveztetethetik, kanahán földgyének”
L .Vályi
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- Bihar vármegye………..hegyekkel,erdőkkel és sík térséggel ékes, ásvánnyal,
borral, búzával ,gyümölcsel és marhával.
L.Svastics
-A szőlőültetésre alkalmas hegyoldalak a Vörös Réz hegységnél kezdődnek,
körbe mennek a Sebes-Körös folyó mellett Püspek városáig, innen észak felé forduló
gerincekkel a Kraszna folyóhoz futnak, itt-ott patakokkal, völgyekkel tarkítva. Nincs
táj, mely kiesebb lenne e domboknál. Mivel szélesen kitárulkozó síkságból
emelkednek a magasba köröskörül, olyanok, mintha a mezőkből kelnének ki,
belsejükben a Vörös Réz hegységig tarka dombokat mutatnak. Erdők nem borítják,
majdnem teljesen csupaszak, hacsak a ritkás cserjéket nem számítjuk, amelyek a
szőlőültetéseket néhol megbontják. A földjük egyébként fekete, porhanyós és kövér,
mivel különfélék, így különböznek a borok is, amelyeket adnak. Ezért az egyik oldal
jobbat, a másik silányabbat terem.
A szőlőültetésre alkalmas hegyoldalak a Vörös Réz hegységnél kezdődnek,
körbe mennek a Sebes-Körös folyó mellett Püspek városáig, innen észak felé forduló
gerincekkel a Kraszna folyóhoz futnak, itt-ott patakokkal, völgyekkel tarkítva. Nincs
táj, mely kiesebb lenne e domboknál. Mivel szélesen kitárulkozó síkságból
emelkednek a magasba köröskörül, olyanok, mintha a mezőkből kelnének ki,
belsejükben a Vörös Réz hegységig tarka dombokat mutatnak. Erdők nem borítják,
majdnem teljesen csupaszak, hacsak a ritkás cserjéket nem számítjuk, amelyek a
szőlőültetéseket néhol megbontják. A földjük egyébként fekete, porhanyós és kövér,
mivel különfélék, így különböznek a borok is, amelyeket adnak. Ezért az egyik oldal
jobbat, a másik silányabbat terem.
-Bor a vidék egy járásában terem, magas fekvésű helyen, a Vörös Réz-hegység
lejtőin, amely Erdély határait érintve egészen Szatmár megyéig Pusztaújlak mellett
Telegdt, Vásárhelyt, Váradot, Püspekit, Bihari, Félegyházát, Diószeget, Székelyhídit,
Kiskerekit, Asszonyvásárát, Ottományt és más falvakat mintegy körbe fogja. Mivel az
ég és a föld különböznek, ez a termést megváltoztatja. Vannak, akik a termékenység
rendjét úgy állítják fel, hogy első helyre az asszonyvásári szőlőket helyezik, utánuk a
diószegieket teszik, majd a székelyhídiakat, utánuk a margitaiakat, azután a vajdaiakat,
továbbá a szentimreieket, majd a csatáriakat, a bihariakat, utánuk a püspökieket,
továbbá a váradiakat, végtére a vásárhelyieket, legutolsóként pedig az újlakiakat.
Mások három osztályt állítanak fel. Az első osztályba sorolják az erős borokat, ezek a
többieknél tüzesebbek, ilyenek véleményük szerint a csatári, püspöki, bihari, váradi,
vásárhelyi szőlőkben teremnek; a másodikba a kissé kellemesebb ízű, különlegesebb
borokat helyezik, ezt a dicsőséget a vajdai, szentimrei, diószegi boroknak adják;
harmadik osztályúnak mondják a székelyhídi, asszonyvásári, margitai és újlaki
borokat, amelyeket mérsékelt erejűeknek, de kellemes ízűeknek tartanak. Osztályozása
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tudniillik: A) osztály: diószegi, vajdai, asszonyvásári, vásárhelyi, szentimrei, püspöki,
újlaki. B) osztály: csatári, bihari, margitai, székelyhídi, váradi. C) osztály: szalacsi,
ottományi, telegdi, micskei, ezek sorát a sarkadi zárja, amely elsőként érik meg, ezért
ezek a szőlőskertek szüretelnek először, ez idő szerint a legnagyobb nevet és hírt az
alispánnak, Budai Zsigmond úrnak kell adni, amelynek ízével megaszúsodik.
Bármint legyen is, ízleléssel nem lehet pontosan megállapítani, senki sem tudta
könnyen eldönteni, hogy a váradi borok az erősebbek, jóllehet az asszonyvásáriak nem
nagyon engednek nekik, míg a székelyhídiak tartósabbak, a vásárhelyiek pedig
édességben múlják felül a többieket. Az ok a nap állásában van, amely ezt dél felől
állandóan éri, míg a többiek napkeletre, részben pedig napnyugatra fekszenek. A
bihariakat állandóan éri, a diószegiek és a székelyhídiak nyugatra tekintenek, az
asszonyvásáriak keletre fordulnak.
-A búza igen nagy hasznot hoz a sárréti, érmelléki és a váradi területeken, ahol a
rozs termése kevés, ez a belényesi járásban már jobb. Ott ugyanis a búza mellett a rozs,
az árpa és a zab is igen szépen megerősödik. Az a dohány pedig, amely Diószegen és a
szomszéd falvakban terem, mégpedig Félegyházán, Székelyhidán, Keserőben és más
helyeken, nemcsak a megyében, de egész Magyarországon méltán híres.
Nagyon jó dinnye terem………nemkülönben az érmellékiben, a váradiban már
hitványabb, kivéve, ami Innánd falu körül és Szalontán, a Gyepes partján terem .
A szilvafajták közül elsősorban a kemény héjú duránczai barack, ami igen
nagyra nő. Szerfölött javaslom a sárgát, nemcsak színének ritkasága miatt, ami
birsalmához hasonló, hanem kellemes íze és levesessége miatt is. Nincs olyan
gyümölcs, amely ennek a vidéknek a földjét ne szeretné. Úgy vélem, hogy egykor itt a
gyümölcsfáknak nagyobb volt a bősége és jobban művelték, mert szerte az erdőkben,
amelyek a falvak romjain nőttek, gyümölcstermő, ültetett fákat jegyeztem fel, amelyek
igen hamar kivénültek. Gesztenyéket ritkán lehet látni.
Az itt felnövő lovaknak dicséretben másokat elébe helyezni egész
Magyarországon nem lehet. Ezekről a vidékekről viszik nemcsak az ökrök, de a lovak
közül is a legtöbb és legszebb állatot Bécsbe.
A marhák között a magyar juhok nagy száma táplálkozik. Több ezret lehet látni
a legsűrűbb nyájakban, az eleséget és a pásztorok terheit hordozó szamarak járják őket
körül. De ezt csak a mezőkről mondtam volt. A hegyekben az ökröknek, a lovaknak és
a juhoknak a mezeiektől erősen eltérő fajtái láthatók. Ezek ugyanis kisebbek, és testük
olyan könnyű, hogy a hegyek szikláin és nagy meredélyein macskák módjára
bolyonganak és legelésznek. Megrettensz, amint a völgy aljából megpillantod, hogy a
sziklák meredekjén és a hegyek csúcsain a tehenek, juhok és disznók nem
kapaszkodnak, hanem futkosnak, szökdelnek, ugrálnak. És bármilyen távoli berket és
hegyoldalt bolyonganak be könnyedén, a pásztor egyetlen jelére mégis engedelmesen
úgy összegyűlnek, hogy láthatóan egy sem hiányzik közülük. Ezért a mezei fajtáknak
alakjuk és nagyságuk nagyobb ugyan, de ügyességben és ízletességben ezek megelőzik
őket. A húsuk ugyanis jobb ízű és egészséges, mert válogatott, hasznos füveket
legelnek. Ezért jobban meghíznak, több sajtot és vajat adnak.
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A fácánok közül különösen a félegyházi és a székelyhídi mezőkön és
szőlőskertekben élők követelik maguknak a dicsőséget. A lakosok télen a hóval
belepett mezőkön szoktak madarászni. Gyakran annyit fognak össze, hogy teli
szekérrel szállítják Bécsbe.
A folyókban és a mocsarakban igen sok a hal. Különösen a Körösök
szolgáltatnak sok jó ízű pontyot, csukát és harcsát.
A szőlőskertek, amint mondják, egy vidéken vannak, magasabb fekvésű
földjeikkel elválnak a mezőktől és a hegyektől is, mintegy összekapcsolják azokat. De
ahogyan különbözik a földek minősége, úgy mindegyik a megfelelő munkát kívánja.
Mégsem különböznek nagyon, sőt a szőlőművelésben mind megegyezik
A szőlőnek nem egy fajtája van, de míg vannak, akik a több és különféle fajtát
kedvelik, mások egy fajtával megelégedve dolgoznak a szüret reményében. A
szegényebbek a bakator szőlőt szeretik, egy vörös szőlőfajtát, a Columellánál is
szerep-lő helvola-hoz hasonlót, amely nem bíbor színű, de nem is fekete, hanem
téglaszínű. Színe alapján valamennyire megegyezik a pozsonyiak vörös színű
moschajaval, de ízben nagyon eltér attól, fürtjei nagyobbak, kerek, nem sűrű, hanem
inkább ritkábban függő szemekkel, a héja is erősebb és nagyobb szemekre nő meg.
Gyümölcsben, fürtben, szemben, termékenységben leginkább a tokaji vöröshöz lehet
hasonlítani, bár színben halványabb, emiatt sokan úgy vélik, hogy a szőlőt, amit
bakatornak nevezünk, ha a tokaji földbe átültetik, piros rózsaszínűvé változik.
Akárhogyan is van, ahogy mondják, bárhol legyen is, kivéve az erősen hideg
éghajlatot, bőséges termést hoz, jó ízű bort ad, és édességben felülmúlja a többi fajtát.
Ha külön kezelik, aranyhoz hasonló bort ad, ezért fehérrel keverik, hogy szebb színűt
kapjanak. Evésre sem jobb nála egy szőlő sem. Az erdeinek nevezett szőlőt mindenki
nagyon kedveli, ezt az elnevezését nem azért használják, mert hasonló az erdei
gyümölcsökhöz, hanem mert erdők módjára középszerű földeken is bőségesen terem.
Bora elég jó, de könnyebb, mint az előzőé, sűrű fürtöket hoz. Gyümölcse fehér, kerek,
közepes szemű, sűrű, olyan bő termést hoz, hogy a szegények számára nem lehet ennél
hasznosabbat találni. A semproniai fehértől alig különbözik, termékenységben egyenlő
és színben hasonló, de fürtjei nagyobbak és sűrűbbek és evésre is alkalmasabb. A
harmadik szőlőfajta, amit a magyarok Borosfejérnek hívnak, fehér és bortermő, eléggé
nedvdús szemű, bővebben terem ugyan, mint a hasonló tokaji fehér, de keményebb
héjú és savanyú ízű, evésre alkalmas. Következik afarok szőlő, a magyarok Juhfarknak
nevezik, mivel juhfarokhoz hasonló fürtöket terem. Fehér fürtjei az előbbieknél
apróbbak és erősebb héjúak, de valamennyi között a legédesebb. Ezt a négy fajtát
mindenki elsősorban keverten ülteti, sokan Furmididasi is adnak hozzájuk, ezt a
tokajiak Furmintnak nevezik. A tokaji vidéken kiváltképp ezek szolgálnak rá a
dicséretre, mert termékenyek és édes bort adnak, ezeken a szőlőhegyeken azonban
ritkábban fordulnak elő, és nem olyan édes a boruk. A kecskecsecsűt,
öregkecskecsecsűt, szagosat és több más fajtát evésre kedvelik. A feketék közül a
Bodonszőlőnek nevezett fajtát szeretik. Nagyobbacska szemű, nagyobb fekete fürtű, de
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savanykás ízű. Néhányan ültetnek Jenőszőlői, ezt dicséretükkel ajánlják. Nem marad
ki az Angusta és több más fajta, amelyeket nem akarok felsorolni.
Tavasszal, amikor a hó alól kilátszik a föld, újból megmetszik. Az anyatőről az
összes vesszőt két vagy három szemre metszik vissza, és nem hagynak csak két-három
venyigét, még akkor sem hagynak többet, ha az anyák elég nedvdúsak és erősek. Új
szőlőt csak két vagy három évvel hoz az ültetés után.
Háromszor kapálják a felnyitást kivéve, amellyel a télre befedett szőlőtöveket
kibontják, ezt a munkát nyitásnak vagy felnyitásnak, kibontásnak nevezik. Először
tavasszal, amikor kibontják a szőlőt, mozgatják meg és ássák fel a földjét, ez nem
számít a kapálások számába. Az első kapálás április hónapban van, a második húsvét
után, Keresztelő Szent János napja körül. Amikor felássák a földet, nem egyengetik el
a talajt, hanem a szőlőtő mindkét oldaláról összevonják a földet, egyenes oldalú
árkokat húznak, úgy hogy a szőlők közei legyenek barázdáltak, és így szinte
lemélyítve, míg a szőlőtőkéket a föld magasabban takarja.
Karózzák, mint másutt, tüstént az első kapálás után, leginkább tölgyfa karókkal,
amelyeket a Réz hegyről hoznak a hiány pótlására, míg a többit FelsőMagyarországról, a Tisza segítségével. A többi munkát a tokajiakhoz hasonlóan
végzik.
Szüretelni októberben a legbölcsebb, így 1726-ban is október 10. napján
kezdődött a munka, és elnyúlt a hónap 22. napjáig. A szüretelés szokásai nem
különböznek, kivéve, hogy a kisajtolást nem mindenütt csinálják. Vannak, akik a
szőlőfürtöket a tőről leszedve, zsákban gyűjtik össze, alsó részébe töltve, majd kádban
lábbal addig tapossák, míg csak a szőlőszemekben csepp nedv sem marad. Később a
zsákból kivéve azonnal sajtó alá helyezik, ahol teljesen kinyomják a levét. Mások
kádban lábbal, de zsákok nélkül tapossák, és miután megtelt a kád, a lét vesszőkosárral
kiemelik és így helyezik sajtó alá. Ezt a módot sokan előnyben részesítik, mivel úgy
hiszik, hogy ez nem olyan seprőt ad, mint amit zsákban nyomnak ki; a zsákot pedig
azok kedvelik inkább, akik gyorsabb munkát akarnak végezni. Ugyanis, amit zsákban
nyomnak ki, azt tüstént lehet edénybe önteni, viszont lassabban megy, mintha kádban
taposnák ki, és kisebb munka a fürtök sajtolással való kipréselése a kádban való
taposásnál.
Mindkét fajta munka után, akár zsákban taposták ki, akár kádban, egyformán
kipréselik, a szegények pedig, hogy lőrét kapjanak, a kipréselt szőlőszemekhez vizet
öntenek, és másfél-két napig a vízben hagyják, ezután ismét kisajtolják, ezt nevezik
Loranak, amit megisznak, miután lehúzzák a bort. Mások nem préselik ki a
szőlőszemeket, miután vizet adtak hozzá, hanem a hordóban hagyják addig, míg
teljesen megérik, és azután isszák a nedvet.
A mértékek különbözők. A nagyobb mértéket, amit mi vödörnek nevezünk, a
magyarok Akónak hívják, ezt hatvannégy meszely tölti meg. A kisebbet a magyarok
Csöbemek nevezik, ebbe ötvennél több nem fér. A mértékegységek különbségének
megfelelően vannak X és XII vödörtől XX, XXI, és XXII vödörig edények. Itt nem
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kénezik a hordókat, hanem szőlőleveleket főznek meg, és ezek levével mossák ki a
hordókat, mielőtt beletöltenék a mustot. A mustnak két fajtája van, egyiket lábbal
tapossák ki, a másikat sajtóval préselik ki a szárából és a héjából. Vannak, akik a kettőt
összeöntik, mások külön tartják más hordóban
Amíg forr a bor, a kamrában a prés mellett őrzik, azután helyezik a pincébe. A
legtöbb embernek az erdőben van pincéje, ahol keményebb a föld, föld alatti üreg
módjára földbe ásva. A pincéknek ez a fajtája jobb, mint amilyen biztonságos. Ugyanis
nemcsak a hideget mérsékli, hanem a fák gyökerei is hasznára vannak a bornak, jobbá
teszik, illatosítják. ………..
A bort különböző helyekre viszik, elsősorban Temesvárra és Nándorfehérvárra.
Csöbörje, hacsak nem különlegesen érett, négy, öt esetleg hat máriás.
A sík és kövér földeket szántóföldeknek használják. Háromszor szántanak.
Mihelyt az idő melegedni kezd, felszántják a földet. Június hónapban feltörik, Mihálynap előtt harmadszor szántják. Trágyázni nem szükséges, csak a belényesi járásban,
ahol elmaradnak a sík, kövér, porhanyós, omlós szántók, itt a földek a hegyeken
vannak és nehezen müvelhetők. A harmadik szántás után vetnek a magasra emelt
ormók közötti barázdákba - a két barázda közötti felmagasított földet nevezik ormának
-, ez a vetés a gabona szárát megnyújtja. Mélyen szántanak, a szántás három vagy négy
összekötött eke mélységével egyenlő. A sík vidéken tiszta búzát vetnek rozs nélkül, a
belényesi földeken keverik, mert így valamivel silányabb ugyan, de többet terem. A
törökbúzát nem a felszántott, hanem a felkapált földbe inkább ültetik, mint vetik, bár a
mezőkön búzavetéshez hasonlóan hányják. A dohányt ültetik, először, mint palántát
kerti növényként, azután, amikor megnőtt, kiviszik a feltört földre, sűrű árkocskákat
készítve káposzta módjára ültetik bele. Amikor megnőtt, a gyökérhez legközelebbi
leveleket leszedik, a magasabban lévőket fent hagyják, amíg megerősödnek. Ezt addig
csinálják, amíg a fagy meg nem csípi a növényeket. A leszedett leveleket először
halomba rakják, és annyi ideig tartják lefedve a kamrában, míg sárgulni kezdenek.
Amikor megsárgult, a levél szárát, ahol az anyáról leszakították, átszúrják és hosszú
sorban cérnaszálra függesztik. Olyan helyre teszik, ahol eső nem éri és a nap hevét
megfelelően kapja. Ezért a tető koszorúja alatti falakra rögzítik, úgy hogyha esne, a
fölfüggesztett leveleket a csepegő ereszaljak ne tudják átnedvesíteni. így tartják őket,
amíg megfonnyadva barna színt öltenek, akkor száruknál fogva marokba szedik, és
alkalmas száraz helyen őrzik néhány évig. Ugyanis abban az évben, amikor termett,
nem adják el, hanem csak a második vagy a harmadik, vagy az azt követő években.
Minél tovább tartják az olajhoz hasonlóan, annál erősebb lesz. Babot ritkán vetnek, de
lencsét és borsót sokat. A dinnyét mindenek felett szeretik, és így nem mulasztanak el
semmit, amiről úgy vélik, hogy növekedését serkenti.
L. Bél.
-Volt két bihari nemzetség, melynek kezdetei vissza vezethetők a 10. századba:
az Ákos és a Barsa nem. Az Ákos nemnek csaknem minden ága birtokolt Bihar megye
területén, a Beretytyó vidékén, s már a 12. században állott monostoruk Pályin. Bihar
megye lehetett a Barsa nem ősi fészke. Uradalmaik a Berettyó, a Sebes-Körös és a
Fekete-Körös völgyében terültek el, egyházuk pedig valószínűleg a 12. században már
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álló Bátormonostor. Birtokaik: Barsa, Bátor, Adorján, Almás, Apamolna, Győrös,
Kovácsi, Körösszeg, Orosi, Szalárd,Széplak
L.Szilágyi József
Berettyó völgye-Györffy György azt írja, hogy „a Körössel párhuzamosan széles völgyben fut a
Kraszna megyében eredő és Szalárd alatt az Alföldre érő Berettyó . A két völgy között
elterülő hegység (a mai Réz) régi neve volt Igyfan ; bükkösökkel borított rengetege a
XI. században a hercegek fő vadászterülete volt ; lealacsonyodó nyugati vége Avas
nevet viselt . A Berettyó völgyét alacsony, szőlőművelésre alkalmas hegyvonulat (ma
Érmelléki hegyek) választja el az Alföld peremét jelző Omsó ér, vagy röviden Ér folyó
mocsaras völgyétől,az ún. Érmelléktől."
Bortermelés
A XIX. század első felében három vidékre osztható a vármegye területét:
a szorosabb értelemben vett Érmellékre, hová Vajda, Szent-Imre, Diószeg,
Kóly, Jankafalva, Kis- és Nagy-Kágya, Székelyhíd, Asszonyvására, Szunyogd, Kereki;
a váradi dombvidékre, hova Terje, Tóti, Telegd, Örvénd, Hegyközcsatár, Bihar,
Hegyközkovácsi, Hegyközpályi, Hegyközszáldobágy, Vásárhely helységek határában
fekvő szőlőhegyek tartoznak;
a szőlőskertek vidékére, melyek a Debrecen, Hosszú- és Monostor-Pályi,
Sámson, Nagy-Léta, Bagamér, Berettyó-Újfalu, stb. helységekben terültek el;
L. Wikipedia
Az Érmelléki hegyhátból az érmelléki és a hegyközi róna felé ereszkedő
hegyfarkak jó része szőlővel van beültetve. Legelterjedtebb fajok a bakar (másutt
bakator), az erdei („erdélyi”-ből torzítva), az alföldi(másutt sárfehér), a rajnai rizling,
a gohér, a furmint, a burgundi, a lelt szőlő és a bácsó (másutt juhfark). Termesztik
azonban még a hazai fajok közűl a tömött fürtű fekete kadarkát, a bőven fizető
alanttermőt, a legkésőbb érő szeremi zöldet, a porcsint, a bihari borost, a lapulevelűt,
stb. E fajokból szűrik a világhírű érmelléki borokat. Ebből pénzelt az érmelléki ember,
ebből tartotta fenn becsülettel, a maga erején községét, egyházát és iskoláját. Miként a
tokaj-hegyaljaiak, a sárosiak és abaújiaknak, úgy adtak itt el jó nagy áron egy-egy
darab szőlőt a megyebeli uraknak s főkép a debreczeni jobbmódú cíviseknek, kik
közűl annyian szereztek itt szőlőbirtokot, hogy szüret idején a nagylétai országútat
egészen ellepték szekereikkel. Most hogy e kincsbánya veszendőnek indúl, csak most
látják igazán, milyen kimondhatatlan Isten áldása rejlett e szőlőtalajban!
Az érmelléki bortermesztés fő helye rég idő óta Diószeg városa. Diószegen és
környékén ú. m. Jankán, Vajdán, Kólyon, Kágyán s a szomszéd, de már a hegy túlsó
oldalán eső Hegyköz-Szent-Imre kövecsesi, vagy monostoraljai dűlőjén terem a
legjobb minőségű „érmelléki”. E tájon haladt legelőbbre a borkezelés is. Diószeg
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országos jelentőségűvé lett 1870 óta, midőn a m. kir. földmívelési miniszterium, a
szőlészeti és borászati szakértelem terjesztése czéljából, itt állította fel az első állami
vinczellér-képezdét, melyhez 1880 óta gyümölcsészeti, szőlőművelési és borászati
szaktanító-képezde is járúlt. Tanítási czélokra 1308  ölnyi szőlőterület van
berendezve, melyet egészen a vinczellér-növendékek művelnek. E kisérleti szőlő 62
legkiválóbb s legelterjedtebb szőlőfajt foglal magában. Legújabb 1.200 • ölnyi terület
amerikai (riparia) anyateleppé alakítottak át, melyen részint vesszőt nevelnek, részint
szemzést és oltást gyakorolnak. A vinczellér-képezde nem lehetett volna azzá a mi, ha
gróf Zichy Ferencz itteni egész gazdaságát meg nem nyitja az intézet gyakorlati teréűl.
Az uradalmi szőlő 102 holdra terjed, s benne az Érmelléken honos szőlőfajokon kivűl
tiszta fajültetvények gyanánt kitűnő bor- és csemege-fajokat is termesztenek. Bele
esett ugyan ebbe is a phylloxera, de a tulajdonos el van szánva, hogy bármibe kerűljön,
mindenkép fentartja szőlejét. A veszedelem ellen minden eddig ajánlott védelmi módot
megkísért, s újonnan ültetett amerikai (riparia) telepe már is szépen díszlik.
Diószeggel szemközt a hegyen vannak a 450 folyó-öl falhosszat tevő uradalmi
pinczék, 5–7000 hektoliter közt váltakozó borkészlettel. A hegy tetején van az úgy
nevezett „felső-pincze” a nagy hordóval, melynek olyan a híre nálunk, mint a Rajna és
Neckar mellékén a heidelbergainak. Nagyságra, körűlbelől egyforma a kettő. A
diószegi „nagy hordó” 7018 hliteres, vagyis 1.240 akós; jobbfajta színbor áll benne s
értéke körűlbelűl 24.000 frt. Huszonöt vasabroncs tartja össze, melyek mindenike két
régi mázsa. Szépen ki van vésve reá Szent-Jeromos alakja életnagyságban.
L .Az Osztrák-Magyar monarchia irásban és képekben
-Gróf Széchényi István, aki Bihardiószegen katonáskodott, nagyra becsülte az itt
termett könnyű borokat: „...fehér asztali borainkat (...), úgy mint a könnyű érmellékit,
ízlésem szerint a világ minden fehér borai elé teszem...” - hangzik írása a teljesség
igénye nélkül.
- A Kadarkát Biharban Jenei feketének nevezik.
- Gondoskodni kellett tehát e helyzetben oly szőlőfajok behozataláról, melyek
mennyiségileg kielégítették a termesztőt, s ezen oknál fogva vette kezdetét az ország
belsejében a kapkodás a bőtermő fajok után, melyek inkább mennyiségileg elégítvén
ki a termelőt, annak könnyebb alkalmat is nyújtottak arra, hogy könnyű borán a
közelebb fekvő korcsmákban túladhasson. Ez okon terjedt el Biharban az erdei a
furmint megszorításával ; …….- Szerémi zöld. E nagy jövendőjü jeles faj tudtommal
csak Biharban fordul elő nagyobb elterjedésben, de ha azt mondom Biharban, akkor
egyúttal azt is kimondottam, hogy az egyik főültetménye oly borvidéknek, mely
kiterjedésénél fogva a kies Rajna-mellékkel meglehetősen megmérkőzik, mert a
nassaui herczegség és a hesseni nagyherczegség együtt véve csak valamivel nagyobb
Biharmegyénknél. Fajbora, melylyel több váradi pinczékben, de nevezetesen Tar Imre
úréban megismerkedtem, nemcsak egyedül igen feltűnő s kellemes zamattal bir, mely
intensitásánál fogva a rizlingével megmérkőzik, s kellemre nézve a maga nemében
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mitsem enged amannak, hanem egyszersmind még azon ritka előnyben is részesül,
hogy zamatosságóságával mindinkább növekszik, s kedvesebb árnyéklatokat ölt.
L.Borászati 1871
-Biharmegye borvidékén Nagy-Várad szőlőhegyei keletnek dőlnek az erdélyi
nagyobb hegységek felé, egyúttal nyugatra hajolván Bihar rónáira. Számos völgyeletei
közt legtöbb szőlő déli lejtésű, de van sok nyugati, sőt akad éjszaki lejtőjű is. Egy
részök a Kőrös mentén fekszik. Az Érmellék gyöngéd emelkedésű dombsorozat,
melynek lejtői többnyire délnyugotnak hajolnak.
L.Borászati 1876 április
Nagyvárad , april. Az uj borok mindenütt lefejtvék, és felülmúlják finomság
tekintetében a 70-es évek minden terményét. Bár sok bor van a pinczékben, a
tulajdonosok mégis tartózkódobbak lettek, mert a tőkék e télen sokat szenvedtek a
fagyok által. A borüzletben még mindig lanyha hangulat uralkodik, s a bor minőség
szerint 4—5 frt akónként (7—8 3 /4 frt hectl.-ként). A budapesti borvásár iránt itt nem
nagy előszeretettel viseltetnek, és abban a borkereskedés centralizatióját és
monopolizálását
látják,
mely
nyomasztóan hat a termelőkre. E
vidéken, mely több millió akó bort
termel, minden borbörze nélkül
évszázadokon át ellehetett az összes
évi termést adni. (Egy fecske nem
csinál nyarat; ha Nagyvárad
vidékének nem, lehet más vidéknek
a fennebbi intézményre szüksége, s
ezt bizonyítja a mind tömegesebb
részvét. A szerk.)
L.Borászati 1876 április

-Biharmegye élesdi járásában az idei szüret jó eredményt nyújtott; az ugrai
járásban a kerti szőlőkben a szüret bevégeztetvén, a termés minő- és mennyiségileg
rosszul ütött ki.L.Borászati 1882 december
-A hires és speciális borral biró Érmellékről a részvétel már jóval nagyobb és
pedig mindenekelőtt ki kell emelnünk gr. Zichy Ferenczet szép kiállításával; ő volt
különben is az, ki az érmelléki-, de főleg a diószegi bornak az egész müveit világon
ismeretséget és tiszteletet szerzett.
Utána azonnal a bihar-diószegi bortermelők
collectiv kiállítása következik, melyben résztvett: Pluhár Pál 1882—1883. évi
könnyebb és nehezebb bakator boraival; — Üjváry Ödön bakar- és vegyes
pecsenyeboraival; -— dr. Kanovics László 1880—1883. évi termésű asztali- és
pecsenyeboraival; — Kassay Ignácz 1880-iki bakarjával; — K. Nagy József 1880—
1883-iki évi asztali-, nehezebb pecsenye- és bakar-szamorodni boraival; Lipcsey
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Ignácz asztali-, pecsenye-, szamorodni- és asszú boraival és pedig 1878—1882. évi
terméseiből ; — Szlovik István 1880-iki pecsenye- és 1883-iki közönséges fehér
borával és Vaday Ignácz 1880-iki pecsenye- és 1882—83. asztali boraival.
Egyes bortermelők közül megjelentek külön: id. Pongrácz Jenő kágyai-, bakar-,
rieszling- és muskatály boraival; - - Bacsó József tasnádi- és bakar boraival; —Diószeghy Sándor Er- dengelegről, 1880-iki finom bakar borával.
………. Nagyvárad városa egyike a nagyobb bortermelő városokkal és azoknak,
hol a nagy termelés a finomabb minőség termelésével van öszszekötve, s hol a
vezérszerepet a bortermelők között az ottani értelmiség viszi. Sal Ferencz, a város
derék polgármestere úgy vélte a kiállítás feladatát leghelyesebben megoldani, ha az
ottani bortermelők egy jellegző gyűjteményes kiállítást hoznak össze, mi meg is
történt, és miként még a jury ítéletéből is látszik elég jó sikerrel.
L.Borászati 1885 október
- A magyar Földművelésűgyi Minisztérium erdélyi kirendeltsége a földművelő
népet a racionális tenyésztési elvekkel a nagy számban szervezett gazdakörök által
ismertette meg. Ezek állattenyésztő tagjaik részére kötelező érvényű, célszerű
tenyésztésiszabályokat dolgoztak ki. Meghonosították a törzskönyvezést bélyegzéssel
együtt. Előmunkálatokat végeztek tejelést ellenőrző egyesületek létesítésére. Több
helyen megalakultak a községi kölcsönös állatbiztosítószövetkezetek, miáltal az
értékesebb állatok tartásának kockázata csökkent. Továbbá, az oly fontos
állategészségügyi berendezkedés tökéletesítése céljából, Bihar vármegyében
határozatokat hoztak a községi állatorvosok számának szaporítására. Az állatbiztosító
társaságok működése is kívánta ezt.
-A kirendeltség arra törekedett, hogy az apaállatok községi házi kezelésbe
vétessenek. E célból szorgalmazta községi istállók, kifutók és a közlegelőkön az
apaállatok helyes takarmányozása céljából ún. „bikakertek” létesítését. ………..Bihar
vármegyében Szombatságon, Kabalyáspatak, Élesd községek részére községi bikaistálló létesítésére 500-500 korona államsegélyt eszközölt ki a kirendeltség 1914-ben.
- A szarvasmarha állomány javítása céljából a háború kitöréséig ………Bihar
vármegyébe mind külföldről, mind Nyugat-Magyarországból több ízben importáltak
vöröstarka marhákat. Ezek kiosztásakor a kirendeltségnek gondja volt arra, hogy
intézményes alapon biztosítsa a behozott jobb anyag tulajdonságainak fenntartását és a
meglevő anyag javítását, fejlesztését.
L. Fekete vagy tarka
- Az esővarázslások között olyanok is előfordultak, melyek áldott állapotban
lévő asszonyokhoz kötődtek. A 20. század első éveiben, ha három várandós asszony
megfürdött a Fekete-Körösben, akkor rövidesen megindult az eső .
- Biharban azt tartották, hogy ha valaki szárazság idején sarlót visz a szobába,
akkor az nagy esőzést okoz aratáskor.
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- a napraforgó szántóföldi művelése elsősorban a keleti országrészen: a
…………………és Bihar megyében bontakozott ki.
-A bihari Rév és Szentjobb határában a kelencék mellett a tölgyfák odvában az
1930-as évek elején esztendőkön át gondozott családokkal méhészkedtek. A háromnégy méter magasan lévő odút létrával közelítették meg.
L.Magyar Néprajz.II.k.
- Egy 5000 holdas alföldi uradalom önálló kezelésére egy rendelkező tiszt
kerestetik. Megkívántatik egy' bel- vagy külföldi magasabb gazdasági tanintézet jó
eredménynyel való végzettsége és hason állásban már több évi működés által szerzett
gyakorlati minősítés. A.német nyelv és a kettős könyvelés ismerete kívánatos. A
mennyiben a gazdaságban nagyobb kiterjedésű répatermelés és állattenyésztés űzetik,
állami vagy czukorgyári gazdaságokban működött egyének előnyben részesittétnek. A
javadalmazás külön megállapodás tárgyát képezi. Ma-gas haszonrészesedés
biztosíttatik. Bizonyitványmásolatokkal — melyek nem adatnak vissza — felszerelt
ajánlatok Pallay Lajos köz-és váltó ügyvéd úrhoz Nagy-Váradra (Biharmegye)
intézendők.
L.Köztelek 1896 szeptember 12
-A biharmegyei gazdasági egyesület által legutóbb rendezett lóvásáron mintegy
harmadfélszáz jó minőségű ló vezettetett elő, részint kettes és négyes fogatban, részint
nyereg alatt; vevő is volt szépen, belföldi és külföldi, de a kellő forgalom mégsem
fejlődött ki, mert meglátszott a vásáron a k e z d e t nehézsége .
-Nagyvárad, szeptember hó. (Eleméry Aurél tudósitása.) A pár hét óta tartott
rekkenő hőség után hűvös esőre hajló idő az ijesztő mérvben elsült legelőket életre
hozta. A tengeritörés folyik, a termés rosszabb a reméltnél. Csövesen sok helyt a m.
hold 20—30 hliter az eredmény. A sarjú betakarítva, sok helyen jobb termést adott,
mint az anyaszéna. A vetett takarmány, hol kellő trágyázás előzte meg a vetést,
sikerűlt. A buza ára beszállítva a malmokba 10 frt. A László--malom 75,000 mázsát
vásárolt már, későbbi szállításokra is.
A biharmegyei gazd. egyesület f. é. Junius hó 20-án Nagyváradon tartotta meg
igazgatóválasztmányi gyűlését. Ezen ig.-vál. gyűlésen előterjesztették a
földmivelésügyi miniszter több rendbeli átiratát, u. m. a lisztkivitel kedvezményes
díjtételéről, tanulmánykirándulásról — téli előadások rendezéséről, sertésvész elleni
védekezésről szóló körrendelete stb. tárgyában.
Ezután beszámol a gyűlés a f. é. Május hó 28-án B.-Ujfaluban az egyesület által
rendezett szántásversenyről. Ezen szántásversenyre 10 földmivelő és béres
jelentkezett. Minden egyes szántónak 250□ öl terület lett kijelölve a felszántásra. A
lóigákkal szántók ezen 250 □ ölet 1—l/4- óra alatt szántottak fel — míg az ökrök
l1/2—2 óra alatt végezték el. A biráló-bizottság Telegdi József elnöklete alatt 5
versenyzőt részesített 50—10 korona jutalomban.
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Ezután beszámolt a gyűlés az igazgató- válaszmánynak a május 27-én
Nagyváradon megtartott permetező-kiállítás és versenyről.
Ezen kiállítást és versenyt Beöthy László mint diszelnök nyitotta meg a fent
jelzett napon. A versenyre Bécsből,Budapestről és a vidéki városokból mintegy 17
gyáros jelent meg,hogy a szép számban összegyűlt szőlősgazdáknak bemutassák
permetező és kénfuvó eszközeiket.

A biráló-bizottság
A) önműködő permetezőknél 4 érmet adott ki a gyárosoknak.
B) Emeltyüs permetezőknél: 6 drb érmet
C) Háti kénporfuvóknál 5 drb érmet. —
D) Kézi kénporfuvóknál 7 drb éremmel vagy oklevéllel jutalmazta a kiállítókat.
A verseny igen nagy érdeklődés mellett folyt le -a mi legjobban igazolja, hogy
ezen versenyre Biharnak igen nagy szüksége volt. A földmivelésügyi minisztert
Balassa István vinczellérképezdei igazgató — az 0. M. G. E-.t Szilassy Zoltán titkár
képviselte. Elhatározta az egyesület, hogy a bemutatott jobb gépekkel vándorpermetezést rendez, hogy alkalom nyújtassák a megyebeli lakosoknak ezek működését
gyakorlatban is meglátni.
1900- ban Szontagh Tamás dr. kir. Bányatanácsos osztálygeologus, Biharmegye
keleti részén, Kalota, Rév és Rossia határában végez részletes földtani térképezéseket.
L.Köztelek 1900 július 25
A biharmegyei gazdasági egylet közgyűlése. A biharmegyei gazdasági egylet
márczius hó 17-én tartotta meg rendes évi közgyűlését Szabó József egyleti elnök
elnöklete alatt. Az elnökség.az egylet mult évi működéséről jelentést téve,,.felemlíti,
hogy az egyletnek .480 .tagja van. Az egyleti „pénztár bevévétele 7621 frt (58 kr,
kiadású ,5657 frt.63 kr volt, maradványképen az .1897. évre át lett vive 1964. frt .05
kr. Az egyleti főiskolában tervezett hasznos és előnyös átalakításokat a mult '.évben
már. teljesen keresztülvitték . és most .már.a rendszeres .5 éves fordulót hozták be
minden gyümölcsfaiskolánál. A szőlőtelepét is fejlesztette az egylet a mult évben, ugy,
hogy 'most már több szőlőojtványt tud előállítani.A szövetségbe, lépett biztosító
társulatok felkérésére a jégkároknak szakbizottságok utján való rendezésénél a
gazdaközönség érdekeinek megóvása szempontjából szakbizottsági elnököket küldött
ki. Felirt a pénzügyminisztérium és a földmivelésügyi minisztériumhoz,"hogy a
dohány-talajok használatánál a 3 éves fordulatot engedélyezzék, az egyesület ezen
kérése meghallgatásra, talált ,s a. dohánytalajok használatánál Biharmegye területére a
3 éves vetésforduló engedélyeztetett. Selyemtenyésztési czélokra folyó évre is
megszavaz 50 frtot a. közgyűlés. A bihardiószegi vinczellérképezdénél egy alapítványi
helynek fentartását 3 évre újból- megszavazza s elhatározta, hogy felkéri , Biharmegye
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alispánját, hogy ugy, mint eddig is egy növendékkel töltse be az egylet által léte-sített
alapítványi helyet. A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy a tenyészállatkiállitás
rendezése végett a vármegye vidéki központjaival tegye magát érintkezésbe és
feliratban kérje fel a földmivelésügyi minisztériumot, hogy a kiállítás dijaihoz járuljon
hozzá. Továbbá, hogy kérje fel a lótenyésztő-bizottság elnökét, hogy a lótenyésztési
jutalomdíj kiosztást az egylet által rendezendő tenyészállat kiállitással kapcsolatosan
tartsa meg ; a közgyűlés a kiállításra 600 frtot megszavazott
L.Köztelek 1891 október 3
- A megyében 1897 áprilisában 29 fedeztető állomás 71 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
Biharmegyei gazd. Egylet küldöttei a gazda kongresszusra: Tisza István,
Szunyogh Szabolcs, Telegdy József, Markovits Antal, Száhlender Károly.
L. Köztelek 1896 augusztus 22
Egy 5000 holdas alföldi uradalom önálló kezelésére egy rendelkező tiszt
kerestetik. Megkívántatik egy bel- vagy külföldi magasabb gazdasági tanintézet jó
eredménynyel való végzettsége és hason állásban már több évi működés által szerzett
gyakorlati minösités. A német nyelv és a kettős könyvelés ismerete kívánatos. A
mennyiben a gazdaságban nagyobb kiterjedésű répatermelés és állattenyésztés űzetik,
állami vagy czukorgyári gazdaságokban működött egyének előnyben részesittetnek. A
javadalmazás külön megállapodás tárgyát képezi. Ma-gas haszonrészesedés
biztosíttatik. Bizonyitvány másolatokkal — melyek nem adatnak vissza — felszerelt
ajánlatok Pallay Lajos köz és váltó ügyvéd úrhoz Nagy-Váradra (Biharmegye)
intézendők.
L.Köztelek 1896 szeptember 19
Báródság
Magyarország néprajzi szempontú felosztásában Báródságnak nevezzük Bihar
megye keleti szélén, a Sebes-Körös jobb partján, a Réz-hegység aljában, Élesd és a
Király-hágó között elterülő kistájat.
A magyar államalapítás után a vidéket (mely egyébként már a honfoglalás óta
magyarok által lakott volt) az Erdélybe/ből vezető hadi- és kereskedelmi út őrzésére
rendelt várjobbágyok népesítették be, s így egyike lett a középkori Magyarország
kiváltságos területeinek. Az itteni falvak még az Árpád-korban a sólyomkői királyi
uradalom részévé váltak.
A kistérség központjának Nagybáród (régi nevén Magyarbáród) és Kisbáród
számított. A Báródság egyes települései, különösképp Rév (más néven Körösrév vagy
Biharrév), illetve részint Nagybáród igen híresek voltak fazekasságukról is. (Rév
fazekasmestersége még az utóbbi évtizedekben is jelentős volt, az itt használt
jellegzetes fehér agyag pedig egyesek szerint a világon egyedülálló…)
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A XVI. század közepén, az Erdélyi Fejedelemség megalakulásakor a Báródság
területe ismét katonai feladatokat kapott: az újonnan megszervezett báródsági nemesi
kerület már nem csak a Nagyvárad-Kolozsvár országutat őrizte, hanem a báródsági
nemesek dolga volt a Király-hágón áthaladó erdélyi fejedelmek és főurak fegyveres
kíséretének és szolgálatának ellátása is. A Báródságot ekkoriban hivatalosan a
Sólyomkőn lakó várkapitány által kormányozták, a gyakorlatban azonban a nemesi
kerület közvetlen katonai vezetője a nagybáródi hadnagy volt.
A Rákóczi-szabadságharc után (és
Sólyomkő felrobbantásával) a báródsági
kerület katonai jelentősége megszűnt, noha
autonóm törvénykezése és gyűlései,
valamint kapitányi címe formálisan még
sokáig fennmaradtak.
A Báródságba már viszonylag
korán, a XIV. században megkezdődött a
románok betelepülése, azonban az etnikai
arányok jelentősebb megváltozása csak a
török-kor vége felé (szászfenesi csata,
Várad eleste, stb. események eredményeképp) következett be. A környéken
jelentékenyebb létszámú magyar népesség ma már csak a Báródság peremén, Élesden
és Réven lakik.
L.Magyar Historia
Klosterneuburgból hozatott simagyökeres vesszők megrendelőinek névjegyzéke.
Bihar vm. 1869/70. N.-Várad. Lojanek János Koszta Gerő. Koszta H. BiharDiószegh. Krámer Fülöp. Debreczen. Kertész egylét. 1870/71. N. Várad. Koszta
Algernon. Lojanek János, Szakái. Szigyártó Pál. Bih. Diószeg. Briickl K. Lúgos
Potyánszky Sándor. 1871/72. B. Diószegh Grf. Zichy Ferencz. N. Várad Szentpétery
K. Lúgos. Renner. Dr. Mária Aurél. 1872/73. N. Várad. Koszta. Gerö. Bartl János.
Koszta József. B Diószegh. grf. Zichy. Lúgos Mahr Antal. Élesd. Lederer Jakab.
1873/74. Lúgos. Athanassievits S. N. Várad. Janky Antal.
L.Borászati 1875 március
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Bihar vármegye MEZŐGAZDASÁGA
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN.
A Földművelésügyi Minisztérium Nagyváradi Kirendeltségének1914. évi
jelentése
Gazdag István
Bihar vármegye történetének levéltárunkban őrzött iratanyaga meglehetősen
hiányos. A forrásbázis kiegészítése céljából Nagyváradon végzett kutatás során került
felszínre az FM Nagyváradi Kirendeltségének két írata. A Földművelésügyi
Minisztériumi Levéltár c. repertóriumban' csak a hegyvidéki,eperjesi és temesvári
kirendeltség anyaga található, a nagyváradi kirendeltség . anyaga hiányzik. Ezért és
mert Bihar gazdaságtörténetének feldolgozása még várat magára közöljük a
kirendeltség éves beszámolójának tartalmi kivonatát. Bevezetésként vázlatosan
bemutatom 1900-as adatok alapján a megye mezőgazdaságának jellemzőit :

A vármegye gazdaságainak megoszlása.
A terület termelési ágak szerinti megoszlása kat. hold
1, Prefectura Jud. Bihor. 147. d. 1915. A Magy. Kir. FM. Nagyváradi
Kirendeltség
1914. évi jelentése. 1915. május 10. (27 oldal) Kézirat gyanánt .
2, Földmüvelésügyi Minisztérium Levéltár 1889-1945. I. Repertórium .
Készítette: Kiss Dezső. Levéltári Leltárak. 14. Levéltárak Országos Központja. Bp.
1961. 591-594 . old.
3, Flatt Károly: Biharvármegye mezőgazdasága, állattenyésztése ~
erdőgazdasága. In : Biharvármegye és Nagyvárad. (Szerk. : Borovszky S¢mu). Bp.
1901. 315-325. old.
szántóföld 767 800
kert 15 885
rét 159 681
szőlő (beültetve) 5 149
szőlő (parlagon) 5 454
legelő 154 611
erdő 478 907
nádas 5 955
terméketlen terület 33 027
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a gazdaságok kat. hold
száma
0-5 holdig 47 841 92 323
5-100 holdig 38 767 521 271
100-1000 holdig 559 180 314
1000 holdon felül 193 832 561
A megyei mezőgazdasági termelése, különösen a nagybirtokokon
belterjesnek,sokoldalúnak volt nevezhető. A gabonaneműek közül a búza (228 522 kh)
és a tengeri (177 377 kh) vezetett. Az ipari növények sorát a kender és a dohány
vezette. Jelentős területen termeltek burgonyát (13 60Ukh),a takarmány növényekből a
zabosbükköny (26 300 kh), a tavaszi bükköny (13 000 kh), és a lóhere (11 000 kh)
érdemel említést. A természetes rétek és legelők 310 000 kh-t foglalnak el. A
vármegyében 169 szőlőművelő község volt. A gyümölcstermesztés és a
konyhakertészet is magas színvonalon állt. Az állattenyésztés rangját a szarvasmarha, a
sertés és a lótenyésztés biztosította . A megye nagy kiterjedésű volt. A vármegyéhez
1910-ben a következő járások tartoztak : belényesi, béli, berettyóújfalui,
biharkeresztesi, cséffai, derecskei, élesdi, érmihályfalvai, központi, magyarcsékei,
margittai, nagyszalontai, sárréti, székelyhídi, tenkei és a vaskohi.
A megyeszékhely : Nagyvárad thj. város volt. A megyében 489 települést
tartottak nyilván .
Röviden kívánok még szólni a minisztériumi kirendeltségek létrehozásáról.A
földművelődési tárca különböző, a termeléshez kapcsolódó akciók lebonyolítására
Saját közigazgatási szervein és a községi elöljáróságokon kívül rendszerint igénybe
vette a gazdasági egyesületeket, a falusi szövetkezeteket.
Amikor azonban generális akciók lebonyolítására került sor különleges
szervezet létrehozása vált indokolttá. 1897-ben az Észak-keleti Kárpátok népének
egyesítésére, gazdasági akció lebonyolítására az általános közigazgatási hatóságoktól
független miniszteri kirendeltséget szerveztekminiszteri biztos irányításával Szalyva
(később Munkács) székhelylyel
Ezt követte 1902-ben Marosvásárhely székhellyel a székelyföldi és1902-ben
Zsolna székhellyel a felvidéki tárcakirendeltség létesítése.
Idővel szélesedett e kirendeltségek munkaköre : feladatuk a földművelésügyi
kormányprogramnak a helyi viszonyokhoz alkalmazott végrehajtása lett. Működésük
bevált, ami utóbb arra késztette a minisztériumot, hogy másutt is állítson fel hasonló
kirendeltségeket. 1913-ban Temesvár és Nagyvárad, majd 1915-ben Kolozsvár
székhellyel létre is hozott további hármat. így a miniszteri kirendeltségek száma hatra,
a körzetükbe tartozó vármegyéké pedig harmincegyre emelkedett . 1913-ban a
miniszter a tárcához tartozó külső hivatalokat és szakközegeket az egységes
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vezetésérdekében az állomáshelyük szerint illetékes kirendeltség közvetlen felügyelete
aláhelyezte (4 670/1913. Eln. F. M. sz. rend.). Ezzel a miniszteri kirendeltségek
középfokú szakhatóságokká léptette elő : földművelésügyi igazgatásunkban az eddig
merev központosítottság helyett a dekoncentráció elve jutott érvényre .A nagyváradi
kirendeltség beszámolójában kirajzolódik a tárca fejlesztési koncepciója.
Akirendeltség a következőkben összegezte saját feladatát
A kirendeltség feladatát képezi, hogy működési területének (Arad; Bihar és
Szilágy megyék) gazdasági viszonyait, azoknak minden ágazatát állandóan
figyelemmel kísérje, azok fejlesztését s a gazdaközönség anyagi és erkölcsi
megerősödését a rendelkezésre álló hitel keretei között mindenlehető módon
előmozdítsa :4 Bihar vármegye községei és egyéb lakott helyei hivatalos neveinek
jegyzéke. Bp.1910.
5 A földművelésügyi szakigazgatás története 1867-1948: (Szerk . : Pataky Ernő)
. Bp. 1970. 81. old.
- a mezőgazdaság érdekében hozott s azzal kapcsolatos törvények és rendeletek
végrehajtását ellenőrizze,
-a területen működő s alája rendelt szakhivatalok, intézetek és önálló működésre
jogosított szakközegek munkáját ellenőrizze, azokat tevékenységre ösztönözze s
feladatának teljesítésében támogassa,
-a területén működő - gazdasági célt szolgáló - egyesületek, gazdakörök,
gazdasági
munkásegyesületek,
szövetkezetek
alapszabályszerű
működését
figyelemmel kísérve, azokat feladatuk teljesítésében támogassa,
- a gazdatársadalomnak testületi és szövetkezeti szervezkedését elősegítse, s
mindazokban a kérdésekben, amelyek intézésébe a gazdatársadalmi szervezetek
bevonhatók, azokkal lehetőleg karöltve járjon el".
A kirendeltség három megye mezőgazdaságával foglalkozott . Írásunkban
elsősorban a bihari helyzetre koncentrálunk, de Arad és Szilágy megye adatait is
közöljük összehasonlítás érdekében. A nagyváradi miniszteri kirendeltség működését
az 1913. év második évnegyedében kezdte meg. Az első év működésének
természetszerűen legfőbb adatát az képezte, hogy a gondozásra bízott területnek
gazdasági viszonyaival, szükségleteivel megismerkedjék s a földművelésügyi érdekeit
szolgáló hivatali és gazdatársadalmi szervek között az eredményt biztosító együttes
munkához szükséges kapcsolatokat létrehozza, valamint működési köréről
gazdatársadalmát tájékoztassa .
A miniszteri kirendeltség a földművelésügy minden ágazatával behatóan
foglalkozva igyekezett megállapítani, hogy működési területén a gazdasági fejlődés
előmozdítása érdekében melyek a legfontosabb és legsürgősebb teendők. Megszabott
hatáskörében - a rendelkezésre bocsátott hitelekhez mérten - igyekezett a szükségesnek
vélt munkálatokat megindítani, illetve az ezek megindításához szükséges terveket,
javaslatokat elkészíteni.
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A jelentés csupán a kirendeltség által a földművelésügyi kormányzat programja
alapján megindított munkálatok eredményeiről számol be, de nem terjed ki a
kirendeltség azon működésére, melyet a minisztérium által kiadott rendeletek
végrehajtásánál csupán ellenőrző vagy felügyeleti teendőket látott el. Magában foglalja
azonban a jelentés a megkezdett munkálatokkal kapcsolatban tervezett jövő
feladatokat is.
Az 1914. év közepén kitört háború a kirendeltség működését is más irányba
terelte, a gazdasági fejlesztés megkezdett munkálatalt legtöbb esetben felfüggesztette s
a kirendeltség egész tevékenységét nagyarányú vetőmag szükséglet fedezése, a
gazdasági munkálatok biztosítása, munkaközvetítés s élelmezés ügyeinek ellátása
vette igénybe. A jelentés a kirendeltség évi tevékenységéről a következőket
tartalmazza :
Gazdatársadalmi szervezkedés :
A miniszteri kirendeltség – különösen Bihar vármegyében - legelső sorban a
gazdatársadalom szervezkedését, gazdakörök alakítását tartotta szükségesnek,
minthogy a vármegye 111 nagy és 380 kis községében csupán négy olyan gazdakört
talált, mely működést is fejtett ki". Tíz gazdakör formálisan működött . A kirendeltség
szervezésében 1914 telén 63 új gazdakör alakult . Az alapszabály értelmében a
gazdakör elnöke és jegyzője hivatalból tagja a vármegyei gazdaságiegyesületnek . A
Bihar vármegye Gazdasági Egyesület választmányában a vezető birtokos elemen kívül
helyet foglaltak az erdészeti, gazdasági és állategészségügyi felügyelők, a
kultúrmérnökség, az Országos Központi Hitelszövetkezet nagyváradi képviselője, az
összes járási szolgabírák".
A gazdakörök napi és szaklapot járattak, 150-200 kötetes könyvtárral
rendelkeztek. Több gazdakör közösen szerzett be gépeket, vásárolt
vetőmagot,műtrágyát és erőtakarmányt. Jó néhány helyen minta trágyatelepet is
létesítettek, beszereztek tenyészállatokat, törzskönyvet vezettek, berendezkedtek
tejminőség ellenőrzésre.
Arad vármegyében 19, Szilágy vármegyében 56 gazdakör működött. A jelentés
hangsúlyozta, hogy erősíteni kell a gazdakörök és a vármegyei gazdasági egyesület
közötti kapcsolatot. A kirendeltség területén 24 állatbiztosító szövetkezet alakult meg.
Kiterjedt hitelszövetkezeti hálózat működött a megyék területén :
Arad megyében 36 - tevékenysége kiterjedt 91 községre
Bihar megyében 85 - tevékenysége biterjedt 317 községre
Szilágy megyében 49 - tevékenysége kiterjedt 167 községre
A hitelszövetkezetek fontos feladata volt, hogy támogassák a gazdakörök
akcióit.
Az értékesítő és fogyasztási szövetkezetek száma :
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Arad megyében -52,
Biharban - 120,
Szilágyban - 41 .
A Hangya 1914 második felében gabona raktárszövetkezeteket létesített
megyénkben kettőt és Arad megyében is kettőt.
Mind a három megyében - az utóbbi években - több nagybirtok lett parcellázva.
Több község és úrbéres közönség vásárolt birtokot, főként közlegelő céljára . A
parcellázásból eredő terhek az 1912 év óta tartó gazdasági és pénzvárság folytán,
sajnos egyes községek lakóit súlyos anyagizavarokba juttatták és sok gazdának nem
egy esetben a parcellázás előtt tulajdonát képező tehermentes birtokrésze is elúszott" .
A három vármegyében több nagy és középbirtok került feldarabolásra. Bihar
vármegyében ezenkívül az Alternista bank a püspök birtokából 12 000 kh-t bérelt s
ebből három középbérletet létesített 4115 kh-on, 9200 kh-ból pedig 10- 20 holdas
kisbérleteket alakított. ,,Mint általában mindenütt, úgy ebben a körzetben történt
parcellázások egy részénél is nagy szerepet játszott a földműves nép földéhsége, amely
nem a birtok jövedelmez őségében, hanem a terület növelésében látta boldogulását" .
A tagosítás folyamatban van. Bihar vármegye hét községében már megvolt.
Megkezdődött Arad megyében három, Biharban 28 és Szilágy megye kilenc
községében. A törekvés a szétaprózás megszüntetése, a tanyaközpontok, utak
kialakítása, mindezek alapján új gazdasági rendszer meghonosítása.
A kirendeltség ennek érdekében elsősorban a kisbortokosok körében
szorgalmazta a tanyákkorszerű berendezését, a vetésforgó használatát, a gazdaságos
gépek használatát.
A legelőkkel kapcsolatos teendőket a két alaptípusú legelő köré csoportosították:
az alföldi területen a helyes kezelést állították előtérbe, az okszerű javítással (a szikes
területek javítása, a vadvizes helyek lecsapolása, a gyomirtás) . De ösztönözték a
gyepek felújítását, a trágyázást, a kutak- itatók létesítését és a fásítást ; a hegyvidéki
területen a legelők javarészét felszántották (volt olyan helység, ahol 60%-ot) a
megmaradottak nagy része meredek, kopár és sziklás - tüskével benőtt. Ezeknek a
visszaszerzése igen hosszadalmas és meglehetősen kilátástalan. Van azonban 16 500
kh havasi legelő - ezeket fokozottabban kell hasznosítani.
Ezeknek a javítása szükséges és eredményes lehet. Ezekre alapozva havasi
gazdaságokat kell szervezni (utakat, istállókat és kísérleti telepeket). A kirendeltség e
témával igen behatóan - az állattenyésztés súlyának megfelelően foglalkozott.Az
állattenyésztés: a mezőgazdaság vezető ágazata volt.
Szarvasmarha: a fehér nagy fajtákról most térnek át a vöröstarka tájfajtára.A
tenyésztési feladatok teljesítéséhez szükséges feltételek sok esetben - még az alföldi
területen is hiányoztak (rendszeres legeltetés, takarmány termesztés), nem beszélve a
hegyvidékiről. A gazdaköröknekszorgalmazni kell a törzskönyvezést, a tej
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ellenőrzését, az állatbiztosító szövetkezetek létrehozását, a községi állatorvosok
szerződtetését és a községi bikaistálló felállítását. A kirendeltség a tenyésztési
feltételek javítása érdekében vetőmag biztosítással igyekezett a lucerna és vöröshere
termesztését növelni. Tervezik központi takarmány előkészítő kamarák létesítését;
import állatok beszerzését az ország nyugati részéből és tejszövetkezetek szervezését.
A lótenyésztés Arad és Bihar megye egyes helyein magas szinten volt. További
feladatok : tájfajták meghonosítása, fedeztető állomások szervezése, csikófuttatók
létesítése.
A sertéstenyésztési kedv csökkent. Tenyésztési szinten a mangalica állomány
volt néhány gazdaságban.
A juhtenyésztés érdekében nyájakat kell importálni .
A baromfitenyésztést a kisgazdák körében kell szervezni.
A méhészkedés feltételei jók. A kirendeltség egész területén megtalálható a
méhészeti hajlam". A három vármegye 542 községében 4041 méhtenyésztő van : 23
000 kaptárban és 12 494 kaskában 35 499 méhcsalád van.
Feladatok : kaptárkészítő telep szervezése, minta méhészet létesítése, méhészeti
tanfolyamok szervezése, családok kiosztása .
Növénytermesztés . A talajművelés javítása érdekében a trágyázás mellett a
mezőgazdasági gépek beszerzését, használatát sürgette a kirendeltség.A gépeket 1520%-os kedvezménnyel szerezhették be a gazdakörök s a kirendeltség 40 községben
létesített minta trágyatelepet ; szorgalmazta a műtrágyázást is (1914-ben 100 q
szuperfoszfátot osztottak ki ingyen a gazdáknak) . Ösztönözték a vetőmagtermelést,
elsősorban a búzából és tengeriből.'
A kertészet színvonalát járásonként minősítették, ennek alapján Arad megyében
8, Biharban 11 és Szilágyban 6 járás területén jó színvonalú kertészkedés folyt.
Feladatként jelölték meg járási faiskolák szervezését és gyümölcsfeldolgozó telepek
létesítését ………………
Gazdasági ismeretterjesztés. Az önálló gazdasági ismétlőiskolák mellett 6 A
gazdakörök - a kirendeltség támogatásával - 1914-ben a következő gépeket szerezték
be: 4 tengeri morzsoló, 1 répavágó, 1 szecskavágó, 13 szőlőpermetező, 1 vetőgép, 2
kalmár rosta, 2 trieur, 1 db hídmérleg, 10 aratógép, 100 marokrakó-arató gép, 2
motoros eke. Rendszeresen sor került minőségi vetőmag osztására : 1913-ban búza
vetőmagot kapott Arad megye - 100 000 kg, Bihar megye 380 000 kg, Szilágy megye
381 96S kg. őszi rozsot kapott Bihar megye - 16 200 kg. összesen : 152 község, 2140
kisgazda. 1914-ben hasonló .akcióra került sor. Előadásokat és tanfolyamokat
szerveztek. 1915-re paraszt mintagazdaság felállítását tervezték Monostorpályiban .
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Vízellátás : Bihar és Szilágy
megyékben sok tennivaló sorakozott.
Szilágyban megkezdődött a kutak építése,
Bihar megyében a háború utánra tervezték .
Madárvédelem.
Az
ornitológiai
központ
támogatásával
madárvédelmi
állomásokat terveztek létrehozni .
A kirendeltség szervezésében 1913ban élelmiszer kiosztási akció zajlott le,
valamint ingyenes jogsegély szolgálat
kezdte meg működését.
A kirendeltség működésének első
évéről készített beszámoló egy átgondolt
fejlesztési koncepció kezdeti lépéseit
összegezte, ugyanakkor bizonyította, hogy
az FM a kiegyezést követő rendkívül
dinamikus gazdasági-társadalmi fejlődésünk
szerves részeként tervezte meg a mezőgazdaság fejlesztését.
A háború azonban megszakította ezt a tevékenységet.
L.Gazdag
TALAJJAVÍTÁS.
Bovatvezető: Kvassay Jenő.
Az első öntöző érdekeltség megalakulása Bihar vármegyében.
Irta: Kolozsyáry Ödön.
Az 1900. évi XXX. vagyis a közérdekű ,öntöző-csatornákra vonatkozó
törvényczikk megalkotásánál az öntözésnek általában, de különösenalföldünkön
nagyobb öntöző-csatornák létesitésével való fejlesztése lebegett a törvénykozó szemei
előtt, miután alföldünk csapadékszegényvidékein a széna- és sarjutermésneköntözővíz
segélyével eszközölhető biztosítása ése czélra az Alföldön nagy kiterjedésben
találhatószikes területek felhasználása mintegybetetőzését fogja képezni azon
munkálatoknak, melyek félszázadot meghaladó idő óta alföldi folyóink, mentén az
árvédelem és belvizlevezetés czéljából végrehajtást nyertek, illetőleg közel állanak a
végrehajtás befejezéséhez.
Azon birtokosok, kik daczára az 1900. évi XXX. t.-cz. alapján nyújtható állami
támogatásnak, még mindig eléggé súlyos — alább részletezendő — terhek
elvállalásával az első öntöző érdekeltség megalakulását lehetővé tették, e téren
tagadhathatlanul
az
úttörő
szerepet
vállalták
magukra
és
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gazdaközönségünketbizonyosan érdekelni fogja, ha azon viszonyokról, melyek között
az érdekeltség megalakult, már most tájékozódást nyer.
A Fekete-körösi ármentesítő társulat ármentesítő és belvízlevezető
munkálatainak végrehajtásánál az öntözés későbbi megvalósítását mindig szem előtt
tartotta. így midőn a biharmegyei dombvidékről árterületére jutó felszíni vizeknek
felfogását és egy felfogócsatorna segélyével ezen vizeknek a Fekete-Körösbe való
elvezetését elhatározta és 1892-ben megkezdette, a felfogócsatorna vonalozását, máris
azon előrelátással állapította meg, hogy az később a Sebes-Körössel összeköthető, abból a csatornába élővíz vezethető és ezen élővízzel- ártéri szikes területei öntözhetők
legyenek. Ezek után már 1897-ben folyamodotta társulat a földmivelésügyi
miniszterhez aziránt, hogy a felfogó-csatorna meghosszabbítására, az élőviz
bevezetésére és az öntözhető területeköntözésére irányuló tervezetek kidolgozását az
illetékes kultúrmérnöki hivatal által eszközöltesse, mely tervezetek a kérdést ugy
oldották meg, hogy a Sebes-Körösből másodperczenkint 6 köbméter élőviz a felfogócsatornába kivezettessékés ezzel a társulat árterében fekvő 10,000 kat. hold kiterjedésű
szikes rét'-és legelőterület öntöztessék.
Ezen tervet a társulat elfogadta, elhatározta, hogy a felfogó csatorna
meghosszabbítása és az élőviz kivezetésére előirányzott munkálatokraállami segélyt
kér és egyelőre körülbelül 1000 kat. hold területen, amennyibenegyesek az öntözésre
évenkint ajánlkoznak, az öntözést megvalósítja. Miután pedig az államsegélyt
megkapta, elhatározta továbbá azt is,hogy a felfogó-csatorna meghosszabbítási
munkálatának és a vizkivitelnek az állami segélylyel nem fedezett költsége megtérítése
fejőben az öntözésre jelentkező területek minden kat.holdja után 3 korona
hozzájárulási összeget vet ki, hogy ez uton a társulat által a felfogócsatorna
meghosszabbításával befektetett költségek megtérülést nyerjenek.
A társulat által tervezett öntözési müveletet ezen stádiumában találta az 1900.
Évi XXX. t.-cz. életbelépte, midőn azután már a továbbiakra nézve ezen törvény
rendelkezései voltak irányadók. A társulat ekkor elhatározta,hogy a törvényben
megengedett módon öntöző érdekeltség szervezésével fogja a kérdést
megoldani,azonban miután az előre kizártnak volt tekintendő, hogy az érdekeltség
megalakulása az eredeti tervnek megfelelően 10,000 holdra terjeszszék ki, egyelőre
egy 2000 kat. holdra kiterjedő érdekeltség szevvezését fogja foganatosítani, azon
reményben, hogy mint azt a törvény kivánja, ezek egy harmada vagyis 933 kat. hold
belép az érdekeltségbe azzal a feltétellel, hogy a befektetési és fentartási
évijárulékoknak felét magára vállalja, mert csak ez uton érhető el, hogy ezen járulékok
másikfelét a törvény felhatalmazása alapján az államviselje.
A tervezet tehát ujból átdolgozást igényelt és eredménynyel járt, mert a tervezet
keretébe vont 2000 kat. hold kiterjedésű terület birtokosai közül négyen 748 kat.
holddal beléptek az öntöző érdekeltségbe, és igy az érdekeltség t. i.julius havában
megalakult.
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Az öntöző érdekeltség keretébe bevont területeknek nemkülönben az alapító
tagok gyanánt belépett birtokosok területeinek fekvését a mellékelt helyszíni 274. ábra
tünteti fel.
A felfogó csatornából a társulat 1200 liter vizet fog kivezetni, és ez a rajzban
kitüntetett 3 főöntöző-csatorna segélyével lesz az egyes öntöző birtokosok között
terület arányában elosztva.
Az esetben, ha a társulat az egész 2000 kat. hold kiterjedésű terület öntözéséhez
szükséges öntöző- és lecsapoló-csatornákat azonnal létesítené, ugy az alapító tagok évi
járuléka — figyelemmel arra, hogy az öntöző érdekeltség évi járulékainak felét az
állam viseli — 17 koronára adódnék ki. Miután azonban az az alapító tagok 748 kat.
hold kiterjedésű területe ugy fekszik az öntöző-csatornák mentén, hogy ennek _
megöntözése czéljából nem szükséges az összes csatornákat kiépíteni, a társulatazon
kérelemmel fordult a földmivelésügyi miniszterhez, hogy engedtessék meg nekik,
miszerint egyelőre csak a szükséges csatornák kiépítésére szorítkozzék, mert az
egyrészről az állami hozzájárulás is csökkenti,, másrészt a tagok évi járuléka is
kezdetben kisebb lesz, ugy hogy ez esetben a járulék eleinte 14 koronáraszállana alá.
Ezen társulati járulékokon kivül az öntöző érdekelteket terhelik a területeiken
végrehajtandó belső berendezési munkálatok, melyek a már elkészített tervezetek
szerint átlagban kat. holdanként 140 koronába kerülnek és amelyeknek évi fentartási
költségei kat. Holdanként 4 koronában lettek előirányozva.
Ugy hogy az öntöző érdekeltséget azon kedvezőbb esetben, ha a miniszter a
munkálatok, fokozatos szükséghez mért, kiviteléhez hozzájárul, kezdetben a következő
költségek fogják terhelni.
a) a felfogó csatorna létesítéséhez való hozzájárulás czimén 3 kor.
b) öntöző érdekeltségi járulék ... . czimén . 14 korona
c) belső berendezés amortizácziója
d) belső berendezés fentartása czimén. ... ... 4 korona
Összesen : 28 kor.mely összeg, ha az összes csatornák kiépíttetni fognak 31
koronára fog fölemelkedni.
Ha figyelembe vesszük, hogy ezen költséges munkálatok ma csak legeltetésre
„használható szikes területeken hajtatnak végre, továbbá, hogy az érdekeltségbe
belépett területek 50 esztendőn belül vagyis még a munkálatok végrehajtására felvett
kölcsön törlesztve nem lett, az érdekeltség kötelékéből nem léphetnek ki, csakis az
esetben, ha helyettük ugyanolyan kiterjedésű idegen területeklépnek be a kötelékbe,
ugy valóban méltányolnunk kell az alapitótagok azon elhatározását, melylyel bizva az
öntözés által elérhető eredményben, a fentebb felsorolt és csekélynek épen nem
mondható évi terheket 50 esztendőrekitérj edőleg magukra vállalták és az első öntöző
érdekeltséget megalakították.
24

Még csak azt kívánom megjegyezni, hogy az érdekeltség keretébe vont területek
egyharmad részben kisbirtokosok, egyharmad részben középbirtokosok és egyharmad
részben nagybirtokosok tulajdonát képezik és hogy az alapító tagok sorába gróf Tisza
István Radványpusztáján 300 kat. hold, Markovits Ferenczmadarászi birtokán 3000
hat. hold, Lovassy Ferencz libárdi pusztáján 74 hold és dr. Zsilinszky Endre
marcziházi birtokán 74 holddal léptek be, ugy hogy ezen 748 kat. Holdon szerzendő és
remélhetőleg eredményes tapasztalatok alapján lesz az öntöző érdekeltség fokozatos
belépése várható.
L.Köztelek 1901 december 25
Bihar vármegye.
- Legnagyobb disznó kondák csak ugyan azon tájékokon vannak, hol legtöbb a'
bikkes és tölgyes erdő. Arad 's Bihar, hol tengerit is sokat termesztenek, azon két
megye, mely, mint legdúsabb disznó tenyészde megemlítendő, miután itt egyes
birtokosok is a' disznókat nem csak százan. de ezerenkint is tenyésztik.
L.Báró Prónay
-A sárgadinnye és a görögdinnye országszerte kedvelt gyümölcs volt, egyes
vidékeken –Biharban………a 18. században már piacra is termelték .
L.Magyar Néprajz II.k
- „…a szilva (vörös és berzenczei), mely különösen a Sebes-Körös völgyén és
Belényes vidékén nevezetes jövedelmi forrás.”
L.Borovszky Bihar
- Nagy-Várad, május 14. Tartós éjszaki szél mellett havazás és jégesés után f. hó
6-án annyira alászállott a hőmérsék, hogy 7-re virradóra fagy, 8-ára pedig dér
köszöntött be. A fagy foltonkint okozott kárt és a magasabb hegyek tetőit és oldalait is
megdézsmálta, a másnapi dér a völgyekben fekvő szőlőkben és gyümölcsösökben tett
kárt. — Mint hírlik, a Körösvölgyén Élesdtől Nagyváradig az ú. n. Hegyközön, H.-K.Újlaktól Margittáig a szőlő és gyümölcs nagyrésze elfagyott. K. /
L.Borászati 1886 július

Bihar megye
Albis
- Albis a Gutkeled nemzetségből származó albisi Zólyomy család ősi fészke
…………..
-Gazdag határa 4000 holdra terjed, melyből 47 úrbéri telek. A földesuraság
gróf. Zichy Ferenc, itt szép birkákat tenyésztett.
L .Vistai
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- Itt született albisi Irinyi János a robbanás és a zajtalan gyufa feltalálója. Aki a
hoffenheimi gazdasági akadémiát is elvégezte.
- Mezőgazdasági kísérletei anyagilag tönkretették…….. majd a debreceni István
malom igazgatója lett.
L.a falu honlapján
- 100 pincéje van, szőlőtermesztő falú.
L. Csávossy
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szabó Kálmán
L .EMGE
- a szőlőhegye híres.
L. Wikipedia
Balláné Bakó Erzsébet, Török Ferenc: Albis, kismonográfia,
Partiumi füzetek 28., 2004

Albisi borospince.

←
-Dülői közül némi jelentőséggel
látszanakbírni a Fancsal, Papvölgy és
Templomhely nevüek,…..
L. Borovszky Bihar

- Határában Pókahalma (1653), Tófenék (1668) és Bivalok tója (1850) nevek.

←Albisi szőlő
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Alkér
- Kér lakossága magyar volt, mely a török idők alatt elpusztult.
L.Wikipedia
Almásfegyvernek
-Fegyvernek eredetileg királyi fegyvernökök lakhelye volt, innen származik
neve is.Árpád-kori település.
-Egykor Adorján-vár tartozéka volt.
-1421-ben Feghwernek Csáky-birtok volt. Magyar lakosai mellé románok
települtek.
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:

”-, Bihar vármegyében, a Lakságon, 220 római katholikus, 250 görög katholikus
lakossal, anyatemplommal. Határa 1070 hold, ... „
L. Wikipedia
Alsóderna
-Földesurai a Baranyiak voltak, és Baranyi Zsigmondnak még ma is van itt
nagyobb birtoka.
L.Borovszky Bihar
Alsólugas-Árpád-kori település. Nevét már 1291–1294 között v. Lugas néven említette
oklevél, ekkor a falu másodszor 18 kepe tizedet adott a püspöknek .Neve már a 13.
században is
szerepelt
egy
bécsi
összeírásban.
1406-ban
p.
hungaricalis Lugasd néven, 1458-ban Magyarlugas, 1808-ban Lugos (Alsó-), 1851-ben
Alsó-Lugos, 1913-ban Alsólugos néven írták.
-Magyar lakossága a török hódoltság alatt kihalt, 1715 után románok települtek
helyébe. A 19. század elején a gróf Batthyány család birtoka volt.
-1840–1918 között a Zichy család lett a birtokosa, a községben levő csinos
úrilakot is gróf Zichy Domokos építtette.
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
-Alsó-Lugos, Bihar vármegyében, a Sebes-Körös regényes
…….urasági kastéllyal. Határa 2739 hold, ... Birja gróf Batthyáni Arthur
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völgyében,

- gr. Zichy Jenő uradalma.
-Ide tartozik Alsó-Lugos, Felső-Lugos, Kövesd, Czigányfalva, Baromlak, Verzár,
Szocset, Várviz, Közepes. Összterület 18.900 k. hold. Ebből kert és beltelek 62 hold,
szántó 894, kaszáló 508, legelő 647, erdő 16,507, szőlő 50, és használhatatlan 231
hold. Az üzemrendszer különböző fordulókba beosztva. Magtermelés: lóhere,
bükköny. A lótenyésztés lipiczai fajra terjed ki, marhatenyésztés erdélyi faj, és
juhtenyésztés is van. Az uradalom honosította meg a Rézhegységben a szarvasokat,
úgy hogy a mostani állomány már kb. 300 drb. Van itt pisztráng-tenyésztés is. Az
erdőség szálerdőből és sarjerdőből áll. Szőlőfajok: erdei, juhfark, alanttermő, bakar és
szerémi zöld rizling. A gyümölcsös kb. 25 hold, ujabb 20 hold azonban most van
telepítés alatt.
L.Borovszky Bihar
- urasági kastélyjal. Határa 2739 hold, mellyből szántó 1198, rét 389, erdő 908,
szőlő 244; ebből az erdőn kivül majorsági 350 hold. Földe vizenyős és iszapos, terem
tengerit, zabot, kevés buzát és burgonyát. Bora meglehetős, gyümölcse sok. A SebesKörösön kivül van még egy patakocskája. Birja gr. Batthyáni Arthur.
L.Fényes

-„ Gróf Zichy Jenő(1837-1906), Zichy Ödön öccse, szakíró, politikus, Ázsiakutató…….. Alsólugason többek között 45 hold (kb. 25 ha) szőlőbirtoka és pincéje
volt…..”
L. Homonnai
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.
-A 15. században a Szécsy, Szokoly és
birtokosai, később pedig a gróf Csákyaké lett.

a Sztári családok

voltak

Tótfalu

L .Wikipedia

Ant.
- Ant egykor a Becsegergely nemzetség birtoka volt.
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- A településhez tartozott Nagymező és Fiter puszta is
L.Wikipedia
- Mint hogy e’ helység a’ természetnek külömbféle javaival bőven
megáldattatott, első Osztálybéli.
L .Vályi
Apátkeresztúr
- A település egykor a Keresztúri nemesek birtoka volt. A 19. század első
felében a Ravazdy család, a 20. század elején pedig gróf Stubenberg József volt a
falubirtokosa.
- 1863-ban Apáti és Keresztúr összeolvadt
L.Wikipedia
-1941-ben a gazdakör elnöke Kádár Miklós
L.Erdélyi 1941-42
Asszonyvásár
- Fráter István 1600 körül itt kastélyt épít magának,…”
L .Történelmi kastélyok
-Az 1692-es összeíráskor jóminőségü bort állapitottak meg Asszonyvásáron.
L.Rozgics
-„….. Székelyhídján felül. Határja gazdag, kedves ízű boraival híres, pintzei
erdős helyen vagynak, nevezetes tulajdoságaihoz képest, első Osztálybéli.”
L. Vályi
-" az érvizén innen", amit hívtak Malomgáttőnek (mert azon a helyen malomvolt
az ér vizén) és Kenderszernek (kenderföldjeiről)”
- I. Rákóczi György fejedelem (1630-1648) a halászat nagy kedvelője volt:
"Asszonyvására mellett egy kis ér által táplált tavat kecsege-tenyésztésre
rendezett be."
L. Wikipedia
-1570-ben Asszonyvásár,Olaszi és Kiskereki határban 45 szőlősgazdának ,24
hold szőlője volt.
- asszonyvásár szőlője és bora:Régi híres borpincéi,csoportosan ,öt-hat sorban ,
egymás felett. A szőlő dűlő neve :Csendova. - Pinceerdején kb. 150 pince van
Szőlőfajták:Ottonel muskotály, Hamburgi muskotály,Fehér leányka,Olasz rizling,
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- Neve a valamikori Boldogasszonynapi vásárból ered.Erdély egyik legrégebbi
települése ,Gizella királyné birtoka. Szőlője vegyes ültetvény ,karós támaszon.
Borának minősége a lapádié.
L.Csávossy
-„.....az 1692 -es összeírás szerint a török hódoltság alatt, a szőlők sok helyen
jobban meg művelték mint a szántót......Asszonyvására a jó minőségű szőlőt termelő
helységek közé volt sorolva „
- Bél Mátyás(1684-1749) író, lelkész történet és földrajz tudós 1726-ban a
legjobbak között említi,pincéiről pedig így ír „itt csodáltam meg az erdőbe ásott
pincéket, amelyek teli voltak borral „
- 150 pincéje volt a falu közelében,egy domboldalon öt utcában elrendezve.
Ezek az Érmellék népi építészetének legszebb ,legeredetibb emlékei közé tartoznak .
L.Reggeli Újság 2011 szept.19-Sütő Éva :Tovább pusztul a falú
- Az úrbérrendezéskor a szőlőösszeírás szerint az Érmellék-Berettyó vidék
szerepe erősödött, ezt jelzi Asszonyvására ( 330 2/4 kapás) területtel.
L. Kántor Anita
- Rétjei az Ér mentiben kövérek; szőlőhegye hires bort terem, szántóföldjei is
gazdagok. Birja a praemonstrati szerzet váradhegyi prépostsága.
L.Fényes
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kovács Márton
L .EMGE
Árpád

Markovits-kastély:

- 1900 körül Markovits Kálmán volt a birtokosa.
L. Markovits kastély
- Favilla és szekéroldal készítők.Árpád: Markovits Kálmán örököseinek birtoka.
Összterület 2400 k. hold. Ebből 1800 hold szántó, 450 hold erdő, a többi kaszáló és
legelő. A gazdasági és üzemrendszer váltó és hetes forgó. Heremagtermelés 200
holdon. Szarvasmarha-állomány 200 drb magyar faj; sertésállomány 200 kocza és
szaporulata, faj: fehér kondor.
L .Borovszky Samu Bihar.

- Debrecen környékére a szentjánosiak és árpádiak (Bihar m.) vitték az ekét.
L.Magyar Néprajz.II.k
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- A község határában, a Gyepes melletti tanyán fogták el 1849-ben a
vértanúhalált szenvedett Szacsvay Imrét. Ugyancsak itt húzódott meg akkor Táncsics
Mihály nejével,továbbá Arany Jánosés Kuthy István is. A falu nagybirtokosa a Böthy
család volt.
- A település határához tartozó erdőben lévő dombot a néphagyomány Árpád
sírjánaktartja
L.Révai
-Az E.G..E. vetőmagszaporító akciója nyomán 1937 nyarán itt a kőházi Balogh
Ferenc birtokán végzett kisérlet eredménye : vöröshere után hatféle búzaféleség volt
elvetve kisérleti céllal,holdankénti eredmények:Bánkúti 118 tar,1132 kg,(Hlsúly 78
kgr),Bánkúti 505 tar(996 kgr Hlsúly 88 kgr),Dakota 1222 kgr(Hlsúly 78 kgr),Bánkúti
1201 993 kgr(Hlsúly 78 kgr),Bánkúti 1205 1000 kgr(Hlsúly 74,5 kgr),Odvos 241
1024 kg(Hls 77 kgr).Az Odvos 241-es már virágzáskor teljesen megdőlt és igy jó
tulajdonságait nem tudta kifejteni,máskülönben itt is verte volna a mezőnyt,mint
különben az egész vonalon
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
Barátka-

gróf Batthyányi féle nyárilakkal
L.Révai

- A falu a Bánffyak sólyomkői uradalmának tartozéka volt; jobbágyai erdőirtás
során települtek ide, alapítója román kenéz lehetett. Később a Drágfiaké lett, s része
volt a báródsági nemesi kerületnek.
- A 19. század elején gróf Batthyány Antónia és a nemes Czepele család volt a
földesura, a 20. század elején pedig gróf Bethlen Aladár és a Czepele család volt a
nagyobb birtokosa.
L.Wikipedia
Baromlak
-Első lakói magyarok voltak, de a 16. században a sólyomkői uradalom
területéről románok költöztek be.
L.Wikipedia
-1437. jún. 21.
Zsigmond király parancslevele Scepus-i Lászlóhoz és Endred-i [Zov]ardus
Andráshoz meg a szatmári szolgabírákhoz. Elmondta neki meg a főpapoknak és
báróknak Karol-i Mihály fia: Lancz (dictus) László a maga meg édestestvére
(carnalis) Bertalan, valamint osztályos testvérei: Karol-i László fia: János és Jakab fia:
Demeter, Wethes-i Jakab fia:Miklós nevében, hogy Rezege-i György meg fiai:
Gergely, Balázs, János és Miklós Virágvasárnap (márc. 24.) táján a panaszosok
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Szatmár megyei Baromlak prédiumából egy részt elfoglaltak és a mai napig a
kezükben tartják és őket annak uralmából kizárták az ő igen nagy kárukra. Jóllehet a
földek ügyében neki Ferenc (egr.) szatmári ispánnak, mint megyésispánnak, akinek az
ország szokása szerint az ilyen ügyekben köteles igazságot szolgáltatni, kellett volna
írnia, ám mivel a panaszosok a néhai Pálóci Máté nádor által Bihar megye
nemességének közössége (universitas) részére tartott bírói közgyűlésén a közgyűlés
ülnökei és a szolgabírók által kiadattak egy bizonyítólevelet arról, hogy a panaszosok
és Ferenc ispán között per zajlik, s ezért a panaszosok az ispánt és alispánjait gyanús
bíráknak tartják. (egregio Francisco comiti predicti comitatus Zathmariensis, uti
comitiparochiali regni nostri Hungarie consuetudine requirente pro impendenda
iniuriatis etdampnificatis iustitia scribere deberem[us ..]ar[..], tamen quia prefati
exponentes pridemin congregatione generali in comitatu Bihoriensi per condam
magnificum Mathyus dePaloch pridem dicti regni nostri Hungarie palatinum de nostro
mandato universitati nobilium et [alterius statui] et conditionis pretacti comitatus
Bihoriensis hominum celebrata quasdam litteras affirmatorias iuratorum assessorum et
iudicum nobilium prefate congregationis generalis contra et adversus prefatum
Franciscum super quibusdam [litteris] affirmatoriis in eisdem contentis iuridice pro se
emanari procurassent et extraxissent, obhocque iidem exponentes dictum comitem
Franciscum et suos vicecomites iudicibus haberent pro suspectis, ideo super [...] comiti
Francisco et suis vicecomitibus non convenit, quitquam scribere et mandare.) Mivel ő
egyetlen országlakosával szemben sem tűri el a jogtalanságokat, ezért megparancsolja
a megyének, hogy rövid időn belül hívják össze törvényszékükre Baromlak prédium
valamennyi szomszédját, határosát és a megyebeli nemeseket, akiket a megyei hatóság
tagjai,a kijelölt királyi emberek egyike és a váradi káptalan tanúbizonysága – akinek
kiküldését a jelen oklevéllel elrendeli – meg a felek vagy ügyvédeik, akiket előtte
nyolc nappal a megyei ember idézzen meg a vizsgálatra, jelenlétében a hitükre, a
hozzá és a Szent Koronához való hűségükre, a kereszt érintésével tett eskü alatt
kérdezzék ki. Ha úgy találják, hogy a mondott prédium darabot a Rezege-iek a jelzett
időben, egy éven belül valóban elfoglalták, akkor azokból kizárva őket, vezessék be
újra a panaszosokat és iktassák vissza részükre, majd védjék meg őket azok
birtokában. Majd a királyi ember a káptalani tanúbizonyság jelenlétében idézze meg a
panaszosokkal szemben őket a személyes jelenlét elé az általuk kijelölt időpontra;
köztük függő pert nem véve figyelembe. Minderről a megye és a káptalan is tegyen
neki jelentést.
Az oklevelet elolvasása után adják vissza felmutatójának. Kijelölt királyi
emberek: Wra-i Imre, Thywkud-i Péter, Mihály, Sarolian-i Gergely, Rapolth-i András,
Gench-i Fodor László. (D. [....], f. VI. a. Nat. Johannis Bapt.
L.Piti
Baromlak
-A település a Turul nemzetség öröklött birtoka volt. Az e nemzetségből való
Lőrinc fiainak osztozásakor fele Rubertnek jutott.
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-1438-ban a Kusalyi Jakcs család volt a település birtokosa, az 1461. évi
adóösszeírás pedig már a Borsiakat írta Baromlak birtokosának. 1465-ben a Bályoky
családé, Bályoki Szilveszter baromlaki részeit zálogba adta Dengelegi Pongrácz János
erdélyi vajdának. Pár év múlva pedig már a Bozzási családot írták birtokosául.
-Az 1503 előtti években az Erdőhegyi család birtoka volt, azonban Erdőhegyi
László fiú utód nélküli halála miatt itteni birtokrészét Telegdi István nyerte el.
-Az 1800-as évek II. felében a Baranyaiak és a Fráterek voltak a falu birtokosai.
A 20. század elején pedig Zichy Jenő volt a település ura.
Az 1900-as évek elején Baromlakhoz tartozott még Fogás-puszta is.
Helynevei közül említést érdemel Dombravára nevű dűlőneve is.
L.Wikipedia
- Állítólag hajdan királyi marhaállás volt,innen a neve.
L.Révai
Bályok

Dégenfeld-Schomburg-kastély középkori reneszansz kerttel-

A 20. század elején gróf Károlyi Tiborné szül. Dégenfeld Schomburg Emma
grófnő volt birtokosa, aki itt 1896-ban szép eklektikus kastélyt is építtetett.
-Itt született 1921. április 11-én Leiher Géza kertészmérnök, kertészeti szakíró,
az almatermesztés szakértője.
-Az épület homlokzatán díszeleg a Károlyiak címere. A parkban
zsiliprendszerrel ellátott, kővel kirakott csónakázó tavacskát alakítottak ki, ami fölött
hidacskák íveltek át, a parti rész virággal borított. A gyönyörű kertben filagóriákban,
rejtett zugokban lehetett pihenni, pávák sétálgattak kecsesen. Az 1963-ban történt
számbavételkor 783 évelő és 1108 lombhullató fa díszítette a kastélyparkot.
L .Wikipedia
-Évszázados kőris és platánfák, fehér nyár, valamint török mogyoró, kínai
pagodafenyő, tiszafa, magnólia, angolsom, kaliforniai ciprusfa, amerikai tölgy,
ezüstfenyő, lucfenyő, kaukázusi fenyő, fehér Douglas fenyő, virginiai boróka, sima
fenyőfa és egyebek találhatók 17 és fél hektár területen. Barcsa Sándor a kastély volt
kertésze mesélte, hogy Romániábanösszesen három úgynevezett mocsári fenyő volt és
az egyik a bályoki parkban élt. A folyócska túlsó oldalán úgy két kilométeres sávban
szántó – kaszáló található. Ezt követi majd a keleti Rézhegység kissé leszakadt
nyúlványa, valamint a szőlőhegy. Viszonylag elég magas dombok ezek, melyeknek a
falu felé eső oldalait szőlővel, gyümölcsössel ültettek be a szorgalmas bályokiak.
33

Az úrbéres és a magánerdők a falu délnyugati határában találhatók. Valamikor
ezek az erdők szinte körbevették a falut.
-a Gyula malom-A faluban éltek: ácsok,kerékgyártok,vincellérek,több gyümölcsész,pintér,
lószerszám készítő,olajütő,pallér,szatócs,építőmester ,gépész és molnár.
-1484-ben Johannes Pruis Váradi püspök, kastélyt építtet Bályokon.
-1893-ban kibővült a Károlyi család birtoka a Sírmező és a Kopasz elnevezésű
területek egy részével, amit gróf Degenfeld Imre a Nagyfalusi báró Bánffy Albert
tulajdonostól vásárolt meg.
-A pince másik helyiségében különböző italokat tároltak és a kertészetből
származó téli almát és körtét kis mennyiségben.
-A kastélyt kiszolgáló kocsilovak és nyerges lovak istállója, valamint a
kocsiszínek, kocsi mosók a park végében voltak elhelyezve. Ugyanitt laktak a
lovászok is. Kocsilovaknak a Lipizzait és Noniust használták. Lovaglásra pedig az
angol telivért. Lovászmester felügyelete alatt gyerekeik apró pónilovakon lovagoltak.

-A park Berettyó felőli részén volt a kertészet. Mértani pontossággal kimért
parcellákban melegágyak voltak. A parcellákat pedig bukszus vette körül. Az öntöző
berendezés a malomtól kapta a vizet. Abban az időben „hidrancsnak”1 nevezték. Volt
egy hatalmas növényház, központi fűtéssel, ahol szobanövényeket szaporítottak a
kastély részére. Itt teleltették a különböző pálmákat, kaktuszokat, fikuszokat,
filodendronokat, azáleákat, szobafenyőket.
Az uradalom összterülete a földreform után körülbelül 3.500 kataszteri hold
volt. Szántó, legelő, halastó, erdő és gyümölcsös. A gyümölcsfák száma 50.000 darab.
A gyümölcsfák nagy része alma, körte. Az ültetés 1910 körül kezdődött. Érdekesség,
hogy az uradalom idején bevezették a vetésforgót.
Már az első világháború előtt gőzgéppel szántottak: a föld két végében szemben
állt két gőzgép. A gépek drótkötélen húzattak egy 12 fejes ekét hol az egyik, hol a
másik oldalra. Ez volt a traktorok előtti gépi szántás. A szántóföld számozott táblákra
volt kimérve és felosztva. Búzát, kukoricát, takarmánynövényeket termesztettek.
Igavontatásra a nagy testtömegű, hidegvérű muraközi (Arden-i) lovakat
használták. Szántásra kiváló volt még az alföldi nagyszarvú szürke ökör.
E fajtának a tehenei egy tejelési idényben elég kevés tejet adtak 700-1.000 liter,
ellenben a tej zsírtartalma magas volt, 4-5%. A gazdaság a tehenészettel a „Kistanyán”
foglalkozott. Tejet és vajat állítottak elő. Rendelkeztek tejszeparátorral, valamint
jégszekrénnyel. A jeget nyáron jégveremben tárolták. Egy külön épületben állították
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elő a jeget ammóniákkal és kompresszorral.
Az igavonó jószágok istállói az Emma ligeten, a Mógóban és ezt megelőzően a
Ferihegyen voltak.
A béresek és a kocsisok a tanyákon éltek. Egy házban két család lakott egy-két
szobában, közös konyhával és külön-külön kamrával. Rendszerint a házaknak
tapasztott földpadlója volt. Az uradalom házai téglából épültek cseréptetőzettel.
A cselédség „fertálykor” azaz negyedévenként „konvenciót” kapott búza,
kukorica, szalonna és só formájában, de kaptak pénzt is, de ezt már havonta. Ezen
kívül kiskertet, krumpliföldet, szabad tűzifát – gallyfát – az uradalmi erdőből, amit az
uradalmi iga házhoz is szállított, ha szükség volt rá. Minden uradalmi cselédnek joga
volt egy tehenet borjával uradalmi takarmányon tartani. Egy anyakoca járhatott az
uradalmi kondába, és minden cseléd disznót hizlalhatott magának.
A gazdaságot egy főintéző és egy segéd gazdatiszt vezette. Rendelkezésére állt
egy magtárnok, egy ispán, egy-két béresgazda, kovács, kerékgyártó és gépész.
1920 után felszabdalták a grófi birtokot és földet osztottak a lakosságnak. Sokan
bár kivették az őket illető földet, de eszköz nélkül nem tudták megmunkálni, így sok
föld parlagon maradt
Határok, dűlők
Nád – A Berettyó árterülete volt. Valamikor nádas borította. Később lecsapolták
és így keletkezett a berettyói legelő és a vasút közötti parcella.
Sós – Ezen a helyen a talaj savas volt és amikor kiszárad fehér színű, akár a só.
Innen az elnevezés.
Pinceszer – A második dűlő és a vasút közötti sík terület. A Felszeg végén
kimenve a vasúton túl.
Alsórét – Berettó mentén, Kisalmás közelében. Itt volt a tanítói és jegyzői
szántóföld.
Pap kútja – Az Egyház földje mellett található kútról nevezték el. Itt voltak a
lelkész és kántor-tanítói földek.
Csorgó – Az erdő szélén, – a Berettyószéplakra vezető út mentén. Lefelé lejtős,
a dólyai patakba hamar lefolyik az eső és a hólé, azaz csorog. Innen az elnevezés.
Szomoszló – A Rózsásba vezető patak és a finomító felé vezető út közötti szántó.
A Bod tag – A Bod családról kapta elnevezését.
Grófi út – Az állomástól a Szép erdő fele vezető út. Az út jobb és bal oldalán
található földeket a gróf birtokolta és gyakran használta ezt a fákkal szegélyezett utat.
Folyós rét – Sommály, a Berettyó, valamint a Nád közötti rét. A folyó árterülete.
Gyakran „megfolyta” – elöntötte - a víz.
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Somos Kopasz – Grófi birtok. Domb, mely kopasz fejhez hasonlóan emelkedik a sik
területek fölé.
Dögkút – Szénási birtok volt, ahol az ötvenes években egy gödröt ástak az
elhullott jószágok eltakarítására.
Csengőrét – Károlyi birtok. A kastély gazdasági bejárata mellett, a Berettyó
mentén terül el. …………. Régente visszhangzott a közeli kastély és folyó miatt.
Innen az elnevezés.
Sokláz patak – azért nevezték így, mert Dólyától erre felé ez gyűjtötte össze az
erdők vizét és az erdőszéli földekről lefolyt csapadékot. Sok + Láz = Sokláz.2
A Berettyó bal partján az Emma liget alatt terült el az uradalmi halastó, mely
vizét az akkor még tiszta folyóból kapta zsiliprendszer segítségével. Főleg pontyot
tenyésztettek. Mivel a terület ingoványos volt vadkacsa, fürj és keltetett fácán is élt a
halastó környékén. Vadőr etette úgy a halakat, mint a szárnyasokat. Kilőtték a rókákat
és más ragadozókat és a halak védelmében a vidrát.
Gazdag volt a birtok nyúlállománya. Az apróvadak számára bokros területeket
létesítettek, vagy hagytak meg a szántó földeken, ahol védelmet találtak szaporodás
idején.
Az erős keleti és északi uralkodó széljárások ellen a földek hosszába mocsári
tölgyeket ültettek, melyek megtartották a vetések hótakaróit.
A gazdaságnak már 1880-ban volt szőlészete a „Fehérháznál”. A filoxéra vész
után a szőlészetet áttelepítették a Bankára. Az új telepítés 10 hektárnyi nemes faj szőlő:
olasz rizling, furmint és más csemegeszőlők. Jól képzett vincellérek és pincemesterek
foglalkoztak a szőlőtermeléssel és a borászattal. Munkájuk nyomán híressé vált a
bályoki uradalmi szőlészet és annak nemes eredménye a bor.
A falu lakosságának a Nagyhegy és az Újhegy nevezetű dombjain voltak szőlő
telepítései. Kisebb mértékben ma is foglalkoznak szőlőtermesztéssel. Körülbelül
harminc pince van, felújított borházzal. A pincék homokkőbe vannak fúrva. Értékes
adottsága a bályoki hegynek.
Az uradalomnak nagyon szép gyümölcsöse volt. Főleg almát és körtét
termesztettek. A sóvári és a batul ismert volt a fajták között.
Az államosítás előtt Leiher Géza gyümölcsész vezette az uradalmi kertet. Az
államosítás után ugyanő vezeti tovább Herman Ferenczel karöltve.
Az uradalmi tradíciót folytatták a bályoki állami farmon, amit a „Sirmezőn”,
valamint a „Kistanyán” hoztak létre.
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Gyula malom .
Gróf Károlyi Gyuláról kapta a nevét. A második világháború előtt a környék
legmodernebb hengermalma volt. A lisztmalom és olajmalom működtetéséhez egy
nagy teljesítményű – Lipcsében gyártott - dieselmotor, valamint vízhajtású turbina
biztosította az energiát. A lisztmalom nagyon ismert volt ezen a környéken. Sorba
álltak a gazdák zsákokkal megrakott ökrös szekerekkel.
Ippról, Kémerről,
Kozmaalmásról, Szoldobágyról, Dédáról.
Az olajütő is a malom épületén belül működött. A napraforgó magot előbb
megrostálták s utána ment a „hajolóba”. Aztán összetörték egy nagy vasgolyóval. A
golyó egy kerek vasteknőbe forgott és úgy zúzta össze a magvakat. A törő után jött a
pergelés. Egy 80 cm átmérőjű „vaslábos” volt, melynek közepén egy kavaró forgott,
hogy a zúzalék oda ne égjen. A pergeléstől függött az olaj íze, színe, „zamatja”.
Legfontosabb volt, hogy „tessen” a házi asszonynak és ne fusson ki a lábosból, mikor
a fánkot, vagy a csörögét süti. A pergelés után következett a préselés. A prés egy 30
literes vasbödön volt, amelyik ki volt lyuggatva, hogy abból az olaj a vízzel hajtott
prés nyomására lassan kicsorogjon. A frissen sajtolt illatos étolajt, drága jó házi
kenyérrel azonnal meg is lehetett kóstolni. Hogy milyen volt az íze? Azt csak az tudja,
aki ott volt. Az olajütő mesterét „bakos”-nak nevezték. Egykori mester Kun György
volt, aki jól értette az olajütés csínját-bínját.3Nagyon szerették az emberek ezt a
létesítményt. Ezen kívül termelt villanyáramot a park és kastély világítására – már
1908 tól – , valamint vizel látta el azokat.
A Bükkerdő 1900-as évektől vált grófi birtokká, vásárlás és csere útján. 1903 –
ban gróf Károlyi Imre vásárolta részben báró Bánffy György nagyfalusi birtokostól,
részben kisebb tulajdonosoktól: Pagonyi Dénes, Wesselényi Ferencz, Papp Tibor, Dr.
Szabó Lajos szilágysomlyói és Meleg András kémeri kisbirtokosoktól.
Az uradalmi lovarda a későbbiek folyamán sem szűnt meg. Átvészelte a
rendszerváltozást
Az 1940-es években már működött Bályokon az Ezüstkalászos Gazdakör.
Vezetője Élő Dezső volt. A föld összetételéről, a vetésforgóról a trágyázásról tartottak
megbeszéléseket. Gondját viselték a földnek és a föld meghálálta.
A bevezetőben említett Madách-i idézetben Ádám a földről így szól: „…És
kényszerítem nékem termeni. A gazdakör idején nem kikényszeritették, hanem
kiérdemelték a föld gyümölcsét. Ekkor gondozták a leglelkiismeretesebben a földet.
A szorgalmas gazdákat ezüstkalászos bizonyítvánnyal és jelvénnyel jutalmazta
egy erre hivatott bizottság.
1940-44 körött Bályokon is megalakult a „Hangya szövetkezet”. 1947-ben a
székelyföldi nagy szárazság után ide került Bors István. Két évig gazdálkodott, majd
1949-ben elvállalta a mozi működtetését. Debreczeni Lajos szerint első filmként a
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„Valahol Európában”-t vetítették.
1945-ben a második földosztás idején a grófi birtokból 2 holdnyi földet osztanak
a rászorulóknak.
Bályokon szinte minden háznál foglalkoztak len és kendertermesztéssel. A
kendert kinyűtték, kévékbe kötötték, és az áztatóba vitték. Ha meleg volt két hétig
áztatták, majd kivetették, kiteregették és megszárították, majd törték és tilolták. A
tilolónak két fajtáját használták. Egyvályús és kétvályús. Az egyvályússal végezték a
durva nagyolást, míg a kétvályússal finomítottak, hogy a pozdorja kihulljon. A kitilolt
kendert, hogy puhább legyen, lábbal taposták a lányok, utána pedig „téhével”
meghúzták, így kapták meg a csepűt. Bábukba kötötték és megfonták.
A fonalat motólára tették, így kapták a matringot. A vetőkaróról pedig az
„esztovátára” szövőszékre került, ahol befogták két, vagy négynyüstös bordába. A
lábítóval kezelték a nyüstöt. A fonalat, hogy ne szöszölődjön, málélisztből készült híg
oldattal, egy gyökérkefe segítségével mindig megkenték. Az így szőtt vászonból
készült: szakajtókendő, abrosz, zsák, lepedő, törölköző, sőt ing és gatya is.4
Megörökítünk egy korabeli nyüstölési leírást Czókosné, Balla Annától.
„Négynyüstös zsák befogása: Tizenöt szálával leolvassuk az első tizenöt szálat.
Az első nyüstön kezdem, elvégzem a harmadikon. A másik tizenöt szálat a hátulsó
nyüstön kezdem, azt elvégzem a második nyüstön, akkor megint az elsőn a tizenöt
szálat és így tovább.
Nyüstkötözés: Az első szál a másodikkal a harmadik a negyedikkel.
A lábítókötözés: Az első nyüst az első lábítóra és így sorban tovább, a lábitást,
mindig jobbról kell kezdeni. A vetélőnél a zsákban a csíkot alul-felül számolom.”
Állatvásár nem volt. Mégis komoly bevételi forrásnak számított a hizlalt ökrök
eladása. A vasút megépítése előtt a nagyváradi állomásig kellett elhajtani az állatokat.
A vasút korszakában viszont a régi állomásnál történt a bevagonírozás.
Heti vásárok sem voltak a faluban. A bályokiak szekereken, vagy gyalogosan
mentek a szomszéd falvakba, vagy a közeli Margittára piacolni. Volt, aki annak idején
elballagott Debrecenig is.
L.Jónás
- 1313-ban „….. fenntartva magának a malomra szóló jogot,”
- Várkastélyát …..Mátyás király 1472-ben Bályoki Szilvesztertől elkobozta, s
1483-ban a váradi püspökségnek adományozta.”
L .Vistai
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gróf Károlyi Tibor uradalma..
- Haszonélvező gróf Károlyi Gyula. Összterület Bihar vármegyében 4955 hold.
Ebből kert és beltelek 48 1/2, k. hold, szántóföld 1343, kaszáló 3321/2, legelő 4881/2,
erdő 25791/2, szőlő 20, használhatlan kb. 95 hold. Magtermelés: bükköny, luczerna és
takarmányrépa. A lótenyésztés angol telivérre terjed ki, míg az igáslovak félvérüek.
Szarvasmarha-állomány 220 magyar és 20 siemmenthali. Erdészeti üzem 60 éves
forgó, termék tüzifa. Szőlőfajok túlnyomóan bakar, továbbá erdei, olasz rizling és
oporto. A gyümölcsösből 50 hold szilvatermelés kerül eladásra és szilvorium
készítésre. Van vízi malom is, mely gőzerőre is be van rendezve.
L.Borovszky Bihar
- „…..Határbéli földgye gazdagon termő, ’s külömbféle javai szerént első
Osztálybéli.
L .Vályi
-a bályokiak …… hajtották fel a legszebb ökröket a nagyfalusi vásárokra".
L.Major Miklós

Bályoki ménes-1903.
Tulajdonosa: Gróf Károlyi Gyula.
A ménes helye: Bályok, Biharmegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 5000 k. h.
Alapitotta jelenlegi tulajdonosa 1896-ban.
Előbb Scot Grey (Buchanan—Happiness) angol telivér állami bérmént bérelte,
most egy saját angol telivér ménnel fedeztet.
Állomány hat drb. angol telivér anyakancza, névszerint a következők: 1.
Manarph (Ostreger—Fényes), 2. Samaritanerin (Mount Gibello—Sympathie), 3. Ne
nyúlj hozzám (Old England—Aunt Judy), 4. Mályva (Millerjung—Monarph). 5. Miss
Wallace (Florentine—Riches), 6. Margit (Ercildoune—Darlingj. Az éves csikók
részben idomítás alá adatnak, másrészt vadászlovakul készíttetnek elő.
L.Podmaniczky
Belényes – Itt a fejedelmek korában a fejedelmi kastély állott kastélykerttel ,
kúriakert.
Alma legnagyobb bőségben a belényesi járás szőlőhegyein
van. A lakosok az összes fajta közül legtöbbre becsülik azt,
amelyet Búza almának neveznek, ez mala triticea, zöld színű,
savanyú ízű; hasonló a Kormos alma, ezek erős héjúak, amikor
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megérnek sárga színűek, nagyon ízletesek, gyümölcsük kemény, kerek és közepes
hozamúak. Az íz kiválóságában egyik sem múlja felül a , ezzel lehet összehasonlítani
azt, amelyet a németek Türkische Weindling-nak neveznek, ha a színét nézed.
- A 16. században Belényes még teljesen magyar település volt…….
L.Wikipedia
- A Váradi Regestrum kétszer is említ bölényvadászatot a Szilágy megyei
határon. Bizonyos, hogy Belényes neve is a bölényekkel van összefüggésben.
L.Kun József
-„Kies helyen fekszik, és a’ földes Uraságnak kastéllyával díszeskedik.
Határbéli földgye kiváltképen termékeny, ’s minthogy a’ természetnek sok javaival
bővelkedik, első Osztálybéli”
L. Vályi
-1570 június 10-én engedélyezi a király egy szolgálat jutalmául,hogy a
Belynyes-i (Byhor vm) határában a Fekete körös( Nigri Krisii) mellett levő Kosa réte
nevű rét a folyóra malmot építse
L. AZ ERDÉLYI FEJEDELMEK KIRÁLYI KÖNYVEI I.
mek.oszk.hu/08400/08473/08473.pdf
-1570 június 10-én engedélyezi a király egy szolgálat jutalmául,hogy a
Belynyes-i (Byhor vm) határában a Fekete körös( Nigri Krisii) mellett levő Kosa réte
nevű rét a folyóra malmot építsenek.
- Jövedelemforrásnak számított itt mindig a pálinkafőzés (a kisüsti, a
gabonapálinka, a különféle gyümölcspálinkák), a vidék majdnem minden községében
főzték és főzik, magyar és román helyeken egyaránt. De maga a gyümölcs is sok pénzt
hozott a házhoz, elsősorban talán a berzencei szilva, amelyből sok lekvárt főztek, aztán
az alma, a körte, a cseresznye, a barack, a szőlő és a mindenféle erdei gyümölcs.
- Az éghajlati viszonyok nagyon alkalmasak itt az állattenyésztésre.
- A vidék szarvasmarhája a tiszta magyar fajta volt mindenütt az utóbbi időkig.
- A hegyvidék lovai az apró mokány lovak, amelyek állítólag a régi erdélyi és a
török lovak keverékutódai.
- Ami a sertéstenyésztést illeti: régóta híres volt errefelé a korábban már említett
szalontai sertés, amelyet a kisjenői kondorszőrű mangalica szorított ki a tenyésztésből.
Aztán a legértékesebb fajta lett a szőke kondorszőrű, amely a kisjenői főhercegi
uradalomnak mangalica-tenyészetéből keletkezett. Szunyogh Bertalan a híressé vált
fekete sertést a kondorszőrűvel keresztezte, mivelhogy lassabban és nehezebben hízott
40

mint a kondorszőrű, és így kitenyésztette a fecskehasú fekete kondor sertésjelleget,
amely mind az alak, mind a termelés tekintetében bízvást sorakozott a kisjenői
mangalicához. Az utóbbi valamivel hízékonyabb, de a fekete ellenállóbb a
betegségeknek, és szaporább.
L.Kun József
- A negyedik helyre tettem volt a belényesi mezőket. Ezek az 1726. évben,
mikor másutt minden megfogyatkozott, bőséges aratást hoztak.
L.Bél
- A település határában, Fenes község fölött állnak Bélavár, vagy más néven a
Fenesi vár romjai.
L.Belényes -Körös
-Vitéz János püspök 1451-ben mezővárossá nyilvánította. Önkormányzatot
biztosított lakosai számára………………
L. Várasfenes……Élesd
- Helynevei-1864-: Halomalja,Nádas,Rikas ,Egeres,Hideg örvény régen
halászható volt,Cserdomb és Cserhát legelők-Szőlők: Ebédleső, Bondor, Zöldeság,
Csermáj.
L. Pesty
- Zágoni Dezső sz.1891 IX. 26. Magyarpécskán. Rövid ideig polgári iskolai
tanár volt. Háború után Belényesen gazdálkodik és —teljesen kisebbségi alapon
létesített —pénz intézetet vezet. A belényesi és vidéki magyarság vezetője. A Magyar
Párt keretén belül a progresszív megmozdulások irányában orientálódik.
L.Erdélyi Lexikon
Belényesújlak
Urb. szántó 584 h., rét 64, legelő 86, szőlő 12; majorsági szántó 90, erdő 1200
hold. Földe elég termékeny; sok gyümölcsöt termeszt.
L.Fényes
a Feketekörösön 3 kerekű vizimalma van.
szőlőhegye is van kb. 250 holdon ,fehér bort terem.
Nevezetes határésze a Kőkecskék. A monda szerint akkor keletkezett a
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-mikor Szent Péter a földön járt és az ott legeltető pásztortól tejet kért amit ő
megtagadott s akkor alakultak a juhok és kecskék ,kőkecskékké.
L. Pesty
Belényesszentmiklós
a 11. század közepén épült itt nagyszabású udvarház.
L. E.T
-a szent-miklósi Pálosok klastroma volt itt.
- A széplaki uradalomhoz tartozott.
-A községnek 1660-ban Korniss Boldizsár volt a földesura.
L.Borovszky Bihar
Berettyódéda
- A falu határában levő Rákóczi-hegyen van a hagyomány szerint II. Rákóczi
Ferencszőlője, mely később az uradalommal együtt a gróf Károlyiak birtokába került.
E szőlőben még a 20. század elején állt egy fa, melyet az itteni nép Rákóczi fájának
nevezett és az a rege járta róla, hogy e fa alatt búcsúzott el II. Rákóczi Ferenc itteni
jobbágyaitól, amikor megkezdte bujdosását.
L .Wikipedia
Rákóczi emlék- fáink között is találhatunk vadkörtét. A fejedelem a Dédaibirtokán állott terebélyes vadkörtefa alatt vett búcsút száműzetésbe indulván hűséges
parasztjaitól.
L.Erdészeti

Berettyószéplak

Horváth-Toldi kastély

Az Árpád-kori Széplak
nemzetségbirtoka volt.

település,

a 13.

század végén

a Turul

- 1858-ban a községben nagy tűzvész pusztított, amely majdnem végképp
elpusztította Széplakot.
- A hagyomány azt tartotta, hogy a környéken egykor királyi vadászterületek
voltak, s itt még bölényre is vadásztak. A templom átalakított tornya lett volna a
bölényvadászok kastélyának őrtornya.
-Hajdan város, a széplaki uradalom központja, vásártartási és vámszedési joggal.
-A lakosok takarékpénztárt, …………tartanak fenn.
L.Borovszky Bihar
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- Urbéri telek 26 7/8, mellyet bir 50 gazda. Határa 6200 hold, mellyből szántó
1800, kaszálló 2000, szőlő 500, erdő 1900 hold. A szántóföldekből 1300 urbéri, 500
majorsági. Földe szappan-agyagos, vadvizes, azonban gondos mivelés mellett mindent
meglehetősen terem. A város határán, és pedig a kaszálló réteken keresztül csavarog a
Berettyó folyam; a városon magán keresztülfoly pedig egy patak, melly a baromlaki
határban ered. Hegye a Réz, melly e határban is a Somlyó oldalban kőszént adhatna.
Hetivásárokat kedden, s ezen kivül 4 országos vásárt tart, mellyek azonban szint kedd
napokon tartatnak, bár a szabadalom szerdára szól, mivel a környékbeli oláhság szerán
bőjtölni szokott. Birtokosai: gr. Kun Gergely, Kabos József a Szénásy ágon, és több
apró mintegy 45 közbirtokosok az úgynevezett Kója lineán.
L.Fényes
-Berettyószéplak mint határhelység az 17OO- 18OO-as években vagy még
azelőtt is nagy kereskedői megállóhely volt. A balkáni kereskedők itt pihentek meg,
útban nyugat felé. Így a hagyományos őstermelés helyett különösen a vendéglátóipar
fejlődött ki. Az 17OO-as évek közepén Berettyószéplakot mezővárossá tették.
L.Wikipedia
- 1941-ben a gazdakör elnöke Mátyás István.
L.Erdélyi 1941-42
Bélfenyér
1849 után a zömmel szántókból és tölgyerdőkből álló püspökségi birtokból
majorságként az erdő és egy terjedelmes legelő maradt püspöki
tulajdonban.Bélfenyér lakói egykor híres szekérgyártók voltak, az itt készült
szekerek Békés és Arad megye síkjain is keresettek voltak. Szekérgyártóiról, és az itt
készült szekerekről már Fényes Elek is megemlékezett.
L.Wikipedia
- Az Olcsva felé vezető úton állott hajdan Buzás-Ősi község……Ugyancsak
Bélfenyér közelében, az u. n. Szigeten állott hajdan Szigeti község, mely szintén
előfordul már az 1332-iki tizedjegyzéken
L.Borovszky Bihar
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Bihar
-Egykori sáncvárát a honfoglaló magyarok építették.
-Bihar község, a bihari hágó közelében állt egykor
a kápolnai pálos rendház, az egyetlen magyar alapítású
középkori szerzetesrend, a pálosok rendháza és temploma.
-egy 1374-iki oklevél már vásártartási
említi…………… és ekkor lakói között számos iparos említtetik.

jogát

is

- 1520-iki összeírásokban mint vámszedő hely van említve.
- E községhez tartozik Komocsó és Régeny puszta. Az utóbbi hajdan község
volt. Ezenkivül még két község állott Bihar határában. Az egyik Kovácsi község volt, a
másik Mezőfalva……….
L.Borovszky Bihar
- Elvin püspöknek (1189-1200) Biharon öt szőlője, Micskén pedig palotája volt.
L.Nagy-Uray
-„A lakosság főként földműveléssel foglalkozott, s már akkor is nagyban űzte a
szőlőtermesztést. Napsütötte hegyoldalain messze környék, még Debrecen polgársága
is igyekezett szőlőt szerezni. (1299-és a XVI. sz. bordézsma jegyz.)”
L . pdf, 1296.1k - Adatbank
-1470-ben bodnárok, bognárok, kovácsok is dolgoznak a faluban.
„Várát; akár mint történt légyen, igaz az; hogy még akkori épéletű vár vala,
midőn a’ vándorló nemzetségek egy más között a’ jó földnek birtokáért veszekedének.
Határja kiváltképen termékeny, borral, búzával gazdagon fizet lakosainak
fáradságaikért; külömbféle jó tulajdonságai szerént, első Osztálybéli.”
L. Vályi
-a bihari szőlő és bor:Az itteni szőlőtermesztés már 1214-től ismeretes amikor
„ 1214-ben Boleszló váci püspök azon 5 bihari szőlőt,melyet testvérétől Elvin váradi
püspöktől vásárolt a bleszi püspöknek adta.” „ 1299-ben amikor (Gutkeled) Kozma
ispán itt levő szőlője kétharmad részét,mely Bihari Bertalan és Albai Dénes
szőlőivel szomszédos 12,5 márkáért eladta Reszegi Istvánnak „A XIX század derekán
fényes Elek” határa 8384 hold melyből (…) 2700 hold szőlő(...) roppant szőlőhegye
híres fehér bort terem” Ma kb 60 ha szőlőt dolgoz meg a község.
L. Csávossy
-1568-ban „.....a kérelmezőt Byhor mezővárosbeli házába és a hozzátartozó
szőlőkbe beiktatták”
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-1569-ben II. János király szőlőt adományoz Bihar mezővárosának.
L . Erdélyi történelmi adatok
-Bihar község népessege és gazdasági viszonyai 1692-ben:Háztartások száma
44, egész telkek száma 2 ,nők száma 25, Férfiak száma 42, lovak száma 9,ökrök száma
103 ,tehenek száma 37,borjak száma 39,disznók száma18,méhesek száma 9, szölö
kapás napszámok száma 496.
L.Pártiumi Füzetek 1.

- ………..a föld, kiváltképp búzát és szőlőt igen bőven termett …
L.Bél
-Határneveiből-1864-.:Földvár dűlő, Gáti dűlő, Komocsó, Régeny, Rekettyés,
Csefán ,Körtvélytó, Kürtös, Hájó, Iklod dűlő. A Bihari hegyen vannak :Somlyó
Szénégető Vásáros, Domoszló Dinnyés Benes, Csermáj Fojás Sötétág,Vizeli nyaros,
Borják, Czinegés és az Örhegytető.
L. Pesty
- gazdaköri elnök Szabó József gazda
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szabó József
L. EMGE
Bihari fogyasztási szövetkezet. →

Biharcsanálos
-1395-ben a szentjobbi apátság
birtokáról az oláhteleki jobbágyok 12 ökröt
hajtottak el
L .Adatbank
Az Anjou-korban Csalanos, majd Ó-Csalanos nevet viselt, mig a Hunyadyak
idejében
Fehér-Csanálos néven találjuk. A Hunyadyak után a Pályi család lett a
birtokosa. 1520-ban az álmosdi Chyrecsalád a földesura és ekkor vámszedő hely is
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volt. Majd a szent-jobbi apátságé, később pedig a Frátereké és a Püspökyeké lett.
Ma Lukács Gézának és Vikol Simon örököseinek van itt nagyobb birtokuk.
L.Borovszky Bihar

Bihardiószeg- /néha Érdiószeg/

Zichy kastély

-Itt született Mikecs László -Bihardiószeg, 1917. szeptember
27. – Taganrog-fogolytábor, Szovjetunió, 1944. december 4. tanár,
történész, néprajzkutató, nyelvész. Áprily Lajos veje, Jékely
Zoltán sógora.
L.Wikipedia
Zichy család oroszvári ágának egy tagja (1810), egykori kastélyparkkal. 1965-ig
Vincellérképezde épülete. Udvarában: földfeletti pince (kb. 1860), alatta 9 falazott
használhatatlan pince (XIX. sz eleje), termálvíz kút (2005).
L. Bihar megye
-A hagyomány szerint a tatárjáráskor lakói a határában levő szőlőhegyaljában
diófásban húzták meg magukat és itt építettek új falut maguknak.
L .Wikipedia
-A 18. század során az érmelléki szőlőterület kiterjedése 11.000 hektár volt,
amely átlagosan 57.000 hektoliter bort, ebből 56.000 hektoliter fehérbort adott. Sok
debreceni és nagyváradi polgár vásárolt szőlőt a városhoz legközelebb eső borvidéken,
hiszen a jó érmelléki bor biztos megélhetést biztosított számukra.
-Idősebb gazdák elbeszélése és az 1960 körül még álló márványtábla nyomán
tudjuk, hogy I. Nagy Lajos magyar király a 14. század közepén itt szúrta földbe
Diószeg első szőlővesszőit.
-Diószegen, elsőként a Kárpát-medencében gróf Zichy Ferencnek
köszönhetően, 1870-ben megalakult a vincellér-képzés, amely 1873-tól gyümölcs és
bor tanulmányozásával bővült, 1880-tól, mint gyümölcsészeti, szőlőnevelési és
borászati szaktanító képezdeként működött.
Bihardiószeg régen az Érmellék központja volt.
L..Érmelléki Diószeg
-……..melyek egyik fő helye Diószeg városa, amely első állami vinczellérképezdéje és gyümölcsészeti, szőlőmüvelési és borászati szaktanitó-képezdéje révén
országos jelentősegü.
L.Bujdosó
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-A szőlőtermesztés conscriptioban-1692- megjelent adata a szőlőterület
nagyságára utal.
E szerint 3201,5 kapásnapszámról tudunk, melynek mintegy kétharmada
Diószeghez kapcsolódik,kb. 2057 kapás.
L.Rozgics
-…….ha az uj szőlők teljesen kifejlődtek arra, hogy azt részletekben öt-hat jóra
való családnak, átlagos munkáltatás mellett átadhassam. E rendszer mellett lehet
egyedül nagyobb terü- letü szőlőket műveltetni megállhatólag és annak idejében tétetni
is a szükséges munkákat. Tudtommal gróf Zich y Ferenc z ur érmelléki nagyszerű
szőlőtelepeit is ezen az uton művelteti, s ha jól vagyok értesülve; igen elfogadható
eredménynyel s aránylag elég mérsékelt költséggel is..
L.Borászati 1872 január
Lásd bővebben a Mellékletben.
-Hazánkban a Pasteurféle bormelegitést gr. Zichy Ferencz ő excellentiájának
diószegi nagyszerű pincze gazdászatában már nagyban kitűnő sikerrel eszközlik és
köztudomásu dolog, hogy ezen borokból havonként 600—800 akó kel el, mi jó voltát
legjobban bizonyítja. — A borszesz és savtartalmának meghatározása, valamint a
Pasteurféle bormelegités (kicsibe) gyakorlatilag is meg lett mutatva.(az 1872-es
gyoroki kiállításon )
L.Borászati 1872 október
É r-D i ó s z e g, október hó.
A szüret itt októb. 15-én vette átalánosan kezdetét, csak gr. Zichy Ferencz ur
szőlőjében 21-én; de a bor mennyiségét nem annyira érdemes felemliteni mint
minőségét. Volt, a ki azon hiszemben élt, hogy lesz 60 kapás szőlején 200 kis cseber
mustja, és lett 60 kis cseberrel. Gr. Zichy Ferencz ur szőlejében is roszul ütött ki a
szüret. Mind ezen bajok a hosszú esőzéseknek következményei. A jobb fekvésű
szőlőhegyeken a must tartalmazott 17—18%. De azon hegyrészeken, melyek északnak
feküsznek, csak 14—15% tartalmazott, kivéve a piros bakatort, mely néhol 20—22%
tartalmazott. Itt a bakatort leginkább külön szokták szedni. Vörös bort ritkán szoktak
csinálni. A szüretelőknek, és pedig a szedőknek 30 kr, a puttonyosoknak 40—50 kr.
napi bért fizetnek. A födést nagy részt megkezdették. A tavalyi silány bor 7—8 frton
kel.
Ungváry László
L.Borászati 1872 november

47

Ér-Diószeg deczember 23-án. 1872.
Engedjenek meg a t. olvasók, hogy hamarább nem közöltem gr. Zichy Ferencz
ur ő excja ér-diószegi nagy és híres szőlejének idei eredményét………..
Gr. Zichy Ferencz ur szőlője jelenleg 100 hold kiterjedésű, mely még most is
sok régi kevert ültetésü fajokkal bővelkedik, de szakadatlanul újítva, s fordulnak elő
benne a következő fajok, u. m. rizling, sárfehér, (vagy alföldi) szilváni, bakator stb.
fajok, legnagyobb mennyiségben pedig a rizling.
A mennyiség, mely valóban az idén csekély, a munkáltatást sem tériti meg, ezen
a nagy területű szőlőn nem több mint 364 akó must termett; ezen hiányt a gyakori
esőzés, jégverés, részint pedig a darazsak sokasága okozta. Az előadott tömeg közül 10
akó rizling, 20 akó bakator és 334 akó közönséges bor volt, szilváni, sárfehér, és más
korai fajok, majd semmit nem termettek,mivel az ültetések fiatalsága, s a darazsak
sokasága majd végképpen lesöpörte tőkéjéről. A mi a minőséget illeti, közönségesnek
mondható a rizling, és pedig az első rendű tartalmazott 24—25°%-it; a második rendű
23 — 24°/ 0 -nyi; a harmadik, vagyis a legsilányabb 22 —23°/0-nyit. A bakator nem
szedetett több részre, hanem mind összekeverve, és tartalmazott 22—23°/ 0 -nyit. A
közönséges, melynek legynagyobb része erdeiből állott, tartalmazott 17—18% -nyit.
Itten klosterneuburgi czukor-mérő van használatban, Az eljárási mód, mely valóban
ajánlható a t. közönségnek, csak ugy történik, mint a rajna-melléki és más hires
borvidékeken……………
Előre bocsátandó, hogy a rajnai rizlinget a nemes rothadás elővette, s majd
általánosan a fürt bogyóit. Az egyes fürtök ollóval vágattak le, a mely igen alkalmas
ezen munkára, mivel az ember alá tartja a kezét, és nem potyog a szem a földre.
1-ör. Leszedtük az egészen rothadt fürtöket, és ezt a bogyózó rostán át
bocsátottuk, de vigyázva, hogy a csuta ne törődjék közé, és ha vannak oly szemek
rajta, melyek egy kissé hitványabbak, külön dobattak, ekkor leszedetett a többi fürt,
melyen a félig, tehát nem ki fejlődött szem is külön, és külön a fejletlen is, ekkor a
szemek a szőlő malomra öntettek, és össze morzsoltattak, mely egy kádon történt, és a
kádban hagyatott 24 óráig a zamat és a fanyarság megnyeréséért, ekkor a must
leeresztetett és a héj kisajtoltatott. A szellőztetést is gyakoroltuk kis mértékben,
melyett lapáttal eszközöltünk.
A bakotor, mely szintén leszemeltetett, mint föntebb emlitém, nem válogattatott
külön. A közönségessel, melynek legnagyobb része nem szemeltetett le, tétetett
kísérlet 3 féle módon: 1-ör amint szokás, csutástól héjastól hagyatott a must együtt 24
óráig a kádban és azután kisajtoltatott. 2-or Leszemeltetett egy bizonyos mennyiségű.
3-or Eg y bizonyos mennyiségű szellőztetett a fönt leirt módon. I gy elkészítve tétetett
az erjesztő kamarába. A kamara, mely közönséges sárból rakott kemenczével van
ellátva, de igen fortélyosan, mely a kamarának két sarkában állítva, s igy a meleg
egyforma lévén, a bor tökéletesen kierjedt. Az erjesztő kaoiara igen alacsonyan van
készítve, mivel a melegség mindig fölfelé iparkodik, és igy nem igényel oly sok fát.………………
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Az első rendű rizling, melynek szine homályos volt ugyan, de szeszességét
gondolhatja a t. olvasó, hogy az első helyre sorozható, és zamatja máris feltűnő volt. A
második rendű szintén elegendő szeszes, de nem annyira zamatos volt. A harmadik
kevésbé tiszta és szeszes lévén, zamatja is észre vehető volt. A bakatornak szine
zavaros, szeszessége kevésbé feltűnő, zamatja is kevés mértékben volt észre vehető. A
közönséges, a mely csutástól hagyatott a musttal együtt, szine még nem lévén,
szeszessége
közönséges,
zamatjának
semmi
nyomát
nem
vehettük
észre……………….
Érdemes tehát kiemelni a szellőztetett mustnak eredményét és különösen
azoknak ajánlható, a kik borukat hamar jóvá és kereskedésre alkalmassá akarják
készíteni; megemlitendő még az, hogy az erjházban az erjedés zártan történt
cserépedénynyel ellátva, és a fejtés 2 hónap múlva történt meg" szintén zártan. A
tavalyi bor 6 — 7 forinton, az idei pedig 8 frton kel.
Ungváry László.
Ér-Diószeg , 1872 jan. 26-án.
Itt a szőlő hegyeken az ólmos eső már uralgott, a mennyiben a megnehezedett
köd viz cseppekké alakult át, és a hideg vesszőkre lerakodott; de mivel a hideg nem
tartott csak kevés ideig, eszerént az ólmos esőnek mindeddig a szőlő vessző szemein
káros következményeit nem vettük észre.
Unghváry László.
L.Borászati 1873 január
Ér-Diószeg , 1873, april. 27. Pár nap óta a majdnem folytonos esőzés, s mellette
hűvös időjárás mintegy elkedvetlenítve kényszerit a melegebb öltözetekre. Mely
időjárás ugy vélem, nemcsak az emberekre kellemetlen, hanem a növényzetre is; és
különösen a szőlőre, mint melegebb égaljról származó s minden kedvezőtlen időnek
legérzékenyebb növényére; melynek már kecsegtető részeit az örömtől elfogultan
vizsgálhatjuk; melyeket már jól kicsaltak az elmúlt hetek nyájas napjai a természet
rideg öléből. A kecsektető részek, illetőleg a fürtmennyisége már most is elegendően
észlelhető; azonban még határozott tudósítással a fürt mennyisége felől csak pár hét
múlva szolgálhatok, mivel még a csapoknak alantabb álló szemei nem mutatják
tökéletesen a fürtöket, hanem annyi áll, hogy találtunk három szemes csappal ellátott
erdei tőkéket, de nem ám bakatort, melyeken 18 — 20 fürt mutatkozott.
Unghváry László.
L.Borászati 1873 május
Ér-Diószeg, 1873, máj. 22
A múltkor igért tudósítást a fürt mennyisége, és most megtoldva általában a
szőlők állása felől a mai napig kiegészítve ugyan csak szomorú, de ugy vélem, nem
meglepő sorokkal kezdhetem, mely sorokat a kétségbeesés és minden reményét vesztő
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komoly csüggeteg, s majdnem gyászt viselő keblek tolmácsolnak: „Egyik év a másikat
boszulja, 1870-ben silány és kevés bor termett, 1871-ben elég, de silány, 1872-ben
nagyon kevés, de meglehetős; és ime az idei remé- nyünknek is a május elsejére eső
dér néhol 1/3-dát néhol pedig 2 /3-dát elvette...! Mikor szűnik meg már az ég ura
csapásaival sújtani; mert ha igy folynak soká a mostoha évek, a vég pusztulásnak
nézhetünk elé." Ezen csüggeteg szavak, melyek itt a szőlősgazdák között minduntalan
felmerülnek, nem meglepők, és ugy hiszem, nincs is ez országban szőlősgazda, ki a
hetvenes évek csapásait nem érezte volna.
De áttérek a szőlő állására. U g y hiszem, nem lesz érdektelen megemlíteni,
hogy a dérnek mélyen fekvésű szőlők estek kisebb nagyobb mértékben áldozatul! A
keleti fekvésű a szőlőkben, melyeket reggel azonnal értek a nap sugarai, a sejteket
melyekből az egész növényzet áll, a melegség hirtelen kitágította és igy kénytelen volt
az erőltetés következtében annak hártyája szétrepedni, mely szétrepedés után annak
életmunkássága azonnal megszűnt; ezen kihalásnak a keleti részen 4 /6 része esett
áldozatul. A délnek fekvőn nem annyira, de mégis néhol csak 1/2 része maradt meg. A
nyugatnak fekvőn csak kevésbé ártott a dér. A hegyek fekvése következő: van
keleti,déli nyugati és északi, de legnagyobb része keleti és délnyugoti fekvésű. Ezen
vidéknek ez évben az volt a szerencséje tudva-levőleg, hogy itt hosszú csermetszést
gyakorolnak, hogy e m ivelés mellett a termő csapok a földtől 1 1/2-ed v. 2 lábra
esnek, és a dér a földtől csak egy jó lábnyira pusztított, tehát a hegyén megmaradtak
kár nélkül a hajtások; hogy egy lábnyira mért terjedt a dérnek roncsoló hatalma? arra a
természettan felelne meg. Ha azon termés, mely a dérnek nem esett áldozatul,
megmaradna, ha nem volna több csapásnak alá vetve; lenne mennyiségileg annyi, mint
tavaly volt, vagy talán több is; megjegyzendő, hogy ezt átlagosan értjük, hanem hogy
minőségileg milyen lesz? azt az idő határozza meg. Azon szőlők, melyek csak keveset
szenvedtek, elegendő termést mutatnak és szépen fejlődnek. Azok pedik, melyek
megroncsoltattak, kezdenek a fejből hajtani, de hogy hoznak-e termést, az már kétséget
szenved. Az idei bornak nagyon jó ára van: öreg csebre 18—20 frt, tavalyi illetőleg
1871-iki szinte közönséges ö. cs. 10 forint. Az első kapálást vagy az úgynevezett
„bevágást" itt már megkezdették. A napszám jelenleg étel-ital nélkül fiuknak 30,
férfiaknak pedig 50 kr.
Ungváry
L.Borászati 1873 június

-Ér-Diószeg , 1873, nov. 20-án.
Megyei határozat folytán, a szüret a bíráknak octóber 24-én, a közönségnek
pedig három nappal később,tehát 27-én engedtetett meg. Mint minden növény, ugy a
szőlő is az idén valóban igen korán, és mellette a kedvező tényezők folytán oly szép
tenyészettel és terméssel örvendeztetett meg eleinte bennünket, hogy minden
aggodalom feledve lett. — Azonbaz ezen szép termés, — mely országszerte látszott
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mutatkozni, hol jég, hol fagy által megsemmisíttetett; vagy ha a fagy által megkímélve
lett is, a kedvezőtlen idő miatt fejlődése hátráltatott……………..
Ungváry
L. Borászati 1873 november
-Gr. Zichy Ferencz Érdiószegen a következő fajokat termeli: zöld sylváni,
tramini, ropogós gyöngyszőlő (cbasselas croquant), ruhlánder, ortlieber, veltlini, olasz
riezling, rajnai riezling, osztrák fehér, kora burgundi, kék burgundi, Plánt de Bouze,
(Bouzzy), bakator, sárfehér, juhfark, furmint (Mosler), kadarka.
L.Borászati 1876 március
-Kiállítási nagy éremmel lett kitüntetve a Bihar-diószegi bortermelők
gyűjteményes kiállítása. Résztvevők: Dr. Kanovits László, kitűnő fehér bakar boráért.
Kassay Ignácz, bortermelő, jeles fehér bakar boráért. Lipcsei Ignácz, kitünő boraiért.
K. Nagy József, bortermelő, kitönő 1880-iki fehér szamorodni boráért. Pluhár Pál,
bortermelő, jeles 1883-iki fehér rizling boráért. Szlovik, István bortermelő, kitünő
fehér bakar boráért.
Ujváry Ödön, bortermelő, kitünő 1880-iki fehér boráért. Vaday Ignácz,
bortermelő, jeles 1882-iki fehér asztali boráért
L.Borászati 1885 október
Bihar-Diószeg, april hó. A kis gazdák boraikat már mind eladták,
hektoliterenként 8—12_ írtért; a nagyobb gazdák nem hogy eladnának, hanem még
maguk vesznek s ennélfogva az uj borok ára szilárd. Áz 1885-ik évi termés oly kitűnő,
hogy még az 1880-ik évit is fölülmúlja zamatra, csakhogy valamivel gyengébb .
L.Borászati 1886 április
-A magánbirtokosok által létesitett amerikai szőlőtelepek közül kiemelendő1884- Gróf Zichy Ferencz Érdiószegen ;
L.Borászati 1888 február

Bihardiószegi Zichy kastély
←

-Az 1692-es összeíráskor jóminőségü bort
állapitottak meg Diószegen.
L.Rozgics
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- Ér vize, és tavak között, határja igen jó, mindenféle vetésekre, dohánya az
egész Országban nevezetes, bora jó, ’s más nevezetes tulajdonságaiért, első
Osztálybéli.
L. Vályi
-1692-ben egy összeírás alkalmával a legnagyobb szőlőterülete Diószegnek volt
– 2057 kapás szőlő, amelybe azonban beleszámolták a debreceniek és a máshová való
személyek szőlőföldjeit is. (57 személy – 1229 kapás szőlő). Így a diószegi 201
háztartás közül 128-hoz csak 818 kapás szőlő tartozott.
- Az összeírás szerint az Érmellék területére esett Bihar vármegye szőlőinek
csaknem a fele, Diószegre pedig az összes Bihar megyei szőlőknek majdnem
egyharmada.
- Az úrbérrendezéskor a szőlőösszeírás szerint az Érmellék-Berettyó vidék
szerepe erősödött, ezt jelzi Diószeg (1419 kapás) területtel.
L. Kántor Anita
- Nagy Lajos, az Érmelléki Borkereskedő Társulat választmányi elnökenek
levele Garan Dánielhez Székelyhidra, melyben meghivja az 1862. okt. 11-en
Diószegen, gr. Zichy Ferenc kastélyában rendezendő űlésre. 1862.Vajda, Székelyhid,
Diószeg [Bihardiószeg] (Bihar m.)
-Gróf
Zichy Ferenc bihar-diószegi uradalom pincészeténél eladandó
szőlővesszők és gyümőlcsfák jegyzéke.
L.Magyar Mezőgazdasági Múzeum
-A diószegi uradalomba tartoztak: Egyed, Sárfő, Monospetri, Kiskágya,
Nyírábrány, Vámospércs, Sámson, Kóly, Jankafalva, Csokaly, Nagyér, Tulogd,
Székelyhíd, Kútfő, Félegyháza, Kozma- falva, Kerekegyház és több szabolcsmegyei
falu, puszta
L .Transindex
-a diószegi szőlő és bor. Az Érmellék egyik leghíresebb szőlőtermelő helysége.
Szőlőkultúrája még a török hódoltság előtti. Az 1720-as évi összeírás szerint itt 861
kapát jeleznek .Evvel Érmellék legnagyobb szőlőtermelője. De az igazi szőlőkultúrája
a XIX -ik században indul el. Előbb gróf Zichy Ferenc a nagyhegyi 102 holdas
szőlőjével,majd a vincellériskola tevékeny hozzájárulása révén.A Zichy féle szőlőben
a Bakator mellet,Rizlinget,Zöldszílvánit és Fekete Nagyburgundit termelnek
.Cimkézett borai külföldre is eljutnak. 1871-ben” 200 üveg finom asszúbor
expediáltatott „ a kínai császár megrendelésére. Szőlőiskolát alapított itt Kövesdy
János,Szücs József, ifj. Kágyi Szabó József. Ismert helyi érdekesség az a pince sor, a „
tessék sor” ahol a borosgazdák kóstolásra tessékelték a látogatókat. A szőlőhegyek
dűlői:Nagy-hegy,Bogdán(a Nagyhegy felett)Medvehegy,,Cserhát,Csontos, és a Jankai
-hegy.
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Híresek:
- a Zichy féle borpince és a benne levő hordók,
- a volt Magyar Királyi vincellér képző iskola.
- hires bora volt a Bakator .
-A szőlős pajták a Hegyalján és a Padalján vannak 35 borpincével
-A diószegi gazdákat három „B” jellemzi:büszkék,barátságosak és borívók.
L.Csávossy
- Előttünk a diószegi borüzlet fényes eredményei.
L.Borászati 1871 október
Hírdetés. Sándor József B.-Diószegi szőlőbirtokos elad saját szőlőterméséből új
bort 100 hektolitert jutányos áron, elad még 60.000 darab gyökeres fásojtványt külön
fajokban és gyökeres Ripária és sima vesszőket, ojtás és ültetés alá, hozzá nemes
galyakat, elad 10,000 db. zöldojtványt simát, fehér és veres bort termő, direkttermő
amerikai fajokat többféléket, az árakat levélbeli, megkeresésre megmondja vagy
árjegyzéket küld.
L. Köztelek 1896 október 31
-A bihardiószegi vinczellérképezdénél egy alapítványi helynek fentartását 3 évre
újból- megszavazza s elhatározta, hogy felkéri , Biharmegye alispánját, hogy ugy, mint
eddig is egy növendékkel töltse be az egylet által létesített alapítványi helyet.
L.Köztelek 1897 március 27
Tenyészállat kiállítás. A: biharmegyei gazdasági egyesület f. évi október hó 3-án
Bihar-Diószegen tenyészállat kiállítást rendez, melynek czélja kizárólag a biharmegyei
ló ésszarvasmarha tenyésztésnek fejlesztése. Pénzdijatcsak kisbirtokos nyerhet,
nagybirtokosoks gazdatisztek állatjai disz és dicsérő oklevéllel tüntettetnek ki.
Bejelentések a kiállításra f. évi szeptember hó 30-ig a községi elöljárósághoz B.Diószegre vagy az egylet titkári hivatalához Nagyváradra intézendök. Bővebb
felvilágosításokkalaz utóbb nevezett hivatal szolgál.
L.Köztelek 1897 augusztus 25
- Borászati tanfolyam néptanítóknak.
A tanfolyam két részletben fog
megtartatni és pedig a tanfolyam első része április 27-étől május 10-éig, a második
része pedig októberben 14 napig Bihar-diószegen.
L.Köztelek 1899 március 29
-„Az Érmellékről Nagyváradra vezető nemzetközi út mentén magasodik
„……..a Zichy féle borpince. „A jó kiállású emeletes ingatlan építéséhez 1912-ben
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fogtak hozzá, Zichy Tivadar közreműködésével olasz mestereket hozattak. Az I.
világháború kitörése miatt csak 1928-ban fejezték be a munkálatokat. A diószegi
nagyszabású építkezés része volt annak az 1909-ben a Magyar Királyi
Földművelésügyi Minisztérium által hozott országos rendelkezésnek, amely
közborraktárak létrehozásáról intézkedett. Az emeletes épület alsó szintjét földfelszíni
pince foglalja el, amely a konstans hőmérséklet megőrzése érdekében dupla fallal
épült, padlástere parafával szigetelt.”
L. Biharország Mészáros Elek
A fekete, porhanyós, sík, kövér
földön a gabonának minden fajtája igen
bőségesen terem. Elsősorban a dohánynak
nagy itt a dicsősége. A diószegi
dohánynak
egész
Magyarországon
elterjedt a híre.
L.Bél
- a diószegi növénytermesztés:Híres
még a dohánytermesztése.

-gróf Zichy Tivadar uradalma.
Diószegen kivül ide tartozik Vedres-Ábrány, T.-Ábrány, N.-Léta és Királyi.
Összterület 6846 k. hold, ebből kert és beltelek 13, szántóföld 5552, kaszáló 869,
legelő 971 1/2, erdő 1726 és szőlő 63 hold. Az uradalom dohányt 18 holdon termel.
Van gőzhengermalma 4 kőre és vízi malma szintén 4 kőre. Lótenyésztés angol
félvérménes, marhatenyésztés gulyabeli 216, igás 278, magyar faj; juhállomány 4640,
merinó; sertésállomány 555 körül, fekete Szunyogh-féle faj. Erdészeti termék csupán
tűzifa. Szőlőfajok: bakar, olasz és rajnai rizling, tramini, erdei borszőlő, portugisi,
jaquet, berbemont
- Szép fekete sertésnyájak vannak Bihar-Diószegen, ………….
L. Borovszky .Bihar
- Szép magyar mangaliczákat lehet tenyésztésre venni Diószegen.
L.Monostori Károly
- Dűlő nevei:-1864-Nyúzó völgy,Szollóka-legelő,Tatárjáró- szántó, kaszáló,
Vársziget kaszáló, Malomsziget legelő, Barátok vőlgye valamikora Veres Barátok
szőlője volt most kaszáló,Pinczés völgy elpusztult pincesoros hely ,most erdő és
kaszáló,Vásárfája irtvány hely ,most szántó. Szőlői:Nagy hegy a legnagyobb és a
legjobb bort termő hegy, Kis hegy jó szőlőt terem, Csontos jó bort terem,Buczkó
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gyengébb bort termő hegy,Padalja- valamikor földbe ásott pincesorral. Erdeje a
Zoldogos erdő. Uri egyedi nevű malma van a községnek.
L.Pesty
- gazdaköri elnök P. Nagy Sándor gazda
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
← L.Erdélyi gazda 1940 május 1

- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Tasi János
L. EMGE
- Szőlészeti és borászati szakiskolába felvételi
pályázat (Bihardiószeg)-1944L.M.O.L.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Bodnár Sándor.
L.Erdélyi 1941-42
Bihardiószegi vincellérképezde
Biharfélegyháza

kastély.

-„Schwarcz-kastély: a gyapolyi pusztán Schwarcz Ignác volt birtokos, kinek ott
szép kastélya és parkja volt.”
L .Borovszky -Bihar
- Ítt született Jakó Zsigmond
Pál (1916.
szeptember
2.-2008.
október 26), történész, a Román
Akadémia tiszteletbeli tagja.
L. Wikipedia
- igen derék szorgalmas emberek, kik szűk határuk daczára is vagyonosak;
gyönyörű szarvasmarhát nevelnek, erős dohányt termesztenek. ……..Határa 1882
hold, mellyből 131 hold belső telek, 726 h. szántóföld, 561 h. rét, 226 h. legelő, 43 h.
szőlő, 62 h. nádas, 163 h. vizfolyás és mocsár. És mind ez a lakosok által már régen
szabad adás-vevés mellett biratik, s a földesurnak Eszterházy herczegnek csak
bizonyos évi taksát fizettek, mivel Félegyháza a hajduságot követelő 10 helységek
közt van. Lásd Derecske. Fekete földe jól megtermi a tiszta és kétszeres buzát, rozst,
zabot, árpát, tengerit. Határán keresztülfoly a Berettyónak Közepes nevü szakadéka,
melly sok halat, különösen híres nagy rákokat szolgáltat. Éjszakról pedig a jankai és
55

diószegi határok közt az Ér vize folydogál. Van egy régi földvára, melly most már
szántatik és vettetik.
L.Fényes
-„Félegyházáig a jobboldalon, még kísér a szőlővel, gyümölcsösökkel,
erdőfoltokkal tarkított dombság.”
- a XII. század második felében különböző mesterségeket folytattak – ács,
kovács, pásztor, szőlőművelő, vadász, szekeres, szűcs és a királyi udvar, illetve a várak
szükségleteit elégítették ki”
- A falu 1291-94 között csekély összeget fizetett püspöki tizedként: egy ízben
12, más alkalommal 7 kepét. Egy kepe gabona akkor, két kalangyával volt egyenlő,
ami 52 kéve gabonát jelentett. Ebből kb. 2 merő, azaz 1 métermázsa szemet
nyomtattak ki.
- 1308-13 között átadják a félegyházi birtok egy részét , amiért minden hold
után egy köböl gabonát fizetnek.
- Várad török kézre kerülése után, Bihar nagyrésze a váradi pasa hatáskörébe
került……………s besorolta a településeket a váradi defterdár körzetébe. Fizetett
Félegyháza is búza- és gabona tizedet, kender-, széna-, gyümölcs-, zöldség- és
hagymatizedet. Ezeket ”kilé”-ben – 12 kg gabona súlyának megfelelő űrmérték –
fizette, a méhes tizedet pedig természetben. Pénzben, török „akcse”-ben számították a
kertadót, a sertésadót, fa- és makkadót, házasságkötéskor pedig menyasszony adót.
- Az 1692-es összeírást elsőként Mezősi Károly dolgozta fel : Bihar vármegye a
török uralom megszűnése idejében című munkájában. …... Számbavettek 48 ökröt, 20
tehenet, 27 űszőt, 3 juhot, 15 disznót és 65 kas méhet. Figyelemre méltó, hogy több
mint 7 állat jutott egy-egy háztartásra, ami magas számnak tekinthető, hisz közvetlenül
a török uralom utáni időszakról van szó. Kivétel nélkül mindegyik család
méhészkedett, összesen 65 kas méhet rögzítettek. Kaszáltak 54 szekér szénát,
mindegyik háztartáshoz 10-10 köböl őszi vetés tartozott, összesen 150 köböl. Ez
négyszerese a megyei átlagnak.
- A jobbágyfelszabadítás után az Esterházy családnak még kb. húszezer hold
földje maradt a derecskei uradalomhoz tartozó települések határaiban. 1868-ban adták
el. Félegyházán Schwartz Gyula, budapesti polgári családból származó, európai
látókörű, mellékesen gazdasági főtanácsos vásárolta meg birtokrészüket. Országos hírű
mintagazdaságot alapozott meg, melynek termelési jellegét a haszonnövények
termesztése adta meg. Egyszóval olyasmit termelni, ami egyaránt
hasznosíthatóélelmezési, ipari és egyéb szempontok szerint is. Híres volt itteni
szeszgyára. ……Nem ám a pompás kastély, melyet a II. világháborút követően, már „
békeidőben ” romboltak le, hordtak szét.
L. a község honlapját.
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- Félegyháza határában hires minőségű dohányterem, egész Magyarországon
méltán híres. Ugyanis mind a levelek nagyságával, mind színével és erejével szerfölött
kínálja magát. Tudniillik a levele nagy és széles, sárga színű, erős és kellemes ízű. A
törökbúza szerte mindenütt igen kövéren nő.
-Az Eszterházy herceg birtoka, gazdag magyar lakosai vannak. Paraszti
munkából élnek, még pedig búza- és dohánytermesztésből.
L.Bél
- Bél …….a diószegivel egyenértékünek mondja a………, félegyházi
……..dohányt is. Mindez magyarázható lehet azzal, hogy a dohánytermesztés
terjedése viszonylag gyors ütemű volt a XVIII.század első felében.
L.Rozgics
- A falu határában kb. 30 borpince van
L.Csávossy:
- gazdaköri elnök Sebestyén József gazda
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke ifj.Pap Imre
L. EMGE
- 1941-ben a gazdakör elnöke id. Kerecsényi Imre
L.Erdélyi 1941-42

L.Erdélyi gazda 1944 február 1↑
-Határnevei-1864-:Gatyaszár dűlő-szőlő,Bánom dűlő –szőlő,Földvár dűlő,
Gyolcs kaszáló, Pityergő rét, Telek –elpusztult telkek helye, Körtvélyes erdő-sok
vadkörtével, Szentlélek sziget, Késa kaszáló, Birinczi zug, Eszteró, Szeles,Vizeli.
L.Pesty
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L.Erdélyi gazda 1944 október 1.
-„…..határja, ’s bora jó, vagyonnyai jelesek, első osztálybéli.”
L .Vályi
Biharpüspöki.
-A Kis-Körösön van egy háromkerekü malom.-1851L.Fényes
- Kiterjedt szőlőshegyein a síkföldi lakosság is igyekezett birtokot szerezni.
-Kissé magasabb fekvésű, nagyon kellemes szőlőtermő hegy lábai
alatt,………... Ezért borban bővelkedik, de nem hiányzik a gabona sem a szép
síksággal a várost körül ölelő föld termékenysége miatt.
L.Bél
a- biharpüspöki szőlő és bor„A püspöki szőlőhegyen
magánosok is
birtokoltak.1312-ben Gutkeled nem ,Druy unokái osztoznak azokon a szőlőkön
amelyeket a Fugyiaktól vásároltak. A XIX. század közepe táján Fényes Elek
szerint”Határa 6100 hold ,melyből szőlő 2000 hold,bora jó és sok.”
Szőlő termő dűlői:Pergelő oldal,Diós -völgye,Pontos tető,Pontos -oldal,Kis
Hérnek, és Nagy Hérnek,Plébános oldal,(itt termett a legjobb szőlő)Kecskekűoldal,Mács -malma,Alsó és Felső palánk. A filoxéráig leghíresebb bora a Kadarka
volt. Híresek a pincesorok: Sárverem partoldal 30 pince,Kotyor partoldal,,Nagy utcai
kertek,Móna sikátor,Hódos domb,Völgyi pincék 50 pince,Cseresznyés alatti partoldali
pincék.
-1950 előtt a határban 150 hold szőlőt dolgoztak meg.
L .Csávossy
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-Határnevei-1864-ből:Szántók és rétek:Szállás kert,Nagy hát,Lakó rét, Sári pály,
Hosszú sziget,nagy fa dombja, Nagy Füzes, „ Felső kert- hol régebben a’ házak után
veteményes kertek osztatvák”,Várad köz. Szőlő hegy részei:Macsmona, Felső
pánt,Kecske kő,Nagy hérnek, ,Kis hérnek, Kántor útja tető, Pontus oldal,
Cseresznyés ally,Répás ally, Sajgó oldal, Nagy diós völgy-sok diófával,Pergő oldal,
Pergő ally,Kis diós völgy, Kotyor, Sárverem. “Van a’ Község területén a’ NVáradi
Püspök birtokában létező egy kis erdő, melly Fáczányosnak neveztetík, azért, mivel
ott Fáczányok tartatnak.”
L. Pesty
-Szölö-eke kísérlet Püspökiben N.-Várad mellett. (Október 25. 1872.)
Előre kijelentem, hogy nem fogok virágos nyelven beszélni, nem irom le, hogy
mily felhők boriták a felkelő napot, midőn útra kelénk, hogy ragadta kocsinkat a tüzes
mén, milyen volt a vidék, — sőt még azt is mellőzöm, hogy egy ember, a kitől az utat
kérdeztük a „Tokaj" szőlő felé, minden áron Tokajba akart bennünket küldeni. Ezek
mind költői dolgok s nem valók tárgyamhoz. — Hanem irok
egyszerűen
és
komolyan, ugy a hogy a komoly férfiak azt szeretik. Olvasván a meghivást a „Bihar"
legközelebbi számaiban egy a püspökii „Tokaj" nevű szőlőben tartandó szőlőeke
kisérletre , én is mint a gazdászat barátja a annak elméletével nagy kedvvel foglalkozó,
siettem a kijelölt helyre, — hogy szemtanuja legyek a kisérletnek.
A szőlő, mely a kisérletre kiszemeltetett, Püspöki mellett a délkeleti oldalon
fekszik, nem igen meredek hegyen. A szőlőtőkék karóval vannak ellátva, a sorok
egyenesek, s nem igen gazosak. Ezeket azért bocsátom előre, mert a hegy
meredeksége, a tőkék melletti karók, a sorok görbesége s nagyon gazossága a
szőlőekéknek nagy hátrányára volnának.
A helyszínén 6 eke volt felállitva. 2 Paget-féle, Rajka P. kolozsvári gépész által
készítve, a gazd. egyesülettől, — 4 pedig Perge nagyváradi gépész készítménye. Ezen
ekék közül egy turó , 1 nyitó-, 2 kapáló- , és 2 fedő eke volt.
Alig tekintém meg az ekéket, midőn kiérkeztek Váradról a gazd. egyesület
küldöttségi tagjai: tek. Tar Imre, Ribianszky és Juhász Gyula urak, s velők együtt még
több tekintélyes szőlős gazdák, majd Püspökiből is sokan, — kiket nem a kíváncsiság,
— hanem azon eszme vezetett oda, hogy ezen kisérlet ujabb lendületet ad a szőlőmivelésnek, hazánk ezen egyik legfontosabb iparágának. Várakozásukban nem is
csalatkoztak. Pontban 9 órakor megkezdetett a kisérlet mintegy 40 — 50 ember
jelenlétében. A sorrendre nézve nem volt semmi előleges megállapodás, hanem
elővétettek az ekék egymásután ugy a mint következtek. Nevezetesen:
1. Fedő eke Pergétől. Ez hasonló a rendes szántóekéhez, csakhogy csoroszlyája
nincs. A belefogott (1) lovat egy embernek a sorok közepén kell vezetni, másik ember
az ekét tartja. Ez a szőlő tövéhez borogatja a sorok közötti ormot, s igy meglehetősen
el is fedi, — másfelől azért is hasznos, mert mélyen járván, a földet sokkal jobban
megforgatja, mint az a kézi kapával szokott történni. — Nem lehet tehát elvitatni tőle
59

az érdemet, csakhogy nagyon nehéz s egy közönséges erejű ló alig volna képes húzni.
— Jó volna, ha az illető derék mester megkönnyítené.
2. Turó-eke ugyancsak Pergétől. Ez arra való, hogy a sorok közt levő ormot
kétfelé túrja, s igy egyszerre fedje mind a két sor szőlőt. Alakja olyanforma, mint a
rendes ekéé, csakhogy mind a kétfelől van kormánydeszkája. Talyigája két kerekű,
csakhogy egy kissé keskeny s hamar felborul. Nem nehéz, pedig mélyen jár, és a siskát
kivagdalja. Csendes haladás mellett gyönyörű munkát tesz és mégis nagyon sokat lehet
vele végezni naponként, ha két ló változtatva fogatik bele. Ezt oly esetben is lehetne
használni, midőn a szőlő kézikapával fedetik el, hogy a földet felforgassa s ez által azt
termékenyebbé, a szőlőt levesebbé tegye. — Hasznossága és czélszerüsége kitűnőnek
bizonyult, s hihető, hogy minél hamarabb el fog terjedni nem csak a vidéken, hanem az
egész országban.
3. Nyitó-eke (Paget-féle) a gazd. egyesülettől. Szerkezete némileg hasonló a
rendes ekéhez, — talyigája egy kerekű, mely miatt az eke ide s tova inog, és a
tőkékben sok kárt tesz, — azt nem is emlitve, hogy a szőlőkarókat mind kitördeli.
Ennek módosításra van szüksége.
4. Kétsort fedő eke Pergétől. Ez magának a mesternek véleménye szerint is
legkevésbé felel meg a czélnak minden jelenlevő ekék közt, — már csak azért is, mert
irtóztató nehéz, s egy ló nem birja, két lovat pedig belefogni nagyon alkalmatlan volna.
5. Nyári kapáló eke Pergétől. Ez gyom kiirtására s a föld forgatására van
irányozva, s e várakozásnak meg is felelt. Van öt kapája, talyigája 2 kerekű s igy
egyenesen megy. Egy ló nagyon könnyen birja. Ez a mi viszonyainkhoz van
alkalmazva, azért igen ajánlatos s elterjedése óhajtandó. 6. Paget-fél e ka p á l ó-eke.
Ez is a gyom kiirtására való. Előnye az előbbi emlitett Perge-féle kapáló-eke felett az,
hogy 9 kapát fel lehet reá rakni, s igy inkább nem kerülgeti ki a gazt; azonban annál
sokkal nehezebb és az egy kerékkel nagyon inog. — Ugy, hogy a mi nehéz
földeinkhez a Perge-féle könnyű kapál ó ek e sokkal alkalmasabb. És ezzel mintegy 11
órakor be volt végezve a kísérlet, melyben ha verseny lett volna, az első dijat s
legnagyobb kitüntetést mindenesetre a turó eke kapta volna meg, melynek készítő
mestere dicséretet érdemel. —
Én nem akarok, nem szoktam reclamot csinálni, nem is ismerem a mestert, —
de ezen turó - ekét mégis lehetetlen nem ajánlanom a szőlős gazdák figyelmébe. (Ára
nem lesz nagy, a mint hallám 20—25 forint.) Hogy ilyen szőlőekék használatával
sokkal okszerűbb szőlőnevelés honosodik meg vidékünkön, az tagadhatatlan, — mert
kevesebb kiadás mellett is termékenyebbé tétethetik a föld, csakhogy bizony a
szőlősorokat igazgatni, kiegyensitgetni kell, az úgynevezett „porhajast" pedig egészen
ki kell szedni a sorok közülj mellőzni kell továbbá a hol csak lehet, az eddig nagy
költséggel tett karózást. Végül köszönetet érdemel a gazd. egyesület küldöttsége, hogy
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ezen .kísérletet a szőlő-ekékkel nyilvánosan tette, s ez által nagyobb figyelmet
ébresztett a bortermelés nagyfontossága és az okszerűbb szőlő müvelés iránt. (Bihar.)
K. Nagy Sándor.
L.Borászati 1872 november
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Herceg Gyula,1941-ben Ort Imre
L. E.M.G.E .
Biharszentandrás
-Nevét a Szent András tiszteletére elnevezett egyházáról kapta, melynek nyomai
a 20. század elején még a malommá átalakított épületben láthatók voltak.
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
-Bihar vármegyében, szép rónaságon, …………, Paroch. templommal. Határa
1066 hold, ... Birják 1/2 részben a váradi deák káptalan kisprépostja, 1/2 részben gróf
Frimont Albert és Servánszky Ferenc
-Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára
-Az ide tartozó Össi puszta hajdan egyházas község volt, mely már a pápai
tizedjegyzékben, a XIV. század elején szerepel. Iklódpuszta szintén község volt. Szt.András határában állottak még hajdan Szent-Mihály, Szent-Miklós, Megyes és Kakucs
rég elpusztult községek.
L.Borovszky Bihar
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Tóth Imre
L .EMGE
-1941- ben a gazdakör elnöke Tóth Imre.
L.Erdélyi 1941-42
Biharszentjános.
- Nevét a határában létesült, Szent János tiszteletére
szentelt klastromról kapta.
- …. részét képezte a bihari királyi uradalomnak, mint
királyi vadászterü
L.Wikipedia
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- Debrecen környékére a szentjánosiak és árpádiak (Bihar m.) vitték az ekét.
L.Magyar Néprajz.II.k.
-biharszentjánosi
zöldségtermesztés:
murok,petrezselyem és zeller

Híres

zöldségtermesztök-főleg

L. .Szabó Tibor mérnök Nagyvárad
-A falu lakosságának nagy része konyhakerti növények termesztésével
foglalkozik”
L. Szentjános - református egyházának honlapján.
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Toth Jenő
L .EMGE
Biharvajda

Dobozy kúriák
-Az 1800-as évek első évtizedeiben a Dobozy család
volt a település birtokosa, akik a faluban két kúriát is
építtettek.
L .Hegyköz
- „…dombos, vőlgyes, agyagos a’ földgye, 2
nyomásbéli, terem kétszeres életet; erdeje, legelője, szőleje
híres, piatza N. Váradon.”
L .Vályi

-Az 1800-as évek első évtizedeiben a Dobozy család volt a település birtokosa,
aki a faluban két kúriát is építtetett.
L. Wikipedia
Határa: Szántóföld és kaszálókban hozzáértve a’ benső telkeket is 1100 hold;
180 /1100 ,Szőlő hegye 594 hold – Erdeje 400 920/ 1100 hold.
Határnevei:-1864-ben:” Egynehány fa -jelenleg szántóföld, régebben Erdő volt,
’s a’fennállva maradt nehány szál fától kapta nevét,Puszta Komló- szántófőld;
Eresztöfok- …….., kaszállónak használtatik, Szőrök -egy érrel körűlvett szántófőld,
Köris szeg- a’ Hodosi határra nyúló kaszálló, Békési tava- egy jelenleg egészen
kiszáradt tó, Zsombok Zúg- egy zsombokos kaszálló; Kecske rét- egy hátas kaszálló;
Cséki sziget- egy a’ berettyó szakadékával körűlfolyt kaszálló; Nyáras- szántó főld és
kaszálló, a’nyárfáktól = melly a’ szélén van ültetve = kapta nevét, Sirató,- egy kis
lapos, az ugynevezett Alsó Erdő és közlegelő köztt. Varga rét, tövis bokros
kaszálló,Alsó Erdő egy fiatal tölgyfás Erdő ,Kunyhó köze -egy az Alsó Erdö mellett
árokkal körűlvett erdőből kiirtott szántófőld, Tótkert- szántóföld, nevét kapta onnan,
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hogy tótok irtották ki. Akasztófadomb- egy kopár sovány hegyoldal, SomosSzántófőld,Füveskert-szántófőld , Kúlízs-Erdőből kiirtott szántófőld, Bigets -a’ Jankai
határ mellett fekvő szántófőld, Cserdűlő- hajdanában Cserfás erdő vólt ,Cseri hosszúszinte cserfás erdőből kiirtott igen hosszú szántófőld,Sóspart-egy sárga főldből álló
hegyoldal, Sóslapos- a’ Sóspart alatt Délre a’ Félegyházi határ mellett fekvő
legelő,Sóskert -az úgynevezett Sóspart oldalba ültetett kis darab szőllős kert,
Öreghegy- a’ falu alatt Délről Északra fekvő csekély emelkedésű szőllőhegy.
Laposkert- az Öreghegynek délre fekvő lapos része neveztetik igy,Csállai oldal,ZajgóAz Öreghegynek délre kiszögellő legmeredekebb része neveztetik így, hihetőleg azért
kapta nevét, hogy a’ keleti oldalán fekvő partos Erdőből esö alkalmával a’ viz sebesen
szokott lezuhogni, Vágott-Az Öreghegynek keleti része, nem régen kivágott Erdő
helyére ültettetett. Málhegy- A’ Jankai határ mellett fekvő nagy szőllőhegy,Cserhegya’ Málhegynek Keletre nyuló része neveztetik így, Sút- A’ Málhegyen lévő kis zúg
neveztetik igy. „
L. Pesty
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kalmár/Kelemen/ Elek
L .EMGE
Bisztraterebes

a Fráter család itt kastélyt épített…

-Az 1769. október 4-én kelt úrbéri kilenc kérdőpontra adott válaszokból a
következőket tudjuk meg: „Gyümölcsöseink s kevés szilvásunk van, mikor terem
Margittáról meg szokták venni pálinkának. Vadgyümölcs-termő fák vannak a
határunkon, megengedte eddig ingyen szedni a földuraság, ecetet magunk szükségére
csinálnunk belőle. Korcsmánk Szent Mihály naptól új esztendeig van. A földesuraság
engedelméből mind tűzre, mind épületre való fánk vagyon...Makkoltatásnak idein
inkább nekünk, mintsem az idegeneknek rendes bérért engedódött a makk... Ami széna
terem, az jóféle és a laposabb helyeken kétszer egy esztendőben lehetne kaszálni, de a
marhánk számához nem bővek a kaszálóink, mivel némelyek közülünk eladni való
marhákat is tartanak... A földnek természete ellen nem panaszkodhatunk, trágyázás
nélkül is hét, nyolc s kilenc köböl megterem egy köböl vetés után. Aki kapával élelmét
keresni szokta, úgy ha valamit venni vagy adni akarunk Margitta városába félórányira
járunk. Őrlés kedvééit is nem kell a határból tovább menni, mivel az uraságnak ott
malma van….
-. A szántást se magunknak, se az uraságnak négy vonómarhán alól meg nem
tehetjük."
- Összterület: 771 ha, ebből mezőgazdasági terület 706 ha, amelyből:
szántó 544 ha, legelő 82 ha, kaszáló 71 ha, szőlő 9 ha, nem mezőgazdasági terület 65
ha, amelyből: vizek, tavak 13 ha, más terület 52 ha.
L .Szilágyi József
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Bors
-Határában állhatott
Udvarnokteleke puszta.

az

1319-ben

említett

L. Adatbank-1296
-határja gazdag, réttyei kövérek, legelője nagy,
dohánnya, tökje jó, első Osztálybéli.
L .Vályi
-1851-ben határa 2477 hold ...
L. Vistai
- Dűlők -1864-:Veres fűz, Kis és Nagy Zomlényi puszták, valamikor falvak
voltak,Pálhalma,Kártyás,Egres,Nyárszeg,Ördőg árok,Kappanta,Kis kút dűlő,Szílfa
dűlő. Legelők:Homokhát,Almás,Sárgödör,Nagy rét, Kert alja,Szomjuhát,Kis
szántó,Szent János,Tarján,
L.Pesty
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke M .Kis Károly
L. EMGE
Diószeg -lásd Bihardiószegnél

Cécke

Zathureczky kastély

A középkorban vásáros hely volt, melynek piacán hármas kikiáltás útján idézték
törvény elébe a megjelenni vonakodó peres feleket.
-1332–1335 között Albertus sacerdos de v.Chezke, Paulus sacerdos de
v.Gezke formában a telegdi uradalom határjárásában tűnt fel mint Hontpázmány
nemzetségbeli Miklós fia Lampert birtoka.
-20. század elején pedig Zathureczky Gedeonnak volt itt nagyobb birtoka és
csinos úrilaka.
L .Wikipedia
Csegőldi uradalom
-Gróf Tisza Kálmán a környék mintagazdasága.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
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Csekenye
-1797-ben a hadi segedelemhez való hozzájárulásra Csekenyéről a következőket
írták össze: Főbb birtokos: gróf Gyulai József, kisebb birtokos: gróf Földvári Ferenc
voltak.
-1815. szeptember 7-én a csekenyei zsellérek arra kérték gróf Gyulai István és
gróf Bethlen Ádámné prefectusait, hogy nyomorult sorsukra tekintettel, a vetőmag
visszafizetését engedjék el.
-1895-ben gazdaságainak száma 35. Területe 355 katasztrális hold, a melyből
legelő 202, szántóföld 81, erdő 32, rét 14, szőlő (parlag) 3, kert 2, terméketlen 21
hold.*
- Határrészeinek neve is magyar: Magyari-völgy, Kis-hegy, Cseres.
L.Petri Mór Szilágy
Cséffa
- A település a kőrősszegi vár tartozéka, és vámszedőhely volt.
- Cséffa legrégibb földesurai a Csákyak voltak……
- 1421-ben kelt oklevél Cséffa települést már városnak írta.
- 1760-ban Mária Terézia Cséffának új vásárjogot ad.
- A településhez tartozott még Püspök-Radvány és Cséffa puszta is.

- A lakosok hitelszövetkezetet tartanak fenn.
L.Borovszky Bihar
- Határjának középszerű vagyonnyaihoz képest, második Osztálybéli.L .Vályi
-Határa 6119 hold, mellyből 2644 hold szántó, 1502 hold rét, 1275 hold legelő,
187 hold erdő, 236 hold belső telkek, 164 hold vizenyős helyek s néha kaszálhatók,
utak 111 hold. Urbéri birtok 1455 hold, majorsági 4317 hold, s ez az urbéri földektől el
van különözve. Földje fekete és sárga agyag, melly minden gabonanemet jól
megterem. Van egy kis pataka is. Vásárokat hajdan tartott, most már csak a
kalendáriomban vannak. Birja gr. Csáky család.
L.Fényes
-A földmivelésügyi miniszter Kaczvinszky Andor hidegkutpusztai lakost Bihar
vármegye cséfíai járására nézve az állandó gazdasági tudósitói tiszttel bizta meg.
L .Köztelek 1897 február 10
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-A hallal betelepített felület meghaladja a 600 hektárt. Az első halastavakat 1905
körül hozták létre, ugyanis 1882 - 1899 között elkészült a Kollektor csatorna, amely
biztosítani tudta a vízellátását egy ekkora halastó-rendszernek .
L.Cséffa

Fogyasztási Szövetkezet 1914-ből.

-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kis Gyula
L. EMGE
Cséhtelek Wertheimstein-kastély és Fráter kúria
-1406-ban a sólyomkői uradalom falva volt.
-Az 1890-es években parcellákra magyarokat telepítettek be.
-A 20. század elején Wertheimstein Alfréd lovag mintagazdaságot és kastélyt
tartott fenn.
L.Wikipedia
-jobbára
azonban
a
szőke
kondorszőrü
faj
van
elterjedve,
…………………..Ezek a cséhteleki sertéstenyésztésből valók. Alapította jelenlegi
tulajdonosa, Wertheimstein Alfréd 1874-ben az Alföldön vett 25 drb. koczával, a
melyek kisjenői anyáktól és okányi kanoktól származtak. A szép és különösen hosszú
törzsü koczák azonban akkor még nem voltak elég erős csontozatuak és különösen
fejalakulások nem volt kifogástalan. E hibák kiegyenlítése czéljából keresztezve lettek
Balázsházynak akkoriban országos hírű kődombi tenyészetéből vett elsőrendű
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kanokkal. Ez a keresztezés kitünően bevált és az ivadékok külön családokban, a
melyek közül Kopó, Sugár, Horváth, Holló, Karó nevű törzsek különösen
kiemelkedtek, tovább tenyésztettek. A sokszor és utóbbi időben az 1898-iki szegedi
országos kiállításon s az 1899. budapesti tenyészállatvásáron ismét első díjjal
kitüntetett tenyészetet erős csontozata, hosszú, egyenes törzse, mélysége, szép fej. és
fülállása, göndör, serte nélküli szőke szőre, nagy hízékonysága és a ragályos
betegségekkel szemben ellentálló képessége jellemzi.
L.Borovszki Bihar
-a 20. század elején Wertheimstein Alfréd lovag mintagazdaságot és kastélyt
tartott fenn.
Fráter kúria található.
L. Wikipedia
Kétéves a cséhteleki uradalomban.

Cséhtelki ménes-1903.
Tulajdonos: Wertheimstein Alfréd lovag.
A ménes helye; Cséhtelek, Biharmegye
A birtok területéből a ménes czéljaira 60 k. h. áll rendelkezésre.
Alapitotta jelenlegi tulajdonosa 1886-ban.
Az anyakanezák részben hevernek, avagy hámas-szolgálatot végeznek.
A ménesben fedeztek: Favory-Dido (Favory—Palermo, Dido) Favory VII—10,
(Favory VII., Majestoso XXXIX) Pluto-Fantasca I., (Pluto-Fantasca, Siglavy-Alea)
bérmének és Favory VI. (Favory VI. 8 Contessina) állomás mén.
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A ménes ezidőszerint a tóti és margittai állami fedeztető állomás ménjeit
használja. Állomány: 20-25 drb., többnyire erdélyi származású anyakancza. Az egész
lóállomány 80 drb. körül váltakozik. Tavaszi elletés.
Tenyésztési irány: Lipizai vér alkalmazása mellett könnyű hámos lovak
előállitása. Felnevelési rendszer: A ménes május hótól november, esetleg deczember
végéig legelőn jár, télen át széna, árpaszalma és zabtartáson van.
A felállított csikók hámba idomíttatnak. Értékesítés ennek megfelelőleg. Az
éves méncsikók megvásárlás végett évente az államnak ajánltatnak fel.
L.Podmaniczky
Csokaly

Südi kúria,Horváth –kúria,Fényes-kúria,Papp-Szász-kúria,Farkas -kúria

-Fényes Elek (1807–1876) földrajztudós, statisztikus itt született. A Magyar
Tudományos Akadémia tagja elkészítetteMagyarországnak és tartományainak teljes
földrajzi és statisztikai felmérését, leírását.
L.Wikipedia

Csokalyi horgásztó
-„Csokalyon feltűnően sok jómódú, középbirtokos nemes család élt, és a XVIIIXIX. század fordulóján több földszintes, többszobás, klasszicizáló kisnemesi kúria
épült: Fényes, Darvay, Horváth, Fráter, Oláh, Csengery, Ormándy, Papp-Szász,
Farkas.
-A község egykori címere kék mázú csücsköstalpú tarpajzs. Jobb oldalán egy
hegyével felfele illetve élével balra álló ezüst eke, míg középen egy hegyével lefele
mutató ezüst csoroszlya lebeg. A baloldalon egy szorosan összekötött, álló helyzetű
ötkalászos arany kéve látható. A kévében a kalászok legyezőszerűen széttárva
helyezkednek el.
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Mindhárom motívum a település egykori pecsétjén is megtalálható, s a község
életében jelentős szerepet betöltő mezőgazdaságra utal. A máz kék színe valószínűleg
a vizekben gazdag terület, Érmellékhez való tartozásának szimbóluma.
L. Irinyi család
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Farkas Lóránd
L. EMGE
Erdőgyarak-Tisza-kastély
- A 20. sz. elejétől 1949-ig a gróf Tisza család birtokközpontja volt
L. Wikipedia
- Itt született Vincze Lajos (1920–1990) néprajzkutató.
- Erdőgyarak-hoz tartozott Csegőd puszta is, mely hajdan egyházas község volt,
valamint Hórindzsa és Királydarócz puszta is.
L.Wikipedia
- Gróf Tisza Kálmánnakitt nagy mintagazdasága és szép, modern, kényelmes
kastélya van……
L.Borovszky Bihar

Erdőgyarak Tisza kastély
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Élesd

Batthyány-Bethlen-kastély: 1894-ben épült.
- Élesd, a vidék legélénkebb helye………….,
L.Osztrák-Magyar
-„A község létezésének első,máig fennmaradt
írásos emléke az a feljegyzés amelyet Várad 1291 és
1296 közötti püspökének ,Benedeknek a bécsi Nemzeti
Könyvtárban őrzött egyik kodexe tartott fenn. Ez arról
szól ,hogy Elusd község hívei püspöki gabonatized
,azaz dézsmacimen 12 kereszt gabonát adnak.”

- A befolyásos Battyháni földesúri család az új
uradalmi központ fejlődését azzal is gyorsította,hogy 1761-ben Élesdet mezővárossá
nyilvánítatta ,heti és évi országos nagyvásár tartására szóló jogosítványt is szerzett
számára.
L.Élesd 700
-„….Sóház is van benne, határja gazdag, bora jó, ’s vagyonnyai nevezetesek,
első Osztálybéli.”
L .Vályi
-Élesd m.várossa községe határában bár közönséges ,de jó ízű asztali borokat
termő szőlőhegyek,úgy e’vidéket tekintve elsőbb kellékű és természetű szánto és
kaszáló földek is létezvén……….”
-1863-ban úrbéri rendezési tagosítás .
Határnevek-1864-:Pestesi rét,Dombrovicza legelő,Marincza,Alsó és Felső
mező,Nagy mező,Puszta
a város korábbi települési helye,Marha delelő,Dillo
,Kasnárá,Dávid füzese,Bán gödre és füzese,Tó,Nyires mező,Alsó Rét, Foglár,
Hosszúföld, Nagy föld, Mocsár, Fejér föld, Puszta rét, Hegy alja, Földes úr tagja,.
Szőlőhegye: Lúgosi hegy, Nagy szakasz, Pusztahegy, Ebédleső, Dombrovicza, Borjus
kert,Czigány kert, Husszia.
külön csatornán vezetett vízen paraszti malom van.
E község lakosságának foglalatossága és kereseti módja……..szántás, vetés,
szőlő művelés : azokban termett gyümölcseli kereskedés, fuvaroskodás.
L. Pesty
-„…a Körösök vidékén háromféle
kaszálót ismernek: a) szikes, b) zsombékos, c) szigeti kaszáló. Ezek közül a
gazdák a szikesek szénafüvét becsülték legtöbbre.”
L. Magyar Néprajz II. kötet
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- Élesd község részére községi bika-istálló létesítésére 500 korona államsegélyt
eszközölt ki a kirendeltség 1914-ben./a Magyar Földművelésügyi Minisztérium erdélyi
kirendeltsége/
L.Fehér vagy tarka
Gyümölcsei:
„-almafélékből az alábbi fajták fordultak elő a leggyakrabban: Batul, Pónyik,
Nemes sóvári, Török Bálint, Téli arany parmen, Masáncki és a Fontos alma, később
pedig elterjedt a Jonathan is.
-Körtefélékből a legelterjedtebbek……..: Árpával érő, Nyári Kálmán körte
(muskotályos), Pap körte, Bosc kobak (kormos), Vérbelű körte stb.,
-a szilvafajták közül pedig a Vörös (veres) szilvát és a Beszterceit kedvelték a
leginkább. A Ringló akkortájt ínyenc fajtának számított. Az őszibarackfajták közül a
magról kelt „parasztbarack” terjedt el. Mivel ritka lombja miatt nem vetett árnyékot a
szőlőtőkére, megmaradhatott a sorok között. A cseresznyefák, melyekből gazdánként
csak 1-2 fordult elő, szintén a szőlősben vagy a domb tetején álltak, …”
szőlője és bora:
„a nagyváradi borvidékhez tartozik, melyet a megyeszékhely, valamint Élesd,
Alsólugas, Örvénd és Pusztaújlak (Mezőtelegd) szőlői alkotnak.”
„Élesden a szőlő művelése és termesztése mindenkor kedvelt foglalkozás,
szeretettel ápolt mezőgazdasági ág.”
„Élesd körül zömében 6 nagy területen termesztettek szőlőt. Ezek a következők
voltak: Puszta-hegy, Huszia vagy Pestesi hegy, Lugasi hegy, Dombrovicza, Ebédleső
és Mancsid azaz Kerekdomb”
„…..A szőlők első írásos említésére 1661-ből származik, amikor Evlia Cselebi
török világutazó ezt írja a várról: „ (...) ez a Sólyomkővár fapalánk ………. a hegyen
szőlői vannak.”
„Munkák a szőlőben a XIII.-XIV. században: metszés, karózás, kötözés,
kapálás, tőketakarítás (február-március), kapálás (június-július), lombritkítás
(augusztus-szeptember), végül ősszel, október- novemberben a szüret a soron lévő
munka”
„…pintéreket, bognárokat, kádárokat és a rokon iparágak kézműveseit –
foglalkoztató bortermelés lendületesen fejlődik. A szőlőhegyek felügyeletét a
hegymesterre bízzák…”
-1686-ban a bordézsma 52 pint volt
„……1692 őszén……összeírás szerint Élesden Bíró Andrásnak 6, míg (Didics)
Diricz Istvánnak 2 kapásnyi szőlője volt..”
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-1723-ban a gyalui vár pincéjében élesdi borok vannak.
-1768-ban…….„kilencedet borból, búzából és zabból adnak.
Élesdi szőlőhegyek a XIX. század közepén.:
Puszta-hegy 46 ha, Huszia vagy Pestesi hegy 14 ha, Lugasi hegy 11 ha,
Dombrovicza 7 ha, Ebédleső 5 ha, Mancsid (Kerekdomb) 4 ha, Összesen: 87 ha
1900 tájékán a szőlő tulajdonosok hegyenként:
Puszta-hegy 1. Poynár Miklós, Poynár Kálmán 4,7 ha 2. Léderer József és
felesége Kun Hermina 2,4 ha 3. Hillinger Márton és felesége Linderwold Barbara* 2,0
ha 4. Makai Károly 0,9 ha 5. Pusztai István és felesége Balogh Zsuzsanna 0,8 ha 6.
Református egyház 0,75 ha 7. dr. Ferenczy Pál és felesége Bánhegyesi Rozália 0,65 ha
8. Pető Lajos és felesége Gönczi Klára 0,61 ha 9. Kajántó Sándor és felesége Bóna
Klára 0,55 ha 10. Fekete István 0,55 ha 11. Retezár János 0,50 ha 12. Bán Mihály és
felesége Balogh Margit 0,46 ha 13. Baranyi Sándor és testvérei 0,43 ha * Itt volt
régebben Batthyány gróf, majd gróf Bethlen Aladár szőlője
Lugasi hegy 1. Dávid Ferenc, Balogh Julianna és Sándor 1 ha 2. id. Bóna Sándor
1 ha 3. Dávid Mihály, majd annak testvérei 0,77 ha Huszia (Pestesi hegy) 1. Garai
György és felesége Gönczi Ágnes 1 ha 2. Debreczeni Sándor és felesége Pusztai
Etelka 0,72 ha
Dombrovicza 1. Szilágyi Lídia, András és Julianna 2,82 ha 2. özv. Balogh
Andrásné szül. Szilágyi Julianna 1,53 ha 3. Tolnai Pusztai István és felesége Csiki
Zsuzsanna 0,46 ha 4. Antal István és felesége Pusztai Julianna 0,46 ha
A XX. század elején Élesd agrár-jellegű településnek mondható
„Az 1909-ben Nagyváradon kiadott Vaday József féle Vincellér könyvben,
valamint az 1916-os Borászati Zsebnaptárban megtaláljuk az Élesd vidékére jellemző
és ajánlott szőlőfajtákat, melyek a következők: Bakar (Bakator), Erdei, Juhfark,
Alanttermő, Olaszrizling, Rajnai rizling, Kövidinka, Zöldszilváni, Szerémi zöld,
Járdovány (Rak), Kövér szőlő, Mézes fehér és Furmint (fehérbornak), Kadarka,
Nagyburgundi, Kékfrankos és Oportó (vörösbornak)”
„Élesden is termeltek amerikai alanyvesszőket. A vállalkozást 1902 márciusa és
1904 októbere között Léderer József működtette.”
Egy élesdi 1766- ban eladott szőlő szerződésének tisztázott szövege.
„Mi, alább megírt, tekintetes, nemes Bihar vármegyében, nemes Élesd
várossában lakozó praesentibus et forturis recognoscállyuk és adjuk tudtára
mindenkinek akiknek illik ezen contractualis levelünkben, hogy ezen follyó Anno
1766todik esztendőben Szent György havának első napjaiban szükségemtűl
kénszerítvén eladtam az élesdi promontoriomon Puszta Hegy nevű szőlőmet, ugyan
nemes Élesd városában lakozó Szabó György uramnak 30 harmincz magyar
forintokon 60 hatvan esztendőre illy conditio alatt, hogy az szőlő hegynek törvénye
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szerint attyafiakat és szomszédságokat megkinálván, senkinek sem kellet, illy
punctumokban, amint én is vettem, hogy akármenyit épícsek, gyümölcstermő fáját
terjeszszem és szaporícsam, annak idejében, aki magáénak akarja tenni, azon épített és
szaporított fákat megbecsülvén, tartozzék mind egy summában megfizetni, mivel a
szőllő igen igen pallagossághoz közelített, hogy illendő munkáját néki meg nem adták,
melly szőlőnek napkeleti szomszédja ugyan Élesden lakó Balog Mihálly, napnyugati
szomszédsága méltóságos Krusper aszszonysága szőlője nyúlik véggel reá, mellyet
kivánok, hogy bírhasson őkegyelme ameddik tetztzik minden csendességgel és
békességel fáradcságha és munkája után bő gyümülcsöt, mellyrűl adom feleségemmel,
Barthos Máriával ezen saját kezem irásával és usualis petsétemmel megerősítet
contractualis levelemet pro futura cantela et testimonio. Praesentes per…. exhiben
rest….sig… Élesd anno et die ut supra. Coram me Stephano Csalánosy Jeremiás
Mihály élesdi ... manu propria Ministro reformate Eccleasiae manu propria Coram me
Samuele Pető scholae rectore
Battyhányi-Bethlen
kastély.
←
Szinte fele része a
határnak, melly a SebesKörös által a többi
részétől
elválasztatik,
homokos, a többi részint
agyagos, részint kövecses,
s leginkább terem tengerit.
Szőlőhegyén nagy erdeje
van.
A
Sebes-Körös
árvizével gyakran rongálja
a határt; ugyan a város
alatt foly a sólyomkői
patak, melly igen jó vizzel szolgál. A várostól fél órányira, erdők között egy hegyen
láthatók a régi sólyomkői vár romjai. Csötörtökön tartott hetivásárai csekélyek, de 3
országos vására élénkebb, u. m. Áldozó-Csötörtök előtt való héten, Szent-Mihály nap
előtt való héten, s Lucza hetiben, a baromvásár csötörtökön, a kirakó pénteken
tartatván. Van itt reform., és kath. anyatemplom, cs. kir. sóház. A város feje egy
uradalomnak, mellyet gr. Batthyáni József bir.
L.Fényes.
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- 1766-os élesdi szőlő adásvételi
szerződés (Kálmán Lajos tulajdona) élesdi
borospincék és présházak:
Nagy
és
Balogh családok pincéje,a két legnagyobb
pincéjét talán még gróf Batthyány József
építtette
,a Jakabfi-pince, a Poynárok és
a Makaiak pincéje és présháza,a Poynár, a
Léderer és a Bóna-féle présházak (pajták).
L .Homonnai
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke
Dávid Gyula
L. EMGE

-Bihar megye egyik növényritkasága a Viola Riviniana (nagyvirágúibolya)az
élesdi Fejka-dombon.
L .Flatt
A Magaslaki Vilma lak és a gróf Bethlen kastélya Élesden.

↓
-A nem régen épült
kastélyt 600 holdnyi szép
fenyves környezi, az erdőért
rajongó gróf ültetvénye, a ki
nagy költséggel és sok évnek
fárasztó munkájával létesítette
azt egy előbb kopár területen .
L.Szilágyi Aladár-Biharország-

74

Egy cséplőgép→

Szőlő préselés Élesden.→

Érmelléke
„Az Érmellék kellemes ,szelíd völgy,a hegyoldalon ama híres bortermő
szőlők,a hegy alatt pedig gazdag szántóföldek „L Petőfi Sándor Úti levelek Kerényi
Frigyeshez.1847
Lexikoni meghatározása”..az érmellék az Ér és a Berettyó közt elterülő
vidék,hazánk egyik legjobb bortermelő földje.””A bortermő Érmellék alatt az
Érszakácsi-Tasnád-Nagykároly-Érmihályfalva-Székelyhíd–Bihardiószeg-Nagyvárad Hegyközszentimre-Tóti-Margitta-Érszakácsi által meghatározott határvonalon belül
levő szőlőterületet értjük. A szűkebb értelemben vett Érmelléki borvidék-Dombvidéki
szőlők
Vajda,Bihardiószeg,Szentjobb,
Kágya,Szentmiklós,
Székelyhíd,
Érolaszi,Albis,Ottomány, Szalacs,Margitta, Pacal,Tasnád.
Az 1720-as összeírás szerint a legnagyobb szőlője Biharnak-815 ,Püspökinek
1410,Csatárnak 787 ,Diószegnek 861 kapás szőlője volt.1903-ban Bihardiószegnek
663 hold, Nagyváradnak 1574 hold,Székelyhídnak 1730 hold ,Szentimrének 538 hold
,Nagykágyának 524 hold, Biharpüspökinek 637 hold szőlője volt.1990-ben
Diószegnek összesen 126 ha,Nagyváradnak 371 ha,Margittának 356 ha, Székelyhídnak
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124 ha,Szentjobbnak 50 ha,Szentimrének 215 ha szőlője volt. Az érmelléki szőlőket az
Ér jobb oldalán kertnek a dombvidéken hegynek nevezik .A vidéknek jellemzője a
pincés bortárolás. :
L. Csávossy
-Az egész ér- melléki vízrendszerre jellemző az az elnevezés, amellyel 1329ben a mihályfalvi határt megjáró hiteleshelyi kiküldött az egyik ilyen eret illette:
„fluvius stabilis seu piscina”.5 Az alig mozgó víz szép nádat nevelt, alkalmas volt
halastavak táplá- lására, szigetein kaszálók és gyümölcsösök, hátasabb helyein jó
szántók voltak.
L. Jakó
Érmelléken több tekintélyes birtokos egyesült borkereskedő társulattá, kiktől
várni lehet, hogy addig, így még az érmelléki részvényes társulat alakulhat, széles
körbe fogják az érmelléki jeles bakatort megismertetni.
L.Borászati 1859 január 10
Egy kis vázlat az erdélyi Érmellékről. 1859 január 16
Tekintetes szerkesztő úr!
Mióta a kor igényeinek megfelelő — mondhatni országos hatást szült —
„Borászati Lapok", a hazai borászati ügynek nem is reménylett kedvező lendületet
adtak — szorgalmas olvasója vagyok e becses szaklapnak, s különösen
nagyrabecsülöje lelkes szerkesztőjének.
Közügyünk érdekében óhajtom tehát, hogy isten tartsa meg erejét, ügyszeretetét,
növelje előfizetői számát! — Boldog újévet kívánok a t. sz. úrnak, és e lapokat
olvasóinak, mint ügy barátoknak!
Miután különösen Magyarország majd minden kitűnőbb bortermő vidéke
képviselve van e lapban vidéki jeles tudósítók által, hasztalan várva, hogy csekélységemnél erösb vállalkozzék e sok, jónál jobb borttermö hegyekkel megáldott
Tasnád vidéke képviseletére — mit pedig minden egyes borvidék, de az összes honi
borászat érdekében is szükségesnek, tanulságosnak tartok — egész készséggel ajánlom
fel szerény e vidéki rendes tudósítóul magamat t. szerkesztő úrnak, ha felesleges nem
lesz parányi közreműködésem.
Mint átalában a két testvérhon több vidékein, úgy itt Tasnád-, vagyis egy
legközelebbi helyes elnevezés szerint — az erdélyi Ermelléken is elmondható, hogy
mult évben a tőkék roszul teleltek, sok tőke kifagyott, sok betegesen visszamaradt.
A metszés szokatlan későn végeztetett, egész május hóban tartott, s nem igen
volt észrevehető különbség, a jókori, úgynevezett vakra metszés — mit magam ez
évben is követve meg nem bántam — és a fakadás utáni világos metszés között.
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A honi szőlőkben ezen csapást átalánosan előidézett okok felett nagyon
különbözők a vélemények : ugyanis némelyek a septemberi korai hideget, mások és
legtöbben a mult évi nyári és téli szárazságot, mig mások a mult téli, hó nélkül való
igen nagy hideget vélik okozóul, kikhez magam is csatlakozom.
Elmondom okaimat s tapasztalatomat.
Egymástól távolabb fekvő hegyeken, de mindezen vidékben, mintegy 40 — 50
hold szőlőt miveltetek.
Egyenlően mindenik helyen azt tapasztaltam, hogy a szőlők aljában, hol a mult
évi septemberi hideg a szőlő fáját jobban megcsapta, mint a tetőkön — eröteljesb
lévén földje, jobb faja és több termése volt, mint a tetőkön, hol pedig a dér nem érte
annyira — miből azt hiszem bátran következtethetni, hogy nem a septemberi hideg az
oka.
A nyári és téli szárazság sem lehet ok, mert azon esetben a magosan fekvő
szárazabb természetű tetőkön pusztult volna inkább a töke és csap, pedig nem úgy
volt.
Egyik kezelésem alatti táblaszölöben, a legtetöjén, hol emlékezet óta
semminemű földjavítószer nem használtatott, és a hol már annyira el is voltak
satnyulva a tőkék, hogy metszéskor legrövidebb csapokat sem igen lehetett rajtuk
hagyni, az egész széles táblát 20—30 töke hosszában ezelőtti öszszel, avult garágya
gazzal, törekkel s épületről lebontott korhadt szalmával soronként beterítettem.
Az egész beterített vonalon, minden szőlő fajbeli különbség nélkül, átalánosan a
tőkék legjobban teleltek, a csapnak való silány fák ép szemmel megmaradtak,
gyönyörű kövéren hajtottak új fát, és termést gazdagon, s az egész nagy táblán, ezen
mintegy két hold törekkel befedett terület, fájára, színére, termettségére, és a fürtök
nagyságára nézve, a többi egész táblától oly szembeszököleg különbözött, hogy azt
még képzelni is bajos, látni kelletett, látni pedig öröm volt.
Ebből tehát ismét az következtethető, hogy sem a korai dér, sem a nyári
szárazság; de inkább a téli nagy hideg hatott pusztítólag a tökékre, mit sok szőlő csak
évek múlva épülhet ki.
Az elsoroltból azt gyaníthatná valaki, hogy talán túlbuzgó pártolója vagyok a
szölötrágyázásnak — épen nem; söt a csak jó közepes táperejű talajjal bíró szőlőnek
állati trágyával való kövéritését határozottan roszalom, magam soha nem teszem; de
annak sem vagyok pártolója — mint németek — hogy soha semminemű talajú
szőlőnek nem kell javítószer, csak jó mivelés.
Vannak oly rosztermészetü, sovány szőlőföldek, melyek csak jó miveléssel meg
nem javíthatók — az ilyen szőlőkben a hiányzó tőkék pótlása, a legnagyobb erő-,
pénz- és idővesztegetéssel szokott elpróbáltatni; de a trágyanemek valamelyike
alkalmazása nélkül nem sikerül.
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Legjobb szölöjavítószereknek tartom — öntapasztalásból — a halmokra
fölhányt és összeérlelt gyepszínt, korhadt venyigét, fürtös , kormos , avult
szalmatetőket, kövér iszapot, kivált szívós agyagos helyen, hasonlóul pejvát, töreket,
söt szálas ép szalmát is.
Azok kedveért, kik netalán a szalmávali javítás módját nem próbálták volna,
elmondom.
Legczélirányosabban s legkönnyebben alkalmazható ott, hol, mint itt az erdélyi
Érmelléken, a soros szőlőkét ormóra, vagy koporsóhátra szokták elfedni.
Fedés után bármikor, egész télen át, az ormók közeit, ott, hol a szőlő földje
javítandó, meg kell tölteni szalmával, hol az eső és hónedv lelapítja a közökben.
Tavaszszal nyitáskor reá kell a földet nyittatni, bevágáskor még egy kevés
alkalmatlanságot okoz a kapa alatt; de rendes időjárással keveréskor majd semmit, a
lágy szemre való kapáláskor már nyoma is alig látható a szalmának, s eredményez a
legkonokabb nehéz miveletü ragadós, szívós agyagföldböl olyan ikrás por-hanyó
földet, milyet alig képzelhet, ki nem próbálta.
Még sok mondani valóm lenne e tárgyat illetőleg; érzem, hogy máris az
unalmasságig hosszadalmas lettem — hiába t. szerkesztő úr! kinek mi a szenvedélye, a
tárgyról fecseg legörömestebb. Szólnom kellene még a Tasnádon rendezett szőlő es
borkiállításról, de erről körülményesen és igen jól leirva, olvashatni az „Erdélyi
Közlönyben.” ZsölczeiT"
L.Borászati 1859 január 16
A bécsi nemzetközi kiállításról megjelent angol hivatalos jelentésből.
-Az érmelléki borokat legjobban lehetett tanulmányozni a bor-jury elnöke, gróf
Zichy Ferencz által kiállított gyűjteményben, melyben igen sok minta foglaltatott, ezek
közül pedig némelyik 1827-ből származott, s mindannyi érdiószegi termés, mely az
Érmeilékén az erdélyi véghegyek alatt és a beláthatlan alföld szélén
fekszik………Ezen sikság szélén egy észak felé terjedő domblánczolat van, mely a
réz-hegyek alját mint gyürü övedzi körül és Érmellék név alatt ismeretes. Somlyóig
nem igen meredekek ezen dombok és csúcsúk általában lapos, és épp ugy az oldalak
mint a fensik egyaránt alkalmasak a bortenyésztésre. Szép falvak és mezővárosok
fekszenek szétszórva az Érmelléken, melyeknek lakói legnagyobb részben magyarok,
és a kevés számú oláhság csakis vallás tekintetében különbözik a népesség
főtömegétől, mert ugy ruházat, mint nyelv tekintetében magyarok azok is..
A szőlővel beültetett terület az Érmellékén 5800 holdra terjed körülbelől, s
évenként mintegy másfél millió gallon bort (125,000 akó) terem, mihez csaknem az
egész vidék összes munkaereje felhasználtatik. Az Érmellékére vasúton lehet menni
Nagyváradig, innét pedig három csengős-bongós könnyű magyar ló által vontszekér
szállítja az embert Diószegre, ritka jó uton, melyet, miután a főispán szintén ezen jár,
kénytelenek jó karban tartani. A kis Érdiószeg kies völgyben fekszik. Gróf Zichy
Ferencz, a ki arra törekszik, hogy az Érmellékén okszerű szőlőmivelési módot
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terjesszen, érdiószegi szőlőszetét egy bizonyos növényiskolává alakította, mely
tapasztalt rajnai szőlészek felügyelete alatt áll, s a bel- és külföldi szőlőfajok különféle
mivelési módja lesz kipróbálva itt. Azonkívül, hogy néhány sor számos fajtával lesz
beültetve, melyek mind ugyanazon rendszer szerint miveltetnek, a szőlőterület
meghatározott osztályokra osztatott, hol egy vagy más kiválasztott szőlőfaj lesz
mivelve. A vesszők nem szorosan és összevissza — j magyar módon, — hanem több
mint 4 láb távolságra ültettetnek minden irányban egymástól, elismert tudomá- nyos
alapelvek szerint. Szüret alkalmával a szőlő nem tétetik, mint közönségesen zsákokba,
hogy azután kádakban kitapostassék, s nyitott, előbb kissé megkénezett hordókban
erjesztessék, hanem e czélra gróf Zichy uj javí- tott sajtókat és zuzómalmokat hozatott,
és külön erjesztő helyiséget építtetett. A közönségesebb szőlő nem lesz csutájától
elválasztva, csakis a válogatottabb fajok, és az összezuzás után a must addig, mig az
erjedés beáll, a héjon hagyatik. Az erjedés tágas melegítő készülékekkel ellátott
erjesztő helyiségekben megy végbe, s rendesen nyolcz napig tart, az utóerjedés pedig
egy, egész két hónapig. A közönséges borok rendesen elzárt és erj-cső- vekkel ellátott
hordókban forrnak, azután pedig mindannyi Pasteur rendszere szerint egész 58° k.-ig
hevítve, érieltetik, s ezután egy évig nyugodni hagyatik. Gróf Zichy borai mind
csodálatra méltóan készítve és kitűnő állapotban voltak; nem voltak egészségesebb
borok ezeknél az egész magyar gyűjteményben. Ezenfelül frissek és tiszta izüek
voltak, soknál az enyheség és illat sem hiányzott, de általában rendszerint hiányozni
látszott náluk, a specificus jelleg ; olyan benyomást tettek, mintha mindannyi
egyforma tartalomra lett volna kikerekítve, ugy hogy előnyeik inkább nemleges
minőségűek voltak. Egy minta ellen sem lehetett jogos kifogást tenni, és mégsem
keltett egyik sem valami rendkívüli magasztalást. Egyszóval csodálatra méltó
közönséges borok, és semmi egyebek sem voltak. Az némileg figyelemre lőn méltatva,
midőn általánosan tudva lett, hogy gróf Zichy birtokán változatlan szokás a különböző
szőlők terméseit, de gyakran különböző évbeli ó borokat is vegyíteni, mert mindig az
volt a czél, hogy a kereskedelemnek, a menynyire csak lehet, egyforma minőségű bor
adassék át. Hogy gróf Zichy borai egészségesek, ez azon tény által is igazoltatott,
miszerint ezen borok még Japanba is exportáltatnak, a hova mindig kielégítő
állapotban érkeznek meg.
L.Borászati 1876 március
Bővebben a Mellékletben.
Az érmelléki szőlők és borok:
-”...... Ady Endre szülőföldje ez a táj,az élni akarás és az élni tudás hazája,:
Ennek köszönheti százados borkultúráját is.
Az Érmellék ősiszőlőfajtái:
Baktor, Erdei, Juhfark, Sárfehér, Alanttermő, Kadarka, Góhér, Bihari, Boros,
Töklevelű, Szerémi zöld, Rizling, Lapu levelű
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A II Világháború utáni fajtaszerkezet:
Erdei, Olaszrizling, Mézesfehér,
muskotály, Fehér leányka, Tramini.

Zöldszílváni,

Szlankamenka,

Ottonel

1970 utáni telepítések szőlő fajtái. Chasselas doré, Hamburgi muskotály,
Cinsaut, Cardinal, Csaba gyöngye, Királyleányka, Bánáti rizling, Magyarádi mustos,
Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Cabernet sauvignon, Oportó.
Az érmelléki borok általában a száraz minőségi asztali borok és a minőségi
borok csoportjába tartoznak. Sok debreceni polgárnak jó megélhetést biztosított az
érmelléken termelt bor.
- Bél Mátyás 1726 körül így osztályozza az érmelléki borokat. A, osztály:
diószegi, vajdai, asszonyvásári, szentimrei, püspöki, újlaki. B, osztály: csatári, bihari,
margittai, váradi C osztály: szalacsi, ottományi, telegdi, micskei.
Az érmelléki bornak a XIX században is igen jó híre volt. Széchenyi István így
ír róla”...a fehér asztali borainkat,úgymint az Érmellékeit, Lajoshegyit, Somlyait,
Neszmélyit, Pogányvárit stb,ízlésem szerint a világ minden fehér bora elé teszem”..
L. Csávossy
-Korábban az Érmellékhez fűződő kapcsolatok rangot jelentettek a gazdasági
életben,,elsősorban a hagyományos érmelléki szőlőkultúra révén mely kisugárzott a
történelmi Bihar,Szatmár és Szabolcs megyékre. Azonos kerti kert műveléstechnikát
képviselnek:Vámospércs, Vértes, Monostorpályi,Hosszúpályi,Sáránd szőlőskertjei..A
hegyközségi rendtartás szerint a hegyközségi közgyűlés és a hegyközségi választmány
hozta a határozatot.
L . Kéri-Kántor
-Az Érmellék nagy hagyományokkal rendelkező, sok helyen ma is élő arcát, az
Ér völgyét övező dombságon kialakult szőlőművelés jelenti. A szőlőtermesztés
kezdetei ezen a vidéken is a korabeli szerzetesrendek kolostoraihoz kapcsolódtak,
amikor Szent László király szőlőműveseket (vinitores) és pincemestereket (pivceruarii)
is adományozott az általa alapított szentjobbi bencés apátságnak. A XIII. század
elejétől egyre szaporodnak a dokumentumok, melyek a szőlő és bor itteni jelenlétét
igazolják.3 A szőlő fontos jövedelmi forrás volt a város lakói számára is, a bortermő
városok polgárai saját házuknál is fenntarthattak borkimérést, ami igen jövedelmező
volt.
L. Kántor Anita
Ez a szerzői kitétel is igazolja ,hogy miért tartoznak az erdélyi magyar
mezőgazdasági örökséghez a kolostorok és papjaik által végzett mezőgazdasági
tevékenységek. Ezért kell számba vennünk a kolostorainkban ,monostorainkban
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évszázadokon keresztül végzett mezőgazdasági s általában mindig haladást
jelentő megvalósításokat.
Kiss Károly
A folyásoknak és ide-oda kanyargó ereknek az ember szolgálatába állítását
hirdetik a vízimalmokra és halastavakra vonatkozó középkori adatok. Megépítésük
nem volt olyan egyszerű, mint ahogy az első pillanatra látszik, hanem ész, megfeszített
munka és állandó szorgalmatos gondviselés kellett hozzá. A malomhoz szükséges
vizet sokszor hosszú, bonyolult csatornarendszeren át vezették a kívánt helyre, vagy
pedig gátakkal, zugókkal duzzasztották fel a sekélyvizű eret. A barkácsoló magyar
paraszt leleményessége, populáris mérnöki tudománya kellett ahhoz, hogy a sok
malom mellett egy újabb is kapjon vizet, a nélkül, hogy a többitől elvenné azt. A
csatornák tisztántartása állandó vigyázást igényelt, különben hirtelen áradás idején
elkerülhetetlen volt az árvíz. Hasonlóképen a lakosság szorgalmát hirdette a sok
halastó. Itt is a víz biztosítása és a meder tisztántartása volt a fontos, mert amint az
irányító emberi értelem és akarat elhanyatlott, felverte a nád, káka és elkotusodott
vizében csak a béka maradt meg.
A jó berettyófenéki nád három öl magasra és három hüvelyk szélesre is megnőtt,
úgyhogy há- rom szálat egybekötve, szőlőkarónak is megtette.53 Ebből az acélos
nádból csinálták a házak falát és a kerítést, szárnyékot a jószágnak, a gyengébb
minőségűt pedig fedélnek, vagy fűteni használták. A rét másik ingyen áldása volt a
gyékény, melyből az asszonyok szekérekhót, szőnyeget stb. fontak.54 A rétben a
vízimadarak százezrei tanyáztak és az élelmes pákász költés idején csónakszámra
gyüjthette a tojást. A ritka kócsag- vagy darutollal való kereskedés olyan jó üzletnek
bizonyult, hogy a réti társadalomban egészen önálló osztály alakult: a darvá- szoké.
(Darvas!) A töméntelen víz, halastó ontotta a halat, amit Váradon mindig eladhattak, a
csík meg olyan csemege volt, hogy a palócok Egerből is eljöttek érte.55 A
szilajpásztorokon, pákászokon, darvászokon kívül a rétből éltek, hogy többet ne
említsünk, a madarászok, réti méhészek, stb. is
L.Jakó
Az Érmelléke .
Az érmelléki szőlőhegyek, átalán véve inkább csak gyengébb emelkedésű
agyag domboknak mondhatók, melyek jobbára délnyugotnak lejtvén a szőlőnek igen
alkalmas expositiót nyújtanak. Janka, Diószeg, Koi, Vajda, Szent Imre, Szent Joób,
Nagy-Kágya, KisKágya és Székelyhid képzik azon helységeket, melyeknek határaiban
a hires Alsó-Érmellék szőlődombjai elhúzódnak, miglen a Felső Érmellék
szőlődombjai a következő községek határaiban terülnek el: Pér, Tasnád, Sző-Demeter,
Szakácsi, Pele, Tasnád-Szántó. Az érmelléki hegységek talaja sárga agyag, mely színre
hol világosabb, hol sötétebb vagy vörnyeges is, de mindenütt elég szivós, azonban
korántsem azon mértékben plasticus mint N.-Várad vidékén. Találni homokos
vegyületü agyagot is, de ezekben a szőlő már kevésbbé díszlik. Köveket nem találni.
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A fajok az egész Érmelléken:
1. Bakator, melynek tüdőszinü és piros válfaja (van fehér bakator is, mely
valamelyest húsos s igen jó enni való szőlő) leginkább azért becsültetik, mert enni és
eltartani egyike a legjobbaknak s bora is igen jeles mind zamatjára, mind erejére.
Vannak egyébiránt panaszok is a bakatorra, hogy t. i. nagyon szűken terem, még itt
hazájában is, ahol a 2 sőt 3 éves cserre is rá szokták metszeni a csapot és a szálvesszőt.
Vannak szőlősgazdák, mint p. o. Horváth József ur Székelyhidján, ki szőleiből
terméketlensége miatt a bakatort egyenesen kiirtja, de meg a bakator borára is az az
átalános panasz: hogy a küldözést megzavarodás nélkül nehezen és csak igen jó
pinczekezelés mellett türi, és hogy nagyon későn érik meg, miáltal a szőlősgazda csak
igen későn juthat pénzéhez. Ezen hibája a bakator-bornak egyébiránt inkább a
gazdának róható fel, ki azt kellőleg ki nem erjesztett és a kész bor kellő lefejtését és
szépítését elmulasztja.
2. Erdei, ebből áll az Érmellék főültetvénye, vagyis ez képzi az érmelléki bor
nyers anyagának túlnyomó részét. Az erdei mint tudva van, igen bőtermő, s
borsavanyban bővelkedő szőlőfaj, de mely csak déli expositiókban szokott megérni,
tehát kései szüretet kíván és hosszú meleg őszi időt. Esős időben könnyen elrothat,
mert vékony héju és igen leves.
3. Juhfark, bőtermő, leves, vékony héjú faj, mely itt is erős, de lágy bort ad és
nedves ősszel elrothad. .
Alföldi az az sárfehér, nemes, tartós, de a hosszú metszés mellett is keves bort
termő szőlőfaj.—Kisebb elterjedésben előfordul még a fehér fajok közt a Boros fehér
és az Alanttermő stb. De azért mégis csak a Bakar és Erdei az az anyag, a melyből az
Érmellék nemes nedve készül. A feketék közt a Jenei fekete a legelterjedtebb válfaj,
melyben régi jó ismerősünket a kadarkát itt is felismertük. Találni egyébiránt fekete
bajort, meg itt ott egy Purcsint is, mely a szüret alkalmával a fehérek közé vegyittetik,
minthogy itt vörös bort rendesen nem készítenek. A művelési mód hasonlit a
váradihoz, csakhogy a bakmetszést még nagyobb kiterjedésben és merészséggel
gyakorolják, mint amott. A könyökös vagy szálvessző mindig függőlegesen kötöztetik
fel a karó mellé, de a karó sokkal átalánosabb alkalmazásban van itt, mintsem
Váradon. A karó kemény fából van, körülbelül 5 láb magas, és ezrenként 8—9 frtba
kerül. A szőlőkben sok a gyümölcsfa. Uj ültetések rigolozott földben eddig még csak
gróf Zichy Ferencz ur diószegi szőlejében tétettek. A gróf szőleje 40 holdas, melynek
legnagyobb része azonban még régi érmelléki ültetvényből áll. U j ültetéseiben találni
rizlinget is, mely már terem, de csak gyéren, — továbbá fekete nagy burgundit és zöld
sylvá- nit, mely utóbbiak 1 — 2 évesek. A szőlő helyesen van felosztva s osztályozva.
Trágyát is alkalmaznak; az örökités porhéjasok által vitetik véghez, melyekhez
azonban trágyát ritkán használnak. A rendes döntés, mint Budán szokták, csak
egyeseknél van alkalmazásban. A drótos müvelés már erre is utat tört magának. Gróf
Zichy szőleiben az utak be vannak szegve 4 soros drót lúgossal, melyeknél csak azt
kell sajnálni, hogy a szőlővesszők kikötözése függőlegesen s nem inkább vízirányosan
történik. Az Érmelléken, a hol a tőke hosszú metszés mellett nagyobb terjedelmet nyer,
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a sorok köze rendesen 3 láb, és ugyanannyi a tőkék köze is. Kapálás még pedig simán
3-szor történik. Bakhátat nem látni. — A kapa nyele majdnem egy öles s egyenes.
Nagyon ügyetlenül esik vele a kapálás, — de nem is nagyon gyakorolják azt. — A
szárazság miatt csak kevés ember kapált lágyszemre; s azért sok szőlőben láttunk is
jókora dudvát. A borkészités a közönséges gazdáknál igen primitiv lábon áll. A
melegnek rendes irányzását az erjedés alatt, a zárt erjedést, a rendes lefejtéseket, a
derítő szerek alkalmazását rövideden pancsolásnak nevezik itt. Másképen
gondolkodnak azonban gróf Zichy, Stubenberg, Nemes és Pongrácz érmelléki
pinczéiben. Szomorú tapasztalások, melyek arról tanúskodnak: hogy az érmelléki
bornak jó hire s neve csak akkor tartható fenn a távolabb piaczokon is, ha azt okszerű
pinczekezelésben részesitik, arra inditották az Érmellék gondolkodó boros gazdáit,
kiket fönt kiemeltünk, miszerint magokat ügyes pinczemesterekkel lássák el, s
ilyeneket maguknak egyenesen a Rajna-mellékéről hozattak. Gróf Zichy diószegi
pinczéiben Krámer ur, ki a johannis bergi pinczében nyerte kiképeztetését, már 3—4
év óta működik s mondhatni, hogy a diószegi grófi pinczét, — de leginkább a
borkezelési módot benn egészen átalakítván, a legszebb eredményeket képes
felmutatni. A több 1000 akóra menő készlet, legdicséretesb kezelésben részesül —
miről az alábbi eredmény is eléggé kezeskedik. Ugyanis mióta gróf Zichy ur pinczéje
Kramer ur keze alatt áll, az óta nemcsak hogy semmi panasz a borra, hanem a vállalat
szép jövedelmet is hoz, mi jelenleg már évenként 13 —18,000 frtra megy. Minden
küldeményből tartanak vissza néhány beutellia bort, mely a temperatura minden lehető
változásainak alávettetik, próbájául a bor tartósságának azon viszonyok között,
melyeken annak a szállitásnál át kell esnie. S nincs reá példa, mióta Kramer ur a
borokat kezeli, hogy valamely bor az uton megzavarodott vagy megtört volna. — De
adjunk helyet itt egy kis curiosumnakis, mely a diószegi pincze múltjára vonatkozik.
Alig lesz magyar borász, ki a diószegi óriás hordónak hirét ne hallotta volna; —
Kramer urnák a pincze átvétele után nem volt nagyobb gondja, mint az, hogy az óriás
hordó bortenger tartalmát hosszú nyugalmából mielőbb felrázza vagyis lefejtse, és
minden conservativ érmelléki borosgazdának csodálkozására a bortenger fenekén
mintegy arasztnyira való kocsonyás, enyves réteg, vagyis üledék találtatott, mely a
levegőre kerülvén, ho tojásfehérnyeszerü tartalmánál fogva azonnal büdös és rothasztó
erjedésbe ment át s undoritó dögös bűzével azt hirdette: mikép tagadhatlan, hogy az ily
óriás hordó kiállítása szép dolog ugyan, dehogy az a bornak teljes és okszerű
kezelésével össze nem fér. — Nem hiába fogadta el a gondolkodó Rajnamelléke a 10
akós, és a mégügyesebb franczia a 4 akós hordót, mint olyat, mely a helyes és könnyű
pinczekezelés igényeinek legjobban megfelel! Sok bort kóstoltunk, melyekről csak azt
lehet elmondani, hogy mindnyája nagy mértékben jeles volt, de leginkább 1827, 36,
48, 56, 58, 62, 63-ik és 66-iki, mely utóbbi már mostani fél must, fél bor korában is
jövendőbeli kitűnő jelességének biztos magvát rejté kristály tiszta lelkében. ízleltünk
fajborokat is, melyek - közt a bakar és erdei leginkább feltűntek jelességük által, az
utóbbi a magyarátira emlékeztetett zöldes szine és kedves savanykássága által, mely
tulajdonok kézzelfogható bizonyságot szogáltattak arra: hogy Magyarország
borválasztéka között olyan borok is vannak, melyek a bort vizezni szerető' publikum
igényeit is sokkal nagyobb mértékben képesek kielégíteni, mintsem a közönséges
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grinczingi vagy klosterneuburgi termény. Diószegen a legértelmesebb szőlősgazdák és
borkezelők egyike dr. Miskolczy Mihály. Még az nap 1 ½ óra alatt áthajtottunk
Székelyhidra, s azonnal fölkerestük Pengert Mihály gyógyszerész és Horváth József
urat, mint a vidék legkitűnőbb szakembereit. Horváth urnál jelenleg nem láthattunk
semmit, mert szőleje az úgynevezett vecseri hegyen van, melyet az idén a jég teljesen
elpusztított. Estve lévén az idő, csakis a pinczékben tehettünk még tapasztalásokat, s el
is mentünk gr. Stubenberg pinczéjébe. A pinczék az Érmellékén a Hegyalja módjára
rácsos külajtókkal vannak ellátva. Óvatosabb gazdák, mint p. o. Krámer Diószegen
szalmával fonják be az ajtók rácsait mind a meleg, mind a hideg behatása ellen.
Stubenberg gróf pinczéje nagyobbszerü, több ezer akót képes befogadni. A pinczék
bolthajtásosak és tég lából épültek. Sok jó bakar és közönséges érmelléki bort ízleltünk
itt is, de azért mégis ugy látszik, mintha a diószegi pincze vivta volna ki magának az
elsőséget az Érmelléken. Azonban Pengert Mihály ur, a székelyhídi gyógyszerész
pinczéje sem enged másnak, tartalmának akár mennyi-, akár minőségét vegyük
tekintetbe. Kóstoltunk nála ama hires 56-iki bakator borból is, melyből Pengert ur nem
régiben több akót 50 ftjával adott el. Megjártuk Pengert és több más urak kíséretében a
székelyhídi szőlőket is, melyek minden tekintetben hasonlók a többi érmellékiekhez.
— Gyümölcsfákat itt is találni a közönséges szőlőkben, a jobbfélékben csak elvétve
jönnek elő, s általán véve nem találni, annyit, mint a váradi szőlőhegyekben. A többi
közt találtunk egy terjedtebb izabella ültetvényt is, mely szerencsétlen gondolat
azonban aligha fog utánzókra találni, mert sem a szőlő, sem a bor nem felel meg a
várakozásnak. Az aszu-készités elharapódzott már az Érmellékére is. Majdnem
valamennyi jelesebb pinczékben produkáltak érmelléki, — illetőleg bakar aszút; édes
és erős ital, mely zamatossággal is bir ugyan, s kellemes is, de mégis messze áll a
tokaji mögött, nemcsak azért, mert a tokaji jelleggel épen nem bir, hanem főleg azért,
mert csekélyebb értéke mellett az aszuborok közönséges hibájában szinte osztozik: t. i.
megzavarodik, mihelyest a hideg pinczéből kikerül, s ülledéket rak le, ha kereskedésbe
bocsátva útnak eresztetik.
L.Borászati 1871 április
-Az Érmellékről május 6-ról a következő tudósitás érkezett: A tavaszi fagy
május 1-ső napjáig keveset ártott, de akkor tetemes kárt okozott; nem lehet
mindazonáltal azt állitanunk, hogy középszerű szőlő - termésre nem lehet számitani,
mivel nem minden helyen garázdálkodott a fagy teljes erővel; leginkább a jókor
fejlődő szőlősarjakat támadta meg, s tette tönkre; a bakartőkék még most fakadnak,
azért abban legkevesebb a kár; a hideg után folytonos esőzés lévén, ez is sokat fog
javitni az uj fakadásban. A gyümölcs - fákban nem nagy a kár, cseresznye, meggy,
alma középtermést igér, a diófa legtöbbet szenvedett a fagy miatt, ugyszinte a szilvafa
is, a gabonában itt ott látszik kevés kár.
L.Borászati 1873 május
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Érmelléke. Szőllőterülete 19,226 cat. hold. Átlagos termése 102,160 hl., miből
99,673 h. fehér, 2487 hl. vörös bort képez. Ide tartoznak: Vajda, Hegyköz sz. Imre,
Diószeg, Kóly, Jankatálva, Kis-Kereki K. és N.-Kágya, Székelyhíd, Asszonyvására,
Ottomány, Szunyogd, N.-Várad Püspöki, Bihar, Tóttelek, Csatar, Hegyköz-Kovácsi,
Hegyköz-Pállyi, Hegyköz-Száldobágy, FugyiVásárhely, Kővágh, Siter, Margita, Sz.Jobb, ÉrAdony, Ér-Keserű, Ér-Mihályfalva, Ér-Tarcsa, Szalacs, Ér-Olaszi, Bálvok,
Lüki, Kohány, Csélitelek, Micske, A.-Derna, Köbölkút, Terje, Hegyköz-Szent-Miklós,
Csujafalva, Hegyköz-Újlak, Mező-Telegd, Szilágy-Somlyó, Szilágy-Nagyfalva,
Kémer, Bagos, Badacson, Győrtelek, Kárásztelek, Perecsen, S.-Ujlak, Zovány, Sz.Csehi, Somály, Lecsmér, Balla, KrasznaL.Borászati 1879 szeptember
Borászati kiállítás.
Mint érmelléki kiállítók szerepelnek: Tisza Kálmán finom kágyai bakarjával;
Pejacsevich Arthur grófné és Heley János tasnádi bakarjával; Kremer Fülöp pedig
diószegi 1880—1882. évi bakator boraival.
L.Borászati 1885 június
Éradony

Haller-Szilassy kúria

-Az 1800-as évek elején örökség útján került Szilassy Ottó birtokába, kinek itt
szép úrilakja is volt, ……….
L.Wikipedia

-Szilassy Ottó birtoka.
Ide tartozik Ér-Tarcsa is Összterület 840 k. hold, ebből kert és beltelek 12,
kaszáló és legelő 140, szőlő 20 és nádas 40. Lóállomány 30, magyar faj: szarvasmarha
120, magyar és pinzgaui; juh 400 merinó; sertés 200 angol és mangalicza keresztezés.
Szőlőfajok bakar, erdei, bihari, rizling és burgundi. Gyümölcstermelés is van és
évenként kb. 500 koronáért kerül eladásra.
-„a község határában hajdan vár is állt, egészen a XVI. századig,….”
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- Éradony-hoz tartoztak Asztaghely, Halom és Bélye puszták is.
L.Borovszky Bihar
-1435-ben Éradony körül erek, tavak, szigetek voltak. Az egyik szigeten
gyümölcsös állott.
-Szántóinak, legelőinek fekvése arra mutat, hogy lakossága a környező erdők
irtásával tágította határát.
L.Transindex
-Lapályos határa 4500 hold, mellyből 124 urbéri telek; a többi majorság; szőleje
nincs, de rétjei kövérek, s hatalmas buzatermő földje van.
L.Fényes
-Pincéi a Kis-hegyen vannak.
L .Csávossy
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szodorai Árpád
L. EMGE
Érábrány
-Határa 4000 hold……
- 1445-ben egy oklevélben mint a Csákyak birtoka szerepelt Molnosabrannéven.
Ebben az időben vámszedő hely is volt.
L.Wikipedia
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Perger Károly
L. EMGE
Érbogyoszló:
- 1848-ban eltörölték a jobbágyságot……..a lakosság …a római katolikus
püspökség bírtokából 300 hold szántóterületet ,valamint 840 hold erdőt kapott.A
falu határának többi része továbbra is a püspökség tulajdonában maradt.
- A falu megélhetését a 19.században a növénytermesztés és az állattenyésztés
adta…..Feljegyezték azonban azt is ,hogy jelentős volt a káposztatermelés s ez elég
türhető megélhetést biztosított.Azt is tudjuk,hogy jelentős munkalehetősget biztosított
a fuvarozás is.Amig a vasutak ki nem épültek az érbogyoszlói fuvarosok szállították
az igények szerint a portékát Debrecentől egészen Kolozsvárig.
L.Török Ferenc
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- Az emlékezet szerint a halak közül a csuka,kárász,ponty, harcsa volt az
elterjedtebben fogyasztott .Valaha ismerték a csíkot is…………………..Hajdanán
150-200 évvel ezelőtt mint az Ecsedi lápon fellelthalászó,pákászó életmód az emberek
egy kisebb csoportjára jellemző volt de a kifogott hal inkább piacra került……….A
vizinövények közül a sulyom volt még kedvelt csemege egykoron.
Érbogyoszlóra és környékére már évszázadok óta jellemző a szántóföldi
élelmiszertermelés-búza, kukorica árpa kismértékben,akárcsak a zab. A
gabonatermelésre épült rá az állattenyésztés ,vagyis a hústermelés és a tejtermelés és
azok származékai.Az állattartás alapvetően a szarvasmarha ,a sertés, részben a juh és
jelentős volt és ma is jelentős a baromfitenyésztés.
A konyhakertekben megtermelik család számára fontos zöldségeket.:murok,
petrezselyem, káposzta, paprika, paradicsom,vinetta.A” kolompirnak” is meg volt
mindig a kertben a helye.
L.K.Fülöp Béla
-…Földesura a Nagy Váradi Püspökség nevezetes termékenységéhez s’ok
vagyonnyaihoz képest első osztálybeli.
L.Vályi
-Van jó fekete agyag szántőföldje ,erdeje,szőlőhegye ………
L.Fényes
- a bogyoszlóiak a káposztáról váltak ismertté .
L.Major Miklós
-A szőlők a falutól délnyugatra terülnek el
L. Borovszky Bihar
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Móricz Dániel
L. EMGE
- „ Az érbogyoszlói gazdakör 1943 évi március hó 6-án este 7- kor a II.sz
iskolában tartott gyűlése jegyzőkönyvéből.Balázs Lajos Béla ref.lelkész gazdaköri
jegyző ismerteti
az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 11.502/ 1942 sz.
megkeresését,az EMGE Bajtársi Szolgálat megszervezése ügyében.
AZ EMGE Bajtársi Szolgálat a következő képen alakult meg : elnök Balázs
Béla Lajos lelkipásztor, tagok: Cs.Gáspár Sándor gk. elnök, Sillye Gyula tanító,
lev.egy. elnök, Bánya János 26 biró, Cs.Szabó József és F. Borsi József gazdaköri
tagok.
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- Amint az szükségesnek látszik a Bajtársi Szolgálat megkezdi működését.
K.M.F.
Balázs Lajos Béla s.k.
jegyző

Cs.Gáspár Sándor s.k.
elnök
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
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Érkenéz:
-„…. határja középszerű, fája tűzre elég, réttyei, ’s legelője meglehetős lévén,
második Osztálybéli.”
L .Vályi

Érkenéz urbárioma 1777 november 10↑

- 1338-ban a Csanád nemzetség birtokaként említették az oklevelek.
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-1409-ben a Csáky család volt földesura.
- 1420 körül már három birtokosa is volt: a Domahidy, Fugyi ás a Nyüvedi családok birtoka
volt.

- Szlávy József birtoka. Összterület 3000 m. hold, ebből kert és beltelek 80,
kaszáló és legelő 80, erdő 98, szőlő 25, a többi pedig szántóföld. A gazdasági és
üzemrendszer hármas forgó. Lóállomány 30 drb. félvér és magyar faj; szarvasmarha
450 drb. magyar faj; sertés 50 kocza és 100 malacz, fehérszőrü faj.
L.Borovszky .Bihar
-1941-ben a gazdakör elnöke Szlavy József.
L.Erdélyi 1941-42
Érkeserű
-Csécsi Nagy Imre (1804–1847) orvos, természettudományi író, debreceni
kollégiumi tanár.
L.Wikipedika
- Böszörményi Jenő (1872–1957) Első magyar diesel motor tervezője, gyártója.
- Számadó Ernő 1907–1983) költő, meseíró, erdélyi '56-os
- Bihari Mór (1860–) író, könyvkiadó.
L.Wikipedia
-„ határja gazdag, ’s más szép tulajdonságai szerént is, első Osztálybéli.”
L .Vályi
érkeserűi szőlő és bor:
- Szőlőműveléséről már 1461-ből vannak adatok.
L.Csávossy
- Az 1692-es összeíráskor jó minőségű bort állapitottak meg Érkeserün.
L.Rozgics
Híres borpincéi vannak : Borszalma,Mérály, Kenézájhegy,Véksőhegy és
Nagyhegyében kb 100 pincével. Szőlőjének dűlő neve :Nagy-hegy és Végső-hegy. Ma
Érkeserű határában 26 ha szőlőt dolgoznak meg.
L .Csávossy
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„1854-ben a 2300 lakosú Keserű határa 8000 holdas, melyből: " 5000 h. szántó,
1500 h. kaszáló, 1000 h. legelő, 100 h. erdő, 110 h. kerti szőlő; mocsár, vízállás 300
hold , sőt két ennyi is lehet. Ebből úrbériség 1500 hold , a többi majorság ."
L.Kiskereki község honlapja
-Szőlőhegyek-1864-Borzhalma,MNály,Semjen ály,Kenéz aly,Végsőhegy.
Szántók: Szílkerek vegyes kaszálókkal,Berek szántó föld,Felső ér –szántó,
Szőr kút- szántó föld, Szarka föld –szántó, Nagy erdő gyep, Papkert szinte székes
sziget, Parasgi Csókás vásáros erdő, Vágott szenes Pál Bika sziget,Gánás hosszú
sziget, Répás sziget, Fehér tó, Szil kis Pállaj hosszú földek laposa, Kis és Nagy Paprét
zsombékos, Orbán –gyep, Lováta kaszáló. Szántóföldek.: Forrás domb, Akasztófa
dombja, Jukas domb, Takacsi domb, Kis terólet, Püspök halma, Hétszeg
-A községet közbirtokosság tartja. Határának területe 1864-ben 7000 holdat tesz
ki,ebből 150 hold erdő neve, Erdő sziget.
L .Pesty
-A helységnévtár Érkeserű részeként említ 1913-ban néhány tanyát, tagot is:
Buday-tag, Cigány-tanya, Fráter-tag, Komoróczy-tag, Nyárfás-tag, Ödöntanya,Ördögh-tanya, Répás-tag, Wangenheim-tag .
L. Érkeserű honlapja
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Király Béla
L .EMGE
-1941-ben a gazdakör elnöke Kiss Ferenc ref.lelkész.
L.Erdélyi 1941-42
- Márton Béla: Érkeserű leírása, Debrecen, 1943
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Érköbölkút

Èrköbölkúti Varjú-Bónis-Bernáth kúria

-Hegyes völgyes vidéken, Székelyhídhoz 1 mérföldnyire fekszik. Lakja 1522
lélek, ….., és több úri laka van. Határa 6000 hold, melyből szántóföld 2400 hold, rét
600 hold, legelő 300 hold, szőlő 1000 hold, erdő 1500 hold. Úrbériség szántóföld 600
hold, rét 300 hold, szőlő 300 hold, 300 hold legelő közös.
-Majorság: szántó 1800 hold, rét 300, szőlő 700 hold, erdő 1500 hold. Agyagos
kemény földje bő trágya után megtermi a búzát, különben a zabot és rozst leginkább.
Bora jó. A határszélen Berettyó vize folyik keresztül, mellyen a Tihanyi családnak
vízimalma van.
L.Bernáth
-A XVIII. század végén és a mult század első felében a következő birtokosai
voltak: Réday László, Tihanyi Ferencz, Komáromy György, Bónis Ferencz,
Ottlik Ferencz, Dráveczky János, Sárossy József, Bónis László, Dráveczky László, Vás
árhelyi
Benedek,
Kovács Ferencz és Sámuel. Most Varju Elemérnek
és Bónis Elemérnek van itt nagyobb birtoka. ………..
-A lakosok hitelszövetkezetet tartanak fenn.
L.Borovszky Bihar
Szőlődűlői: Kecskehát, Aranyhegy, Petke, Öreg-hegy, Plaszi
-hegy, Dér-hegy
L.Csávossy
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bónis Ferenc
L. EMGE
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Érkörtvélyes

Bükk-féle kúria,Balássy urilak,Szentkirályi urilak,

Szentkirályi Tivadar úrilaka.
-Mezőgazdasági szempontból a község nagyon szerencsés helyen fekszik,
határában találkozik a kitűnő nyírségi fekete föld az érmellék homokos talajával. Mint
talajtani vizsgálatok kimutatták a homok nem őskori beltenger maradványa, hanem
kitűnő termékeny folyami homok.
-Természeti adottságainál fogva Érkörtvélyesen, az Érmellék többi
településéhez hasonlóan már a középkorban virágzik a gyümölcstermesztés és a
szőlőművelés. Nagy Lajos király uralkodása idején Olaszországból, Nápolyból hozott
szőlőfajtákkal telepítik be a vidéket.
-Érkörtvélyes jelentős kultúrnövénye a görögdinnye, melyet nagy területen
termesztenek.
L. Irinyi család
Balási József gazdasága.
Ide tartozik az Érdengeleg határában levő rész is. Van még birtoka Csík- és
Szilágy vármegyékben kb. 2600 k. hold. Itt összterület 1900 m. hold. Ebből kert és
beltelek 6, kaszáló 100, legelő 90, szőlő 27, a többi szántóföld. Gazdasági és
üzemrendszer kettes és hármas-forgó. Bükkönyt 20-25, dohányt 50 k. holdon termel.
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Ló-állomány 50 db. lipiczai és Nonius-faj, ebből igás 28, kocsiló 8, csikó 14.
Szarvasmarha-állomány 220, magyar és nehány svájczi; ebből jármos ökör 48, tehén
25-30, bivaly 30, tenyészbika 1, a többi gulyabeli. Juh-állomány 500 db., kurtaszőrű.
10-12 tenyészkossal. Sertés-állomány 70 mangalicza-kocza és szaporulata, 7 kannal.
- Borászatot: főleg olasz risling, aramont, erdélyi, slankamenka-fajok; csemegeszőlőnek chasselast tart. Van gőzmalma, olajmalma. „
-„A határhoz tartoznak a Balási, Boér, Gorove, Pataki és Szentkirályi tanyák.
-Érkörtvélyesen fedeztetési állomás van , a méneket Szatmárról kapják.
L. Borovszky :Szatmár
- a faluban szőlőiskola is volt
L. Csávossy
- híres dinnye termesztő község
L. Reggeli Újság 2011 aug .16-án
- gazdaköri elnök Vincze Lajos gazda
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bíró György ref. lelkész.
L .EMGE
- 2006-ban az akkori falunapon átadták az érkörtvélyesi Falumúzeumot
←A Falumúzeum.

L.Biharország-Deák F. József
Varga Béla Köt a rög... című munkája, amely a település monográfiája,
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Érmihályfalva
- Andrássy Ernő (Szalacs, 1894 – Érmihályfalva, 1968) orvos, ornitológus,
régész, az „Érmellék utolsó. polihisztora”

-Bernáth-kastély: Bernáth Gedeon és felesége Boronkay Anna-Mária együtt
építették Érmihályfalván azt a szép manzárd tetős úri lakot,………. Ők ültették annak
parkját is, mely egyike volt Bihar megyében a legszebbeknek
L. Bihar megye kastélyai
-több jeles úriháza van. Határa 18000 holdra terjed, és ennek egy része kövér
feketeföld, nagyobb része homok. Terem búzát, rozst, tengerit, burgonyát, sok dinnyét.
Erdeje is derék.
Nevezetes terménye a kígyószer készítés. Úrbériség csak 40 egész telek, a többi
majorság.
Hetivásárt minden csütörtökön,
országos vásárt 4 ízben tart szintén az
említett napon, de a baromvásár
szerdán tartják. Földesurai: gróf
Stubenberg, Szlávy, Bernáth, Gencsy,
Sárközy,Dessewffy, Osváth, Hardicsay,
Kovács, Sily családok. L.Bernáth
-Messze földön híres
mezőgazdasága van. Híres a gyümölcs
és a szőlőtermesztése.
Lovass Sándor birtoka.
Ide tartozik még Nagy-Kágya és Jankafalva. Összterület 1200 m. hold, ebből
300 hold kaszáló és legelő, 40 hold szőlő, a többi pedig szántó. A gazdasági és
üzemrendszer hármas forgó. 12 lipiczai és angol fajú ló; a marhaállomány 100 drb.
magyar faj; sertés állomány 300 drb szürke mangalicza. Borászat 40 holdon..
L .Borovszky Bihar
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- I. Ferdinánd magyar király leveléből amelyben vásártartási jogot adományoz
1845-ben Érmihályfalvának.
„Vásári kiváltság Bihar vármegyében fekvő és mezővárossá emelt ÉrMihályfalva helységben tartandó négy országos, marha, és egy napi heti vásár felöl, ez
ér- mihályfalvi közbirtokosok számára. ……………
Emlékezetül adjuk ezennel jelentvén mindennek kit illet: hogy Mi, mind az ÉrMihályfalvi közbirtokosoknak a végett Felségünkhöz intézett alázatos esedezésére,
mind a Bihar vármegyében fekvő Ér-Mihályfalva helység és környéke haszna s java
előmozdítására, azt tartottuk királyi hatalmunkból és különös kegyelmünkből
engedendőnek és rendelendőnek, sőt engedjük s rendeljük ezennel, miszerint a most
említett Ér-Mihályfalva helységben évenként négy országos vásár, az egyik bőjtmáshó
tizennegyedik, a másik szentivánhó huszonhetedik, a harmadik szentmihályhó hatodik,
a negyedik karáncsonhó tizenkettedik napján az ezeket megelőző napokon pedig
marha, s ezenfelül minden csütörtökön heti vásár tarthassék, mind azon joggal,
előbbséggel, szabadsággal s mentességgel, mellyel az országos, marha- és heti vásárok
szabad királyi városainkban s a többi kiváltságos mezővárosokban és helyeken tartani
szoktak, mindazáltal az azon környékbeli már vásárkiváltságos más helyek országos
marha, és heti vásárai rövidsége nélkül, s azon világos feltétel alatt, hogy, midőn illető
esztendőkben az imént nevezett országos, marha, -és heti- vásárok vasárnapra vagy
más ünnepre esnének, akkor azok vasárnap- vagy ünnep-előtti vagy utáni napon
tartassanak…..”
L.a város honlapján
- Fontos volt a dohánytermesztése.
L.Mujacsics
-Hires gyümölcséről , és boráról,homoki borok. 1904-ben alakul meg a híres
Jakab szőlő, és pince gazdasága. Elterjedt szőlőfajtái-a magyar
szőlők:
furmint,szerémi zöld, szelektált ezerjó és az idegenfajták közül a
fehér
burgundi,szürke burgundi, narancsvirág, moscat ottonel. Előállított borai:- asztali
könnyű borok 10% szeszes, zöldessárga, édeskés kevés savannyal.
-pecsenye ,nehéz borok- 13 5 szeszes, sötétsárga, édeskés, zamatos,tüzes.
-csemege bor. Édes, sötétsárga, halvány muskát zamattal és illattal-kiváló
évjáratok bora.
-Az 1900-as évek első évtizedében megalakul az Érmihályfalvi Homoki
Szőlősgazdák Egylete. Az akkoriban telepített nemes szőlők:az Erdei, Kövidinka,
Bakator, Kadarka, Olasz riesling, Tramini, Sauvignon, és a Szürkebarát. 1928-29 után
a direkt termők szaporodnak el. A szőlődűlők neve:Deriki kert, Recsege, Ürgés kert,
Keleti kert, Hágó, Gorvai tag, Új kert, Mohos folyás.
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Általában az érmihályfalvi borok könnyűek, savanykásak, vagy kemények,
pezsgőnek vagy borpárlatnak való alapborok. Szőlőiskolája is volt.
L .Csávossy
-A határban előforduló dűlőrészek.-1864-:Móka dűlő, Posta kuti dűlő, Vízvölgy
dűlő,Kis lapos dűlő, Mír domb dűlő, Határ út dűlő,Raguti dűlő, Tarcsai domb
dűlő,Gémes kuti dűlő,Libuczos dűlő,Petri kuti dűlő, Nagy dűlő, Mese kuti
dűlő,Szegény szer dűlő,Homok oldal dűlő,Görbe rét dűlő,Bakfa dűlő,Déda
dűlő,Cserhágó dűlő,Nagy tárnok dűlő, Tivadar dűlő, Furkó dűlő, Mohos dűlő, Petres
dűlő, Papp réti dűlő,Dobó dülő, Ujkert dűllő 1825-tő amikor a legelőt szőlős kertté
alakítják, Hágó dűlő, Füzék dűlő, Kállai hegy, Dienes gyűlő, Ürgés dűlő, Derék dűlő a
gazdák fogták fel és szőlővel ültették be, Kis mező dűlő.
L. Pesty
Érmihályfalvi termékek.
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-1934-ben két paprika malom volt a városban „Gorove” földbirtokos farmján
-1459-ben vásártartó jogot kap
- 1692 között a legtöbbet 25 jobbágycsaládot írnak össze, ami azt jelenti, hogy
700-750 hold földet dolgoznak meg. –
- A XVIII században a telkek felaprózodnak. Az 1720-ban lévo összeírás már 70
családfot ír össze, aki 1000 hold földet muvel meg, míg 6 nemesi család 106 holdat.
Megkezdodik a dohánytermesztés és növekszik a szolovel beültetett terület. A
helyíséget bíró vezeti, akit a kisbíró és két perceptor segít. Az 1772-es összeírás
alkalmával már egyetlen jobbágytelek sem maradt egészben, a legtöbb 1/8 vagy 2/8
rész telekkel rendelkezik, míg sokan földnélküli zsellérek.
- századokon át zörögtek kifelé a mihályfalvi szekerek a Lovass-tagba, a
Nagylaposra, a Tót-tagba, a Gorvaiba, a Csíri-tagba, a Nincsensárába, a Lucernásba és
számos más határrészbe, ahol az uraság földjei voltak..
-A keserűi úton, a Répás-kertben, a Kenderesben pedig a ………..
L.Reggeli Ujság2014. márc. 27
- A XVIII. század végén megkezdodik a nagybirtokok kialakítása, ilyenek a
Stubenberg gróf, Bujanovics Gencsy, Szlávy, és a Bernát birtokok
- Mihályfalván a földreform 1945 április 13.-án lépett érvénybe és 1947
augusztus 7-ig tartott. Kisajátították Stubenberg Pál, dr.Bujanovics Rudolf, Pataky
Zoltán, Pataky Géza, Lovas Dániel, Balazsi József, Kovács Tibor és özv. Csiri
Sándorné birtokait, összesen 3465 hold földet. L.a város honlapján
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Toth Zsigmond
L .EMGE
-Eladó 50 méhcsalád „Mogor „ rendszerü 41x25 cm keretméretű és
préseltszalma vándorkaptárakban. Cím: Eötvös László Érmihályfalva.
L.Erdélyi gazda 1941 augusztus 1
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↑Az Érmihályfalvi gazdakör tagjai 1940-ben.

Érolaszi
1282-ben Olaszi lakói a váradi dombon birtokoltak szőlőt egy oklevél szerint.
Olaszi ekkor a váradi püspök birtoka vo lt.
- Károly Róbert királytól vámszedő jogot nyer
- A 18. században Sváb-Olaszinak nevezték. Váradolaszi néven is említik.
- Sváb-Olaszi néven is volt ismert.
-Az 1800-as
évek elején
birtokosai
voltak
a Bernáth, Boronkay,
Dráveczky, Bónis, Elek, Okocsányi, Ottlik, Sárossy, Szártó-ry,Tihanyi családok.
-Határában feküdt hajdan Véd nevü község.
L.Borovszky Bihar
- 1938 januárjában itt Hangya szövetkezet működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kövecsi Árpád
L. EMGE
-1941-ben a gazdakör elnöke Kéér Jakab.
L.Erdélyi 1841-42
Érselénd
- Fráter Bertalan urnak csinos lakházával. Határa lehet mintegy 4000 hold,
mellyből urbéri föld és kaszálló 626 hold 3 fordulóra használva, urb. legelő 253 1/8; a
váradi deák káptalan erdeje derék, de nem nagy; szőlője nincs; rétjei jók és sok szénát
teremnek. A határt egy Krasznából kifolyó szakadék futja át, és Balázsgát nevü patak,
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melly a bagaméri erdőből eredvén, itt szakad az emlitett folyóba, s a legnagyobb
szárazságban sem szárad ki. Van itt a rétek között egy 4 öl magas, 20 öl hosszu s
széles domb, melly Törvényes-dombnak neveztetik……... Földe igen termékeny
minden gabonanemre nézve. Birja 1/2 a váradi deák káptalan 1/2 Fráter Bertalan,
Alajos, Miklós, Tamás, Boér Lajos, Péchy, Ormós, Miskolczy, Szunyogh, özv.
Kölcsey Sámuelnő, Chernel, Gulácsy, Vay, Ilosvay, Dobozy, Martinides, Sárközy s
más Fráter nemzetségbeliek.
L.Fényes
- Tagosítás 1845-ben.
- Határnevei-1864-:Csonkási forduló(kis részben homok ,nagy részben fekete
föld,), Farkasvermi balázsgát forduló kaszáló (fekete föld), Helység, Kis mező(fekete
föld)Községi közös legelő Császló és Koborló részekkel,Világos hegy, Kenderes
dűlő(kender földek), a Hegy mellett van Bóér Gusztáv úrnak tanyaháza és
gyümölcsöse a Püspök halmon, Borsányi kátyó(nádas tó), Törvényes domb ,Szík
kaszáló,az Éhező domb körül kaszálók és rétek,Csák rétek és kaszálók,Ebédhalom
körül szántók,Méjj völgy szántók-házzal és birka szinnel,Kátyó oldal és környéke
szántók-gulyás házzal,Dolha szántó,Szomjuhát szántó-tagi tanya házzal és nagy birka
istállóval, Selindi Somos erdő , benne nem régi irtásokkal , amik ma szántók , beljebb
uri ház gazdasági épületekkel, tagosított fekete földű területek.
A község területe 3289 hold és 902 négyzetöl.
L. Pesty
-1941-ben a gazdakör elnöke Vass Lajos.
L.Erdélyi 1941-42

Érsemlyén

Csiha-kúria és Fráter-kúriát találunk Érsemjénben

A századfordulón a Fráter családnak, Szunyogh Zsigmondnak, Krajnik
Ödönnek van itt nagyobb birtoka. Ezekben az években a településen több nemesi lak
és kúria áll: Fráter-féle házak, melyek közül kettő ma is áll; a harmadik az Erőss;
negyedik a Szirmay családé ; azután a Szunyogh-, Nagy-óh Krajnik-féle házak.
- Szunyogh Zsigmond és Fráter Béla birtokai.
A Szunyogh-féle birtok összterülete 2800 m. hold, ebből 2200 hold szántó, 16 k.
hold szőlő, a többi kaszáló és legelő. A birtokon szabad gazdálkodás folyik.
Magtermelés 150 m. holdon. Különleges termelési ágakra 20 k. hold van fentartva.
Lótenyésztés angol félvér, állomány 80 drb; magyar keresztezésű szarvasmarhatenyésztés, állomány 320 drb. Sertés állomány 1200 drb. Szunyogh-féle fekete
keresztezés. Gazdasági ipar: gőzmalom és napraforgóolaj-ütés. ……..Az átlagos
földhaszonbér, homokos területnél 10 korona, fekete földnél 16 korona.
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- A Fráter-féle birtokhoz tartozik Terebes, Lüki, Kohány, Szunyogd és Tarcsa.
Összterület 1300 m. hold. Ebből szántóföld 800 m. hold, szőlő 23 hold, a többi kaszáló
és legelő. A gazdasági üzemrendszer hármas forgó. A birtok bérbe van adva.
L.Borovszky Bihar
-….több csinos urilakkal. ……Határa 14,500 hold, mellyből urbériség 1454 4/8
hold, belső egyházi embereké 743 h.; a többi mind majorság. Tágas erdeje elpusztult;
szőlője nincs; földének mintegy 10-ed része kaszálló, kevés bozótos helyekkel és
mocsárokkal vegyitve. Tagositva van, s földe részint fekete, 1-ső osztálybeli, részint
homokos, melly legelőnek, rozs és burgonya alá leginkább alkalmas. Szarvasmarhát és
sertést sokat, juhot kevesebbet tart. Birják a Fráter család mindkét ágon levő tagjai,
Fráter Mihály, Pál, János, Benedek, Fráter Lajosnő, Péchy örök., Krajnik Alajos,
Dobozy István, Fényes Dienes, Szunyogh János, Nagy Gábor, Dobsa, Decsy, Lipcsey,
Kazinczy, Pongrácz, Ördög stb. E helység születéshelye Kazinczy Ferencnek.
L.Fényes
-„ A helyiek által Barantóként ismert határrészen
terültek el az 1542-ben nemeslevelet kapott Csiha család
egyik ágának birtokai,……. „
L.Csiha Kálmán
- A matrikulák érdekes adtatokkal szolgálnak 1790,
1830-1844-es
évekből.
Ezen
adatok
révén
megismerhetjük egy kicsit Érsemjén gazdasági, szociális
életét. Tudjuk, hogy az 1790-es évben Érsemjénben és az
egész Érmelléken nagy szárazság volt. Megnőtt az
élelmiszerek ára, például egy köböl búza 10, árpa 5, kukorica 4 forintba került. A
terményeket a Tisza mellékéről hozták. A száraz nyár után gyenge tél következett, ami
termésben gazdag évet hozott maga után. Esett a mezőgazdasági termékek ára, viszont
megnőtt a szarvasmarháé, egy lehén 40-50 forintba került. 1793-ban leesnek a magas
terményárak, egy véka búza most nem haladja meg a napi egy napszám árát, ami akkor
38-40 dinár volt. Viszont nagyon drága volt az öltözet: egy szolgáló ruhája 7-8
forintba, egy pár csizma 4 forintba került. A következő esztendő -1794 - ismét
szárazságot hozott magával, ami olyan erős volt, hogy a határban lévő patakok
kiszáradtak. Ezért az erdőben két kutat ástak, egyet a Szeles pallag területén, a régi
Tatárkút helyén. A szárazság ismét maga után vonta a gabonafélék árának
maximálását.
L.Érsemlyén honlapja.
Itt
született:
Kazinczy
Ferenc (1759. október
27. –
Széphalom, 1831. augusztus 23.) költő, nyelvújító. Szülőháza emlékmúzeum, szobrát
1907-ben leplezték le a faluban.
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- Fráter Lóránd (1872. június 17. – Budapest, 1930. március 13.) nótaszerző.
Emléktábla hirdeti munkásságát.
-Csiha Kálmán 1929. szeptember
református püspök, költő, publicista.

17.Marosvásárhely, 2007. november

7.

L.Wikipedia
-„….határja jó, vagyonnyai jelesek.”
L. Vályi
Szunyogh Zsigmond és Fráter Béla birtokai .
- Híres a Szunyogh -féle fekete-kondorszörű keresztezésű sertés állománya .
- Mindkét birtokon nagy területű szőlővel
L .Borovszky :Bihar
- Szőlőiskola is volt a faluban.
L. Csávossy
-Határnevei-1864-:Mókahát,Kincse-szántó-,Szomjuhát-szántó,Vizvölgy,Kolopi
szállás-szántó,Telek –kenderáztatására alkalmas zsombékos rész, Telekhát –
szántó,Csonka-szántó,Bömbös-rét,Császló kaszáló és szántó,Kankuria vizes hely,Nagy
Sziget-kaszáló,Köpü,Kerek tövis- jó szántó,Mijvögyszinte hasznavehetetlen
szántó,Vékonygaz-erdő,Nyálaskert- kaszáló,Tiszta hegy - homokfúvásos szántó,Sült
erdő tisztája-leégett erdő,Dinnyehely lapossa- dinnyetermesztésre kitűnő,Márkus
folyása-kaszáló,Rakottyakút –dűlőhely,Musdaj- most szántó,Nyír erdő,Gonosz mezőszántó,Bakostya-víz állásos hely,Sás pupja –szántó,Barontó hely-erdő-szántó
tanyával,Kerthely-szántó és kaszáló,Tökös rétje-legelő.
L. Pesty
Haszonbérbe adandó.
-Ér-Semjénben Biharmegye 1100□ ölével 800 hold föld, melyből 200 hold
fekete, 600, hold legjobb minőségű homok, 22 hold dohány-termelési engedélylyel, s a
szükséges épületekkel továbbá ugyanazon tulajdonosnak Terebesen, Bihar-megyében
Margitta mellett a Berettyó völgyében fekvő 300 hold kitűnő minőségű kizárólag
szántóföldje, 30 hold dohánytermelési en-gedélylyel s a szükséges épületekkel és e
birtokhoz tartozó 150 hold részint legelő, részint kaszálóval együtt. Az érsemjéni és
terebesi birtoktest egymástól 3 mérföldnyi távolságra van, mindkettőhöz 10 percnyire
vasúti állomás, s a kettőt összeköti a bihari viczinális. A két birtok együtt vagy esetleg
külön-külön is haszonbérelhető. Bővebb felvilágosítást ad id. Fráter Béla érsemjéni
lakos tulajdonos, vagy dr. Fráter Béla ügyvéd Budapesten, Baross-utcza 8. sz.
L.Köztelek 1896 július 1
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-1941-ben a gazdakör elnöke Horváth Kálmán.
L.Erdélyi 1941-42
- a Kazinczy és Fráter emlékház teljes kiállítása. Az emlékház 2008-ban Csiha
Kálmán emlékszobával bővült, 2009-ben pedig megkapta az állam működési
engedélyét, mint emlékmúzeum.
L.Érsemlyén honlapján

Érszőlős.

volt Nagypacal cimere

udvarház-

-1869-ben 255 hold szőlője volt a határban.
L .Csávossy
-1359-ben
.A határjárási okirat ezeket a helyeket említi: Monakur,
Manchalapatak
völgy,
Hwzioazonpathaka
patakocska
(Hozioazoupatha,
Huzioazoupathak, ma Hosszaszó Bajom határrészei között), Kurmend birtok,
Omsonkwth kút, Pachul birtok, Kystelegd, Faizowelgh völgy, Ay völgy, Pagun erdő,
Boglusay völgy, Baion birtok, Machalatelek birtok, (ismét Boglasay völgy), Sahousut
«via magna antiqua»), Bayonfeu és Bogdanfeu, Almaspathakfe, Marlotheleke völgyek,
Bayon és Chahal birtokok, Pachal birtok és Machalakwth patakocska.
- 1449 és 1573-ban-ban udvarházat említenek, Érszőlős cimere
-1639-ben A Morgó hegyen szőlőt említenek,
-1645-ben egy szőlőt adnak zálogba,
- 1712-ben több udvarházat is említenek,ugyanekkor majorsági szántóföldet a
Szil kútnál,majorsági szőlőt a Hegyestetőn,,a Morgó hegyen,a nagy és kispacali erdőt
kétezer sertés makkoltatására,a bajomi erdőn ezer sertés, a magyarcsaholyi,
oláhcsaholyi és zőczei erdőben kétezer sertés hízlalására.Malom a széltallai határban
kettő van,1778-ban ősi szőlőket említenek,és allodiális szántóföldeket,1783-ban a
Hegyes-tetőn szőlőt építettek-(telepítenek,)1789-ben a Bódisár hegyet szőlőnek
fogták fel de tengerit ,búzát termesztenek benne, Érdekesség: Dr .gróf Kuun Géza
1629 január 4-dikéről ,közöl és ismertet egy pacali lelettárt az Erdélyi Gazdában.
-E lelettárból megismerhetjük egy udvarház gazdasági leltárát ami magyar érték.
-A lelettár szerint az udvar kapuja ép, kétfelé nyiló, retesz van a kapun,
reteszfővel, a kapunak a felső sarka is vasból csinált. A kapun belől mindjárt egy must103

sajtót, egy hosszú gyalút, két karosszéket, három kar nélkül való ülőszéket, egy
romlott, ökör után való, rúd nélküli szánt, három lajtorját (mindenestül) s egy
disznóknak való válút találunk. A pincze «heian» huszonhat üres hordó, kilencz kád,
három fürdőkád, egy deszkás, ló után való ép szánka, egy forgó köszörűkő
(felcsinálva), négy borvonó korcsolya s egy tyúkoknak való ketrecz volt. Az Úr háza
ereszében egy só-őrlő van (készen felcsinálva) s egy öreg pad. Az utcza felől való
háznak pitvarában, melynek ajtaja ép, vas a retesze, reteszfeje, a sarka pántja fa, két
öreg tekenő, egy dagasztó, egy mosogató tekenő s egy általagban korpa (nr. 2, így)
van. A szobában, a melynek ép az ajtaja, sarka, pántja vas, retesz nélküli, az ajtó
mögött két általagban sóskáposzta, a házban (t. i. szobában) két pad, két öreg vízhordó
kártyus, öt földfazék mindenestül, egy vízhordó korsó, egy táltartó a falon, abban öt
fatál, faragott szegeletes tányér huszonhat drb, esztergározott, metszett tányér három,
egy szita, egy farosta, két üres veder, egy nyoszolya (ágy), öt általag, eczetes, egy öreg
vasnyárs, továbbá a házban egy paraszt kályháskemencze is, egy ép asztal minden
szerszámával. A hátulsó ház pitvarának ajtaja paraszt, retesze vas, sarkai fából, itt egy
asztal-szék van. A hátulsó szobának is paraszt az ajtaja s vasszerszám nélkül való. A
házban két pad, egy hitvány pohárszékasztal, fából csinált két sótartó, egy nyoszolya,
egy öreg asztal, egy kis záváros láda, «melyet a tiszttartó semmi úton nem akara
megnyitni», hogy meglássanak belől, egy rézgyertyatartó. (A bíró megjegyzése szerint
nem régen tizenhat asszony fonni négy-négy fő kendert kapott, de ezek még nem
számoltak be vele.) A leányasszonyok háza ajtaja is paraszt, vasszerszám nélkül való,
az ajtófelen két pad, két ülőszék s egy jó, ép, de paraszt kályháskemencze van benne. A
leányasszonyok házából a sáfárházra nyílik egy paraszt, vasszerszám nélkül való ajtó.
Az ajtófelen egy hordócskában két köböl s egy véka lencse van. Körös-környül a
sáfárházban padok (3 drb) vannak. Egy rossz zsákban párnába való lúdtoll. «Egy fejér
mázos korsóban nem tudom micsoda.» Két üres fedeles rézkorsó, három üres, túrónak
való bodon, más bodonban egy kevés kerti borsó, kemenczének való paraszt kályha
tizenhét drb, egy iratos mázos föld-tál jó, ép, ó szalonna sódor nélkül, idei szalonna a
sáfárházban s a gabonás ház «hean» oldal pecsenyéstől négy drb, megkezdve egy
szalonna, három háj mindenestül, valami régi penészes kolbász tizenhat szál, nyolcz
«soldor» (t. i. sódor). Az Úr házai «heján» (felnyíló ajtaja paraszt, egy jó vas reteszfő
rajta) nyers alma két köböl s két véka, régi aszú alma két köböl s egy véka, régi aszú
szilva három köböl s egy véka, idei aszú szilva két köböl s két véka. Van igen régi
aszúszilva, «a kit kapával vájnak fel, disznóknak való, meg se mérhetni». Van továbbá
itt egy öreg lóbőr, egy csikó-, egy disznó- s két nyiratlan juhbőr, (mely a tiszttartóé),
két fakéreg szapuló, egy kősó, vereshagyma mindenestül, kevés mogyoróhagyma is
benne négy véka, fokhagyma huszonnyolcz koszorúval. A pincze ajtaja mögött egy
rakás retek fövenyben. A gabonás házban, melynek ajtaja paraszt, vasszerszám nélkül
való, székek körös-környül, egy vesszőből font ágy, egy paraszt íróasztal, egy vízhordó
csobolyó s huszonkét gyertya. A gerendán túrós étekbe való túrók (6 drb), «Vadnak
harom reszben allo Szuszekok» (kasok), egyik részében rostálatlan búza, hat köböl s
két véka, «rostált avagy gyaratot» búza ugyanannyi, borsó mindenestől öt köböl s egy
véka, dió «tetézve merven vagjon» két véka. A fogház avagy tömlöcz hean anyaméhek
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«vadnak kasokban» (12 drb) s üres méhkasok (23 drb). A pinczében és boros
istállóban, melynek ajtaja paraszt, a pinczének retesze, reteszfeje vas, két merő cseber,
két fél cseber, egy kis kádacska, két bortöltő liu, hordó borok mindenestől (in vasis et
vasculis) 73.
- A Korpa-hegyen termett bor (ürmös is), dézma bor, búzán vett bor, Márton
deák által pénzen vett bor, János deák által szintén pénzen vett bor, Morgó-hegyen
termett borok hetvenhárom edényben több mint hatvanöt (borhordó) cseberrel (tina).
Csiger is van hét edénynyel.
-A pinczében s istállóban is vannak kádak (négy drb) tele sós káposztával.
-Majorkodások. Búzaasztag van most három, 207 2/2, 200, 170 2/2, 578
kalangyásak. A tiszttartó kölesét (öt köböl s egy véka) az inventáláskor szórták meg.
Zabasztag egy volt, 354 kalangyás. Zöld vetés búza, melyet a tiszttartó az őszszel
elvettetett, kilenczvenhárom köböl s három véka. Széna a csűrös-kertben két kazal, az
«egyiknek magassága és temérdeksége» harmad fél-fél öl, hossza huszonöt öl, Ujlaki
Mihály ölével megmérve, a másik kazal szélessége és magassága harmadfél-fél s
hossza tizenkilencz öl. Az udvarháznál levő kertben is van egy kazal széna, melynek
magassága s temérdeksége két-két öl, hossza tiz öl. Tinós és borjús tehenek: egy veres
«tarcsa» (tarka) összeálló szarvú, alatta veres tarcsa ökörtinó, egy barna konya (t. i.
szarvú), alatta üszőtinó, egy veres langú suta, alatta veres langú üszőtinaja, egy
verhenyű barna kesely, széles szarvú, most ellett, alatta veres ökörborja, egy feketebarna suta, két üsző tinajával, egyik fekete-barna, másik veres, egy szőke konya, alatta
szőke ökör tinaja, tinós tehén összesen hat van, ökörtinó három, üszőtinó négy. Meddő
tehén harminczegy van; barna előhajlott szarvú, barna csonka, barna kesely suta, barna
fekete színű, fekete tarcsa felálló szarvú, fekete hodos széles szarvú, fekete széles
szarvú, fejér babos suta, kormos kesely széles szarvú, szőke konya, veres kormos
széles szarvú, verhenyű barna suta, veres kesely suta, veres kesely felálló szarvú, veres
langú suta, veres suta. A ménesben van: fakó kancza, fejér, fekete hodos, szürke hodos,
veres (világos pej), összesen (öreg kancza) tizenkettő, gyermekló négy, csődör csikó
tíz, ezek között kettő veres (egyik hodos), kettő szürke, egy barna; öt tavalyi csődör.
Kancza csikó öt, fakó kettő, szürke hódos három. Sertésmarhák: itthon van három öreg
hizlaló disznó, ártányok, két szürke, egy veres, egy süldős ártány szürke; a többi
disznó az oláh lugosi havason van, öreg disznó ötvenhét (kettő kan), süldő
huszonnégy, összesen nyolczvanöt. Bajomban harmincznégy tized disznó. Hogy hány
malacz van, azt nem tudták megmondani.
Szárnyas marhák: lúd 36, tyúk 38, kakas 5, kappan 2, pulyka 11.
-A tiszttartó eszközei s marhái: egy szakadozott abrosz, egy kendőkeszkenő, egy
új vízhordó korsó, egy fél szalonna, «kit az erdőkerülők még lábán adtak volt neki», öt
kas méh az úr méhei között, zabja (a bíró előtt megmérvén lött) huszonkét köböl s két
véka, de a mint a bíró mondja, «a jobbágyok szántották a földet, azok vetették el is,
azok takartak volt és azok csépelték fel is». Borsója egy köböl, azt a két véka diót, a
mely «ide fel a gabonás házban» volt, az «övének mondja». «Övének mond lenni»
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négy süldő malaczot is. Van négy fejér juha, ezeket még «báránykorukban gratis adtak
volt neki». A gyártatlan két juhbőrt «ide fel a ház hián» szintén az «övének nevezi,
«kiknek a húsát is maga ötte meg, azokat is ingyen adták volt neki». Volt ebben az
esztendőben egy búzaasztag is, «de annak continentiáját sem maga, sem a bíró nem
tudják, felcsépeltek volt benne, de még nagy része constal az asztagban». Ökre van hat
(veres tarcsa, veres rőtt, szőke, buta (szarvú) kesely, barna kesely, veres hodos kesely),
tavaszi tinaja három (veres tarcsa, barna ökörtinó, szőke üsző), van egy veres tarcsa
csonka tehene, melyet Bardfalván lakó Bucsik Tódor hagyott volt neki
végrendeletileg, van két paripája, egyik barna, másik deres. Disznai az úr disznaival –
Lugoson vannak, tizenegy öreg disznó, «vagyon igen szép gránát subája farkasbőrrel
béllet», van egy általag csigere vagy lőréje annál a háznál, a hol a borai voltak. «Borát
hat általaggal» találtak, «jóllehet – jegyzi meg az inventáló – hogy több is volt, de
asszonyom ő nagysága levele által szabadította reá, hogy szabad legyen innya benne,
azért a többit elköltötte, láttam az ő nagysága levelét». Egy borát (így) «aszszonyom ő
nagysága számára vittek Tasnádra.» Egy iratos bornak való kártyust is magáénak
mondott a tiszttartó, a kinek egy pisztolya és kardja is volt s egy középszerű ládája,
«melyben nem tudhatom minemű egyetmások vannak, mert nem akara megnyítni, én
is nem merem az úr híre nélkül feltörni».
Ekkor Kapi Andrásé volt Paczal.
1895-ben Nagy-Paczal területe katasztrális holdban, szántóföld 1429, legelő
1103, erdő 633, rét 332, szőlő (parlag) 107, kert 9.
- Nagy-Paczal határrészei: Korpahegy, Fente, Bankahegy, ebben a ref. temető;
Széles-berek, Morgó, része a Nagy-írtás; Újhegy, része a Kokasos; Kis-réde, részei a
Kis-írtás és Dérkút; Kerek-domb, Nagy-rét, részei a Fazakas-rét és Hőgye; Hegyestető,
része a Farhegy, Bitra, Nagy-réde, része a Gyulai- kalap; Nagyerdő, része a Komlóskút, Rózsahegy, Dánya, részei: Ijésné völgye, Mogyoróskút, Haraszti oldal, Peleigát,
Egre- és Dányás süreje (?) kútja; Zódog és Ruzsa, ezek részei: Kis-Debreczen, Ruzsapatak és Zódog-patak; Cseres, Gát-oldal, részei: Gát völgye, Gyertyánkút és Mákávëj
(Makabéus) tó; Mannakor, részei: Farkas-tó és Csorgó-kút; Iharos, részei: Róka-lyuk,
Kis-telek és Záj; Nagyméhes, része: Kis-méhes; Szilvölgy, része a Kecskés-völgy;
Agyaros, részei: Kerek-tó, Mocsolya sűrűje és Peéri-út.
L.Petri Mór Szilágy
-1940-ben a gazdakör elnöke Gellért Zoltán ref.lelkész
L. EMGE
Értarcsa
-sok kaszállóval, gazdag szántóföldekkel, 31 4/8 urbéri telekkel. Birja 1/3 a
váradi deák káptalan, 2/3 Bujanovics Eduard, Szlávy, Csókásy, Fráter, Dessewffy,
Okolicsányi, Kállay, Szilágy
L.Magyarország geográfiai szótára
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- Értarcsa 1338. évi határjárásakor vizek, mocsárerdők, nádasok, füzesek között
futott a határ
L.Értarcsa
-Híres pincéi: Rinaldó-sor,Csavargó-sor, Dorongos,Temetősor,,Kis utca, Dombi
pincék kb. 100 A községnek ma kb. 82 ha szőlője van.
L .Csávossy
Egy régi magtár-épületet a Vetési kúria maradványának tartottak.
L.Éradony
-Ér-Tarcsa, „Biharmegye szénáskertje”
L. Az Osztrák-Magyar
-Határnevei -1864-:Szőke domb-kaszáló és szántó,Kilenczes-kaszáló,Csonkakaszáló és szántó,Vadkert-valamikor urasági vadaskert,Halomallja-kaszáló-szelid
füvet terem,Ragát sziget-a község kenderföldje,Ragát hegy –szőlővel beültetett
bortermő helly,Kiskert –kaszáló,Kotyesz gödre-kaszáló,Hegyhát forduló- a
leggyengébb
szántó,Hosszú dűlő-szántó,Siralom hegy-gyenge bort termő
szőlő,Dorongos hegy-homokos természetű agyagos föld, sok ürgével ,ez a legújabb
szőlőültetvény,Dorongos domb –legelő,Nagy Csohos-legelő,Rósás tó körülötte rósát
termő bogáncs,Ludastó-ludakkal,Akasztófa dűlő(harmadik forduló szántó),Bodonkuti
dűlő-szántó,Forró fű- a innen eredő patakon valamikor malom működött,jelenben
birkafürösztésre használva,A Puszta- majorral ellátott juh akol és cseléd lakó hely,szántó ,igen jó föld mindenféle veteménynek,Tyúkszer apáti puszta-valamikor
faluhely, majd uradalmi birtok,Laposs-szántó és kaszáló,Kis csohos-kaszáló,Csegze –
nádas hely,Ménes kút- a legelőn levő ménesnek a kútjával,Nagyerdő-valamikor nagy
erdő ,ma szántó és kaszáló. Tavaikban vadlibák, földjeikben ürgék éltek.
L. Pesty
Megjegyzés: Sok mindent megtudhatunk a határ és dűlő nevekből. A falu
urasági birtok volt, erre utalhat,hogy a Vadkert valamikor urasági vadaskert
lehetett .Erre utalhat a Tyúkszer apáti pusztával kapcsolatos megjegyzés is
,hogy ma uradalmi birtok( a cselédek megléte is erre utalhat). A helynevek
elárulják,hogy
a falu lakossága
növénytermesztéssel (szántók),szőlő
termesztéssel( megjegyzendő ,hogy szőlőhegyeiket is minősitik-jó és gyenge bort
termő szőlőhegyek), kender( kendert az egész falu közössége termelt) és
vetemények termesztésével is foglalkozott. A falu határában malom is működött.
De állattartással (kaszálók,legelők)is foglalkozott ,erre utalhat a birkafürösztésre
utaló megjegyzés ,a juh akol stb.De a Ménes kút az uradalmi ménesek
létezéséről is árulkodik. Érdekes az is ,hogy feljegyzik a dűlők talajának a
minőségét is pl .a homokos természetű agyagos földet,vagy a kaszálót melyik
szelíd füvet terem. A falu háromfordulós rendszerben dolgozott 1864-ben.A
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Nagy erdő kiirtása arra utalhat,hogy a határt meg kellett nagyítani ,a falu
szaporulatának következtében .
Megpróbálom a Pesty által közölt helynevek mellé felsorakoztatni a
Balázs Ildikó által ősszegyűjtött és a Debreceni Egyetem Nyelvjárási adatok 1. Magyar Nyelvtudományi Tanszék által több mintegy század elteltével kiadott
gyüjteményében levő helynevek változását-magyarázatát:
Kiss Károly
Dorongos = A szájhagyomány szerint régebben itt csépelték dorongokkal
(cséphadarókkal) a búzát, innen a neve.
Epres-kert ~, -kerbe -. Az 1800-as években adhatták e nevet, ekkoriban
epreskert volt. Az iskolások gyümölcsfákat neveltek itt.
Horgos/Horgas tó Horgos/Horgas tz, -hoz/-ho (r) - Az Ér folytatása volt az
1964-es lecsapolásig. A Hatház végénél taláható rét valamikor kenderáztató volt. Nagy
esőzéskor meggyűl benne a víz.
Ludastó - Nem él. Forrásos kerek tó volt az Ér folyásában, lecsapolták.
Feltehetőleg azonos helyen feküdt a Rózsás tóval (l. Rózsás tó). 1864: "ezis szinte álló
víz. kíssebb méjjedésébe a' nagy csohos legelőnek. a' benne tanyázni szokott ludakról
neveztetvén. a' legelőnek a' dombok óldalából fakadt 4 forrás kút adja díszit. - 's
ítatásra szolgál a' legeltetni szokott állatok[na]k és a' kőzségnek" (PESTY, 243a)
Pince sor1 Pinsze sor, -ra (U) - A falu közepén egy dombra vezető utcácska,
melynek egyik felén földbe ásott borospincék vannak.
Rózsástó Rzzsástz, -hoz
Vágóhíd Vágzhid, -ra (r) -…… Valamikor vágóhíd állott itt, annak a nevét őrzi,
még korábban tó volt, amelyet lecsapoltak
Akasztófa dűlő Akasztzfa düllőü-Érsemjén határában. 1864: "aharmadík fordúló
szántó föld, ………..
Apáti ~ Apáti pusztán levő kaszállóján, melly 40 embert megtartott termő fűvel"
(Értarcsa urbáriuma)
Bodonkút-dűlő - …- ezen lapályból a' víz, - mellyen hajdan vízi malom vólt,
jelenben pedig bírkaförösztésre használják - az érfolyamba ömlik"
III. Forduló Harmadik Fordulz L.
Hegyhát forduló Hetyhát fordulz (sz) - 1864: "...a' ragát hegykeserű felőli részen
4 dűlőre osztott szántó főld, mellyaz értartsai szántó földnek' leg gyengébb termést
szolgáltato földje. első fordúló
II. forduló, Selindi út-Kis-hegy háta
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Kender-föld Kender-főüd, -re L. Sziget.
Kényszer-föld Kénszer-főüd, -re (sz) - Északon, a mihályfalvi határnál van.
Másik neve: Cserepes. Miután a Cserepesen levő tanyát lebontották, a földet, amelyen
volt, kényszerrel osztották ki az I. világháború után az emberek között. Innen a neve.
Keserű úti forduló Keserű úti fordulz, -ba (sz) - A falutól északkeletre, a
Nagyhegy háta mögötti fordulóföld, más néven Elsőü fordulz (l. Kis-hegy ~, -re (D) –
Szőlődomb Malomgát Malongát, -ra (sz) - A határ déli részén, a váradi út mellett van.
Valamikor vízimalom volt az Ér-en. 1770: "A Helyiség határán egy Csergő vizi és egy
Száraz Malma vagyon az uraságnak, jó vizi malmok pedig legközelebb egy
mértföldnyire lévén, őrlés kedvéért melyre földre menni nem kételeníttetünk" (Értarcsa
urbáriuma).
Méneskút ~, -ra (K) - 1864: "Ménes kút. legelőn lévő ménesnek ásott kútjáról
Nagy-hegy Naty-hegy, -re (D) - Szőlőhegy Érkeserű határa irányában. Jelenleg a
legnagyobb szőlőhegy Értarcsán Vad-kert VaD-kert, -kerbe- Népmondaszerént valaha
az ítt mellette lévő erdő szélén a' vólt uraságnak vadas kertje vólt
L.Balázs Ildikó Értarcsa helynevei.
-1941-ben a gazdakör elnöke Fucskó József.
L.Erdélyi 1941-42

Feketebátor-

„Horváth-Toldy-kastély” Lovassy kastély.

-A kastélyt angolkert veszi körül.
L. Kastély
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-Monostorát a 12. században a Barsa nemzetségépíttette, közelében a 14.-15.
században a Toldi nemzetség építette fel várát .
L.Wikipedia
Feketeerdő

Igazgatói lak díszkerttel

- Gróf Zichy Jenőnek volt itt nagyobb birtoka …….707 méter tengerszín fölötti
magasban,s nagyszabású, fényesen berendezett kastélya. E gyönyörű terület Magaslak
nevet visel és a vidék legmagasabb pontja, a honnan szép időben a nagy magyar
Alföldre nyílik kilátás. A gróf 1891-93 között építtette magaslaki kastélyát.
L. Feketeerdő
- A falunak a 19. század közepén alapított üveggyára szerezte a hírnevét,…
L.Wikipedia
Felsőbarakony
- A falu nevét 1332–1337 között a pápai tizedjegyzék már említette, mint
magyar lakosságú egyházas helyet Johannes sacerdos de . Barakun, Barkun neveken.
L. Wikipedia
Felsőlugos valamikor Magyarlugos
Zichy-kastély: Zichy Jenő grófnak a községben volt egy kastélya, mely a 19.
század első felében épült.
-A mult század elején a Batthyány család, későbben a gr. Zichy család volt a
földesura, most pedig gróf Zichy Jenőnek van itt nagyobb birtoka……
L.Borovszky Bihar
-Határa 3155 hold, mellyből szántó 565, rét 198, erdő 2300, szőlőhegy 92.
Majorság az erdőn kivül 93 hold. Földe partos, sovány; sok szilva; van egy pataka,
forrásos tava és egy hamuzsír gyára, melly évenkint 300 mázsát készit a legjobb
minőségben. Birja gr. Batthyáni Arthur.
L.Fényes

← Felső Lugas gróf Zichy Jenő kastélya Magaslakon .
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Fugyi
-A püspök népei szőlőműveléssel(4 háznép szőlőművelője volt), a káptalanéi
gyertyaöntéssel foglalkoztak, de mellettük még mindig voltak a faluban királyi szolgák
is
L.pdf, 1296.1k - Adatbank
-1312-ben Fudy-i Móric fiaitól vásárolt Pyspuky-i szőlőkön is a Gutkeled
nemzetségbeliek osztoztak.
- A lakosok községi kölcsön-szövetkezetet tartanak fenn.
L. Wikipedia
- Határa 2970 hold, mellyből szántó 570, rét 800, a Körös által bekövecselt tér
650, legelő 200, szőlő 300, erdő 350 hold. Földe fejér és sárga agyag; igen jó bort és
sok ugorkát termeszt. A Sebes-Körösön kivül van egy patak Hodos nevü. Majorsági
szántó 370 h. az erdőn, réteken és szőlőkön kivül. Birják Novák Gergely árvái.
L.Fényes
-Határnevei-1864-:Czompó és Egres dűlő szántók,Nagyrét,Selyemrét és Nagy
és Kis Kogyoszló kaszálók Szőlő hegye:a Kápolna dűlő alatt.
L .Pesty
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Hevesi Gáspár
L. EMGE
Fugyivásárhely
- A Nárcisz-tisztás, védett terület, ahol megél a ritka vadnárcisz.
L .Wikipedia
- Határa 4238 hold, mellyből szántó 850 (300 urb. 550 major.), rét 1000, Körös
vize által bekövecselt föld 494, legelő 300, szőlő 970, erdő 624 hold. Földe fejér és
sárga agyag; szőlője igen jó bort terem. Ugorkát sokat termesztenek és gyümölcsöt. A
falun keresztül folyó Sebes-Körösön kivül van itt még egy Tusád nevü patak. Kovács
Imre ur szőlőjében pedig egy régi zárda romjai láthatók. Birják: a váradi deák
seminarium, b. Klinglin Amalia, Rápolti Nagy Lajosnő, Kovács Imre, Szerdahelyi
Imre, Szepesházy Antal, és Novák Gergely árvái.
L.Fényes
-Vasárhely, szűken ezer lépésre van Váradtól, ezen a parton, sík, termékeny,
erdős helyen.
L.Bél
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- „… határja 2 nyomásbéli, földgye agyagos, homokos, erdeje elég van,
gyümöltsel, és kerti veteménnyel bővelkedik, árpa, zab, tengeri, és búza középszerűen
terem földgyén.”
L. Vályi
- Hajdan királyi birtok, és vásáros hely.
-……itt 1335-ben monostort építettek…..
L.Borovszky Bihar
-fugyivásárhelyi szőlő és bor Győrffy György szerint 1236-ban a váradi
püspöknek
háznép szőlőművelője volt itt. Szőlődűlő nevek: Kisborpatak,
Nagyborpatak, Bölcsös, Omlás oldal, Görögoldal. 1950 előtt a falu határában szőlő
kb. 80 ha körül volt.
L. Csávossy
-A Fugyi földes uraság részéről közhirül tétetik ,hogy Fugyi
helységében………….1500 cseber 1834 esztendei finom fejér borok nagyobb vagy
kisebb mennyiségben minden nap hordostól eladók kiknek tehát ezen borok
megvételére kedvek lészen a fennírt helyen a számtartói hivatalnál magokat jelentsék.
L.Erdélyi Hiradó 1837 március 19
-Határnevei -1864-:Temető kúti és a Nyilas kukuj kékdomb szántók,Hajó úti
alsó és felső kaszáló,Csergő és a Hideg kúti kaszálók,Csonkás kipusztult erdő ma egy
része szántó,Seres tó. Szőlők :Kis és Nagy bor patak, Szeles altal és tető, Omlás altal
és tető, Hárs kapu és Észak oldal, Böltsös és Körös oldali dűlő.
L. Pesty
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke
hegyközségéé Széles Sándor.

Berkes István és Fugyivásárhely

-1940-ben az EMGE peronoszpórajelző állomást hoz itt létre, vezetője Rossos
Gábor
L.EMGE
-Fugyivásárhelyen is megalakult a
Szolgálata.

hegyközségi EMGE gazdakör Bajtársi
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
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Gálos-petri
-Az 1692-es összeíráskor jóminőségü bort állapitottak meg Gálospetrin
L.Rozgics

Gálospetri a Dráveczky féle kúria.↑

-A községben több csinos úrilak is van. Az egyik özv. Dráveczky Gyulánéé,
melyet néhai Dráveczky Gyula 1846-ban építtetett, két úrilak pedig Fráter Vinczéé,
ezek közül az egyiket 1860-ban, a másikat 1895-ben építtette.
L.Borovszky :Bihar
- Határja jó termékenységű, vagyonnyai külömbfélék, második Osztálybéli.
L .Vályi
Híres Özv. Dráveczky Gyuláné birtoka
- Özv. Dráveczky Gyuláné birtoka. Ide tartozik Hídköz puszta is. Összterület
1500 m. hold, melynek legnagyobb része szántóföld. A gazdasági és üzemrendszer
hármasforgó. Magtermelés 60 m. holdon. Lótenyésztés magyar faj; szarvasmarhaállomány 100 darab magyar faj; juhállomány 500 darab fésüs, egynyiretü; sertésállomány 100 darab szőke.
L.Borovszky.Bihar
- 2012.06.22. Az érmelléki gálospetri magyar tájház .
-A Gálospetri központjában található érmelléki magyar tájház 2002-ben nyitotta
meg kapuit a látogatók előtt. Alapítója és fenntartója dr. Kéri Gáspár, gálospetri
születésű,
székelyhídon
dolgozó
fogorvos.
-A tájház egyedisége abból adódik, hogy nem csak az 1870-ben épült lakóház
autentikus helyreállításával és berendezésével kápráztat el minket, de megtekinthetjük
a kor (XIX-XX. század fordulója) középparaszti családjának gazdasági épületeit
(háromosztatú istálló, disznóól, pince, szőlőspajta, gémeskút, szénaszín, illemhely) és
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az udvaron nevelt kacsákat is. A kerítés, kapu és az utcafronton elhelyezkedő góré még
létező századeleji ácsmunka hiteles rekonstrukciója, úgyszintén a kertfelőli
sövénykerítés is. A gazdasági épületekben közelről ismerkedhetünk meg a korszak
gazdálkodóinak fő eszközeivel, mára már igazi ritkaságnak számítanak a lápi halászat
hagyományos eszközei.
-A szőlőspajta és a pince a valamikor szintén híres érmelléki borászat legfőbb
eszközeit tárja elénk. A háromosztatú lakóház és a később hozzáépített kamara ma is
nádfedeles, könyöklős tornáccal ellátott, vert falas épület.
Kéri Gáspár nehezen kapott mesterembereket, akik a száz évvel ezelőtti
építkezési technikát ismerték volna. Végül mégis elkészült a háromosztatú parasztház.
L. Erdély ma
-….több olajütő malmokkal. Határa 6000 h., mellyből 2600 h szántóföld, 1426
h. rét, 900 h. legelő, 74 h. erdő, 1000 h. nádas rét. Ezekből majorság 1880 h.
szántóföld, 1140 h. rét, 74 h. erdő, a legelő és nádas rétség a lakosokkal közösen
használtatik. Fekete porhanyós földe gazdag termékenységü, kölest, dohányt,
káposztát is sokat termesztenek a lakosok; valamint a barom- és sertéstenyésztés is jó
karban áll. Határát az Ér vize több helyeken átfutja, s rétjei nagy részét is elönti. Ezen
van Draveczky Zsigmond urnak egy malma; különben, mint fentebb láttuk, sok
mocsáros nádló rétet képez. A helység déli részén fekvő magas dombon látható egy
várnak maradványa, mellyet Draveczky László ezredes építtetett a mult században, s
az 1829 és még inkább 1834-ben dühösködő földrengés tevé semmivé. E 4 toronnyal
ékesitett pompás várkastélyból felséges kilátás történt a természeti ajándékokkal
megáldott Érmellékére. Birtokosok: Draveczky Gyula és Zsigmond, Bernáth Vincze,
Fráter Gedeon és Dániel, Komáromy György, Draveczky Sándor, Lázár Imréné,
Radványiné, Gámán Ferencz és András, Csonka örökösök.
L.Fényes
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Gálospetri Fráter Vince féle magtár.

Gyanta
-

Árpád-kori település .1851-ben Fényes Elek írta a településről:Határa 1860

hold .
- A település egykor két község volt; Gyanta és Kohány név alatt. Ősi püspöki
birtok, melyet a középkorban Egyházas-Gyanta néven említettek.
L. Wikipedia
-Itt született 1921. október 29-én Kovács János újságíró, szerkesztő,
irodalomkritikus.
-Köteles Pál (Gyanta, 1927. április 27. – Budapest, 1991. december 14.) író,
publicista.
-Boros Zoltán (1939. július 29.) filmrendező, televíziós szerkesztő, zeneszerző.
L.Wikipedia
-„…. határja közép termékenységű, réttyei legelője jók”.
L .Vályi
-Igen híres volt Tisza Istvánnak a szintén esztári eredetű fekete nyája Gyantán,
200 magkoca állománnyal.
L.Kun József
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- Határa 1860 hold, mellyből szántó 1200, rét 200, legelő 50, tölgyes erdő 250, a
Körös és Hollód medrei s más kövecses térek 160 hold. Ezekből az erdőn kivül
majorság nincsen, hanem mintegy 250 h. Irtás név alatt a lakosok által használtatik.
Földe a lapályon igen jó, sőt nedves időben tulságos buja; rétjei a Hollód mentiben
száraz években kövérek, különben iszaposok; szarvasmarhát szépet nevel, de sertés
kevés, juh épen nem neveltethetik. Jó sárgadinnyét termeszt, s a lakon levő kis erdőnek
talán a megyében nincs párja. Folyóvizei a Fekete-Körös, Hollód, és a határt délről
keritő Kis-Körös. Birja a váradi deák püspök.
L.Fényes
- a település fejlett gazdasággal és iparral rendelkezett.
- a malom, ,,,,,, régen hidraulikusan volt működtetve,…… s kiszolgálta környék
népét.
- Mezőgazdaságát tekintve gabonaféléket termesztettek, búzát, kukoricát, árpát
stb.. Az állattenyésztésben is jeleskedet Gyanta, a településen nagymértékben
tenyésztettek szarvasmarhát, sertést, libát, sőt még lovakat is,......... Az emberek
többsége azt fogyasztja, amit meg tud termelni, pl. krumpli, a zöldségek különböző
fajtája, valamint, olyan gyümölcsök, mint szilva, körte, szőlő, alma stb
L.Gyanta honlapja

↑ Szücs mesteri munka-

1948-ból Kós Károly felvétele.

L.a Gyanta honlapon
- Az EMGE egy Pozsony (szül 1936 nov 27) nevű tenyészbikát hozott be az
itteni közbirtokosságnak a budapesti mezőgazdasági kiállításról..A bika tenyésztője
a poroszlói- Heves megye-Graell Károly és a kiállitás tiszteletdijasa.
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←L.Erdélyi gazda 1940 május 1

-1944. szeptember 25-én a falun
átvonuló román katonák felégették a
református parókiát, valamint 45 magyar
személyt kivégeztek .
L. Wikipedia

Gyapju
-1503-ban…… a település mint vámszedő hely is fel van tüntetve. A későbbi
időkben azután a Csáky család birtokába jut, aki itt szép kúriát is épített
L. Wikipedia
- Határa 5500 hold, mellyből szántó 2091 h., rét 750 h., legelő 1150 h., szőlő 30
h., erdő 1579 hold. Ebből urbéri birtok 711 h. szántó, rét 200 h., közös legelő 590. A
szántóföldek tagositva vannak. Földe fekete agyag és első osztálybeli; legelője
juhoknak felette egészséges. A helység napkeleti oldalán folyik egy kis patak. Birja
Blaskovics Bertalan, kinek itt derék lakháza van.
L.Fényes
-Birtokcsere. Az Alföld irja, hogy József kir. herczeg biharmegyei gyapjúi
birtokát Königswarter Hermann báró bihar-megyei nagybirtokos az egész
berendezéssel és az idei összes terméssel hétszázezer forintért megvette.
L.Köztelek 1896 julius 16
- báró Königswarter Hermannak van itt nagyobb birtoka és szép, régi urilaka,
melyet még a Csákyak építtettek.
L.Borovszky Bihar
-1941-ben a gazdakör elnöke

Kracsem János .
L.Erdélyi 1941-43
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Hagymádfalva
-„ báró Huszár-kúria: A település birtokosa a 19. század elején a báró
-Huszár család volt, aki itt szép kúriát is épített.
- Határa 1200 hold, mellybõl szántó 600, rét 200, legelõ 200, szõlõ 200 hold;
erdeje nincsen. Urbériség 11 telek után 352 hold. Földe sárga agyag és trágya nélkül
terméketlen; zabot s néhol tengerit leginkább terem; bora igen jó…
- a Gyepes, két malmot hajt két-két kerékre. Birják b. Huszár Károly és Lajos,
………….szeszgyára van….
L.Hagymád
- Fényes Elek 1851-ben írta: „….Határában 1200 hold ...vize a Gyepes, melly
gyakran károkat okoz, s két malmot hajt két-két kerékre. Bírják báró Huszár Károly és
Lajos, mindkettőnek van itt úrilaka, az elsőnek angolkertje is, ….……..”
L.Fényes
-Földesura a mult század elején a báró Huszár család volt. Utána az 50-es évek
körül gr.Blume Ottónak, most pedig gr. Seilern Ferencz……..
-ahagymádfalvi uradalom : br. Huszár Károly XVIII.szd.
L.Borovszky Bihar
Hájó
- Árpád-kori település, mely egykor nem a mai helyén állt.
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:.” Határa 1000 hold… Határán van a
híres váradi meleg fördők egyike, melly Püspökfördőnek neveztetik. Szinte inen ered a
Pecze vize, mellyen az uraságnak nagy malma van 4 kőre, s mivel télen sem fagy be,
7000 vft haszonbért is fizetnek érte az izraeliták. „
L. Wikipedia
Hegyközcsatári
- „….határa termékeny, bora középszerű, a természet egyéb javaival is
megáldatott, első osztálybéli….”
L.Vály.
- „….a Berettyó termékeny lapályán nevezetes uradalmak egész sora alakult
ki…..”
L. Csánki
- Határa 4340 hold, melyből szántó 1200 hold, rét 620, legelő 200, szőlőhegy
1000, (1100 ölével), erdő 1320 hold (1600 négyszögölével). ……….a többi irtvány és
erdő. A két fordulóban levő föld el van soványodva, leginkább csak rozsos életet
terem; de bora híres, és sokan tartanak itt vidékiek szőlőket. Vize a Kösmő patak.
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- “……Cservölgy nevű erdőséget,…..”
L.Fényes
-Sík vidékein mezőgazdasági területek,míg domboldalain szőlőtermesztés
alakult ki.
Gazdag legelőin állattartás, legeltetés folyik. A község keleti határában erdőség
húzódik, mely öt falu között összekötő kapocs.
- „…..a település magas dombokközött fekszik, ezeknek a domboknak az
oldalain szőlőtermesztés alakult ki. A helyi lakosok ezeket a dombokat szőlőhegynek
nevezték el, innen ered a helységnevek elé helyezett hegyköz kifejezés „
- Pesty Frigyes változata szerint: Csatár hajdan több pusztát is magáénak
mondhatott és igen gazdag hely volt. A községben számtalan búzával töltött vermet
hoztak létre, melyeknek ásatáskor még most is látszanak a nyomai. A település
vermeiben összegyűjtött és tárolt gabona a vidék tárházaként szolgált, innen kaphatta
a Csaktár elnevezést, melyből később,rövidített formaként alakult ki a Csatár
elnevezés.
- A lakosok községi hitelszövetkezetet tartottak fenn.
- A XIX. században lakosai közt virágzott a fazekas ipar.
- „Hallá kend, Bácsi,
van-e még jó messze Kovácsi?
Szent Pál sánta lova még mehet arra, tova.
Erre Bihar; menjen, de elébb lova jól kipihenjen,
Merre diófa-határ láttatik, arra Csatár.
A hegyek aljában… ….gázolja magában,
Erre kövesse szagát: várja Kovácsi magát.”
- ….”(Forrás: Csokonai Vitéz Mihály - Verstöredék - Sig. Kovácsi d. 28a
Decembris 1792)
-Helynevei:-Bihari(volt Uradalmi) erdő, Nagy és Kis Latabár erdő, Hajnal hegy,
Ágoston tető, Csipkés határrész, Nagyrét határrész, Őrhegy, Nagyhegytető,
Hegyalja határrész.
- Hegyközcsatár peremén van egy tó.-90 ha
L. Wikipedia
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Vajda Ferenc.
L. EMGE
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-1941-ben a gazdakör elnöke Szács László.
L.Erdélyi 191-42
Hegyközkovácsi

Zathureczky kúria

-Igen régi település, melyet még I. István korában, az államszervezés idején
alapítottak.
-A településhez tartozott Mezőfalva puszta is .
-A falu a békésiek faluja, mivelhogy 1900-1910 között békési parasztemberek
vettek itt földeket és műveltették, később pedig családjaikkal ide is költöztek……….
L.Wikipedia
-A 10-11 században közvetlenül a bihari földvár mellé települt falut
kovácsmunkát végző várnépek lakhatták
-A XV. század közepére Kovácsi szomszédságában két tanyaszerű települést
alapítanak. Mezőtelek és Domoszló, mely terület 1202-es feljegyzés alapján még
bihari várbirtok …….
-1733-ra már azért nem volt meg a Puszta neve, mivel 1730-1740 között
Régenből jött szabad emberek, egész és fél telkes gazdák népesítik be (Régen puszta,
Bihar, Paptamási és Nyüved között elterülő kis falu) Kovácsit, mivel falujukat tűz
égette el, s kénytelenek voltak a romos tanyából elmenekülni. Ezek a régeni emberek
magukkal hozták kialakult életmódjukat, s azt nem adták fel semmilyen úri szorításra.
Fuvarozásból éltek, a váradi görög kereskedők árúit szállították, ők mindig szabad
menetelű emberek maradtak.
- Az 1700-as évek végére felvirágzik a falu élete, a fuvarozás és a jó
földgazdálkodás meghozza a kívánt eredményt………,
- Érdekes, hogy a kovácsmesterség jellegzetessége a XIX. századra itt teljesen
elveszett, a lakosság maga és életmódja is, földművelővé változott.
L. a község honlapját
-Hegyközkovácsiban
gyümölcstermesztésnek.

nagy

hagyománya

van

a

zöldség

és

-Kovácsi biztosította a bihari földvár vasszükségletét.
L.Mészáros Timea
-Zathureczky-kúria: A XX. század elején Zathureczky Albertnek volt itt
nagyobb birtoka, és úrilaka, melyet még Szilágyi Sámuel ref. püspök, író építtetett a
18. század második felében.
L. Hegyköz
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- 1501-ben szőlőtermesztést említenek
L. Hegyközi
-„1792 karácsonyán a kovácsi templomban prédikált legátusként Csokonai Vitéz
Mihály, amit egy emléktábla őriz a templomban. Legátusként megvendégelték, és a jó
hegyközi bortól elnehezedve a parókiához vezető utat eltévesztve az úton találkozott
emberektől kérdezte meg, hogy merre kell kovácsiba visszaérni, amely akkor még
tanyavilág volt. Elküldték egy irányba, de csak nem talált a faluba s újra megkérdezte,
de akkor már humorosan: „Bácsi! Messze van Kovácsi?”, ami mai napig fennmaradt a
nyelvjárásban.”
L.Hegyközi blogja: augusztus 2013
Megjegyzés : ez a kis adoma azért került be a szövegbe mert azt igazolja,
hogy Csokonay idejében is még volt szőlő a határban.
Kiss Károly
-Helynevei-1864-:Hegy allya dűlő-szántóföld
- szőlőhegy alatt, Szőke Part dűlő-földje sovány
szőkés,Kocsordos
kaszáló
kotsord
nevű
fűvel,Csontos Tó-vízállásos nyomás .
L. Pesty
← L.Erdélyi gazda1940 augusztus1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Herceg Gyula.
L. EMGE
- 1941-ben a gazdakör elnöke Zathureczky Károly.
L.Erdélyi 1941-42
Hegyközpályi

Hornyánszky-villa

-/Pályiújlak/ cimere
- Neve egykor Felpályi volt.
L.Wikipedia
…..a legszebb része a falunak a halastó amely a falu keleti részén fekszik, és a
mellette található erdő amely összeköt az egyik szomszéd faluval,
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Hegyközszáldobággyal….
-…… a mindkét oldalon gyümölcsösökkel szegélyezett főút jobb oldalán,…….
- Pályiban volt a nemesség egyik legfontosabb gyülekezőhelye.
- A Hornyánszky villa a három holdnyi területen fekvő angolkerttel és a ház
mögött levő gyümölcsfákkal a falu gyöngyszeme volt.
-A XVIII szd.-ban a lakosok elsősorban növénytermesztésből és
állattenyésztésből éltek…… rendkívül jó föld és legelő állt a lakosság rendelkezésére.
Dűlőnevek:
-Vajda-szállás, Piskivölgy, Bánkút, Ladomérkút. Ide tartozott a Páltanya puszta
is. Az említett területek mellett Pályinak még számos dűlője van, mely rendkívül
porhanyós, vetésre alkalmas földje miatt a mai napig fontos, és többnyire régi nevén
emlegetett. Ezek a következők: Kistanya, Irtás, Cserhegy, Nyilas, Cérna-rét, Pólyás,
Burjászó, Vénerdő, Bajitag, Ugar, Proletár-föld - ez volt a Hornyászky féle föld, amit a
proletároknak adtak - ,Pulykás.
- Egy anekdota szerint Pályi a rigótojásról vált "híressé". A múlt század közepe
táján ugyanis az egyik gazdának volt egy Rigó nevű lova. Amint a ló az istállóban
álldogált, addig jött a tyúk, kapirgálni kezdett a szalmában és nagy rikácsolás
közepette tojt egy tojást, éppen a ló fara alá. A nagy zajra beszaladt a gyerek, meglátta
a tojást a ló alatt, és örömében elordította magát: Idesapám! Jöjjik gyorsan, megtojt a
Rigó!
-…. több csinos uri lakkal. Határa 3200 hold, mellynek nagy része hires fejér
bort termő szőlőhegyből áll; szántóföldei kevesek s többnyire irtásokból állnak;
szénája és fája is szűken. Vize a Kösmő pataka. Birják: Ilosvai örökösök, Szilágyi
Lajos tömege, Szilágyi Imre, Köncs Pál, Vecsey, Jármy, Derecskey, Zsoldos, stb.
L.Fényes
← Hegyközpályi pincéi.
L.Hegyközpályi honlapja.
-…… határbéli földgyei jó
termékenységűek,
vagyonnyaik
jelesek, és külömbfélék, eladásra
alkalmatos módgyok van, első
osztálybéli.
L. Vályi
-1722–ben itt volt a környék
legnagyobb
szőlőterülete
588
kapaalja.(egy
kapaalja
az
a
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földterület amit egy ember egy nap alatt meg tud kapálni,kb 200 négyszögöl föld azaz
3,59 négyzetméter)
- itt 84 debreceni szőlőtulajdonosnak az 1717-es évben termett 2044 tina és 45
justa bora (1 tina kb 42,4 liter bor)
- a káptalannak itt borpincéje volt 1722- ben.
L .Nagykakucs
-A település régi helynevei közül a XX. század elején még ismert volt a Vajdaszállás, Gara-oldal, Piskivölgy, Bánkút, Ladamérkút dűlők neve is,
L. Wikipedia
Határnevek-1864-: Cserhegy- erdőből kiirtva, Újlaki hegy,Burjász,Polyás,
Bernát,Keresztes és Újhegy ezelőtt 70 évvel voltak szőlővel beültetve, bihari
szántóföldek,Kápolna hegy., Kömpe és Csermály erdők, Csatári rét és a Vén erdő
kaszálók.
L. Pesty
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovács Antal.
L.Erdélyi 1941-42
Hegyközszáldobágy
- Borovszky feljegyezte a község régi, érdekesnek tartott helyneveit is, melyek a
következők voltak: Bodonhegy, Szélhely, Vajda dűlő, Budarét, Játékdomb, és Verespatak.
- 1371-ben: szőlőtermesztést említenek..
-A XIV. században már
szőlőtermesztéssel foglalkoztak.

a váradi

püspök

birtoka és

lakói

főként

L .Száldobágy
a Bályoki család birtoka, majd a későbbiekben azonban a váradi püspökség
birtokaként szerepelt, amely birtokosa volt még az 1800-as évek elején is.
L.Borovszky Bihar
-Nehezen megközelítő helyre, erdők közé települt és (...)katonai szempontok
játszhattak közre megalapításánál.Jenő 1236-os határjárásából úgy látszik, hogy akkor
még várnépek lakták.. (Kubinyi, I.13.l)A XVI. században már a váradi püspök birtoka
és lakói főként szőlőtermesztéssel foglalkoztak. (Stat. 52, 56.l)[...] Neve magyar és
hársfával benőtt helyet jelent.
L.Jakó
- ……..dús gyümölcsösök……..
-legnagyobb birtoka errefelé a Klor családnak volt. Klor Antal több mint száz
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hold szőlőt, gyümölcsöst műveltetett meg, hatalmas pincéjük volt a Nagysötétág
mentén…………,Fazekas bácsi,volt a vincellér………
- a Szeles tetőn túl hívjuk Nagyomlás oldalnak, túlnan lejjebb van a Görögoldal,
a mi utunknak meg Cserjés a neve, ennek egy részét régebben a rátarti helybeliek
Serkesornak csúfolták,
L.Élet az Omlás-hegy alatt
Határnevei-1864Korpás dűlő- szegény szántó és kaszáló,Erdőségi dűlő( Kőormány oldal-)
tövises ,ingoványos szántó és kaszáló,Nádas kút völgye,Vajda dűlőszántó,legelő,Temető aly,- legelő,kender föld,szilvafákkal beültetett kaszáló,Gar oldal
-silány szántó,Törkömerő dűlő-hegyes –völgyes, vizes legelő kevés szántóval:
Szőlőhegyei:Isten hegye-meredek magas,Nagy hegy a legnagyobb a faluban,Újhegy
legkésőbben lett szőlővel beültetve,Kőormány hegy—máléköves és kövességéért lett
így elnevezve,Czipellis hegy-ma már inkább veteményesnek használják,Bodon hegyszőlő nagy részt kiirtva,Felkert-kerti szőlők. Uradalmi erdők: Száraz gát völgye,
Csoma, Hidas, Pál domb,Oszló patak,Oldal út,, Sötét ág, Város erdő,Veres
patak.Községi erdők Verespatak és Láz.
L. Pesty.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Asztalos Ferenc
L.Erdélyi 1941-42
Hegyközszentimre
- Bihar vármegyében, szőlőhegy déli oldalában, honnan felséges kilátás esik a
Berettyó tágas völgyére,………... Határa 4015 hold, mellyből urb. belső telek 244 h.,
szántóföld 1225 h., dézmás és taksás hegyiföld 120 h., kaszálló 524 h., legelő 30 h.,
dézmás szőlő 970 h., taksás kerti szőlő 102 h., majorsági szőlő 100 h., szántóföld 33,
belső telek 6, rét 127 h., erdő (1600 négyszögölével) 507 hold, mellyből évenként 4
hold urbéri fáizás fejében a lakosoknak kiadatik; mocsáros hely 30 hold. Földe vörös
agyagos és cserföld; megtermi ugyan a tiszta buzát és tengerit is, de jobban kedveli a
rozsot. Bora az egész Érmelléken a legjobbak közé tartozik. Gyümölcse szinte sok,
különösen cseresznyéje és téli almái kitünő jóságnak: juhot nem tart, de szarvasmarhái
szépek. Rétjei sok és jó szénát teremnének, de az itt elfolyó Berettyó gyakran elönti és
semmivé teszi. Birja a váradi deák püspök.
L.Fényes.
- monostoros hely, bencés apátság-A faluban lévő Kis- és Nagybocskay dűlők nevéről fennmaradt az a
hagyomány, hogy ott Bocskay Fejedelem hadai táboroztak.
L. Wikipedia
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-a hegyközszentimrei szőlő és bor:
-Az 1692-es összeíráskor jó minőségű bort állapitottak meg Kiskágyán.
L.Rozgics
-Déli fekvésű szőlője alsó részében ,tornácos,emeletes udvarház található,alatta
nagy
boltíves borérlelésű pince található. 1987-ben a szőlőterülete
167
ha.Szőlőfajták. Királyleányka, Olasz rizling, Magyarádi mustos, Cabernet
sauvignon,Chasselas és Hamburgi muskotály Ezen fajtákból.minőségi asztali borokat
és minőségi száraz fehér borokat készítenek.
-Toti domb ,több mint 100 pincével
L. Csávossy
- Nevét Szent István királyunk,kissebbik fiáról,Imréről kapta…….
- Szentimre cégére, a szentimrei bor.Amerre csak járunk,szőlőskertek fekszenek
és az idelátogató nem kerülheti ki a pincesort,………
- Van halastavunk…..ponty,sügér csík hallal.
- az itteni dombokon megtermett szőlő és annak leve,keresett portéka volt
Belényestől, Debrecenen keresztül Szolnokig.
- A falu határában találhatók Adorján várának romjai.
-……. a szőlő sorok közé gyümölcsfákat is ültettek, főleg őszibarackot,
cseresznyét, és diófákat.
-….ahol a zöldségtermesztésben használták fel a patak vizét
L.a falu honlapja
- A község határa szántó,kaszáló és belső telek összesen 1864-ben :2170
hold és 346 n.sz.ől,(1100 négyzetől) ,szőlőhegye 1600 négyszögöles ,holdban 699
hold és 75 öl,
-Szőlőhegyei -1864-:Kövecses-talajáról,Monosto–az adorjánita szerzetesek
zárdája lehetett itt,Gárdon,Kis és NagyBocskai, Koppán-igen sovány szőlőhegy, Szóár
hegy.
L. Pesty
-a hatalomváltás után itt - Hegyközszentimre „Géptársulat“ Cséplőszövetkezet
működött.
L.Berkeszi István dr
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Oláh Sándor.
L. EMGE
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-1941-ben a gazdakör elnöke Vida Mihály.
L.Erdélyi 1941-42
Emödi Tamás Hegyközszentimre.Lakitelek 2005

Hegyközszentmiklós
-A középkorban mindvégig a szentjobbi apátság volt a birtokosa. 1485-ben a
Toldy család tagjai voltak itt földesurak, A 18. század elejétől pedig már a váradi
káptalan és a püspökség birtokaként szerepelt.
L.Borovszky Bihar
- Az 1692-es
Hegyközszentmiklóson..

összeíráskor

jó

minőségű

bort

állapitottak

meg

L.Rozgics
- „A helység hegyes-völgyes, erdőkkel és szőlőkkel körülvett vidéken fekszik…
800 hold dézsmás szőlő, 4000 hold majorsági erdő, gyeplegelő nincs, hanem az erdő
járható része használtatik legelőül. A falu alsó részét egy patakocska folyja át…”ilyennek látta falunkat 1851-ben a nagy utazó- a csokalyi születésű neves magyar
statisztikus Fényes Elek.”
L.Falu
Hegyköztóttelek
- Szántófölde két fordulóban 150, rét 90, szőlőhegy 130, erdő 310 h. Majorság
az erdőn kivül nincs. Földe sárga agyag, de burgonyát jól termi, s abból pénzelnek is.
L.Fényes
-Mivel a település magas dombok között fekszik, ezeknek a domboknak az
oldalain szőlőtermesztés és gyümölcs termesztés alakult ki.
L .Wikipedia
-Határnevei-1864-ben:Szántók:Farkasos irtás,Kereszt dűlő, Juhász dűlő, és
Vágás, Dónyiska-Verskó-Nyilas, Tatárdomb, Cserhát és Bűkkös,Gorza mező,Alsó
dűlő, Rókás, Gyertyános: Erdők:Láz, Köles tó,Czinke lyuk, Kelemen pad,Farkasos
irtás,Juhász dűlő, Tatár domb. Kaszálók:Farkasos irtás,Nyílas és Tatár
domb,Zavinyica, Vároldal,Szőlő aly: Szőlő hegyek: Kelemen pad, Alsó dél oldal, Új
hegy, Rókás, Felső dél oldal, Fingó völgy. Legelők: Vár oldal, Szőlő aly, és Farkasos
irtás.
- pincesor 30 pincével
L .Csávossy
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←Pincesor.
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Király István
L .EMGE
- Híres burgonya termelők- híres a cseresznye is.
L. Homonnai
Az alábbi térképet a falu szülötte Homonnai Gábor élesdi lakos hozta el
hozzám.A térkép érdekessége ,hogy fel vannak rajta tüntetve a falu lakóinak
kimért kenderföldek A valamikori szlovák telepítésű falu ma telejesen magyar
lakosú.A térkép készítésekor még szlovák elnevezések kerületek a térképre. Ma a
helyet Kenderesnek hívják. A Kenderes a térképen Verskó elnevezéssel
szerepel./2013 május/ Nagyon ritka ,hogy térképen ennyire aprolékosan
legyenek feltüntetve a kenderföldek.Ez azt is jelenti,hogy a lakósok
kendertermelők is voltak , s amit bizonyára fel is dolgoztak saját használatú
ruhákat állítva elő a kenderből.A kenderföldek nagysága változó, ez arra is
mutathat,hogy a családok szükséglet szerint termeltek kendert.
Kiss Károly
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↑Hegyköztóttelek térképén a Kenderes földek.
Aratás→

←Kép a cséplés őskorából.Hegyköztóttelek.

Hegyközújlak
- Határa 2950 hold, mellyből majorsági szántó 10, rét 30, szőlő 100, erdő 1000;
urbéri szántó 410, rét 400, legelőnek használt erdő 200, dézmás szőlő 800 hold.
Agyagos földe középszerű; de rétjei jók; bora jeles, gyümölcse sok. Itt ered a Kösmő
vize 3 völgyből, mellyek Hegyköz-Pályinál szakadnak össze. Birja a váradi deák
káptalan, s kis részben Servánszky család.
L.Magyarország geográfiai szótára
- a Váradi káptalan birtoka volt.
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- A községhez tartozó Csohos nevű dűlőnek egyik része, mely Tábortető néven
ismeretes, az itteni néphagyomány szerint a Rákóczy-féle felkelés alatt táborhely volt
L.Borovszky Bihar
- A templom alatt egy nagy boltíves pince terül el, amelyet a Római Katolikus
Püspökség építettet, amikor majdnem az egész terület hozzájuk tartozott. Ez a terület a
nagy mértékű szőlőtermelésről és gyümölcstermelésről volt híres.
L.a falu honlapja
- „….földgyét egy-egy esztendőben használlyák, másikban ugarúl marad, búzát
terem keveset, hegyes, vőlgyes, agyagos, sovány a’ földgye; erdeje van, szőleje
meglehetős borokat terem, ’s nagyobb részét vidéki lakosok bírják; többnyire kézi
munkával keresik élelmeket; boraikat Váradon árúllyák-el”.
L. Vályi
-A határ 1860-ban tagosítva. Ekkor oszlott a határ három fordulóra s ezek
dűlőbe.
Dűlő nevek 1864:Ebes kert utca- most szőlővel gyümölcsössel van
bérakva,…..A196 ház kertjeíkben szőlő, őszi és tavaszi vetések ’s minden nemű
gyümölcsfák a’ jóidőbe kielégítően termesztetnek ’s tenyésztetnek ,Rózsás hegy dűlőszőlővel beültetve nevét a bőven termett Bokortól vagyis a Rózsásbakatortól vette)
két részre oszlik
Déli és Északi Rózsásra, Csohos dűlő-szántó és kaszáló
(Tábortető,Tatárfutás is),Kákás,Borju nyomás nevű hely- itt delelnek a szarvasmarhák
,Kertajja dűlő-tagosított kaszáló,Cigánykert dűlő-jó szántók és kaszálok,Feketetó ajjszántó,kaszáló,legelő,Virág rét vagy Határ gödör-legelő szántó,kaszáló,Fót erdőerdő,kaszáló,legelő,Mogyorós dűlő- szőlőhegy,Szőke kút völgy,Bagjos községi
legelő,Szilvás hegye,Mogyorós hegy,Zökeréti,völgy, Kópés dűlő –szántó,Kincses
völgy –legelő,Taba –lapos és legelő,itt van a káptalannak egy száraz malma,Szilvás
hegy-szőlő a legerősebb bort termő hegy-szántó,kaszáló-részei Tormás hegy,
Kontosor, Ravazdi oldal, Bukmós oldal.Mind a’ három szőlő hegyen: idejébe jó és sok
gyümölcs terem. A Csemző-szántó,kaszáló és a külső Kontisor –legelő,Ravazdi dűlőszántó,kaszáló,legelő,Matska juk-egy része
Drugás szállós,szántó,kaszáló,Falu
ritkássa -a község rétje és legelője,Csoma dűlő-szántóföld és községi legelő,Dobolló
dűlő-szántó,Halasi dűlő-szántó,Frigy kert-szántó, Halom rét.
L. Pesty
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-A faluban fogyasztási szövetkezet volt és hengermalom.
- 1941-ben a gazdakör
elnöke Magyari Vince.
L.Erdélyi 1941-42

Illye

Miskolczy-kastély: 1779-ben épült, 1910-ben átalakították.
L. Biharország

-Az 1400-as évek közepétől a Szentiványi család volt Illye birtokosa.
A középkori település a török pusztítások előtt a Telek nevű dűlő helyén állt.
A falu mellett fekvő Csumegy puszta hajdan község volt. 1700 körül egyezség útján
került a család egyik nőtagja Szentiványi Jozefa (báró Szepessy Jánosné) birtokába,
kinek elhunyta után annak gyermekei örökölték, míg a további részeket özv. Szláviné,
gróf Apraxin Sergiusné, a Beöthy és a Csanády családok tagjai örökölték.
- A mult század elején messze vidéken híres vízimalma volt
- A 20. század elején báró Wilburg, Beöthy, Szlávy és a báró Szepessy
családoknak volt itt nagyobb birtoka.
- Illyének két gőzmalma is volt. –
- A község a török dúlások előtt a Telek dűlő helyén állott. Csumegy puszta
hajdan község volt. Ide tartoznak még Bódé és Tanyapuszták is.
L.Borovszky Bihar
Inánd Markovits-kúria: Kúriáját Markovits Emmánuel építtette 1854-ben.
L. Bihar vármegye községei - Borovszky
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Markovits Antal birtoka.
- Ide tartozik a kisteleki és a madarászi puszta is. Összterület 3600 k. hold.
Ebből 2600 szántó, 40 k. hold erdő, a többi pedig kaszáló és legelő. A gazdasági és
üzemrendszer váltó és hetes forgó. Magtermelés: heremag 300 k. holdon. Magyar és
nyugati marhatenyésztés, állomány 600 drb. Rendszeres tejgazdaság.
Vajgyártás picardiai rendszer szerint. Erdészeti üzem 80 éves forda. Nagy kiterjedésű
gyümölcskertészet; kb. 2000 drb. gyümölcsfa, melyek között a batul mintegy 800 fával
van képviselve; továbbá körte, szilva és baraczk.
-Földesurai századokon át a gr. Csákyak voltak,
L.Borovszky Bihar.
Az inándi gyűjtőtó, híres horgászhely.
L. Wikipedia
Alma, körte, baraczk, cseresznye a vármegyében nagymértékben terem, de a
kiválóbb fajokra csak a nagybirtokosok fektetnek súlyt. Inándon MarkovitsAntal a
batul-alma fajt tenyészti nagyban.
L.Borovszky Bihar
- 1937-júliusában dr. Szász Pál az E.G.E.elnöke meglátogatta dr.Markovits
Kálmán birtokán,a jó gazda kitünően vezetett gazdaságát.
L.Erdélyi Gazda 1937 július 1
- Nagyon jó dinnye terem Innánd falu körül.
L.Bél
-„Urbéri birtok 570 hold, a legelõ közös, a majorsági földet meg nem tudhattam.
Földje fekete porhanyós gazdag föld. A cséffai határtól egy patak választja el. Birja gr.
Csáky Károly özvegye.”
L.Fényes
Izsopallaga-1563-ban itt egy udvarházat említenek s”…. a hozzá tartozó alábbi
szántóföldeket ,kaszálókat és szőlőt: a Reweleobe nevű dűlőben hat
holdat,Zeekmezeo-n, a Possalaka nevő (Bihar vm) birtok felé három holdat,a Bocho
Sassa nevű helyen túl egy holdat,a közút felé a Bocho Sassan beleul egyholdat,az
akasztófánál Thelegd felé egy holdat……………..Hegyesteolben egyföldrészt ,Zaboch
rethe nevű szénarét közelében lévő dűlőben négy holdat,az Egherpatakha elnevezésű
pataknál négy holdat,Issopfeoldiben egy holdat,Egerpataka-n túl Rácz Bernát
kaszálója mellett egy holdat ,Egerpataka mellett egy fél holdat ,Thelky határában a
Kyrály rethe nevű rétet .Repa pataknál a Keres és Deorgeo rethe elnevezésű
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szénaréteket ,végül a Thelegdy szőlőhegyen –északról Thelegdy Mihály (e),délről
pedig Kulchar Lukács (e) szomszédságában levő szőlőt.”
L .Erdélyi történelmi adatok MEK

Jankafalva-Az 1692-es összeíráskor jóminőségü bort állapitottak meg
Jankafalván.
L.Rozgics

Jankafalva
Árpád-kori település.
Ide tartozik Kis-Janka puszta.
L.Borovszky Bihar
1851-ben Fényes Elek írta a településről: „Jankafalva, igen szép puszta, Bihar
vármegyében, az Érmelléken:……….., több csinos urilakkal. Epusztának határa 3000
holdnyi terjedésű s mindennel megáldott. Van híres bort termő és roppant szőlőhegye,
gazdag fekete szántóföldjei; az Ér mentiben kövér kaszáló és nádas rétjei; s a
szőlőhegy háta megett”-írja Fényes Elek 1851-ben.
- Területére nézve 2933=1200 négyzet öles holdat tészen
- Helynevek- dűlők:Kiss Janka - erdő ültetvény,Kenderes igen jó kaszáló és
szántó,tagosítás elő kendert termesztettek rajta,Német sziget ,Két pap sziget, tagosítás
előtt György deák sziget –ma Deákos,Körtvélyes sziget dűlő,Dányé sziget
dűlő,Templom tisztája,Csányé sziget dűlő,Baluskó sziget dűlő,Malomka dűlő
Sebeshalom,Csattogos sziget-itt legelő állatokat őriztek,Kóro sziget dűlő-tagosítás
előtt a birtokosság tengerit vetett ide,benne a Nagy és Kis pár sziget ?árkus
sziget,Nagy és Kis Bodor,Nagy sziget dűlő- szántő és kaszáló,benne a Lökős és a
Köles szigetek-itt leginkább kölest termeltek,Cserés sziget-innen szedték használatra a
vesszőt .Szőlők: Nagy hegy- kitűnő borokat terem, de bakur boráért kitűnő, a hegyen
létezik egy hely melynek neve busi domb ahol valamikor a veres barátok kolostora
volt,Bánom hegy- a szőlővel való beültetését bánták meg, mert jó búzatermő hely
volt,Nagy újj hegy másképp Cúsz fálva- neve onnan ered,hogy a völgy északi
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oldalán a légjárás csúzt okozhat, ,Kis újj hegy másképp Gatyaszárhegy, Mesgyei dűlőirtás föld, Gánás és Vájús erdők.
L .Pesty
-1897-ben Jankafalván, amerikai szőlővesszőt termesztenek.
L.Csávossy Gy
-Biharmegye, Jankafalva községe.Érmelléki szőllővidék. A borvásároni
részvétre Bereczky Géza, részéről 300 akó saját termésű borral számithatni. A
borvásár eszméje helyes, de kivitelére szükséges volna, egy vidéki egylet alakítása, s
ott a helyes kezelés által piaczot készíteni, mert amit Jegyes nem bir, azt a társulat
könynyen eszközölhetné. De magyarok vagyunk. B. G.
L.Borászati 1875 február
Jákóhodos
- Jákóhodos, Hódos Árpád-kori település. Nevét már 1268-ban említette oklevél,
mint a hodosi nemesek birtokát, kiknek egyik őse 1268 előtt a bihari várjobbágyok
közé állt,……
L.Wikipedia
- Ide tartoznak Szárazerdő, Felső-Bartos, Nagy-Bartos, Süvegdés NagyEperjes puszták.
L.Borovszky Bihar
1851-ben Fényes Elek írta a településről
- Határa 5000 hold, mellyből szántó 1140 h., rét 952, legelő 1650, csere erdő
158, nádas rét 900, haszonvehetlen mocsár 200 hold. Ebből urbéres szántó 540, rét
412, legelő 1650. Földe igen termékeny volna, hanem a Berettyó árja felette rongálja;
szénája sok de sásas; a Berettyóban sok halat és hires nagyságu rákokat halász; s
ugyan ezen jövedelmes vizimalom áll. Birják: Porubszky István, Ercsey Zsigmond,
Barthos Gábor, Szilágyi Gábor, Jármy László, Lévay Imre és Farkas, özv. Nagy
Péternő Szilágyi Teréz asszony.
L.Magyarország geográfiai szótára

- „…..Határát rendszeresen járták a vizek, halászata, rákászata jelent ős
volt.Nagy vízimalmáról is nevezetes volt.”
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- Jákóhodoson egyötödös malom őrölt. Itt a „közbirtokosság" adott mindent a
malom építéséhez, ők gondoskodtak a
karbantartáshoz
szükséges
anyagok
beszerzéséről is. A communitas csak a
munkáját adta, és a malmot üzemeltette.
L.Takács Péter Őrlő
-1940-ben
az itteni gazdakör
elnöke Oláh Lajos
L. EMGE

Kakucs lásd Nagykakucsnál

Kágya.

Pongrácz kastély

Nagykágya-Kiskágya –Koly 1920-ban egyesül.
Nagykágya
Árpád-kori település.Monostoros hely.
- Pongrácz-kastély: A kastélytól nem messze, szép angol park volt,…..
L.Nagykágya
-Nagykágya- a XIII. század végén a későbbi Nagykágya kialakult. A lakosság
főfoglalkozása már akkor is a szőlőtermesztés lehetett.
L . pdf, 424.6k - Adatbank
-Néhai gr. Pongrácz Vilmos özvegye, baráti Huszár Gábriella csillag-keresztes
hölgy birtoka.
- Összterület 1590 hold. (Azon kívül Hontban 2200 hold.) A bihari birtokból
kerti és beltelek 62 hold, szántóföld 850, kaszáló 160, legelő 150, erdő 189, szőlő 60,
nádas 108, használhatatlan 11 hold. A gazdasági és üzemrendszer 5 éves forda.
Magtermelés 90 holdon: lóhere, luczerna, bükköny. Lóállomány 62 drb félvér,
szarvasmarha 160 drb. siementhali és magyar faj s ezen kivül külön bivalycsorda kkb.
60 drb. Az erdészeti üzem 40 éves forda, termékek: szerszám és tüzifa. Szőlőfajok:
bakator, rajnai és olasz rizling, mézesfehér, erdei és oporto. Gyümölcsfa-iskola,
melyből évenként kb. 40,000 nemes csemete kerül eladásra. Gyümölcs és szilva
évenként 10-15 vaggon kerül a piaczra. A munkaerőt helyben és a vidéken szerzi.
Napszámárakférfiaknál 100-200 fillér, nőknél 60-120 fillér.
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- Nevezetes gyümölcstermelést űz a nagy-kágyai uradalom.
L.Borovszky:Bihar.
- 1851-ben Fényes Elek írta a településről:
Kóly, Bihar vármegyében, hegytetőn…..Határa 3100 hold, ... A rétek közt van
egy régi várnak maradványa, melly a mostani lakósoktól Zólyom várának nevezetik.
-A 20. század elején özv. gr. Pongrácz Vilmosnénak volt itt nagyobb birtoka és
szép kastélya. A kastélytól nem messze, a szép angol park volt.
L.Wikipedia
-….kágyai szőlő és bor:Szőlőműveléséről 1414-ből származó írás ad hírt. 1599ben Kiskágyán 16,Nagykágyán 11 s a környéken 34 szőlősgazda fizet dézsmát. Az
1873-as bécsi Világkiállításon gróf Pongrácz Ödön bora érdemérmet nyer. Itt észlelik
1884 augusztus 14-én az első filoxéra támadást. Itt alapítja meg Nagy Gábor „Az
Érmelléki Első Szőlőoltvány telepet”Szőlőjében sok a Delaware direkt termő, .de
termel Mézesfehéret, Rizlinget, Muskotályt és Kadarkát. Borai eljutnak NagyMagyarország minden tájára.
L. Csávossy
- Az 1692-es összeíráskor jó minőségű bort állapitottak meg Nagykágyán.
L.Rozgics
-.Összefüggő egyedi pincesora a Rózsáson van.
L.Kéri -Kántor .
-Híres régi borpincéiről Újsor,Báródomb,Kutyászug,Kosárzug,Medvezug 60
pincével,
L.CsávossyHatárnevei-1864-:
-„…részínt lapályos, részínt pedig igen szép ’s jeles bort termő szőlő hegye van,
van erdeje is. A’ lapály földelnevezései: Nagy sziget, , Mólnári, Bokor szíget,Tőlyös,
A’ szőlő hegye dülők elnevezései: Bükk vőlgy, Nagy cserhegy, Kis cserhegy, Kis
rózsa Nagy rózsa hegy,Kis írtás óldal , erdőből irtották. Gunár hegy ez előtt 40 évvel
liba legelő lévén, Lődörtó, — mellette lévő nagy tóról neveztetett így, Padűr -teknős
üregüségéről neveztetett el. Sinai dülő, — igy neveztetett mivel Sinainak van azon
dülöbe leg nagyobb darab szőlője. Az erdő neve Anikoros.”
L. Pesty
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- A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy
éremmel lett kitüntetve: Tisza Kálmán, N.-Kágya, kitűnő fehér bakaiboráért.
L.Borászati 1885 november
-A magánbirtokosok által létesitett amerikai szőlőtelepek közül kiemelendő1886-, a Kiss Alberté N. Kágyán,
L.Borászati 1888 február
Szölöojtványok
Nemes-Kadarka, Erdei,Piros-Bakor Kövidinka, Araidon, Alecan busé, OlaszRizling,Rajnai-Rizling,Madlen, Chass
piros és fehér (gyöngyszőlő), Juhfark,
stb,gyökeres, fás, szokvány minőség külömböző alanyokon és fajtisztán.
Árjegyzékek.Cím. Érmellék Első szőlőoltvány telep Nagy Gábor Nagy-Kágya
Bihar megye
L.Köztelek 1900 február 21

Kiskágya
-Közbirtokossági majorsági földeken települt.
-Az 1692-es összeíráskor jó minőségű bort állapitottak meg Kiskágyán.
L.Rozgics
-Kis Kágya község mintegy 900 holdból áll, melyből 1180 hold vagy is 1440
kapás jó minőségű bakatort termő szőlő hegy, a határt az úgynevezett Ér folyam
hasítja keresztül.
-Szőlőhegyi dűlői:Nagy és Kis rozsa dűlő,Koldus hegy –a legalpáribb bort
termi,Kenesei dűlő,Darvai dűlő,Bagoly dűlő,Ormos dűlő ---Szántóföldek,rétek
,legelők:Templom dűlő, Nyírfás dűlő, Hosszú dűlő.
L. Pesty
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-Kóly 1920 előtt önálló település volt, 1920 után egyesült Kis- és Nagykágyával
Kágya néven.
-Dűlői-1864-:Törzsökös- erdő volt, ma legelő,Berek-leginkább szántó,
Nagyvásár-szántó, rétes, és nádas.. Kivvásár , Szőkés , Gyílkossziget , Sebesér .
Nagysziget Rét közt eső legnagyobb tér, szántó,’s kaszálló föld, Csókás, Fűzfás
Hosszú- szántó s kaszáló föld,Vársziget , Határsziget, Cseresznyéshát- itt
Debrecenből leginkább,és vidékekről cseresznye vásárlók jöttek, minthogyidejében itt
a’ hegyen nagy mennyiségű cseresznye szokott teremni, itt esik a’ Cseresznye vásár,
Lapos.- jó füvet terem, Kóji völgy-irtás erdő lévén hajdan kiirtatott szántó
földnek.,Erdőkert- hajdan nagy erdő volt itt, több élők emlékezetére kiirtatott szántó
földnek, Holdmező- e néven esmertetik mindég, Nagyhegy Érfolyam- ez legnagyobb
területű,és legrégibb szőlő hegy,Szántó, ’s Kaszáló rét-.
L. Pesty
- Az 1692-es összeíráskor jó minőségű bort állapitottak meg Kolyon.
L.Rozgics
Élősövény eladás
- korona tövis-krisztus tövis vagy tüskés lepényfa.
Szőlőűltető szabályos lenyomással 12 cm széles és 40-60 cm mély gödröt ás
gyümölcsafa,szőlő telepítésre.
Nagyérem és elsőrendű díszoklevél Nagyszombatban ,Nagyváradon 1891-ben
ezüst érem és oklevél,1896-ban nagyezüst érem és díszoklevél, ,Kassán ezüst érem és
díszoklevél.Az ezredévi kiállításon Budapesten kiálítási nagyérem és oklevél,
Balaton- Füreden elismerő oklevél.
Megrendelhető szőlőojtvány –telep Nagykágya u.p. Székelyhíd.
L.Köztelek 1899 április 8
Szölőojtványok
Erdei, Piros Bakor, Kövidinka, Aramon, Alécambusé, Olasz- Rizling, RajnaiRizling, Madlen, Chass, piros és fehér (gyöngyszőlő) Juhfark stb. stb. gyökeres, fás,
szokvány minőség külömböző alanyokon fajtisztán.

Árjegyzék ingyen ás bérmentve.
Ezen katalógus megszerzése még azoknak is érdekében áll, kik idei
szükségleteiket már fedezték, vagy ezidő szerint rendelni szándékuk nincsen. —
Tartalmazza az összes szőlőfajok leírását, termőképességét, metszését, egyéb
művelését s más gyakorlati tennivalók a Élökerítés (Élősövény) Gleditschia
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(koronatövis, krisztustövis vagy tüskéslepényfa) valamennyi sővénynővény között
legelső. Gyorsan fejlődik, nem csemetézik,mint akác, orgona stb. Sűrü, izmos 15-25
cm. ágos töviseivel ember és bármi állatnak ellentáll. Főelőnye, hogy agyag, homok,
meszes, köves, szikes stb. talajban kitűnően díszlik.
Szőlők, kertek, legelők, udvarok, majorok, temetők stb. körülkerítéséhez
felülmúlhatatlan, lególcsóbb, örökös sövényt képez. Ezer darab csemete ára 6 frt,
elegendő 200 méterre. Minden rendeléshez rajzokkal ellátott nyomtatott ültetési és
kezelési utasitás mellékeltetik.
Magvak, friss szedés, csiraképes 100 kiló ---rt, 5O kiló 16 frt, 10 kiló 4 frt 20
kr. Ismertető árjegyzík ingyen és bérmentve.
Czim: .Érmelléki Első Szőlőóltvány-telep.
Nagy Gábor, Nagy-Kágya Bihar megye
L. Köztelek 1900 márczius 17
Eladó „ Szőllős kertek királynője „ nemes vessző ojtásra,50 cm hosszban
bemérve ……Megrendelhető legkissebb mennyiségben is Gróf Pongrácz István
szőlőgazdaságából. Kágya Bihar megye.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
Cseresznye, körte és kajszin baraczk pálinka.
Saját termésű, kis üstön főtt, semmiféle cognac vagy likőrök által felül nem
múlható,valódiságáért és kitűnő zamatjáért nagyváradi orsz. kertészeti kiállításon ezüst
éremmel és díszoklevéllel kitüntetve. ára, szabályszerű mennyiségben egy liter 1
forint. Minták bármelyikből 50 kr. levélbélyegbeni beküldése után küldetnek.
Czim: NAGY GABOR Nagy-Kágy a (Biharmegye).
L.Borászati 1885 január

Kiskereki.
- Botoskert,Öreghegy, 70 pincével.
- 1461-ben már adatokvannak a szőlő művelésről.
- 1570-ben Asszonyvására,Olaszi és a Kiskereki határban már 45
szőlősgazdának 24 hold szőlője van.
- a régi szőlőkben főleg direkt termő szőlők voltak, kevés Bakator, Erdei, és
Szlankamenkával
L .Csávossy
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- a község hajdani helyét ma Régi teleknek vagy Belső teleknek nevezik
-” Ez a’ dűlő kender répa ,burgonya termelésre elkülönítve a többitől
használtatik.”
Határrészei 1851: Farkaszug, Kisdaru-Nagydaru, Perjés, Lepedős,
Tölgyfasziget,
Hosszúsziget,
Samusziget,
Völgyes,
Duttyán,
Kiskerekerdő,Nagykerek-erdő, Bételek, Varsaszeg-puszta, Horgas, Borz, Kenderföld, Móka,
Nagyhalom, Kesjerét, Paragi, Paprét, Mogyorós, Szélfenék, Szartó, Szipagy, Miklai,
egreskert, Kendereskert, Kis-szik, Kishalom, Öreghegy, Posa, Újhegy, Rozsamajos,
Erdő.
L. Érkeserű Honlap
- Helynevei-1864-ben:Német temető,Kis halom,Nagy halom,Vár domb,
Mogyorós, Pap rét, Parrag, Borcz, Nagy és Kiskerek erdő- szántó, kaszáló, Duttyányok
apró szigetek, Farkas sziget, Daru sziget, Tölgy fa sziget, Völgyes, Varsaszeg-kaszáló,
halfogókat (varsákat-), készítettek területén, Sívó dűlő-a határ legrosszabb része szíkes. Szőlőhegyei: Öreghegy, Újhegy dézsmamentes szőlők.
L. Pesty
- A kereki uradalomhoz 1589-ben a következő helységek tartoztak: Bedes,
Furta, Konyár, Pályi, Latabár falvak.
L. Wikipedia
- A hagyomány szerint az ősi falu a Kér folyó által alkotott szigeten (később
Telek-nek nevezett kenderes-kertben) telepedett meg, innen a név: Kis-kerek-i.
L.a falu honlapján
- Van igen jó szántófölde, szőlőhegye, sok szénája s nádja, és 23 3/8 urbéri
telke. Birja gr. Stubenberg, s a székelyhidi urad. tartozik.
L..Fényes
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Szántás az 1900-as években.↑

Farkas-zug, Perjés, Lepedős, Tölgyfasziget, Hosszúsziget, Samusziget, Völgyes,
Duttyán, Bételek – állítólag egykoron itt állt a falu is –, Varsaszeg-puszta, Horgas,
Borz, Kenderföld, Mogyorós, Szélfenék, Öreghegy, Posa és sok-sok, embernek való,
„ember szelídítette” határrész,…… L.a falu honlapja
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Boruzs Lajos
L. EMGE
Kisnyégerfalva
-A faluban egy vizimalom is létezett. A malom éjjel-nappal őrölt, jöttek
gabonával az emberek a környékbeli falvakból, de még a mócvidékről is: búzát,
tengerit, zabot őröltek. A malom a Köröstárkány felé vezető úton volt, a vizet a
Fekete-Körösből kapta. Sok munka volt a malomárokkal, a víz vezetésével. Kint két
vízi meghajtású kereke volt a malomnak, melyek bent az épületben két „száraz”
kereket hajtottak: az egyiket búzának, a másikat tengerinek, és még volt két
szíjáttételes meghajtású malomkő, melyek búzát és tengerit daráltak málénak, valamint
darát a jószágoknak. /1944-től a nyégerfalvi malomban dolgoztak és laktak.
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A malom
L.Bihar m.Kisnyégerfalva
Határnevei-1864-: Vízköz rét, Kert alya, Melegvíz, Pisztrangos, Veres mező,
Dinnyésföld-Pepenyiste, Alsó mező, Nyárfás, Rekettyés tér.
L. Pesty
- Urb. szántó 48, rét 48, legelő 32; majorság 164 hold, folyóvize a Fekete-Körös.
F. u. a váradi görög püspök.
L.Fényes
Kisősi
-1415-ben Őssi-Ewusy határában volt kétszáz királyi hold szántó,kaszáló 100
embervágó rét, és egy háromkerekű malom a Körösön
-1695-ben gabona és bor vámot fizet.
L .Nagykakucs
Kisürögd-

nagyváradi nagyprépost kastélya
-Ürögd, Árpád-kori település.

-1851-ben Fényes Elek írta a településről:

- derék urasági lakházzal és gyümölcskerttel. Határa 2539
hold, mellyből urb. szántó 771, rét 350, legelő 225, urasági szántó 150, rét 30, erdő
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1013 hold. Földe agyagos s jól megtermi a kétszerest, zabot és tengerit. Birja a váradi
deák nagy prépost.
L.Fényes
Kisszántó.

Híres a Dobozy kastély
- amely egy díszes park közepében van.
-Kisszántó, régi neve Szántó Árpád-kori település.
L. Wikipedia

báró Königswarter Herman uradalma.
- Ide tartozik Kis- és Nagy-Szántó, N.-Kereki és Gyapju. Összterület 7200 hold.
(ezenkivül Békésben 7000 hold). A bihari uradalomban kert és beltelek 50, szántóföld
5470, kaszáló 460, legelő 480, erdő 340, szőlő 10, nádas 50 és használhatatlan 150.
Magtermelés: lóhere 300 holdon. Különleges termelési ágak, dohány 100 holdon, len
200 holdon. Nagyszabásu angol telivér lótenyésztés, továbbá félvér és lipiczai. Első
rendű verseny-istálló. Lóállomány: 165; szarvasmarha: 700, ezek közül az igások
egyrésze magyar, a tehenészet és növendékmarhák bonyhádi és siementhali
keresztezések; juh 3700 hazai fésüs; sertés 2000 kondor. Tejgazdaság is van, honnan
Nagy-Váradon 1800 hlt. értékesítenek. Az erdő nagyrészt tölgyes, kevés fenyves és
fűzes. A szőlő uj telepítés. Gazdasági ipar: malom egy kőre és egy hengerre.
L. Borovszky Bihar.
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Kisszántói versenyló.
-….az uraságnak csinos épületeivel s kertével és egy olajgyárral, melly most
nem asztali, hanem lámpa olajat készít. Határa 1581 hold, mellyből contractualis
szántó 415 3/4 rét 180 3/4 h., majorsági szántó 412 h. 736 négyszögöl, rét és legelő
206 h. 876 négyszögöl. Földe fekete porhanyós és első osztálybeli. Birja: Lányi Imre.
L.Fényes

Kisszántói versenyló istálló.
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Kis-szántói ménes -1903
Tulajdonosa: Báró Königswarter Hermann
A ménes helye: Kis-Szantó, Bihar megye.
A birtokból a ménes czéljaira 21 k. h. terület áll rendelkezésre.

Alapitotta jelenlegi tulajdonosa 1894-ben.
A ménesben az utóbbi években alábbi angol telivér mének fedeztek: 1899. évi
Derby nyertese Pardon (Morgan—Petroleuse), Chulalongkorn (Dunure—
Paraibl),azonban egyes kanczák részint magán, részint állami telivér ménekhez is
küldetnekfedeztetés végett.
Állomány 12 drb. angol telivér anyakancza, névszerint a következők 1. Aranyka
Doncaster- v. Kalandor—Ara), 2. Ophelia (Doncaster—Olivette), 3. Toncsi (Edgár—
telivér- Tótleány), 4. Komámasszony (St. Serf—Toughtless), 5. Ármány II. (Purdé—
Árvalány), kanczái. 6. Cashoo (Buccaneer—Cashdown), 7. Primula (Primás II.—
Fasterling), 8. Adornment (Beau Brummel—Rhoda), 9. Petrel (Peter—Electric light),
10. MailüfterI (Morgan— Beauty II.), 11. Miss Jeannie (Puritán—Gift), 12. Gay
Ágnes (Culloden—Black Ágnes).
Az éves csikók évente John Reeves nyilvános trainernek adatnak át idomítás
végett.
L.Podmaniczky
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
-Kis-Szántó, Bihar vármegyében, kies rónaságon, …………, az uraságnak
csinos épületeivel
-s kertével és egy olajgyárral, melly most nem asztali, hanem lámpa olajat
készit. Határa 1581 hold, ...
L.Fényes
Helynevei -1864-ben: Sziget dűlő, Temető dűlő ,Cseresznyefa dűlő, Erdő dűlő.
L. Pesty
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bertalan Károly
L. EMGE
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Körösgégény

Zichy kastély kerttel,térségi jelentőségű
L.T.K.A

- Zichy-kastély: A falu déli végén áll gróf Zichy Domokos veszprémi püspök
1860-ban épített kúriája, amelyet 1904-ben gróf Zichy Ödön vadászkastéllyá
alakíttatott át historizáló stílusban .
L .Wikipedia

Körösjánosfalva
A Belényes környéki magyar falvak mindegyikének volt piacra hordott háziipari
vagy más terméke. Közülük Jánoshalmát a zöldségtermesztésről ismerték. Nemcsak
Belényes lakossága, hanem a hegyvidéki románok is igényt tartottak a jánoshalmi
zöldségre.
L.MNL.II.k
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Számunkra egy nagyon jó magyarázattal bíró térkép a faluról.

Körösjánosfalva a Fekete-Körös völgyének bal oldalán fekszik. Ősidőktől fogva
négy magyar nemzetségé (az Oláhé, a Kádáré, a Csapóé és a Borsié) volt. 1715-ig
rajtuk kívül nem laktak mások a faluban. Mára a Csapó és a Borsi nemzetség kihalt,
földjeiket betelepülő magyar családok örökölték.
A fenti térképen megtaláljuk a faluban termelt növényeket felsorolva.
Kiss Károly
A Fekete-Körös az Erdélyi-középhegységből siet az Alföld felé. Völgyében a
magyarok már a 10–11. században megtelepedtek. A hatalmas tölgy- és bükkerdők
vadkincse csalhatta őket erre a vidékre. A falvak egy része évszázadokon át vadakkal
és bőrökkel adózott urának. Természetesen az erdők fáját is felhasználták. Nemcsak
házaikat építették belőle, hanem a fa adott alapanyagot a különféle mesterségekhez is.
A magyar faiparos parasztok láttákel az Alföld jó részét kádár- és kerékgyártó
termékekkel, szekerekkel, favillákkal és jármokkal. Az itt lakók méheket is
tenyésztettek az erdőrengetegben. Az erdők nyugatra, az Alföld felé mocsarakban
vesztek el. Ebben a környezetben főként sertést (előbb szalontait, majd
mangalicát) tartottak a síkvidéki gazdálkodáshoz szokott magyarok. Ám az évszázadok
során megváltozott a környezet. Az erdők pusztulásával lehanyatlott a faipar, a
mocsarak kiszárításával pedig megszűnt a sertéstartás. Az erdőirtásokon azonban
gyarapodtak a legelők. Így egyre jelentősebbé vált a szarvasmarha-tenyésztés. A
földművelés ezen a tájon is csak úgy tudott terjeszkedni, ha felszántották a réteket. A
legelők fogyatkozásával a marhák száma is csökkent, már inkább csak igás állatnak
tartották és termesztett takarmányon nevelték őket. Ekkor a magyarság már
jórészt földműveléssel teremtette elő a kenyerét. A ház körüli kertekben sok
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gyümölcsöt és zöldségfélét (pl. dinnyét, zöldpaprikát) termesztettek. A gyümölcsöt
aszalással tartósították, vagy pálinkát és lekvárt főztek belőle.

A hegyvidéki falvakat a középkorban gyakran kerítéssel vették körül,
hogy megvédjék a kevéske szántóföldet a faluban szabadon csatangoló
jószágoktól. A településen átvezető legfontosabb útra a falu két végén kaput
építettek.Legtöbbször sövényből fonták. Minden tavasszal a vetés ideje előtt
megjavítgatták. Egész évben kapugondozó tartotta rendben. A kapu nyitásátzárását a gyerekekre bízták. A kaput tartó oszlopok még azután is évtizedekig
álltak, amikor a kapunak már nem volt szerepe.

L.Völgyekbe telepedett magyarság Ritka kép amely megörökíti, a szövegekben sokszor emlitett kapuk állítását,
s amelyekkel védte a faluközösség a faluban kóricáló állatoktól a határt.
Kiss Károly
Kőrőskisjenő
- Árpád-kori település
-Itt született 1925. január 7-én Bagdi Sándor magyar író.
-Jósa Piroska (1934-) orvos és helytörténetíró 1964-1974 között e körzetben
körorvos volt.
-Olosz Lajos (Ágya, Arad megye, 1891. - †Marosvásárhely, 1977.) költő, a két
világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja, az egyetemes magyar
irodalom avantgárd vonulatának költője a világtól elvonulva élt Kisjenőn
szolgabíróként, majd ügyvédként.
-Itt született 1954. december 17-én Stanik István újságíró, szerkesztő, politikus.
L.Wikipedia
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-1580-ban bordézsmát fizet
-1722-ben szőlőt művelnek
L .Nagykakucs
←köröskisjenői szűr.

Körösszeg

-a középkorban Szent Katalin Asszonyfalva a neve.

- A Csáky család Zsigmond királytól kapta a körösszegi uradalmat.
- 1793-ban 12 forintért árendába vette a körösszegi és a kenézi halászó vizeket.
- A körösszegi lakosokkal csak úgy kötöttek szerződést a kenézi puszta téli
legeltetéséről, hogy kikötötték: idegenek marháit nem fogadhatják be, ha pedig mégis
megtennék, minden idegen állat után egy Rft bírságpénzt fizetnek
L.Papp Klára
-A középkorban Szent Katalin Asszonyfalvának, várát pedig Katalinvárnak is
nevezték.
L.Wikipedia
- a várban istállók ,búzaraktár és malom is volt…..
- A váruradalomhoz tartozó falvakat 1396-ban sorolták fel először.
Hozzátartozott Köröszszeg mezőváros, továbbá a következő falvak: Cséfa, Pankota,
Tamási, Vásári, Besenyő, Berek Böszörmény, Nagy Böszörmény, Tölgykereke,
Darvas, Károly, Szent Katalinasszonyfalva, Ivánd. 1421-ben a felsoroltak mellett még
szerepel Új Tóti, Ó Tóti, Komádi, Ó Esz, Új Ész, Kenéz, Körmösd, Félegyház, Méhes,
Szent Iván, Apáti, Orosztelek, Vásárhely, Tobol, Homrok és Bélsok.
L.Körösszeg vár
- A dinnyét 1700 katasztrális holdon művelik s különösen a gróf Csáky
uradalom Körösszegen jár elől a jó példával.
- Körösszegen 52 holdon termelnek mákot.
L.Borovszky Bihar
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Köröstarján
-1851-ben Fényes Elek írta a településről: Bihar vármegyében, szép rónaságon,
.., csinos urasági épületek. Határa 4000 hold, ... Földesura Beöthy Sándor volt udvari
tanácsos.
L. Wikipedia
A Község határán feküsznek az ugy nevezett Cserepesí, Mindszenti és
Bessenyői puszták, ez utólsón vólt a Johannita rendnek Klastroma, .a Füzfásba...,
szintén nyomai vannak egy másik klastromnak is .
Malom Zug ,Bernát Zug, Bokros ,Rózsás ,Nagy rét, Körözs Mellyék Nagy erdö
– Kis erdö,Temetö dülö, Fláka ,Korhán domb, Bagoly ér- Malom csatorna – /:mellyen
a 8 Kövü vizi malomra a viz megyen:/..............
L .Pesty
Köröstárkány
- Tárkány feltehetőleg 1000-1050 óta létezik. Alapítói minden bizonnyal
székelygyepűőrök voltak.
L. Wikipedia
- „…határja rész szerént térséges, rész szerént hegyes, vőlgyes, agyagos,
gabonát középszerűen terem, erdeje, szőleje van; piatza Belényesen.
L. Vályi
-Scolari András püspök levelében is találkozunk vele, mint magyar
községgel, 1422-ben. 1478-ban már szőlőművelésről is találtak feljegyzéseket.
- a váradi püspökség nagy földterületeket birtokolt a Fekete-Körös völgyi
települések határaiban
- Jelenleg a falu lakosai a bevételeik nagy részét a kertészkedésből szerzik. A
belényesi piacon híresek a tárkányi termékek, de nem csak ide adnak el, sokan
Nagyváradra, de még akár Kolozsvárra is elviszik áruikat.
- Köröstárkány határában egykor malomköveket fejtettek, és innen szállították
a fazekasok által használt mázolóköveket is.
L. Wikipedia
-A vízpartot elhagyva a veteményeskerteknek és gabonaföldeknek helyet adó
síkvidék az egykori ártér biztosít termőföldet a vidéken lakóknak. A valamikori
gátakat a falu emberei építették,3-4 család összefogva ,ki-ki a saját földje végébe
tölgyfaoszlopok ,karók közé font fűzfavesszökkel erősítve meg a partokat.
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-A sikság mögött ……gyümölcsösök és valamikori szőlőhegyek emelkednek a
falvak házai felett.
-1770-ben a belényesi szőlők egy részét is megvették.
-1778-ban egy községi határozat alapján –aki bort mér ,cégérül az ablakban
kancsót vagy palackot tartson in natura vagy festve-.
-a vidéken közmondásos volt a tárkányi ember szorgalma,munkbírása
Dűlő nevek: Bírta rit, Mátyás rit, Gad rit,Hajdú rit,Irtás,Mocsár,Nádas, Horgas
hegy,Meleg oldal, Szalakos, Ispánok földje, Új hegy., Káposztás kert, Körtvélyes,
Dinnyés kert, Fekete földek, Palásság rít, Bika rít,
L.Gábor Ferenc
- A magyar e vidéken külön disznófajt tenyésztett – szalontai disznót.
- A méhtenyésztés majdnem olyan fontos volt, mint a disznótenyésztés

←Köröstárkány,
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gazdasági épület.

←Köröstárkányi csürkapu 2014
-„…..ők látták el az Alföld jó részét kádár- és kerékgyártó – munkákkal.
-A Fekete-Körös völgyén az erdők pusztulásával eleinte a legelők
nagyobbodtak, s a marhatenyésztés nagymértékben kifejlődött, később azonban e
földek eke alá kerültek, s a marhatenyésztés ismét hanyatlott.
-A ló újabb eredetű háziállat e vidéken. Tenyésztése az Alföldről indult befelé, s
most a Körös mentén lépésről lépésre haladt felfelé.
- A földművelés igen ősi foglalkozása a Fekete-Körös völgyi magyarságnak
-A vetések között legfontosabb: tengeri, búza, zab, kétszeres, burgonya, rozs,
lóhere, bükköny.
-A kertekben nemcsak gyümölcsöt, konyhakerti növényeket, hanem kendert,
lucernát stb. is termelnek. A bortermelés kizárólag magyar foglalkozás volt mindig, s
ma is az.
- „…a Fekete-Körös völgyének a Boros név , mely kereken kétszáz családot
számlál. Nevét a szőlőtermeléstől vette. A nép ősi foglalkozásait tüntetik fel a Halász,
Madarász nemzetségnevek. A régi iparágakat a Kádár, Fazekas, Kovács, Varga,
Molnár, Szabó, Köteles nemzetségek nevei”
L .Györffy István.
Köröstárkányban a farámás cséplőgépe, amelyet a Belényes melletti Mézesről
vett, aztán az Arad megyei Soborsinban vásárolta meg az önjáró gőzgépet, és
tehervonattal szállíttatta a belényesi állomásra.
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A farámás cséplőgép és a gőzgép.(fent)

A szérű a falu határában, Tatárfalva felé volt, aratás után megkezdték a cséplést,
és majd egy hónapig tartott. Antal András csépelt Köröstárkányban és a közeli román
falvakban is. A cséplés helye a faluszéli nagyobb területeken, a szérűkön volt. Mielőtt
hozzáláttak volna, a gazdák sorjába, osztagokba rakták a búzát. A cséplőgépet egy
végtelenített, hosszú szíj segítségével hajtotta a gőzgép. Ezt a masinát állandóan fűteni
kellett, ezért munka közben olyan forróságot árasztott, hogy alig lehetett mellette
megmaradni .
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A faluban több cséplőgép is dolgozott.Volt a Magyar Állami Gépgyár, Budapest
felirattal , egy VI-os cséplőgépen és egy III-as, kisebb cséplőgépen és egy Fordson
típusu is.
L.Biharország -Miklós János

Köröstárkányi felülcsapos vizimalom.

Kövesd

Zichy kastély

- Kövesd Árpád-kori település…..
-„A 19. század elején birtokosai a gróf Batthyányak voltak, a 20. század elején
pedig gróf Zichy Jenő volt itt a nagyobb birtokos, aki az ide tartozó Magaslakon szép
kastélyt is épített. „
L .Wikipedia
-1869-ben 91 hold szőlője volt:
L .Csávossy
Kövesegyház
-1851-ben határa 416 hold.
L.Fényes
- Az 1692-es összeíráskor jó minőségű bort állapitottak meg Kővesegyházán.
L.Rozgics
153

Középes
1438-ban a kusalyi Jakcsok birtoka volt, a 18. század második felétől birtokosai
voltak: a Nemes, Erdődy, Szunyogh, Baranyi és Bernáth családok, később Amant
János, majd Liebich János, Rauchlechner János, a Csehy és a Reményi család, azután a
magyar földhitelintézet, az egyesült magyarhoni üveggyárak részvény társaság, a 20.
század elején pedig gróf Zichy Jenő volt birtokosa….,
a 20. század elején pedig gróf Zichy Jenővolt birtokosa, akinek itt emeletes
vadászkastélya is volt,
L.Wikipedia
Kügypuszta sokszor csak Kügy
-Árpád-kori település.
-1474: Vay: A falu északi részében pomerium(gyümölcsös) van
L . pdf, 303.1k - Adatbank
-1941-ben a gazdakör elnöke Kenéz András.
L.Erdélyi 1941-42
Madarász
A település nevét az egykori királyi madarászokról kaphatta.
L.Wikipedia
A püspöki tizedjegyzékben már a XIII. században szerepel. A XV. században
nemesi birtok, melynek 1482-ben a Macskásyak a földesurai.
A mult század elején a Klobusiczky család volt itt a birtokos, most
pedig Markovits Antal, valamint Sternthál Adolf, a kinek itt csinos urilaka is van.
Sternthal Adolf birtoka.
Összterület 1700 katasztrális hold, (azonkívül Arad-megyében ugyanennyi). A
bihari birtokból kert és beltelek 16, szántó 1000, kaszáló 400, legelő 275 és szőlő 9. A
gazdasági és üzemrendszer váltó. A birtokon czukorrépát is termelnek. Ló és
szarvasmarha magyar faj. Sertés bakonyi. Szőlőfajok bakator és erdélyi. .
L.Borovszky Bihar
Határa 2544 hold, mellyből szántó 888, rét 888, legelő 712, erdő 56. Urbériség
672, majorság 772 hold. Földe nagy részben szikes és vízállásos; határát a Korhany és
Kákás ér futják végig. Birja Klobusiczky János.
L.Fényes
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1526 után egy malmot említenek.
L .Kánya Endre.
- A település évszázadokon át híres volt fazekas mestereiről is
L.Wikipedia
- pálinkaház.
Határa kiterjed 3510 2/8 holdra, mellyből urb. szántó 735, rét 381, majorsági
szántó 231, rét 179, szőlő 19, erdő 1721, bokros 157, völgyek 23, utak és temetők 58
hold. Határa hegyes levén, földe részint sárga agyagos, részint fekete vagy kavicsos, de
épen nem terméketlen, sőt minden gabonát megterem, csakhogy tengeri legtöbb
termesztetik; gyümölcse elég. Két patakja közül az egyik 2 malmot hajt. Birja: Korda
János.
L.Fényes
Magyarkéc
-a kéczi uradalom gr. Károlyi Györgyé- XVIII.szd.
L.Borovszky Bihar
-A Károlyiaknak a mult század elején híres
pálinkafőzőjük volt itt. Az uradalmi tiszti lakás nagyon régi
épület és van itt még, állítólag a Rákóczy-korból, egy kb. 500
négyszögöl kiterjedésű pincze is
-„…régi helynevei: Malomhely, Vajdakert és Csókáj …”
-A községhez tartoznak Fancsal, Gyugyori és Cserépszin puszták is.
L.Borovszky Bihar
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kulcsár Dezső
L. EMGE

Magyarremete
A faluban egy 1642-ből származó, felújított vízimalom működik.
Van egy 400évesnél idősebb tölgy.
“……meljen több Kís vízi malmok vannak…”
“….Csonka és Csomorka hegyeken bir szőllökkel,..”
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„Község Kiterjedése 2699 hold, melyböl 680 hold erdö a’ többi szánto és
Kaszalló és Szöllö, az erdö az Belenyesi GCath: Püspökségi Uradalomhoz tartozo.”
– „..a’ Község határa el osztatik 9 dülöre, u:m: Sugjárto, Lobda Kismezö,
Dragmán,Csonka fűzes, Csomorka, Barájok, Rákos, mely leg szebb rét, Kis erdö hát és
Dínnyes Kert nevek allatt azomban a’ Dínnyes Kertben nem dínnye, hanem kender
termesztetík, a Község bővelkedík mínden féle gyümöltsel,…..”
L. Pesty
← Magyarremetei hambár.,

- rónás helyen.Urb. szántó 432, rét 237, majorsági erdő 1200 hold. Földe trágya
után jól terem; pataka és sok gyümölcse van. F. u. a váradi görög püspök
L.Magyarország geográfiai szótára.
Marciháza
- 1341-ben Marciházi nemes királyi ember birtoka.
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
-.” …….Birja a Thurzó nemzetség, mellynek itt szép laka s tágas kertje
van. Határa mintegy 3000 holdnyi, s mindent jól megterem.”
L .Wikipedia
Világhy Nándor birtoka.
Ide tartozik Pánt puszta is. Összterület 1336 katasztrális hold. Ebből kert és
beltelek 6 katasztrális hold, a többinek a fele szántó, másik fele pedig kaszáló és
legelő. Szabad váltórendszer 25% évi trágyázással. Heremagtermelés 100 m. holdon.
Lótenyésztés Furioso, 8 anyakancza ésszaporulata. Magyar marhatenyésztés, állomány
190 darab. Fehér mangalicza sertés-tenyésztés: 100 anyakocza és szaporulata. A
munkásokat helyben és a bihari hegyek közül szerzi.
L.Borovszky Bihar.
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Margitta

A gróf Csáky család által, a 18. században épített kastély.

-Csáky-kastély: Legrégibb földesurai a Csákyak voltak, kiktől a mölki apátság
vette meg. Van itt még a Csákyak idejéből egy emeletes kastély, mely a XVIII. század
közepén épült, ezt szintén az apátság vette meg.
L.Margitta lakossága
-„….1370-ben Lackfi Miklós megerősítette Nagy Lajostól kapott
vásárszabadalmát, aminek alapján évente 6 országos vásárt és hetenként 2 hetivásárt
(szerdán és pénteken) tartott . Margittát jó fekvése, kiváló közlekedési lehetőségei és
nem utolsó sorban vásártartási joga korán kiemelte a Berettyó-völgy többi települése
közül és mezővárossá formálta . Nagy malmáról is híres volt. 1454 után az itt kialakult
uradalom (Margittat uradalom, Csáky család) központja lett ; már a középkorban is
bizonyos városias külsővel rendelkezett”
L. Fragmenta
- 1602-ben a határban szőlő vanés 2 malomis (két és egy kerekűek) Ebben az
időben
a
faluban
temelnek,búzát,árpát,zabot.
Teheneket,ökröket,lovakat
sertéseket,juhokat és aprójószágot is tartanak.Méheik vannak.Szénát termő rétjük is
van. Vásár: háromszor évente.
L.Urbárium leltárból.-1602-„….dombos, vőlgyes, agyagos, veres soványas földgye 3 nyomásbéli, búzát,
tengerit igen tsekélyen terem, erdeje ’s Berettyó vizén jó malma van, borral
bővelkedik, mellyet Máramaros, Szabolcs, és Szatmár Vármegyébe hordanak el.”
L. Vályi
1758-ban Parniczky Mihály és Cseh Sándor információiból(a
birtokjövedelmezőségéről tett jelentésük alapján) tudjuk, hogy a margitaí csapszéken
412, a szalárdin pedig 200 magyar forint jövedelme van a földesúr nak, a majorsági
szőlőkbő1600 kis cseber, a dézsmaborból pedig 829 kis cseber jot be"; bár ez utóbbit
egyedül a jó termésnek tulajdonítják
L.Papp Csáky
- Határa 8195 1/2 hold, mellyből urbéri szántó 498 3/4, kaszálló 166 3/4, 550 h.
legelő, és 1063 h. szőlő; majorsági szántó 1691 h., rét 728, erdő 1998 hold. Földe
kemény agyagos, s leginkább megtermi a rozsot, zabot, trágya után a buzát; fejér bora
sok és jó; rétjeit a Berettyó iszapolja, mellyen az uraságnak nagy malma van 4 kőre.
Ezenkivül 260 kézmüves van itt és 15 kereskedő. Országos vásárt 6-ot tart, u. m. jan
6., böjt közepén, apr. 24., jul. 13., sept. 14., és nov. 5-kén, mindenkor Szerda,
Csötörtök, és Péntek napokon. A két magyar hazában hires a böjtközi baromvásár.
Általjában a baromvásárok Szerdán és Csötörtökön, a kirakó-vásárok Pénteken
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tartatnak, s ugyan e napon a hetivásárok. Van itt továbbá sóház, gyógyszertár, sör- és
szeszgyár. F. u. gr. Csáky Sándor.
L.Magyarország geográfiai szótára
Az 1692-es összeíráskor jó minőségű bort állapitottak meg Margittán
L.Rozgics
-Margitta (gr. Kornis Mihály): „A kőre való malomnak esztendőnként való fele
jövedelme az uraságnak, mindazonáltal - régi szokás szerint - annyit szabadván az
udvar szükségére átöltetni valamennyi tetszik." Fényes Elek ugyanakkor 1851-ben
Margitta Berettyón lévő nagy vízimalmát a kőre járónak vélelmezt.;
L.Takács Péter Őrlő
- A mölki apátság uradalma.
Ide tartozik Papfalva is. Összterület 11,000 katasztrális hold. Ebből Margittán
kert és beltelek, utak, udvarok 121 m. hold, szántó 2202 1/2, kaszáló 933 1/2, legelő
290 1/2, erdő 1948 1/2, szőlő 40, gyümölcsös 17 hold; a gazdasági és üzemrendszer
váltó. Az uradalom kb. 500 m. hold területen lóherét és fűmagot termel. Lótenyésztés
vegyes faj, a marhatenyésztés siementhalira terjed ki, a tenyészállatok száma 35, az
egész állományé 600, ezek közül hizlalás alatt áll 80; juhtenyésztés 2000 első rendű
fésüs, sertéstenyésztés 1000 mangalicza. Van tejgazdaság is, honnan naponként kb.
100 liter kerül eladásra. Erdészeti üzem 40 és 80 éves forda, termékek tüzifa és műfa.
Szőlőfajok: rajnai rizling, tramini, zierpfandler és erdei fehér. A gyümölcsösből
évenként 100 mm. baraczk kerül eladásra. Van gőz- és turbinás malom is 3 hengerre és
4 kőre; ezenkívül téglaégetés kb. félmillió drb évi termeléssel. A munkaerőt helyben,
vidéken és Turócz-megyéből szerzik..
-Simmenthali tenyésztés van a mölki apátság uradalmában Margittán
L .Borovszky:Bihar
-1766-ban a margittai Nagy hegyen és a Mondra hegyen 540 vonás forintra
becsülték az új szőlőket, s 58 forintra a „palántát”.
- Margittán a Kálvária hegyen lévő új szőlőt 252 rénes forintra értékelték,
ugyanakkor a hegyen lévő régi szőlőben 200 forintnyi kárt állapítottak meg.
- Margittán a Kálvária hegyen egy új borház, a Rózsa oldalon szüretelő-ház és a
Pusztai nevű fogadóház épült fel.
- A margittai nagyerdőt a svájceráj teheneinek legeltetésére használták,….
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- A XIX.század elején különösen a központjukat Margittán tartó Csákyak
körmösdi gulyáját dicsérték az utazók, ami azt igazolja, hogy állattartásukban is ekkor
következett be a döntő fordulat
L.Papp Klára
-Borászatát híressé, a melki apátság bencés papjai tették. Szőlői: Rajnairiesling, Tramini, Bakator, Zőldszilváni, Furmint, Erdei.fehér
-Szőlőhegyei:Kálvária,Nap hegy és a Rózsa.
-B i h a r-megye, Margitta községe, Érmellék borvidéke. Készlet 1500 akó ó,
4000 akó 1874-ki. A borvásároni részvétre a melki apátság, Aleman M., Kollár M. és
Horváth J. részéről 5000 akó fehér borral számithatni, Programmot kérünk. Horváth J.,
jegyző.
L.Borászati 1875 február

A mőlki uradalom présháza
-margittai állattenyésztése: Híresek ,juhai elsőrendű fésűs juhok, sertés
állománya mangalica,
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Szarvnélküli fésüs kos,mölki uradalom↑
-margitta növénytermesztése:Fontos az 500 holdon termelt lóhere és fűmag
L. Borovszky: Bihar.
-margittai szőlő és bor Borászatát híressé, a melki apátság bencés papjai tették
.akik a szőlőjüket a Kálvária hegyen alakították ki, mintegy 50 hold területen,ahol
komoly pincészetet is létesítettek.. Szőlőfajtáik: Rajnai-riesling, Tramini, Bakator,
Zőldszilváni, Furmint, Erdei. Az új telepítések 1989 előtt, összesen 37 ha szőlőt tettek
ki. a következő fajtákkal: Chasselas Doré, Furmint, Erdei, Bakator, Olasz rizling,
Fehér leányka, Sauvignon és Szerémi zöld.
-Szőlőhegyei: Kálvária,Nap hegy és a Rózsa. A margittai borok asztali
borok,könnyű,üdítő,vagy savanykás,jó zamatú” beszélgető” borok Margitta régi
szőlői kb. 140 ha körül voltak. Már a múlt században híres pezsgőt készítettek
Margittán. ,1885 előtt.
L. Csávossy.
- Az 1850-es évek második felében
Margittán.

kísérletileg pezsgőt is készítenek pl.
L.Csávossy Gy

- H. J. urnak, Margittán. Szövetkezetet akarnak-e önök vagy pinczeegyletet ? —
Szövetkezetre nézve van egy alapszabályminta lapunk mult évi 14-ik számában,
melyet az orsz. magy. gazdasági egyesület dolgozott ki. — Ha pinczeegyletet akarnak:
akkor tessék a kolozsvári pinczeegylet igazgatóságához fordulni és készséggel küldik
meg az ottani alapszabályokat.
L.Borászati 1880 február
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Határnevei-1864-:Tuga- juhnak való legelő, Gögos dűlő, Nádaskut dűlő, Suthátkét völgy közti dombos szántóföld,Bába halom: dombos szántóföld,Hosszúaszóhosszú, aszványos kaszáló, Bika homlok: tüskés, üreges dombóldal,Bokrócz
kút:,Aligálló: süppedékes út,Csádé: aljas vizes, hajdan nádas kaszáló Orhát-erdő,
Csipdő: szántó föld, kaszáló és legelő,Zsombor: zsombékos kaszáló ,Rózsaoldal:
bakatoros hegyoldal.-szőlős,,Kontyhegy..
L. Pesty

Margittai Sándor malom.↑

EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS.
Ezüstéremmel kitüntetett kiállító a mölki apátság margittai uradalma.
L.Köztelek 1896 november 7
-Az Ér és a Berettyó völgy legkeletibb városa Margita, amely marhavásárairól
országszerte ismert.
L.Bujdosó
Az első népszámlálásból kitűnik, hogy a lakosság legnagyobb százaléka
mezőgazdasággal foglalkozott, vagyis Margitta ekkor még rurális településnek
számított. A margittai határban lévő agyag jó minősége lehetővé tette, hogy
kialakuljon a településen a fazekasipar, amire XVIII. századtól vannak adataink. A
csizmadiaipar is virágzott a településen a XVIII. század végén: 1783- július 30-án 91
csizmadiát tartottak számon Margittán. A XIX. század második felében a mölki
apátság cserép- és téglagyárat létesít a helységben, és a férfilakosság egy része itt nyert
foglalkozást. Ezen kívül 1900-ban a városban 27 fazekasmester tartottak nyilván. A
lakosság legnagyobb része ekkor is mezőgazdasággal foglalkozott.
L.Bánházi
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A mölki apátság „margittai" gazdasága, az ezredévi kiállításon.
Ez a kiállítás nem nagy, de annál érdekesebb, mert a gazdaság múltját és jelenét,
az alagcsövezés előtti és utáni időben mutatja be írásban és képben.
A biharmegyei„margittai" gazdaság talaja kötött agyag, mely a bő forrásvizek s
magasra emelkedő altalajviz folytán túlnedvességben szenved, sőt a mélyebb helyeken
mocsaras s talaj vadvizes volt olyannyira, hogy a földek jelentékeny része üzembe
sem volt vehető. Az elmocsarasodott s savanyu füvet termő rétek, alig adtak egy kis
használható takarmányt, a szántóföldek pedig nehezen s rosszul munkáihatók, igen
bizonytalan termésüek voltak; a gazdaság nemcsak hogy jövedelmet nem adott, de
maga magát is alig volt képes fentartani.Kalászosoknál egyebet jóformán nem termett
s ezek is minimális terméseket adtak. Ez volt a gazdaság képe a 80-as években.
Jelenlegi képe már egészen más. Az uradalom mostani igazgatójának
Hirschmann Konrádnak legelső dolga volt, egy alagcső gyárat, (mely azóta tégla s
czementgyárra alakult át) felállítani, s a gazdaságot alagcsövezni.
A földek most már mind alagcsövezve vannak, a mocsaras, vadvizes helyek
teljesen eltűntek, helyüket édesfüvet termő rétek s szántóföldek foglalják el.
Hogy ezen munkálattal kapcsolatban, a fokozott trágyatermelés s talajmiveléssel
a földek termőképessége .mily óriási mérvben fokozódott, kitűnik következő
statisztikai adatokból: Hektáronkinti termés:
az alagcsövezés

alagcsövezés

előtt 6 évi átlagban

utáni 11-éves átlagban

hektóliterben
búza.....................11,68………………… 22,76
rozs…. ………….11,03………………… 19,14
őszi árpa……… 12,83………………… 22,19
zab………………12,83………………… 26,01
csöves tengeri….29,67………………… 70,06
hűvelyesek …….. 6,40…………………. 10,80
L.Köztelek 1896 november 14

- Prima mangalica egy és féléves fajkanok kaphatók Kalászosi gazdaság Mann
Ilonánál Margita.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
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-1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Lajos.
L.Erdélyi 1941-42
Mácsapuszta
-Mácsapuszta, Mácsa Árpád-kori település. Püspöki, káptalani birtok.
L.Wikipedia
- Földe mind vetésre, mind marha- és juhtartásra igen jó. Birja a váradi deák
püspök.
L.Fényes
-1941-ben a gazdakör elnöke Szentes György ref. lelkész.
L.Erdélyi 1941-42
Mezőbaj
- A település határában fekvő Tatárfája nevű dülőről a hagyomány azt tartja,
hogy a tatárjárás idejében a tatárok táborhelye volt azon a helyen
L .Wikipedia
Mezőbikács
- Bikács Árpád-kori település.
-1941-ben a gazdakör elnöke Betucker Ferenc.
L.Erdélyi 1941-42
Mezőszabolcs
- Mezőszabolcs (Szabolcs) Árpád-kori település.
- Neve már a tatárjárás előtt mint a Csanád nemzetségből származó Tamás
comes birtoka szerepelt.
1308-ban p. Zabolch a Csanád nemzetségből származó Telegdiek birtoka és a
telegdi uradalom része volt.
- Mezőszabolcshoz tartozot Kis-Hodos puszta is, mely szintén Telegdy birtok
volt és neve 1503-ban a család részére kiállított uj adománylevélbe is belekerült.
L.Wikipedia
-1941-ben a gazdakör elnöke Malajes Gyula.
L.Erdélyi 1941-42
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Mezőtelegd

Telegdy kastély

-1848-ban épült,….. Borovszky: "Most Telegdi József országgyűlési.
képviselőnek van itt nagyobb birtoka és két szép kastélya: egy emeletes és egy
földszintes. A tulajdonos érdekes és gazdag könyvtárában számos nagybecsű régi mű
található, úgyszintén megvan itt a legrégibb országgyűlési naplók ritka teljességű
gyűjteménye. A kastélyhoz szép park tartozik."
L. Bihar vármegye községei - Borovszky -Telegd

-1529-ben Ilosvay István pap, malmot és gyümölcsöskertet hoz létre a faluban.
L.Molnár
- több csinos uri lakházzal,ű……….. Határa 4800 hold, s annak nagy részét
hires bort termő szőlőhegye foglalja el; szántófölde 1600 hold, fekete agyag v. homok
kavicsos, a minthogy a Körös itt sok kavicsos haszontalan térséget csinált, lakosai sok
cserépedényt készitnek; Urb. telek csak 3 2/ volna. Birják: Haller és Kornis grófok, b.
Dessewffy, Miskolczy, Fráter, Sulyok, Haraszty. Várady, Szlávy, b. Rudnyánszky,
Jakabfy, Lászlóffy, Karácsonyi.
L.Fényes

Telegdy kastély↑

-A 13. század elején környékén itt élt a székelyekegyik csoportja. Innen
költöztek a későbbi Udvarhelyszék területére, ahol őket telegdi székelyeknek, a széket
kezdetben Telegdiszéknek, Székelyudvarhelyet pedig Telegdnek hívták-„…..gazdagon
ellátott ferences-kolostort építettek benne .”
L .Transindex
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A 16. századelején mezőváros és uradalom központja volt.
1870-ben megépült a vasút és ezzel föllendült az állat- és terménykereskedelem.
L. Wikipedia
- „…határja kitsiny, 2 nyomásbéli, hegyes, vőlgyes földgye hol homokos, hol
fekete, gabonát keveset terem, erdeje nints, szőleje középszerű, lakosai között számos
fazekasok vagynak, és úgy élnek, hogy edénnyeiket lehordván Békés, Csanád, és
Csongrád Vármegyékbe, ott gabonáért feltserélik; piatzok Váradon.”
L. Vályi
-a mohácsi vész után itt a papnak szántófóföldjei,rétjei és szőlői vannak
valamint az „István pap molma”és egy gyümölcsöse.
-1476-ban említenek szőlőt.
L. Kánya Endre
-1580-ban bordézsmát fizetnek és szérüskertet állítottak fel
-az Ebédleső szőlőben 1798-ban egy 3 kapás szőlőt vesz a ref.egyházközösség
a lelkésznek.
-Szőlőhegyek dűlőinek nevei:Ebédleső (előbb Leső),Belső Hegy Pénzes dombra
futó része,Nyíres tető,Leső alja, Tó hegy,Pénzes tető stb.
L. Kánya Endre
-Telegdy József mezőtelegdi bírtokos 1883-ban Mezötelegden.
gróf Telegdy József uradalma.
Összterület 10,000 m. hold, ebből kert és beltelek 80, szántó 3600, kaszáló 300,
legelő 1000, szőlő 2, a többi erdő. A birtokon szabad gazdálkodás folyik. Magtermelés
kb. 300 holdon, lóhere, bükköny és repcze. Lótenyésztés lipiczai állomány 64,
szarvasmarha 220, tiszta pintzgaui és ilyen keresztezés, sertés 600, fehér szőrű
mangalicza. Van tejgazdaság is, honnan naponként kb. 50 liter kerül eladásra.
Erdészeti üzem a cserzésre alapított vágásoknál 20 éves forda, a többieknél 60 éves,
termékek talp-, tüzi- és szerszámfa. Van szeszgyár is 5 hektoliter napi termelésre.
Gőzeke-szántás és villamos világítás. A munkaerőt helyben és vidéken szerzik……..
- Nevezetes gyümölcstermelést űz a mezőtelegdi uradalom és Thormann Vilmos
mezőtelegdi gyümölcsöse.
L. Borovszky Bihar.
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-telegdí szőlő és bor: Egykori szőlőtermeléséről Fényes Elek tudósít Határa
4800 hold, s annak egy részét híres bort termő szőlője foglalja el. A kollektivizálás
idején 200 ha szőlőt dolgoztak meg.
L. Csávossy
-Határnevei-1864-:Györgyi
rét(irtás),Mocsár
dűlő,Malom
dűlő-két
vízimalommal,Mogyorós rét,Alsó mező dűlő,Domb aljai dűlő,Pap rét dűlő-papi
birtok,Gombás gaz –sok gombát terem,Almás gaz –sok vadalmával,Motoláz dűlőkaszáló, Piroska rét, Medes dűlő. Tagosított falú.
L .Pesty
-Itt telepedik le Zathureczky Gedeon (1817–1873) aki a Wesselényi-birtokok
híres mezőgazdászának, Kelemen Benjáminnak a lányát, Polixénát vette nőül, így
közvetlenül Kelemen Benjámin felügyelete alatt mélyíthette tovább gazdasági
ismereteit.Mivel Mezőtelegden telepedett le, átvette anyja őseinek birtokait.
- A Mezőtelegden élő Zathureczky Gedeon már 1852-ben szeszt készít,
mégpedig elég jó üzleti érzékkel: akkor, mikor a partiumi szeszfőzők mind ráfizetéssel
dolgoztak, Gedeon 32 000 icce 35 fokos szeszével 3 hónap főzés után 1100 forint
tiszta jövedelmet szerzett, amelyet új birtokok vásárlásábafektetett be .
L.Szőcsné
Mező-telegdi ménes -1903.
Tulajdonos : Telegdi József.
A méneshelye: Mező-Telegd, Biharmegye.
A mező-telegdi uradalom nagy-majori és vayréti gazdaságaiban van elhelyezve.
Terület: 3000 k. hold.
Alapitotta 1891-ben jelenlegi tulajdonosa.
Az anyakanczák használati lovakul szolgálnak. A ménes régebben is fennállott,
de csupán 1891. óta követik benne a lipizai tenyésztési irányt. Eleinte Pluto és Favory
lipizai fajtájú állami mének a helybeli fedeztetési állomásról, 1899-től néhány évig
Pluto-Ancona szintén ugyanily fajtájú bérmén használtatott, mig ezidőszerint ismét a
fedeztetési állomás lipizai ménjei vétetnek igénybe.
Állomány 26 drb. lipizai és ily keresztezésü anyakancza. Az egész lóállomány
65 drb. körül ingadozik. Tavaszi elletés.
Tenyésztési irány: Közép nagyságú, erős csontozata, könnyű, jó mozgású kitartó
kocsilovak nevelése. A ménes nyáron át legelőn jár.Értékesités: 4 éves korban hámba
idomíttatnak, előzőleg azonban, a mennyiben szükséges, lovagoltatnak is.
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Betanított állapotban mint kész kocsilovak adatnak el.
L.Podmaniczky
-Mille Géza (Magyarmacskás, 1887. máj. 14. – Győr, 1959. szept.
20.): mezőgazdász. A magyaróvári gazdasági ak. elvégzése után a mezőtelegdi
gazdaság vezetője lett.
L.Magyar Életrajzi Lexikon.
-Pinzgaui tenyésztéssel Telegdy Józsefnél Mező-Telegden találkozunk.
L.Borovszky Bihar
- Hordógyár létesítése Mezőtelegd községben -1942L.M.O.L.
Mezőtelki
-1526 után a faluban egy malmot említenek.
L. Kánya Endre
-1580-ban bordézsmát fizetnek
L .Nagykakucs
-Jelentős gyümölcstermesztő hely ,leginkább szilvát termelve.
-1858-ban tagosítják földjeiket.
L. Kánya Endre
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke id. Sós Lajos vagy Toth.
L .EMGE
Méhelő
-1355-ben tűnik fel mint a püspökség méhészkedésre használt birtoka.
-Méhelő püspöki birtok volt, ahol egykor a püspöki egyházmegye területén
behajtott méhtizedet gyüjtötték össze.
L. pdf, 327.8k - Adatbank
Micske

Baranyi kúria

-Gruden borospince cseppkövekkel, ide gyűjtötték a Sólyomkő-i uradalom
nyugati területeinek dézsmáját.
L.Micske épitett és természeti örökségei -internet
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-Az úrbérrendezéskor a szőlőösszeírás szerint az Érmellék-Berettyó vidék
szerepe erősödött, ezt jelzi Micske(697kapás) területtel.
L. Kántor Anita
-„….régi helynevei közül több érdekes, említésre méltó helynevet is
feljegyeztek: Szászkuta, Szódob, Iruszló, Gardo és Zsádonta nevű dűlők nevei
maradtak fenn.
L.Wikpedia
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Jákó Ödön
L. EMGE
Itt avatták fel Micskén a Berettyó völgyének első tájházát.

Monospetri a kastélyt Bogáthy Pál építtette 1802-ben.
-Petri Árpád-kori település. Nevét az oklevelek már 1215-ben említették egy
perrel kapcsolatban, amikor a Zala megyei sókereskedők Petri falubeli Varou-nál
lopott ökröt találtak, és a királyné vámosai magukra vállalták a kereskedők ügyét. A
bíró Angelus, a szolnoki curialis comes, a poroszló Rogerus volt. Varou-t a bíró a
poroszlóval Váradra küldte, de ellenfelei nem jelentek meg.
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
Mónos-petri, Bihar vármegyében. ……..Derék uri lakház és kert. Vizei: a
Berettyó a Bisztrával egyesülve; Eger v. Posta patak; Pusztakut, Kis és Nagy
Nádaskut, Farkaskut, Büdöskut, és Halastó patakjai Klobusiczky Ágoston úr
udvarkertje északi keritésén kivül mind egygyé válva, ugyan azon kertet keresztül
futván, átvágva a nagy országuton, a helység keleti részén a Berettyóba ömlenek. Az
Eresztvény erdő völgyében fakad a Bodonos pataka bő vizével, végre a Köröskut
patak. A Berettyón van egy 3 kövű nagy malom. A mónospetri határon 3 várnak
nyomai látszanak: 1. az Ungoravár egy dombcsucson, most szántóföldképen
használtatik; 2. Földvár közel a Berettyóhoz a felső rétben, csaknem a földdel
egyenlővé porladva szemlélhető; 3. a Belsővár a reformatusok templomától nem
messze a Berettyó partján, 3 nagy sánczczal maig is fennáll, különféle gyümölcsfákkal
berakva. “
L.Wikipedia
-1941-ben a gazdakör elnöke Hajos János.
L.Erdélyi 1941-42
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-kb 100 pincével
L. Csávossy
Nagykakucs-Magyarkakucs
-1482-es határszemlében olvashatunk egy dominális épületről,tíz királyi holdnyi
makkoltatásra használt erdőről,tíz királyi holdnyi (1 királyi hold =896
négyszögöl)irtásra alkalmas területről,száz királyi holdnyi szántóról,hetven embervágó
kaszáló rétről,egy egykerekű malomról és legelőről.
-1580-ban öszi búza és tavaszi gabona-árpa- dézsmát fizet a falu./bordézsmát
nem fizet mert az általuk megművelt szőlő más falu határában van nyilvántartva
/Ebben az évben számítások szerint kb. 200 holdon termeltek kb 940 kalangya búzát./
-1580-ban szérüskertet tartanak nyílván.(itt gyűjtik és csépelik ki a dézsma
gabonát-Kakucson 126 kalangyával/
-1587-ben méhdézsmát is fizetnek.
-1599-ben a kakucsiak 5 szőlő parcellát műveltek ,amelyből kettő 0,5 holdas,3
egy-egy holdas .Összesen 4 holdon. Ebben a korban a szántógazdálkodás és
szőlőtermesztés a fő foglalkozási ágazatok a faluban.
-1687-ben,1688-ban ,1692-ben, 1694-ben,1695-ben ,1696-ban,1697-ben ,1698ban és 1699-ben gabona és bordézsmát fizetnek a falubeliek.
-1715-ben a vármegye írja”…van elégséges kaszáló és róla jó szénát lehet
begyűjteni ,ha az árvíz nem okoz gondokat….”
-1722-ben említenek egy malmot és 1759-ben már két malmot. Ugyanakkor
nyilvántartásban van 65 ökör,42 tehén,6 ló,106 sertés, és10 méhkas. Az úrbérből
kitűnik,hogy a jobbágyok évente 2 csirkét,1 tyúkot és 200 tojást szolgáltattak be.
-1712-bena családoknál 18 ökör,8 tehén,1 ló,11 sertés és egy méhkas van.
-1713-ban-18-12- 1-10 —
-1719-ben-17-18-14-11-1
-1722-ben-24-65-42-6-106-10
-1723-ban-15-14-14-2-10---1859 –ben irja Fényes Elek ” Magyar-Kakucs
legtermékenyebbek, gyümölcse sok”

földjei

e

vidéken

-a falu közösen használta a Csomoz nevű hegyílegelőt amely tíz falu határában
terült el.
-erdeje 8000 sertés makkoltatására elegendő, legelőin juhokat lehet tartani
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Határnevek: a hét dűlő neve:Kis-Mező,Alsó-Mező, Közbülső-Mező,Rozsos
kert, és Berze Patak. Összesen 1078 köböl nagyságban. Cserés kaszáló,
- Termeltek:búzát,árpát,zabot,napraforgót 1745-ben előszőr, gyümölcsöt(száraz
és friss), szőlőt,a kukoricát a 18. század körül kezdték termelni.
-1877-es dűlőnevek:Puczik, Cserésrét, Cserés, Nádas, Himlős, Körösös,
Rozsoskert, Belsőség.
-1894-ben a magyarkakucsi határ művelési ágankénti megoszlása: összterület
1471 hold,592 öl, ebből szántó 643 hold és 410 öl, 325 hold és 958 öl rét,397 hold 579
öl legelő, 9 hold és 123 öl kert. Háromfordulós rendszerben dolgoztak Kezd elterjedni
a vaseke, vetőgép, megjelennek a vasazott szekerek,aratásban a kasza
használataterjed,……
- Termelvények mennyiségének évenkénti alakulása :
búza kukorica zab árpa bor széna napraforgó friss és szárit. gyüm.
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-Kilencedet fizettek bárányból és gidóból,méhkas után,lenből és kenderből.
Kerti vetemények után nem kellett fizetni. Kétnyomásos rendszerben dolgozták a
földet.
L. Nagykakucs
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a Dobricsonyi
patakon,
valamikor
még
az
1970-es
években
két vízimalom működött , a falu felső vidékén a Dani malma, az alsó vidéken a patak
torkolatánál a Samuka malma.
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
Bihar vármegyében, a Sebes-Körös gyönyörű völgyében………..12 egész
uúrbéri telekkel. Határa e vidéken a legtermékenyebbek közé tartozik
-Magyarkakucs lakosai
földművelő
emberek
voltak
(gabonaféléket, búza, kukorica, burgonya, és kisháztáji zöldségeket termesztettek,
az 1900-as
évek elejétől
kevés
szőlőés
gyümölcstermesztéssel
is
foglalkoztak.) Állattenyésztésben a szarvasmarha szinte minden háznál megtalálható
volt. A környék vadontermő növénye a sóska, Körösréven ezért a kakucsiakat
"sóskásoknak" nevezték-Igazi látványosság az 1890 körül épült vertfalú ház a falu
központjában. Jelenleg Domján János tulajdona. Ugyanitt még a patkoló
kovácsműhely nyomai is láthatók.
L. Wikipedia
- Határa e vidéken a legtermékenyebbek közé tartozik.
L.Magyarország geográfiai szótára
-Határa következőleg elnevezett dűlőkből áll-1864- :”u: m: Belső telek dűlő –
Cserés – Nádas – Himlős – és Rozsoskert, – közlegelője Kőrőzsőknek
neveztetík,hajdan a’ rajta volt Kőrős fákról, mellyeknek jelen semmi nyomuk nem
látható, az egész legelő sík mező.”
Belső telek dűlő-kerítés által rekesztett szántó és kaszáló,Cserés dűlőszántó,kaszáló(valamikor cserjés) ,Nádas dűlő- vizenyős kaszáló,legelő,Himlős dűlő –
szántó ,kaszáló, Rozsos kert dűlő- jó rozsot termő szántó.
L .Pesty
Megjegyzés : a debreceni köböl egy köböl gabonával bevethető területet
jelentett,(egy köböl búza 0,95 mázsát nyomott,a búzára átszámított köblös föld
nagyjából egy holdnyi területnek felelt meg azaz 0,57 ha-nak).4-6 ökörrel
szántottak,…..
Kiss Károly
- Az ezredéves kiállításon millénimumi nagy érmet kapott . Liebner József,
földbirtokos, Kakucs. Nagybani termelés, kivitelképességért.
L.Köztelek 1896 december 5
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- 1941-ben a gazdakör elnöke Péter Viktor.
L.Erdélyi 1941-42
Nagykágya lásd Kágyánál
Nagykerpesd
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
Kerpest (Nagy-), Bihar vármegyében, ……… derék uri lakkal.
L. Wikipedia
Nagypapmező
Az egykor a Thelekdyek birtokában
századból való oklevelek is megemlékeztek.

levő

várkastélyáról

már

a

XVI.

-19. század elején még körülbelül 200 nemes család lakta a várost, melynek
állattenyésztése már a mult század elején európai hírű volt.
L.Wikipedia
Nagyszalonta
a törük pusztitás után csak a Toldi kastély marad meg.
- Itt született 1817. március 2-án Arany János költő;
- Itt született 1932. március 26-án Varga András mezőgazdasági szakíró.
- 1552-ben a község összesen 13 és fél pusztából állt.
-1606-ban Bocskai István erdélyi fejedelem a köleséri hajdúknak adományozta a
települést. A Bocskai István által letelepített 300 hajdú megalapítja Szalonta városát.
-1610-ben Báthori Gábor fejedelem a szalontai hajdúknak vámszedési jogot ad.
- „………..melynek állattenyésztése már a mult század elején európai hírű volt.”
- Nagyszalontához tartoztak egykor Barmód, Andacs, Cserepes, Kölesér és
Atyás puszták is. Ezek közül Atyás nevű pusztája már1401-ben szerepelt az
adóösszeírásokban,
valamint
Szalonta
határában
állt
egykor MezőPanasz és Vásári község is.
L.Wikipedia
- A Bocskai István által letelepített szabad hajdúk a 17. században a
gabonaféléket a tilalmas földeken termelték, a zöldségnövények parcelláit pedig az
eleinte szabad foglalású, csak a következő században szabályozottan osztott
nyilasokon alakították ki (Varga Gy. 1975b: 403, 421). Orosz István (1994b: 409) – a
hajdúvárosok dinnyéskertjeiről írva – azt is hangsúlyozta, hogy a gabonaféléken kívül
minden más szántóföldi növény számára csak a kaszált és legeltetett határrészeken
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jutott hely, ahol a „feltört gyepföldeket a vetemény megóvása végett el kellett
’kertelni’, hogy a legelő állatok ne károsítsák”. A legelő vagy kaszáló feltörése
azonban nem volt végleges: néhány év elteltével „a gyep más részét jelölték ki mezei
kertnek”.
L.Magyar Néprajz Kerti Növénytermesztés
-1771-ben és 1772-ben a királyhoz folyamodtak panaszaikkal. 1790-ben a
Felséges Hazához (országgyűlés) folyamodtak a nagyszalontai Hajdú Nemesek és
Lakosok. Az 1790—1. országgyűléshez beadott kérvényükben sérelmeik
elpanaszolása után egyetemlegesen megajánlják a hajdú községek Eszterházy
hercegnek a 100 ezer forint megtérítését és ő felsége a király uralkodásának védelmére
1000 lovas harcosnak kiállítását, ezen felül 1000 pozsonyi mérő búzának 4000
pozsonyi mérő zabnak kiszolgáltatását.
-1861. ápril 1-én a közgyűlés megállapítja, a legeltetési jogot ……E szerint
minden 6 vékás forgó föld után, valamint 3 hold szigeti földre egy számos marha
legeltetési jogát engedélyezik, ki-ki csak másfélannyi legeltetési jogot vásárolhat,mint
amennyivel birtoka után bir. Ezen a gyűlésen hajszálnyi pontossággal irják elő az
úrbéri törvények szerinti legeltetési jogot is, továbbá az idegen, de helybeli gazdáknál
lakó juhászok és kondások jogait, kötelességeit is meghatározzák. A legeltetési idő a
helybeliekre nézve a gyulai áldozócsütörtöki vásár, az idegenekre nézve pedig Szent
György napja.
-1846-ból egy nyilas szöllő, melyet maga munkáltat.
-Felemlitendőnek tartom még, hogy a község 1857-ben 6 hold földet ad az
iskoláknak, hogy azon fa-iskola létesitessék,s elhatározta, hogy a gyümölcs kertészet
megtanulása végett egy jobb növendék Pestre küldessék, kinek ellátásáról közadakozás
utján a város gondoskodik.
- A falunak gazdasági ismétlő iskolája van.
- 1895-ben –………– ásták meg a Sebes- és a Fekete-Köröst összekötő
csatornát, amely a keleti részeken elterülő lápokat tüntette el.
- Szarvasmarha és sertéstenyésztés volt fő foglalkozásuk, mint a mely
tenyésztésnek a legelő, a rét a mocsár és makkos erdő legjobban megfelelt .
-Tényleg mutatkozott is e téren ….fajjelleg kiválása a szalontai
szarvasmarhánál, a sertéstenyésztésben pedig határozottan nagy sikert értek el, mert
speciális sertésfaj alakult ki, a melyhez hasonló sehol a világon nem volt és a melynek
oly kitűnő tulajdonai voltak …… a borjú nagyságú, erős csontozatu, vörös szinü,
ösztövér hasú, ezáltal inkább hus, mint zsirképzésre hajló sertéseket s még a mult
század végén a bábolnai állami birtokon tenyésztették ezen fajjelleg utolsó korcs
ivadékait.

173

-Igy képzelhetjük tehát, hogy tanyai életet folytatva, többnyire állattenyésztést
űztek, a földmivelés a legszűkebb térre szorítkozott és csak saját szükségletükre
termeltek egy-egy darabka földön kétszeres (rozsos) búzát, tengerit, zabot, esetleg
kölest is, mint a mely a Szalontán létező több kásamalomban feldolgozást nyert.
Valószínűleg a török járás honosította meg a dinnyetermelést is, mert a dinnye —
különösen a görög dinnye nagy termelési cikk volt,……...
-Nagyszalonta város határait — mely ma 28000 katasztrális hold, már Rozvány
György is 22000 holdon felül álapítja meg, melyből Orosi 3000 kat. hold. Sziget —
még akkor vizjárta terület — csak ritkán volt bevethető és rétnek legelőnek szolgált; a
14000 kat. holdnyi forgó föld fele vetés alatt, fele pedig ugar — és mint ilyen
legelőnek hagyatott. Az ugar három szántást kapott. Ezen forgó földekben buza
termesztetett és pedig a hatvanas évek végéig, — a midőn először vetettek nagyobb
mérvben tiszta búzát, — leginkább a jó kétszeres búzát vetették, melynek nagy része
megőretvén kenyérnek süttetett meg és ugy értékesítették a nagyváradi piacon, hol az
1850-től kezdve a város élelmezésében nagy szerepet játszott, mint igen ízletes
táplálék és nagy kedveltségnek örvendett és a szalontaiaknak bő kereset forrást
juttatott, mert háziiparszerüleg dolgozhatták fel termeivényüket és fuvarozásával
mellékjövedelemhez jutottak.
-Épen ily jövedelem forrása volt a méhészet, mert mig a rétek virágot hoztak, a
méhek tudtak gyűjteni mézet és viaszkot……...
-E mellett szivesen foglalkoztak szőllőmüveléssel, sőt a filoxera pusztítása óta
az uj telepítés a legválogatottabb finom fajokkal történik. Gyümölcstermeléssel is
próbálkoztak,………………
-Ekkor történt, hogy a latinszertartásu püspökség Kölesér pusztáját, mely
Szalonta város alatt fekszik és mely szalontai bérlők kezén termő erejéből szintén
kifogyott, egy Vermes Mihály nevü gazda bérelte ki. Az első év tapasztalatain indulva
és meglátva az óriási kincset, mely a trágyadombok alakjában a szalontai udvarokon
hever, összeszövetkezelt az akkori szolgabiróval, hogy segítségére legyen egy
közegészségügyi indokokból kibocsátandó trágyakihordási rendelettel, saját igáival és
fuvarosokkal indult neki a szalontai Augias istállónak. Kicsinylő lenézéssel bámulták a
szalontaiakmint takarítja az uj ur a saját költségén az ő portájukat, pedig történelmi
mozzanatként kellett volna megörökíteni azt a jelenetet, mikor az első szekér trágya
kivitetett Szalontáról, mert már a legközelebbi év megmutatta, milyen kincset adtak
oda ingyen. Igaz, hogy megfizetett érte, a tanúság, — hogymilyen módon lehet a
kizsarolt földet ismét termőképessé tenni.
Ettől az időponttól kezdve a trágya a szalontai birtokosok udvarán megszűnt
diszleni, ellenben eleinte még értékként adás-vétel tárgyát, később ugyancsak minden
gazdának földjavitó eszközét képezte.
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- Ugyancsak Vermes Mihály alkotásaként említendő meg a szalontai gazda kör,
mely bár az 1888. évben részben politikai célzattal lett megteremtve, mégis alkalmat
adott a szalontai gazdáknak, hogy egymással ügyes-bajos dolgaikat megbeszéljék.
- Az orosi pusztát pedig tovább is az ősidők óta fennállott legeltetési rendszerrel
használja. Ez a legeltetési rendszer ugyanis abból áll, hogy tavasszal április ,hó
második felében kihajtották az összes szalontai marhákat és lovakat és ezeket egy
ménesben, egy gulya-, egy tehénés egy ökör-csordában — mely ménes és csordák
mindegyike felül haladja az ezer darabot, — addig mig eladásra hajtattak, vagy ősszel
beszorultak, együtt legeltették.
-A szalontai határon és a környezetben az uradalmi birtokon mindenütt a korral
haladó gazdák működnek és ezek után haladnak lassan a szalontai gazdák is, sok jót
átvettek már is rendszerükbe. Első sorban kell megemlítenem, hogy a lucerna és a
vörös lóhere termelést, a bükkönyt (bár sajnos inkább magnak) felvették
váltógazdaságukba. Bőven termelik a takarmányrépát is. Szalonta főbb termeivényei:
Buza, rozs, árpa, zab, tengeri, meg bükköny, lucerna és lóhere-mag, repce cukorrépa
seprőcirok, mák, dohány. Már a kis gazdák kezén is leginkább Sack-féle acél ekék és
Howard vas boronák vannak, a vetőgép, a legújabb rendszerű gabona-rosták és
osztályozók és takarmány előkészítő gépek általánosak és alig van kisgazda, ki lóval
nyomtatna. Gőzcséplő, több mint tizenöt dolgozik a szalontai határon. A nagyobb
birtokokon már gőzeke ontja az árokszerü barázdákat. A belvizszabályozás is sok
hasznavehetetlen földet változtat használhatóvá.
-Kezd a szövetkezeti eszme is meghonosodni, eltekintve a hitelszövetkezetektől,
van egy tejszövetkezet, egy cirokfeldolgozó szövetkezet és egy gőzeke szövetkezet.A
nagyüzemű gőzekét ugyan csak a nagyobb területen gazdálkodók használják és ezek
alakították a szövetkezetet is az 1905. évben, de már a mély müvelés előnyeinek
szemléltetésével is jó példával szolgálnak és nem lehetetlen, hogy ha a tagosítás valaha
testté válna, a nagyobb táblákon a kis birtokosok is hasznát vennék.
A cirok feldolgozó szövetkezet (létesült 1902-ben) a saját termésű cirok szakálát
dolgozza fel seprővé, egy fél million seprőt termel évenként, melyet Európa minden
országában, Ázsiában és Afrikában értékesít és ….szívesen vásárolná a kisgazdák
termeivényeit is — sőt propagálja termelését …….
A tejszövetkezet többnyire kisgazdák hasznára létesíttetett 1904-ben a Gazdakör
kezdeményezéséből,
,……… kedvezményes állami kölcsönt közvetitett a
kisgazdáknak tehenek vásárlására; kitűnő vajkészitményét már az egész országban
elsőrangúnak ösmertetve, kelendővé tette.
Mindenesetre elérte eddig azt, hogy behozta a jövedelmezőbb nyugati marhát a
kisgazda kezére, mely jövedelem rászorította az igényesebb szarvasmarha belterjesebb
tenyésztésére, ezáltal több jövedelmet, több trágyát és nagyobbmérvü
takarmánytermelést eredményez.
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De van alkalma jövedelem forrását máskép is szaporítani, ha az asszony nem
restel baromfi tenyésztéssel foglalkozni, pedig ugyancsak ráér arra, a mióta a kender és
len termelés téljesen megszűnt a határon és vele a házi szövés, mert egy tiz év előtt
létesített baromfi kiviteli vállalat jól értékesiti a gondosan tenyésztett szárnyasokat.
Ugyancsak a gazdakör kezdeményezéséből van Szalontának egy
mintagazdasággal egybekötött önálló gazdasági iskólája, melyben az elemi oktatást
végzett fiu és leánynövendékek még két évig iskolakötelezettek, ez volna hivatva a
kisgazdákat az előre haladottabb gazdálkodás ismereteibe bevezetni, azonkívül itt
tartanak rövid kéthónapos tanfolyamokat háziipar, seprő-, kosár- és kefe-kötés
oktatására. A város 20 kat. hold földet bocsátott rendelkezésére, igen szép
iskolaépületet, tanítói lakot és gazdasági
L.Móczár

-Kemény testvérek, Nagyszalonta, 1890. A Romániában ma is működő gyár
nagy exportforgalmat bonyolított le. Híres volt hízott liba- és kacsakiviteléről.
Hizlaldával, feldolgozó üzemmel és hűtőházzal rendelkezett.
L.Az élelmiszeripar
- Hazánkban azonban már többen ismerhetik és gyakorolhatják a fás-szemzést,
minthogy az már régebben is ismeretes lehetett nálunk. Én magam is még 1852-ben
tanultam azt akkoriban Szalontán lakó honfitársamtól, Balogh Imrétől, aki a
gyümölcsészeti szenvedélyéről széles körben ismeretes volt azon a vidéken.
L.Bereczki Máté I.
- Nagyon jó dinnye terem Szalontán.
-A disznók sehol sem járnak olyan nagy haszonnal, mint a Szalonta körüli
erdőkben. Itt ugyanis nagy berkeket járnak körbe, amelyek makkban igen gazdagok,
ezért disznóhizlalásra nagyon alkalmasak. Nem tévedek, ha azt, amit különböző
megyékből más városokról mondanak, én a megyénk három mezővárosáról vagy
városáról mondom.:
Várad embernek.
Debreczen Ökernek.
Szalonta Sertésnek
Ez azt jelenti: Várad az embernek borral szolgál, Debrecen a marháknak
abrakkal, Szalonta a disznóknak makkal.
L.Bél
-Mikor egy emberöltővel ezelőtt (1855-ben) Arany János mint nagykörösi tanár,
nyári szünidejét élvezend, felment Hanvára, hogy barátját és koszorús társát, Tompa
Mihályt, meglátogassa: akkor a „Virágregék” jeles költője, mint Arany maga
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humorosan megirta Szalontán lakó süvének: „rosz viczczét mutogatván, csufolt a
szalontai disznóval (így és így, onnan kerülnek a hires disznók stb) és szenvedtem a
pátriáért, 40 mértföldnyire tőle, egymagam a barkaó országban . . . .” S a költő,
védelmére kelve a disznójáért gúnyolt pátriának, eltőnödik ezen sertés hajdani
fénykorán és nehéz sóhajjal kiált fel: „régi dicsőségünk, de amely késik az éji
homályban!”. . . .
-A szalontai vörös sertés (tájnyelven: gicza, siska) valóban egyike volt régi
dicsőségünk tényezőinek, mely, hogy végkép el nem tünt az éji homályban, és melyet,
hogy ma még nem kell a teljesen kiveszett ásatag-állatok közé soroznunk: egy
előrelátó hazafinak, Tisza
Lászlónak köszönhetjük, ki ezen, általa különös
előszeretettel ápolt sertés-válfajtát - épúgy mint gróf Tankerville a skót partok tejfehér
tulokját - a végenyészettől áldozatok árán mentette meg…….
-Nagy volt hajdan ezen sertés birodalma, ahonnan kiszoritották a megváltozott
közgazdasági viszonyok,” az„ujdonságok, a divat, melynek mi gazdák is hódolunk, s
ezek mellett még a helytelen tenyészeljárás is. A bihari őserdők egészséges
makktermésén ropogóssá megért sertéshús, amiből azt a szépen pirosló
czigánypecsenyét sütötték: helyet adott a zsírral benőtt, lágybélésü Milos-disznónak, a
melegházi divatos angol sertésnek, és ha valamire ráillik az a sokat hangoztatott
szólásmód: „Tempora mutantur. . . .”, - a szalontai vörös sertés az, mely ezen szavak
döntı igazságáról a legmeggyőzőbb bizonyitékot szolgáltathatná.
-A tenyésztők mindannyian - kivétel nélkül - gondtalanul hódoltak az új
iránynak, és éppen nem vették észre, hogy teljesen, de teljesen kipusztul azon sertés,
mely a folyton hullámzó árconjuncturák változása esetén a zavarban lévő gazdának
még mentőeszközül szolgálhatott volna. Eltünt a piaczról a gicza, egészen
észrevétlenül, úgy, hogy e század hetedik tizedében, ahonnét nevét vette: Szalonta
környékén sem volt már található. Helylyel-közzel felhasználták ugyan még
tenyésztési czélokra, így többek között Kenyeres János Nagy-Szalontán, ki Juricskay
biharmegyei örvéndi birtokostól vett 40 drb vörös kant és azokat a folytonos
beltenyésztés következtében elfajult fekete mangaliczáira alkalmazta, hogy általuk az
utóbbiak testnagyságát visszaállítsa s azoknak fecskehasát eltüntesse. Ezen czélból
fekete nyájának legszebb anyáit kiválasztotta s azokra a szalontai vörös kanokat
rábocsátotta; a származott
sötétbarna-szinü koczamalaczok elejét újból
kiszemeltetvén, ezekre ismét a gicza következett, - és csak az ezen másodszori
búgatásból eredt utódok, melyeken a szalontai vére már kétszer érvényesült,
párosíttattak megint a fekete kanokkal. Ezen „fajtát-átalakitó keresztezés”-ből
származott a feltünő testnagysága folytán nagy hírnek örvendett „Kenyeres-törzs”.
-Kenyeres a kanokat használat után kiheréltette és felhízlalta. A Juricskay által
tenyésztett ezen 40 drb gicza volt övéi közt az utolsó, mely a piaczról a hentes kése alá
került, és szeszélyes játékából a sorsnak éppen Szalonta - a gicza bölcsője - lett majdan
annak sírja is.
L.Rónai
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-Nagyszalontai gazdakör küldöttei a gazda kongresszusra:Kertmegi Sándor
Csete Mihály, Fónagy Imre, ifj. Fónagy István; N. Szatmári István, Balogh János, B.
Bereczki Imre, Balogh József, Balogh Mihály, Kálmándi Mihály, ifj. Kálmándi
Mihály, Kiss János, Víg Sándor, Pénzes Sándor, Pénzes Ferencz, ifj. Molnár Ferencz,
Balogh László.
L. Köztelek 1896 szeptember 2
- Határa elég nagy ugyan, de még is a szomszéd uraságoktól bérlenek pusztákat
és földeket, mert saját határuk a népességhez kicsiny. Ezt a Kölesér futván keresztül, a
sertéseknek alkalmas turkáló helyet készít, a valóban szemügye a lakosoknak a
sertéstenyésztésre van forditva, a minthogy a szalontai nyulánk, konyafülű vörös
sertések országszerte ismeretesek. E mellett sok szarvasmarhát tartanak, s ezzel,
sertéssel, juhval, mézzel kereskednek; fuvaroznak szőlős kertjeikben csekély bor,
ellenben mezőségeiken híres görög dinnye termesztetik. Nagy országos vásárt tart.
Birtokosa: h. Eszterházy, de a város régente hajdui szabadsággal élvén, földjeit mindig
szabad adás vevés mellett örökös szerződésnél fogva birta és birja. Hajdu korának
emlékét most is egy fenálló csonka torony falai tartják fel.
L.Fényes
-Angol telivér mén (Idol II.) 9 éves, aranysárga, gyönyörű külsejű, beltenyésztés
kikerülése végett a Tattersallban olcsón eladó. Értekezhetni a Tattersall irodájával,
vagy levélileg tulajdonos Lovassy Ferencz úrral, Nagy-Szalontán.
L.Köztelek 1869 november 11
Birtok haszonbérlet.
Biharmegye a nagyszalontai állomástól 5 kilométer . távolságra, 286 hold (1200
□ ölével számítva) szántó, kaszáló és legelöböl álló birtok, cserepes gazdasági
épületekkel, dohánytermeléssel, ujonan készült pajtával, 8—10 évre haszonbérbe
kiadó, vagy örökáron eladó Értekezni lehet CSETE MIHÁLY tulajdonossal, NagySzalontán. (Széles-utcza.)
L.Köztelek 1896 szeptember 30
-nagyszalontai gróf Horváth-Toldy család kastélya

- Lovassy Ferencz uradalma;
-ide tartozik még Fekete-Bátor, N.-Bajom és O.Szt.-Miklós. Összterület 6200 m.
hold. Ebből kert és beltelek 35, szántó 5700, legelő 460, erdő 26 és szőlő 4. A birtokon
szabad gazdálkodás folyik. Magtermelés vöröshere, repcze és gomborka. Czukorrépa
125 holdon. Állattenyésztés csak a saját szükségletére. A munkaerőt a környékből.
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Belényes vidékéről, a czukorrépához pedig Nyitra-megyéből szerzi. Napszámárak
férfiaknál 80-180 fillér, nőknél 60-120 fillér.
L .Borovszky Bihar.

Szalontai nagyvásár-városi internet-Szalontai vörös sertés- „...Columella római író említést tesz a
szalontai...sertésről...”1840 kőröl kialakul az egységes külsejű magyar fajtájú
szalontai mangalica. L .Kútvölgyi Mihály- Tóth Péter: Megőrzött ízek. 2003
-A Maros,a Tisza és a Körös mentén tenyésztett fajta.
Nagy termetű,már az egyévessertések 132 cm hosszúságot, 82-85 cm
magasságot, és 130-150 cm mellkasbőségetelérnek.A választott malacok súlya
átlagban 14 kg.,a kifejlett állatok súlya 180-200 kg. Kissé megnyúlt,,erős csontú, fülei
nagy előre fityegőek, háta kissé felhajtott,mellkasa mély és kissé dongás,,lábai erősek
és hosszúak, Az állat testét vöröses göndör szőr borítja..testén gyakran láthatok
kopasz foltok.
-Gyenge szaporodású, és lassan fejlődő fajta. Jó tulajdonsága,hogy jól hízik, és
edzett..A kisjenői szőke mangalica korán kiszorította. Utolsó tiszta szalontai sertés
tenyészetet Kisbéren 1878-ban hozták létre 2 kannal és 13 kocával,amelyet angol
kanokkal kereszteztek húsának javítása céljából de így fellépett a gümőkór ezért az
igazgatóság kénytelen volt felszámolni.
ML és L. Borovszky :Bihar.
-Hankó Béla szerint az Árpádok korában élő 8 sertésfaj közül az egyik a
szalontai vörös sertés. Lángvörös vagy téglavörös,horpadt homlokú és marakodó
természetű sertés. Átüt rajta a vaddisznó tulajdonsághiszen annak egyenes
leszármazottja,malacai csíkosak,a kifejlett sertés ,sokszor borjú nagyságú. Ősi parlagi
fajta ,leginkább ridegen tartották.
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Szalontai tengeri: lófogú fajta,puhamagvú,,hízlalásra alkalmas,nagy hozamot ad,
a csutka aránya a maghoz viszonyítva kicsi.
L. ML
-„Gyepes vize mellett, határja gazdag, vagyonnyai jelesek.”
L.Vályi
Határnevek:Vásári forduló,Kenteréri forduló,Kántor föld-tengerinek,
L.Móczár
-a hatalomváltás után itt, a Nagyszalontai „Economia“ Sertésértékesítő
Szövetkezet működött.
L.Berkeszi István dr
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Molnár György
L .EMGE
-1941-ben a gazdakör elnöke Lajos Károly.
L.Erdélyi 1941-42

Nagyszalontai malom↑

Nagyszántó
-egészen rónaságon, ……….., s Józsa Péter urnak egy szeszgyárával. Határa
1842 hold, mellyből szántó 1292, rét 400, legelő 150 hold. Ebből urbéri föld 458,
majorsági 1385 hold. Róna fekete földe mindent gazdagon terem. Birtokosok: Józsa
Péter, Bige Imre, Márton és Károly, özv. Beliczay Jánosné.
L.Fényes
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-A szántóiak, hatvaniak és kávásiak között egyezség volt arra nézve, «hogy az
Károlyi uramék jobbágyi marhájának szabad legyen az szántai nyomáson járni». 1590ben Károlyi Mihály és Szántai Becsk György ezen, atyjok idejében történt egyezséget
«azon erejiben hagyták, hogy a jobbágynak is szabad legyen az szántai nyomáson
járni», azt hozzá tevén, hogy a Károlyi Mihály jobbágyi marhája között más emberé
ott ne legyen.
L.Petri Mór Szilágy
-Szántó Árpád-kori település.
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
-Nagy-Szántó, Bihar vármegyében, egészen
rónaságon……, s Józsa Péter urnak egy szeszgyárával.
Határa 1842 hold.
- fontos volt a dohánytermesztése.
L.Mujacsics
-Határnevei-1864-: Gaz dűlő, Dergenye, Pál sziget, Dongóhát, Dekán rét,
Szikdomb- ezen helyen a’ föld szikes, Régeni fark,Hadi út, Körtéles, Diós- barátok
kolostora volt itt diófákkal.
Dűlők:Földvár dűlő-szántó,Dergenye dűlő- szántó,Gaz dűlő-szántó, Diószigetvalamikor kolostorral, Dékán rét-legelő,Pál sziget- szántó,Gönczy sziget,Körtvélyes,
Pál sziget.
L .Pesty
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Fehér Elek
L. EMGE
-1941-ben a gazdakör elnöke Gáthi István.
L.Erdélyi 1941-42
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Nagyürögd
Határnevei -1864-:Pál tó-valamikor tó, ma
kaszáló,Somi dűlő,Holumbás,Kis Somogyi puszta,Velzsukaszáló,Bóli dűlő,Puszta,Cserei erdő.
L. Pesty

Nagyvárad
- Várad első lakosai (1083-1095) közül nem hiányoztak a szántóvetők,
vincellérek, méhészek és betegápolók. A Váradi Regestrum (1205-1235) a lakosság
foglalkozásai között feltünteti a föld- és szőlőművelőket meg a méhészeket.
L.Nagy –Uray
-A „gyümölcsénes, gyümölcsös, gyümölcs" szó meglehetősen gyakori az
oklevelekben határrész vagy tennés megnevezése gyanánt. Nagy valószínűséggel
vadon termőfákra, illetve vad gyümölcsökre vonatkoznak. Egyik igen régi említés
abban az oklevélben található, amelyet Kálmán herceg 1090-1093 között adatott ki a
[nagylváradi püspök számára: „Nezdin fia... tagjának adományozza Gemelchen
iGyümölcsénes, Szilágy vm.j nevű földet" (Jakó 1997). Feltehetőleg ez a „föld" azonos
azzal a nyolc évszázaddal később említett, Nagyfalu körzetében a Réz-hegység
északkeleti lejtőin található faluval (Petri 1902). Ez a Jakó által közölt adat korábbi
annál az 1130-40-ből eredeztetett „gyümölcsénbokor [dicitur gemilsenbuqur]"
megnevezésnél, amelyet a Történeti Etimológiai Szótár tartalmaz. Ezt követi a Halotti
beszéd 1195-ből, mely „és evek az tiltott gyümölcsből [es evec az tiluvt gimiltstwl]"
mondatában volt leírva(Benkő L. 1995).
L.Nagy –Tóth Ferenc II.
-Magyarországi székely telepek.Váradi Regestrum. 1217.
„ A Váradi Regestrum ,amely a váradi káptalan előtt 1208-1235 között zajlott
jogügyletek jegyzőkönyvét tartalmazza ,érdekes adatot őrzött meg egy 1217. évi
bejegyzésében a „Székelyszáz” nevű bihari száznagyságról,azaz katonai egységről.
Az adat arra vet fényt ,hogy a székelyek kezdetben a várszervezet keretein belül
látták el katonai szolgálatukat ,jogállásukat pedig a várnépeket megillető kötött
szabadság jellemezte. Bejegyzésen kívül a regestrum említést tesz még a Bihar
megyei Székelytelek(Scecul) és a Tolna megyei Székely(Zecul) településről”
L .A középkori székelység.
182

-1335-ben
„a
váradi
püspökség
bármely
erdejében
disznaikat
makkoltathassák,és sem ezektől,sem méheiktől a Méhlő nevű helyeken tizedet ne
fizessenek”.
-„… erős borai, mellyek a’ Hágon, Torkelymezőn, Nádas Dorongoson, holott
óldalt ama’ híres tsurgó patak ered, majd Aranyoson, melly hajdan Ablakosnak is
neveztetett, ma Szent Istvánról neveztetik, majd Omlás, és több jeles szőlő hegyeken
teremnek”
- „Határja leginkább búzát terem, árpát, tengerit nem is vetnek; földgye fekete
agyagos, erdeje nints, szőleje bőven van; esztendőnként 6 országos vásárjok van.”
L. Vályi
1357. nov. 8. Várad.
I. Lajos királynak elmondták Semyen-i István fia: István személyében, hogy
annak Apathynevű,a Zomus folyón túl fekvő birtokát Mihály mester, a Lyppa-i királyi
kamarák és azerdélyi sók ispánja Zomuszeg-i jobbágyaival hatalmaskodva,
folyamatosan használtatja.Ezért az uralkodó utasítja a Zothmar megyei comes-t vagy
vicecomes-t és a szolgabírókat, hogy küldjék ki egyiküket vagy kettejüket, akik tudják
meg minderről az igazságot, e jobbágyokat Apathy birtok további használatától és
hasznai erőszakos elvételétől tilalmazzák az ország szokása szerint, majd tegyenek
jelentést. (D. Waradini, oct. omn. sanct.)
L.Piti
-Ablakos 1660: szőlőhegy Várad hr É
-1569 július 13-án II. János király örökjogon adományozza a Zenttistwan
hegyen levő szőlőt.
- 1569 december 6 előtt a király „…Warad-nak Nadas nevű szőlőhegyén
………és a Wárad-i polgárok művelt szőlőjének szomszédságában levő elhagyott és
műveletlen szőlőjét………örökre eladja. „
-1570 április 9-én Chyanady Demeter hagyakozik a Wáradon vagy bárhol létező
szőlőjéről
L .Erdélyi történelmi adatok
-1576 május 27-én Somlio-i Báthory Kristof „…….néhányan a nemesek közül
megsértve a polgárok régi kiváltságait ,olyan borokat hoztak be és mértek ki a
városban amelyek nem a Várad-i szőlőhegyek terméséből készültek…….”
-1577 szeptember 12-én Somlio-i Báthory Kristóf szolgálati jutalomként adja
„…a város Serefel nevű hegyén levő szőlőket…..”
L. Báthory Zsigmond
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-A váradi szőlő és bor: Szőlőtermesztése több évszázados. Györffy György
adata szerint”A káptalan és a városlakók fontos jövedelmi forrásai a váradi
szőlőhegyen levő szőlők. 1273-ban a váradi szőlődézsma felét a püspök átengedte a
káptalannak.1278-ban IV. László a hűtlen Kányi Tamás püspökmáli szőlőjét(Barsa
nembeli)Tamásnak és fiainak adta.1286-ban a káptalan váradi falunagya a káptalan
területén levő szőlőjét 21 dinár Márkáért eladta István mester officinálisának Czakállas
Ispánnak „(...)Premontrei prépostágát (….)II. István király (1116-31)alapította a
Váradtól északra emelkedő előhegyen (…) ahol az egyik szőlőhegyet Szent István
hegyének nevezik”
- A káptalani szőlők nevei és felosztása: Omlás hegyen Salve regina és László
pap,amazt hárman bírták emezt egy. A poklosok házán túl,Orbán és Kálmán
szőlő,amaz háromé,ez kettőé vala,A kápolnai klastromon alul Lator_János,felől pedig
Olasz-Apáti mindkettő háromé-háromé..” „ Korlát nevű szőlő ...Diósvőlgy nevű
promontoriumon,mely Báthori Gábor fejedelem levele szerént 1609-ben Erdélyi
István,Püspökiben lakó nemes emberé volt.”A századforduló idején Bihar megye
szőlőtermelő községei közt „ legfontosabb a 255 hektárnyi nagyváradi hegy volt”
- A filoxéra előtt termesztettszőlők: Szerémizöld, Bakator, Erdei, Juhfark,
Bácsó, Boros-fehér, Jenei-fekete, -Kadarka ,Purcsin és kevés Muscat Lunel.
-Itt két-három szemes csapos metszést végeznek, néha hat-nyolc szemet is
meghagynak amit függőlegesen kötnek ki.
-„ A váradi bor igen erős,melynek az Erdei savanyúságot, a bacsó az erőt, és
simaságot,,a szerémi zöld és a Bakar nemes zamatot adományoz .Néhány fontosabb
szőlődűlő neve:Kálvária -hegy,Kis-sötét-ág,Nagy sötét ág,A régiségben termelt
szőlők:legnagyobb területen Delawári, nemes szőlők a z Erdei, Bakator, Mézesfehér,
Olasz rizling, Chasselas, és a hamburgi muskotály.
-„Várad közelében alakult ki Váradszőlős–villa
szőlőműveléssel foglalkozó királyi udvarnokok voltak. „

Sceuleus-”

lakói

L.Csávossy
- A Váradhegyalján 1213-14-ben említett szőlők, gyümölcsösök és malmok
jelzik jó időre a hagyományos mezőgazdaságban a belterjesség, a műszaki színvonal
felső határát.
L.Dankanits
- Olaszi ma Váradolaszi néven Nagyvárad része.
-„….földgye rész szerént dombos, rész szerint térséges, 2 nyomásbéli terem
rozsot, búzát, erdeje nints, szőleje van, krompélyt bőven termesztenek, piatzok
Margitán, Debreczenben, és Váradon”
L. Vályi
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- Nagyvárad egyik hajdani városrészének neve Vadkert amely a Nagyváradi
Római Katolikus püspök vadaskertje volt. Rhédey –kert,Szent István szőlőhegye. Pecze -szőlős,Szőllős kert-(Várad része-)
- E község határában lévő 1600 Catast: holdat tevő föld a beltelkeken és kender
földeken kívül malom dűlőbe van, és ezen dűlő azért neveztetik malom dűlőnek, mivel
a község lakosainak egy 4 kerekű vízi malma van ………
-Foglalkoznak földműveléssel és szarvasmarha tenyésztéssel
- Malom dűlő-jó szénát termő,Külső és Belső dűlő-szántó gabonatermő föld.
L .Pesty
-Ősi, puszta, …….Várad alatt. Földe igen kövér, de a Pecze- és Sebes-Körös
árjai rongálják.Sok és gazdag rétekkel. F. u. a váradi deák káptalan.Ma Várad része.
L.Fényes
- Legrégibb méhészkönyvünk 1645-ben Nagyváradon jelent meg (a lengyeleknél
1614-ben), amely Rákóczi György főméhészmesterének, Horhi Miklósnak a munkája.
Csak kéziratos másolatokban maradt fenn.
L.Magyar Néprajz II.k.
- A harmadik híres föld a váradi. Ez a Köröstől és egyéb sűrűbb patakocskáktól
öntözve nagyon termékeny, árpát, búzát bőven terem, de rozsot nem, mert az a sok
vizet nem szereti.
-Túl rajta kettős domb van, a Hering és Lencsésoldal, ezeket az Aranyos követi
lejtőivel, ez annyi mint aranyos oldalú, a bor kiválósága miatt, ami terem. Ide a
szomszédjába helyezi Bethlen az Ablakost, amikor azt mondja: a) A harmadik tábort (:
helyezte Aly Passa) észak felől az Aranyosnak és Ablakosnak nevezett szőlőhegyek
közé, ezen okból az a domb, amit három kereszttel jelölve ma István úrénak tartanak,
volt egykor az Ablakosnak nevezett: az pedig, amit ma Omlásnak neveznek volt
egykor István úr szőlőhegye, amelyen a premontrei rend kolostorának romjai tűnnek
elő, amit a mai napig István úr nevében az ő legrégibb törvényei védelmeznek. Bethlen
azt mondja, hogy az istváninak a szomszédságában volt Szent Péter szőlőhegye, amit a
mai lakosok mikor az Omlással, mikor István hegyével kevernek össze, nem lehet
azért elmenni mellettük, mert a történetírás fáklyáját felgerjesztik, és a helyet igen
kellemesen felékesítik. Nem könnyű szebb helyen fekvő várost keresni, leginkább
Pozsony és Pécs fekvésével lehet összehasonlítani; mivel ugyanúgy, mint azok
finoman felemelkedő szőlőhegyek alatt fekszik, nyugaton és délen pedig nedvdús
síkságon terül el szélesen.
L.Bél
-1765- A nagyváradi kamarai birtokon bevezetik a burgonya termesztését.
1769 őszén már udvari rendelet sürgeti terjesztését.
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-A nagyváradi jogakadémián rendszeres mezőgazdasági elméleti oktatás folyik
,tanára Varga Márton az első átfogó magyar nyelvű természettudományi kézikönyv
szerzője.
L.Csetri
-A váradi uradalom a 19. század első évtizedeiben három tiszttartóságra (váradi,
bihari, tenkei), tizennégy ispánságra (püspöki, várad-velencei, mezőkeresztesi,
nagyürögdi, gyiresi; csatári, szentimrei, bogyoszlói, bárándi, udvari, nagyrábéi;
jánosdai, miklólázuri, szelistyeszáldobágyi), továbbá négy erdőkerületre (csatári,
tenkei, miklólázuri, somogyuzsopai) oszlott. 1850 után – a gazdálkodási keretek
gyökeres átalakulása után - a következőképpen módosult e struktúra: az álcsi, pocsaji,
mácsai, tenkei és bihari tiszt- és számtartóságok mellett a váradi, nagyürögdi, bárándi
és barmódi ispánságok mőködtek. A váradi erdészet hét, a miklólázuri főerdészet tíz, a
szelistyeszáldobágyi erdészet hat, a csatári főerdészet négy, a szentmiklósi erdészet
két, a tenkei erdészet hét, a barmódi erdészet öt kisebb egységre oszlott. A század
folyamán ez az uradalmi szerkezet ment át a legnagyobb változáson.
L.Wikipedia
- H.-K.-Ujlak, január 7-én 1871.
A mi kevés bor van eladó nálunk 100 magyar régi itczés öreg cseber 8 frt. — a
mit egy borkupecz a kunságon akójáért megkap. Szőlőhegyeink fedetlenek 4 /5
részben Yáradot is ide értve, a fedők Váradon 80—100 kr napszámért dolgoztak, s igy
drágállották a szőlőtulajdonosok, félvén a muszka háború által igénybe veendő
katonák munkára nem használhatásától is tavaszra, — sokan azért sem fedtek, nehogy
nyitatlan maradjon. » Az Érmelléken igen kevés must maradt eladatlan, kósernak 10
ftjával vették, az enyémet 11 fton kérték, de hogy lássam, mi lesz belőle? el nem
adtam, most sem volna drágább. — Noha november 14-én szűrtem — rothadt nem
igen volt, és 10°/o Wagner szerént, a kik ittak belőle — a mostani időhöz dicsérték, de
én borivó nem lévén, nem birálhatom meg.
Bereczky Géza.
L.Borászati 1871 III
Nagyváradon Tar Imre úr, -a ki az ottani borászati egyletet indítványozta s ki
azáltal számító szellemének s közügyek iránti részvétének újabb jelét adta, - egy
magány borkereskedésre kapott engedélyt , mely által addig is , míg a borkereskedelmi
társulat alapszabályai felsőbb helyen megerősíttetnek, a társulat kereskedelmi
hatásának mintegy útat kiván nyesni , s addig is, míg társulatilag lehet ott a
borkereskedést megindítani, kereskedelmi összekötetéseket kiván szerezni s
bebizonyítani, hogy mily különbség van az eredeti, s rosz kezek közt elsilányult bor
között. Tar úr mindenféle bort beszerez pinczéjébe, hogy a fogyasztó közönség
igényeinek minden oldalról eleget tehessen. Különben személyesen úgy nyilatkozott
előttünk, hogy ha a társulat véglegesen megalakul, kész lesz magánykereskedését a
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társulatéba beol-vasztani s illetőleg kereskedését a társulatnak önzéstelenül általadni.
Mily áron s miféle borok kaphatók a kereskedésben, arról csak később szólhatunk.
L.Borászati 1878 január
Bihar vármegye borvidékei.
Utitárczám 1867-ki jegyzetei után.
1) Nagy-Várad .
Az egész váradi hegység keletnek dül az erdélyi nagyobb hegyekre, s lehajlik
nyugotnak Bihar rónáira, de számos hegycsoportulatokból állnak azok, melyeknek
völgyei kelettől nyugot felé nyúlnak. Birnak a váradi hegyek sok déli, több nyugati, sőt
egyenesen északi lejtőkkel is. Követ hiába keresnénk e szőlőhegyekben, s ha itt-ott
olyanokat találni is, csak elvétve fordulnak azok elő. Várad vidékén sok igen jeles
tulajdonu tégla és cserép edény készül s a szőlők talaja is a legplasticusabb agyag,
mely most pár hónapi szárazság után, mindenütt széles repedéseket mutat. Szine hol
vörnyeges, hol szürkés sárga, hol pedig a trágyázás következtében a feketébe hajló. A
vizfogó gödrökben, melyek több helyütt ölnyi mélyek, márgás rétegeket látni, melyek
az agyag-talaj mész tartalmát kézzelfoghatólag bizonyítják. Homokosabb földvegyület
a ritkaságok közé tartozik. A váradi szőlőhegyek közt tág és hosszú völgyek vonulnak
végig, melyek kaszálókul és gyümölcsösökűl használtatnak, de a szőlők is majdnem
kivétel nélkül gyümölcsösökül is szolgálnak. Találni itt minden nemét a
gyümölcsfáknak, de leginkább sok körte s birsalmafát. A meredek hegyeken
szőlővesszőt raknak le és ásnak el az egyenes utakon, hogy a lerohanó viz lezuhanását
és kártételeit mérsékeljék. A kereszt utakon is vizfogó gödrök alkalmazvák.
Források jelenleg nem láthatók, de az öregek azt állitják, hogy
gyermekkorukban léteztek ott források. A völgyekben számo kut található, melyek
rendesen 8—10 ölesek és igen jó vizüek. Az északi hajlások aljain sok helyütt
káposztát termesztenek. A váradi hegyekben uralkodó szőlőfajok:
1) Szerémi zöld> nagyon csipkés s 5 karélyos, inkább apró levelű szőlőfaj, mely
vállasfürtü, zöldes és középszerű fejeket terem, héja meglehetős vastag, tartós, édes és
kissé muskatal izü, közép érésű s nagyon bőven termő.
2. Bakator.
3. Erdei, vastag, öt karélyos nagy levelű; fürtje vállas, közép nagyságú,
gömbölyű szemű, vékony héjú, nagyon későn érő s könnyen rothadó szőlőfaj, mely
azonban csodálatos termékenységgel bir, és a váradi szőlők egyik fő faját képzi; jó, de
közönségesebb és savanykás bort szolgáltat. Az idei száraz évben igen egészséges, de
korántsem érett még meg az északi és keleti hajtásokban.
4. Juhfark, itt Bácsó, ez is jól terem, de szintén könnyen rothad, s bár elég erős,
de lágy bort ad. —
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5. Boros fehér, elég nagy szemű, és bőven termő vállas faj, sárga és zöld
válfajjal bir, mely utóbbit kevésbbé becsülik. Borosnak azért hivják, mert Boros
Jenőről származtatják; tán a mi fehér kadarkánk, mivel a budai kadarkát meg Jenei
feketének hivják, az az Boros Jenei feketének. A fehér fajok közt felemlitendő még az
alanttermő, mely húsos szőlő, de jó bort ad és bőven is terem. A feketék közt
leginkább el van terjedve —
6. a Purcsin, ritkább szemű fekete faj, mely későbben érik, mint a kadarka és
héjában csekélyebb mennyiségű festanyagot tart, s azért főleg fehér bor csinálásra
használtatik fel. Csinálnak ugyan vörös bort is belőle s az erős, jó izü, de nem eléggé
szines.
7. Jenei fekete, kadarka. Ezeken kivül találni fehér és fekete bajort, muskatalt,
mely Lunel, habár a váradiak a magokét a Lunelnél jobbnak tartják. A Luneltfranczia
muskatalnak hivják. Mindezen fajok a szőlőkben vegyesen fordulnak elő. Tar ur
szőleje a legszebb a hegyekben, vannak ugyan itt is még kevert ültetésü táblák, de
vannak rigolozás mellett újból kiültetett több fajtáblák is, nevezetesen rizling, bakator,
szerémi zöld, erdei, bácsó és muskatalos tábla, melyeknek mindegyikéről már
fajborokkal is bír, s melyeknek jelleméről és értékéről alább fogunk szólani. Másnap
reggel a város fogatán a hegybiró és Koroknay Sándor ur kiséretében ismét a begyekbe
mentünk s ez alkalommal főleg a Körös mentébe dülő részeket vettük vizsgálat alá , s
megnéztük két vezetőnk itt fekvő szőlőit is. Koroknay ur szőleje északi hajlással bir, és
az idei szárazságban termése rendkivüli nagy volt. Gazdájuk vár holdankint legalább is
100 akót, s ugy látszik, nem is fog csalódni. — Váradon átalán véve jó volt a termés. A
szüretet október 14-én kezdték meg. Koroknay úr tavali borának öreg csöbrét 11 frton
adta el. A metszés kivétel nélkül több 2 —8 szemes csapra, cserre történik, sőt jobbára
s leginkább a bakator és szerémi zöldnél 2—3 éves cserre és még ezenkivül 6 — 8
szemes szálvesszőre, mely kivétel nélkül függő- legesen kötöztetik fel, 4—5 lábas
karóhoz a jobbmódu gazdáknál, de látni azt karó nélkül is. A válogatás nem tartozik
Váradon a rendes munkák közé. A kikötözés hárssal történik; a karók kemény fából
vannak s ezre 10—12 frtba kerül. 3-szor kapálnak, és pedig simára, mert tartanak a
melegtől, mely ellen a tőkét a hozzája húzott föld által igyekeznek megóvni. A
szaporítás, (itt örökösités) porhéjasok által eszközöltetik; a porhéjas rendesen a
második évben metszetik el az anyától;.ahol porhéjast szándékoznak készíteni, ott
rudat hagynak meg, az az 4 — 5 szemes csapot a tőkén. Aporhéjas rendesen csak egy
ásónyomnyira tétetik le a földbe, s némely gazdák trágyával is ellátják azt, de a
többség a nélkül rakja le. A porhéjas 2 — 3 szemre áll ki a földből, és rendesen bő
termést hoz. Szorgalmas gazdák, mint p. o. Koroknay 1000 számra csinálnak
porhéjast, növelve ez által termésüket, mig a gyökeres porhéjasoknak ezrét 10 frtjával
szívesen megfizetik. Koroknay gyökereztet is vesszőt, melyeknek 100-át 2 — 3 éves
korukban 2 ftjával adja el. Minich ur budai vinczellért tart és döntés utján örökíti jó
karban tartott szőlejét. Rigolozott földben csak Tar Imre ur tesz uj ültetéseket sima
vesszővel vagy gyökeressel. A trágyázásnak sok követője van, de van ugyanannyi
ellensége is. A trágyának szekere 4 — 5 mázsa 50—60 krba kerül és kapni belőle
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Váradon eleget, miután 20-nál több hizlaldája van. Váradon rendesen csak fehér bort
készitenek. A vörös bor hol nyilt, hol zárt erjedés utján készül, de le nem szemeltetik,
vagy legalább csak kivételesen. A váradi bor, — természetesen keverten szűrve igen
erős italu bor, melynek az erdei savanyuságot, a bácsó erőt és simaságot, a szerémi
zöld és bakar nemes zamatot kölcsönöznek; a kezelés csak a jobb pinczékbenhibátlan.
Tar Imre ur pinczéje leginkább azért híres Váradon, mert ő többféle jól kezelt fajborral
bir. Az izlelt fajborok a következők:
1. Bakator, kitűnt közte az 1856-iki termés, mely faja ismert jellemét,
évjáratának kitűnősége által felfokozva, nagy mértékben bírja.
2. Szerémi zöld. Várad és inkább Bihar rizling borának mondható, mely vékony,
erős, kellemes izü, s feltűnő muskatal zamatu, felséges bor, szine világos zöldes. 3.
Juhfark vagy bácsó bor. Sötét aranyszínű, igen erős, de zamatja által nem ajánlja
magát. Az 56-iki a sok aszú következtében a szomorodnira emlékeztet. 4. Bajor bor,
igen kellemes, erős, s az aszú miatt sima szomorodni féle jeles pecsenye bor. Tőkéje,
melyet itt arany vagy nyári góhérnek neveznek, miglen a feketét őszi góhérnek liivják,
hosszú metszés mellett szépen terem az északi oldalokon is.
5. Erdei bor, kellemes savanyúságánál fogva a magyarátira emlékeztet, de ereje
nagyobb amannál.
6. Purcsin bor, erősebb, de kevésbbé szines bort ad, mint a kadarka. Biharban
ezt is fehér bor készítésére használják fel rendesen.
7. Furmint bor. Jeles bor, de a tokaji zamatját nem találtam fel benne. Tar urnák
van belőle egy nagyobbszerü ültetvénye, különben kevés furmint fordul elő a bihari
szőlőkben.
8. Muskatal bor, Lunel és Alexandriai fehér után, melyekből Tar urnák szintén
jókora ültetvénye van. A bor 3 éves, igen szép muskatal zamattal bir, melyet a mint
Tar ur állítja, későbben el szokott veszteni, miglen az a szerémi zöld borában idővel
inkább nagyobb mértékben szokott kifejlődni.
Tar urnák van rizling ültetvénye is, de bora még nincsen, mert mind hiába, a
rizling a bihari metszés mellett sem terem bőven. A borkészités módja Várad vidékén
igen egyszerű; a szőlő zsákban kitiportatik, mely azonnal hordóra töltve a pinczében
nyilt edényekben viszi véghez erjedését. Rendesebb pinczékben a fehér bort 2 —3-szor
fejtik le, az első évben a nagyobb közönség csak söprejéről fejti le az uj bort
mártiusban, későbben csak elvétve fejtik még némelyek egyszer le boraikat. Vörös
bort ritkán csinálnak. A pinczék rendesen téglával vannak kirakva, és 10 —12 foknyi
melegek. A régi sajtók facsavarosak, azonban már néhány ujabb Rök féle vascsavaros
sajtót is látni. A napszám igen drága, szorgosabb dolog idején elkérnek 80 —100 krt,
sokszor még többet is, meg 3-szor pálinkát. Rendes napszám 50—60 kr. A szőlőkben
számtalan a pajta-borház, melyekben rendesen a vinczellérek laknak. A vinczellér kap
20 — 50 frtot és 60 krt naponta, ha dolgozik. A dézma meg van váltva. A bor mértéke
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Biharban: kis csöbör = 50 magyar itcze. Nagy csöbör =* 100 magyar itcze-= 116
osztrák itcze. A hordó rendesen 10 —12 akós, vagy is tartalmaz 13 —14 kis csöbröt.
Az uj bornak nagy csöbre rendesen 8 — 9 forinton kel.
L.Borászati 1871 április
N.-Várad . Szőleink ugy néznek ki,mint máskor junius elején; maholnap
kötöztetnünk kell. A három fagyos szentek is elmultak már, csak az Orbán van még
hátra, de talán már az sem fog ártani, nagyon felmelegedett a levegő már. Déltájban a
hőmérő 30—32 fokot mutat a napon. Bő szüretet azonban nem várhatunk, mert
aránylag kevés a fürt. L. K
L.Borászati 1872 április
- N a g y-V árad , febr. 1.
Nálunk az uj bort a bécsiek mind elkapkodták s most már a 71-iki savanyut is
keresik; ára öreg cseberként 10 — 11 frt.
Kolszta Gerö.
L.Borászati 1873 január
- Nagyvárad jul 7. 1873.
Szőlőnk s gyümölcsterméseink eddig oly rosz lábon állanak, hogy igen
feltűnően kedvező időjárásnak kell lenni mindvégig, bogy azokból tűrhető
mennyiséget is produkálhassunk. — Különben némely vidéken, pl. az Érmelléken —
hol a fagy nem nagyon grassált, vagy a hol még annak idején a hajtások kinn nem
voltak, — közép bortermést várnak. A férfi napszám a hosszas esőzések folytán
összetorlódott munkák következtében 1 frt 20 krtól 2 frtig libellái — a munkanem
szerint. (B.)
L.Borászati 1873 július
— A szőlő betegség előfordulása esetére a n. váradi főkapitány gyakorlatilag
intézkedvén a következő hirdetést bocsátott közre:
Felhívás.
Hogy a szőlőbetegségek mibenléte felsőbb helyeni megvizsgáltatás által
tanulmány tárgyává tétethessék, felhivatnak e város területén levő szőlő tulajdonosok,
hogy ha netalán a nagyváradi szőlőhegyek területén valamely feltűnő szőlőbetegséget
észlelnének, az észlelők a beteg szőlőtőke néhány példányát — gyökerestől, ezen
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kapitányi hivatal 33-ik számú szobájába mutassák be, hogy azok megvizsgáltatása
eszközöltethessék.
Kelt Nagyváradon, 1873. évi október 20 án.
Serényi , főkapitány.
L.Borászati 1873 október
— Kitűnő burgundi bor.
Ezen czim alatt a „Nagyvárad"-ban következő közleményt olvasunk: Hogy mire
képes egy ügyes, szakavatott bortermelő, azt megmutatta a premontrei szerzet egyik
tagja, Várszély Ármin tanár ur, ki a nagyváradi hegy- en levő szőlőjében igen kitűnő, s
a jó burgundi bor minden sajátságát magában foglaló italt termelt. Nevezett termelő e
bort itt helyben kereskedésbe bocsátotta. A bizományos : Knorr Ferencz ur, kinél
lepecsételt üvegekben 50 krajczárjá- val kapható. Midőn a nagyváradi szőlőhegyen
termett italt ajánljuk a bortermelők és borismerők figyelmébe, lehetetlen pár szót nem
koczkáztatni a terményeink és áruczikkeink körüli ferde eljárást illetőleg
Szokásban van ugyanis nálunk — s e tekintetben csak legközelebb szólalt föl a
„Földmivelési Érdekeinkében Nagy Zoltán, — hogy termeivényeinket idegen firmák
alatt bocsátjuk a közönség elé. A tulszerénykedés oly ártalmas, mint a kirívó kérkedés
: a némaság pedig határos az egykedvűség botorságával, ugyanazért a megszokott
hibákat és tévedéseket gondosan kerülvén, ha például Szilas-Balhás vagy pedig KutyaBagos, jóízű babot és jeles kellékü | borsót stb. termeszt, miért szorgoskodnánk a
felmutatott nevezetességet Erfurtnak tudni be amazok helyi nevezése és érdemei
helyett? avagy, ha kedvező időviszonyok között kifejlett természetes állapotbani édes
izii fügénk valamely kereskedői czég által árultatik, ugyanakkor miért s minek
alkalmaztatik ezek fölébe a trieszti, olaszországi és másféle elnevezés? Szemtanuja
valék egy esetnek, a midőn korai saját termesztményünk, az úgynevezett juliusi igéző
kellemü s felséges izii őszibaraczk gyümölcsünk, egy nevezetesb kereskedésben
mohón s jövedelmezőleg kelt; de a helyett, hogy azt mondták volna; ez hazai
terményünk, vagy illetékesebben háziiparunk gyümölcse, fennen hirdetgették,
miszerint ez „Meránnak" kiváló termesztménye.
Vörös bort láttam árulni, szőlőt szemléltem árusítani, amaz Ménes nevezet alatt
kelt, emez stayerországi elnevezéssel árultatott: holott mind a bor, mind pedig a szőlő
Arad-hegyalja-paulisi termelvény volt. Várszély Ármin ur nem resteli bevallani, hogy
burgundi bora itt termett a nagyvárad i hegyen . E sorok irója szerint ez utóbbi
körülmény még dicséretére szolgál a jóízű fluidumnak. Még egyszer vagyunk bátrak
ajánlani bortermelőink figyelmébe e szülőföldi produktumot.
L.Borászati 1876 március
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Eladó szőllővesszők.
Alulírott tisztelettel értesiti a t. bortermelő közönséget, miszerint 60 — 70 ezer
olasz rizling és 15—20 ezer rajnai rizling simavesszője van eladásra elké- szítve. Ezer
darab ára mindkét fajnak 5 frt 50 kr, a helybeli vasúthoz szállítva, csomagolást bele
nem számítva. Ezenkívül ajánlok gyökeres 2 éves olasz rizlinget, ezrét 10 frtjával
számítva.
Nagy-Várad. Janky Antal.
L.Borászati 1877 január
Kiállítási értesítő .
Nagyváradon a biharmegyei gazdasági egylet csarnokában az egylet részéről f.
1877. évi szeptember 8, 9, 10. napjain termény- és iparmükiállitás fog tartatni. Helye
lesz e kiállításban mindenféle mezőgazdasági, hegyi, kerti, méhészeti stb. terméknek,
ugy természetes, mint feldolgozott állapotban; helye lesz a házi, a kézmű, a gyári
iparczikknek, s minden a közönség okulására szolgáló szép és becses műnek. A
kiállítandó tárgyak szeptember hó 6-ig bejelentendők, 8-ig pedig be is küldendők a
tárlatba a .kiállítás rendező bízott-ság"-hoz.
A kiállított tárgyak becse felett szakbizottság fog határozni, s Ítéletéhez képest a
kiállítók lehetőleg jutalmat, vagy érdemleges elismerést és dicsérő oklevelet nyernek.
A tárlatmegnyitás naponta reg. 9 órakor, bezárása esti 6 órakor leend. — Utolsó napon
azonban délután 5 órakor kihirdettetvén a bírálat eredménye, a kiállítás bevégzettnek
fog tekintetni, s a kiállított tárgyak tulajdonosaik rendelkezésére bocsáttatnak, azok
pedig, melyek iránt semmi rendelkezés nem történt, a tárlat javára elárusittatnak vagy
állandósittatnak. Kiállítók a tárlatot díjmentesen, mások 10 kr befizetés mellett
látogathatják.

Kelt Nagyváradon, 1877. évi augusztus 21-én.
G o b ó c z y Károly, egyl. titkár. G á 1 b o r y Sámuel, egyl. 2-od alelnök
L.Borászati 1877 szeptember
Különféle borok bírálata Nagy-Váradon.
Egyik borászati vándortanár Gobóczy Károly közelebbről erdélyi útjából Arad
felé NagyVáradra kiilömböző vidék boraival tért meg, s ezeket folyó évi január 27-én
több nevezetesb nagy-váradi pinczékből nyert részint vegyes, ré- szint hason minőségű
fajborokkal együtt bocsátván egy szakértő társaság izlelése s bírálata alá, a vegyes uj
borok közt legkitűnőbbnek bizonyult a dr. Miskolczy Mihály érdiószegi bora, mely
tűkörtiszta átlátszósága mellett is igen testes, czukortartalomdus, mind e mellett
szeszes, s igen izletes volt. Még kitűnőbb, s meglepőbb hatást gyakorolt a GyulaFehérvárról Jakabfy Albert pinczéjéből hozott 1876. évi termés czelnai vegyes bor,
192

mely a mellett, hogy jó aszus szőlőbőli szüretelést gyanittat, a szesz, a zamat, az íz s
illat egy ritkán élvezhető kellemes hármóniáját tűnteté elő.
A fajboroknál a zámi uradalom pinczészetéből a több éves risling-bor üvegje
igen díszesen vált czimmel, térképpel ellátva, a béltartalom azonban a hidegebb
éghajlat alatti származásra, a kétféle risling vegyületre, és némi tramini-félével
házasságra vallott. Ennél általában kövérébbek, zamatosbak a nagy-váradi e fajú
borok.
— Innen igen jónak találtatott Janky Antal 1878. évi olasz risling-bora, még
jobb. feltűnő édes, e mellett szeszes és zamatos a nagyváradi 1. sz. püspökségi
uradalom olasz rislingféle uj bora. — Ugy olasz, mint rajnai risling borok közt
azonban legfeltűnőbb, legzamatosabb, s minden nemes tulajdonokkal bővelködő Tóth
Ferencz rajnai risling-bora.
Veres borok közt igen szép, s igen jó a nevezett püspökségi uradalom burgundi,
kadarka és porcsin fekete vegyesen szűrt bora. De jóval fölebb áll, és jó hírének
egészen megfelelt az Andrényi Károly — aradi termelő s nagykereskedő — szép sötét
piros ménesi bora, melynek évek előtt aszus kadarka képezhette ágyát. Ugyancsak
Aradról egy másik nagy termelő és kereskedő Domány József gazdagon ellátott
pinczéjéből saját gyártmányú 7 éves cognac jött izlelés alá, mely erős szesztartalma
mellett finom simasága, borzamata s illatával mindenkit meglepett, s 2 frtért literes
üvegjét mindenki olcsónak, rum, likőrfélék közt első helyen használni legméltóbbnak
nyilvánitá. Ugyanezen alkalommal ünnepélyes felavatása lett egy ezüst serlegnek,
melyet Grobóczy Károly és neje mult 1880. évben Budapesten a Mauthner-féle
terménykiállitáson mint első dijat nyertek
L.Borászati 1880 február
-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy
éremmel lett kitüntetve: Nagyváradi bortermelők gyűjteményes kiállitása. —
Résztvevők: Csathó László, jeles fehér asztali és bakar boraiért. Des Echerolles
Krusbér Sándor. Kitűnő fehér asztali és bakarboráért. Irgalmas rend, jó fehér asztali
boráért. Janky Antal. Kitűnő 1880-iki fehér és olasz rizling boraiért. Juszt Sándor, jeles
fehér asztali boráért. Kiss Sámuel. Kitűnő fehér asztali boráért. Dr. Mayer Ágoston. Jó
fehér asztali és vörös purcsin boraiért. Dr. Molnár Imre, jeles 1882-iki fehér boráért.
Rocsek János, nagyprépost. Kitűnő fehér bakaiboráért. Rothmann Lipót, jó fehér
asztali boráért, Sal Ferencz. Kitűnő fehér szerémi boráért. Ozv. Schmarda Edéné, jeles
fehér asztali és rizling boraiért, Simon János, jeles fehér bakar boráért, Dr. Szij József.
Kitűnő fehér olasz rizling és muscatlunel boraiért. Tóth Ferencz. Kitűnő boraiért.
Várszély Ármin, jeles fehér bakar boráért. Dr. Wirth Miksa, jeles fehér asztali boráért,
Zajnay János, kanonok, jeles fehér asztali és bakar boráért.
L.Borászati 1885 november
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-A magánbirtokosok által létesitett amerikai szőlőtelepek közül kiemelendő1884-; Janky Józsefé, a dr. Wirth Miksáé és Szíj Józsefé N.-Váradon,
L.Borászati 1888 február
-Vinczelléri állást keres márczius 15-re egy 28 éves, nőtlen, hadmentes,
becsületes, józanéletü egyén, aki a kecskeméti m. kir. vinczellériskola egyéves
tanfolyamát végezte. Szives megkeresést a fizetés megjelölésével kér Nagy Ferenc
vinczellér, Nagy — várad , Uri-utcza 13. szám.
L.Borászati 1916 február
-1880 után amerikai szőlővessző szükségletét a kormány Franciaországból
fedezte s azokból részint ujabb állami telepeket létesített, …pl.…Nagyváradon)
L.Pallas
-, az első magyar földmérési folyóirat, amely a kataszteri felmérés, telekkönyvi
betétszerkesztés és birtokrendezés műszaki, szervezeti, jogi problémáival foglalkozott.
L.Arcanum.
- (Bihar) Püspöki (váradi püspök): „háromkerekű vízimalom, de esztendő által
többet áll mint forog, s közös a méltóságos urasággal”Bársony - Papp – Takács; Lásd
még Fényes Elektől, 1851-ben:„a városon keresztül folyó Kis-Körösön van egy 3 kövű
vízimalom.”
Szentimre (váradi püspök): „Berettyó vizén a határunkon általunk épített három
kövű malmunk van, melynek fele hasznát vesszük mi, felét pedig a földes uraság, de
régóta az uraság részit is kiszokták árendálni" Bársony - Papp – Takács;
L.Takács Péter Örlő
-A nagyváradi szeszgyárak felhalmozódott trágya-menyiségeket, az aradi és
temesváriak mintájára, szárított alakban óhajtják forgalomba hozni, eljárásukban azzal
az eltéréssel, hogy a szárítást turfa segélyével viendik keresztül.
-A hatalomváltás után itt Nagyváradon „Mobila“ Asztalosok Szövetkezete
alakult.
L.Berkeszi István dr.
-Biharban Lederer Dánielnek is van Nagy-Váradon komlótelepe elpusztított
szőlő helyén, 1894-ben egy holdat ültetvén be saazi dugványokkal, már 1895-ben 5 q
termést nyert, melyet Dréher Antal kőbányai sörgyára 80 frtjával vett meg. A
nyersbevétel e szerint 400 frtot tett évi 60 frt költséggel szemben mi a tulajdonost arra
ösztönözte, hogy 1895-ben 1600—1700 frt be- fektetéssel újból 9 holdat ültetett bé
komlóval.
L.Köztelek1896 július 16
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- Állattenyésztési felügyelő kinevezése. A hivatalos lap egyik legutóbbi száma a
következő kinevezést hozta: " A földmivelésügyi m. .kir.miniszter…..; Málnássy
Ferenczet, a kolozsi m. kir. gulyatelep intézőjót a nagyváradi kerületbe, kerületi
állattenyésztési felügyelővé kinevezte.
L.Köztelek 1896 augusztus 5
- Milléniumi elismerő oklevél
Nagyvárad. Közhasznú működésért

. Biharmegyei gazdasági egyesületnek,
L.Köztelek 1896 november 21

- Az ezredéves kiállításon kertészeti kiállítási érmet kap a jó izlés és kitűnő
termelésért. Farkas József, várad-velenczei mükertészeti telep tulajdonos, Nagyvárad.
L.Köztelek 1896 december 2
Nagyváradi marhavásár
1891. évi szept. hó 29 én árak 1 pár 1-ső rendű jármos ökör 360 frt 1 pár 2-od
rendű 280 frt 1 pár 3-adr. 240 frt pár fejős tehén 200 frt drb vágó ökör 250 klgr. 125 frt
1 vágó tehén 150 kgr. 75 frt 1 drb veres borjú 20 frt 50 kr., 1 féléves borjú 30 frt 1 drb
1 éves borjú 52 frt 50 kr, 1 drb 2 éves borjú 65 frt — kr., 1 hizott sertés 75 frt — kr., 1
pár fél éves sertés 18 frt —. "kr., 1 pár egy éves sertés 37 frt 50 kr.. 1 pár két éves
sertés 52 frt — kr, 1 drb jó igás ló 107 frt 50 kr. 1 pár ököbőr " 25 frt — kr. 1 pár
tehénbőr 17 frt 50 kr, borjubőr 12 frt — kr. 1 pár lóbőr 8 frt — kr.
L.Köztelek1891.október 7

- Szép magyar mangaliczákat lehet tenyésztésre vennni Nagyváradon
L.Monostori Károly
- Fekszik Bihar vmegyében, kellemes termékeny térségen, a Sebes-Körös
mellett, mellynek jobb partján kies szőlőhegyek emelkednek ……..
-jelenleg is 4 részből vagy ugyanannyi városból áll, u. m. a tulajdonképen való
Nagy-Váradból, Várad-Olasziból, Várad-Velenczéből, és Várad-Váraljából.
- egészen szabad s magyar királyoknak kedvencz városa vala, de a Török
kiüzetése után erőszakosan földesurak tolták fel magukat;…..
- Nagyvárad.A határ kiterjedése 1800 hold, mellyből belső telek 154 h.,
szántóföld 1151 h., rét és legelő 291 h. 341 négyszögöl, kavicsos porond 21 hold,
minden holdat 1200 ölével számitva. A földmivelésen kivül fő foglalatosságuk a
lakosoknak a műipar és kereskedés; s ámbár a műipar most sem megvetendő, de ez
sokkal nagyobb lehetne a város kedvező fekvésénél fogva. Ugyanis a Körös maga
talpakra hajózható, s ezen most is számtalan fenyődeszkák, gerendák stb. szállithatnak
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ide; de megbecsülhetlen természetajándék a Pecze vize, melly a híres meleg fördőkből
vevén eredetét, másfél órányi messzeségre 12 malom, 3 gubakalló és egy olajgyárnak
szolgáltat bő vizet, és csak rendkivüli hideg időben fagy be.
Várad-Olaszi fekszik Nagy-Váraddal átellenben a Sebes-Körös jobb partján, s
mellette keletnek nyuló szőlőhegyek alatt. Határából a belső telkek 372 hold (1100
négyszögölével), legelő és kaszáló 1304 h., Körös vize fele 50 h., szőlőhegy 3900 h.,
püspöki fáczános kert 50 hold; ebből a püspök bir 350 h. kaszálót; a város községének
pedig közczélra van 110 h. rétje, és 75 h. szántóföldje. A többit polgárok birják s az
urbér ide soha be nem hozathatott. A szőlőhegy Nagyváraddal annyira közös, hogy ha
a szőlőbirtokos várad-olaszii, akkor a püspöknek, ha nagy-váradi, akkor a káptalannak,
ha idegen, akkor a püspöknek ad dézmát.
-………a kanonok urak emeletes, szép kertekkel ellátott házai sorban;……….
-………udvarokkal és kertekkel ékesitett uri lakok.
Várad-Váralja E városnak semmi határa nincsen, mert csak a vár földén fekszik,
kivevén 100 hold rétet, mellyet a k. kamara maga használ.
-……….számos malmokkal és gubakallókkal……..
-Legnevezetesebb épülete a vár,………
Várad-Velencze. Határa 1850 hold, mellyből urbéres szántóföld 800 h., legelő
300 h., erdő 400 h., kaszáló 200 h., a Körös által bekavicsolt rekettye vesszőt termő
térség 150 hold. Uri majorság az erdőn és a rekettyésen kivül semmi. Vásárt nem tart.
L.Fényes
Állattenyésztési felügyelet
XII. kerület működési területe: Bihar, Arad és Békés vármegyék. Vezető: Pólay
Dezsó, állatteny. m. kir. felügyelő. Lakik : Nagy-Váradon.
L.Köztelek 1900 december 8
W. A.
Lóvásár Nagy-Váradon.
Szeptember 19 és 20. A vásárral egyidejűleg lóversenyt is rendezett a megyei
gazd. egyesület, még pedig déli 12 óráig tartott a lóvásár és délután a lóversenyek
tartattak meg. E két intézménynek szoros összekapcsolása úgy a vásár, mint a verseny
sikere érdekében, történt s a terv bevált, mért míg a lóvásáron nagy volt a forgalom,
addig a lóversenyeket is sok idegen látogatta s a jegyek után eddig el nem ért- bevétel
folyt be. A lóvásáron többnyire Bihar-megyeiek vettek részt, de láttunk ott Szilágy- és
Hajdu-megyéből is lóanyagot. Általában véve a felhajtott lovak száma és minősége
szép volt, bár ezen lóvásár iránt a mozgalom csak augusztus hóban indult meg, tehát
akkor, a midőn már gazdáink jobb lóanyagainak egy részét - miután tudomással nem
birtak még ezen lóvásárról -már eladták. Ezen körülmény biztatóul szolgál jövőre, a
midőn gazdáink eladó lovait az egylet által rendezett lóvásárra tartják fenn; a vásáron,
jó árak mellett, elég eladás történt. Az árak darabonként 250 -1200 frt között
váltakoztak ; átlagárban 510 frtot lehet venni, mi min-denesetre elég szép eredmény.,
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A vevőket többnyire hazai kereskedők és birtokosok szolgáltatták, de voltak
külföld-ről is, kik magas áron vásároltak.
Az állami méntelepek részére is vásároltak ménlovakat, úgyszintén a katonaság
részére remondákat
L.Köztelek.1891 október 7
Nagy-Várad, 1891. október hó. (Eleméry Aurél tudósítása). Nagy szárazság. —
Cséplés. — Szüret.) — A nagy szárazság miatt a vetést megyénk legnagyobb részében
még meg sem kezdették, a hol igen, ott a bevetett magot az egerek pusztították el, s így
a vetések nagyon ritkán kelnek. A repczevetések a 9 heti szárazságban, mely csak a
cséplés, és tengeritörésre volt jó, megsemmisültek. A legelő is elfogyott, s alig teng
rajta a jószág. A nagyobb uradalmak a cséplést bevégezték. Á buza kataszt. holdankint
9 — 10 mm. termést adott. — A szüret ideje itt van ugyan, sajnos azonban, hogy nincs
mit szüretelni, mert a megye szőlőit elpusztította a filloxera, a peronoszpóra pedig a
homoki és amerikai uj ültetéseket tette tönkre, ugy, hogy alig van mit szüretelni.
L. Köztelek 1891 október 7
-" A földmivelésügyi m. .kir. miniszter Málnássy Ferenczet, a kolozsi m. kir.
gulyatelep intézőjét a nagyváradi kerületbe nevezte ki kerületi állattenyésztési
felügyelővé.
L.Köztelek 1896 augusztus 1.
-A jelentékenyebb piaczok közül forgalmas szarvasmarha vására
volt
….……Nagyváradnak (felhajtás 5.394, eladás 4.437 drb)……… a kereslet
legélénkebb Nagyváradon volt, ahol 3.453 felhajtott ló közül 2.365 került eladásra.
Nagyváradnak volt a legforgalmasabb sertés piacza is a mult hónapban ; 2.180 drb-ot
vittek a vásárra, 2.000-et adtak el. Ugyanitt élénk volt a juhvásár is; 1.600 felhajtott
drb közül 1.200 kelt el.
L.Köztelek 1897 július 24
- „….amerikai szőlőtelep kezdi el működését: Nagyváradon (12 holdon) 1884ben…..
L.Csávossy Gy.
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.
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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, — 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
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,
háziipari kiállításán és vásárán ezüst éremmel díjazták Járó Szilvesztert.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
- Nagyváradi idénytároló és raktár építésének elszámolása-1944L.M.O.L.
Nyüved
-szántó földgye 3 fordúlóra van fel osztva, lapos, agyagos fekete a’ földgye,
búzát tengerit, középszerűen, zabot keveset terem, erdeje, szőleje nints, kevés nádgya
terem, marha járó föld nélkűl szűkölködik, piatza Nagy Váradon van.
L .Vályi
-a település régi helynevei közül a XX.
volt Somosdomb, Botfája, Farkasfája és Dékáll neve.

század elején

még

ismert

- a településhez tartozott még Kügy puszta is, mely a XIII. században már
község volt.
L .Wikipedia
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Róna lapályos határa 1171 hold, mellyből szántó 780, rét 254, legelő 137 hold.
Urb. szántó 284, rét 96; a többi majorság. Földe fekete porhanyós, s igen termékeny; jó
és sok dohány termesztetik, de a szarvasmarha- és juhtenyésztést a métely
veszélyezteti. Vizei a Berettyó, Kösmő és számos mocsárok. F. u. Dobozy Károly,
Dobozy József árvái, Juricskay Rudolf, Reviczky Frigyes; Curialisták: Magyary
Ferencz, id. és ifj. Széles Sándor, Bihary Zsigmond, Széles József, Csengery Antal,
Lévai Eötvös Lajos és Imre, Széles Lajos, Imre és Zsiga
L.Fényes
Rigó Ferencz birtoka,
-összterület 1000 hold, mely 60 hold kaszáló kivételével mind szántóföld.
Magtermelés 60-70 holdon. Lótenyésztés magyar faj, szarvasmarha 140 magyar faj,
sertés 100 milosz faj. A munkaerőt helyben és a környéken szerzi. Napszámárak
férfiaknál 80-200, nőknél 60-120 fillér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken 8-20
korona között változik.
- Ugyanitt van id. Gálbory Sámuel birtoka. Összterület 366 m. hold, melyből a
szántóföld 240 hold. A gazdasági és üzemrendszer váltó és nyolczas forgó.
Szarvasmarha-állomány 80 drb magyar és nyugati faj.”
L. Borovszky Bihar

Magyar szürkemarha bika.↑
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Határnevei-1864-:Nádasszeg-kaszáló,Bota fája- hátas kaszáló,Gyűrűs-hátas
kaszáló,Markó-jó széna termő hely,Rozsdás –kaszáló,Fekete ér-kaszáló,Kenyereskaszáló,Sárkány sziget-kaszáló,Fövényes fok,Hosszú rét-hátas kaszáló, Egett erdőleégett erdő –most szántó és kaszáló,Héjjafészek-lapályos kaszáló,Paptőkéjekaszáló,Rákos-lapályos kaszáló,Égés-szántó és kaszáló,Farkasfája-szántó és
kaszáló,Nagyrét-hátas kaszáló,Vár telek-hátas kaszáló,Dékány-legelő,Kantár-legelő és
hátas kaszáló,Nagy irtás-lapályos szántó és kaszáló,Lókert-lóvaknak elkerített
kert,Lápallja-legelő,Sástó-legelő,Somosdomb-szántó és kaszáló,Tilló-szántó,Kerek-tóhátas szántó,Tamási dűlő-szántó,Pap laposa,Pénz gödör-hátas szántó,Szílbokor-hátas
szántó,Gugyori lapos-szántó,Malomhely-itt vízi malom volt most szántó,
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke id. Lovas Imre
L. EMGE
- 1941-ben a gazdakör elnöke Muriny János
L.Erdélyi 1941-42
Oláhhomorog
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:
Oláh-Homorog, Bihar vármegyében………. Birtokos Klobusiczky János, kinek
itt szép lakháza és kertje van.
L.Wikipedia
Oláhszentmiklós-

-Toldy-kastély:

- a 15-16. sz. fordulóján épült.
-Határában egy várrom található, melyet Toldy Miklós várának tartott a
hagyomány A török hódoltság előtt határában feküdt Nagyfalu község is, melytől
a Toldy család előnevét vette..
L. Wikipedia.
Oláh község magyar határnevekkel-1864-ben:Dülök-Vár,Pap,Ér, Parlag,Ördög
árka,.Helynevek:Kisgát ér,Bandim lapos,Gálé földszik, Mágó szik,Bogdán szik,
Radványi határ,Újváros lapos,Pap kaszáló és sziget,Bendő rét,Nyomás szik,Nagy rét
mellék,Vak sziget, Nagy szik, Mágó lapos, Butyka forrás, Berek rét,Köböl kút lapos,
Tokaj, Juhász, Rövid lapos, Butyka-Gál sziget, Toth laposok, Toprongyos folyó,
Tuduk rét.
L. Pesty
Ottomány Híres az ottományi Komáromy kastély
-,arborétuma gazdasági udvara és a 120 méteres pincéje.
200

-ottományi szőlők és borok: Régi híres borpincéi : Gáthegyen Újsoron,
Nagyhegyen, Kastélykerten, Várhegyen több mint 80 pincével
L. Csávossy
-Az úrbérrendezéskor a szőlőösszeírás szerint az Érmellék-Berettyó vidék
szerepe erősödött, ezt jelzi Ottomány (400kapás) területtel.
L. Kántor Anita
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke H. Kovács Sándor
L. EMGE
Örvénd
-Örvénd ősrégi település, mely már az Árpád-kor-ban lakott hely volt.
- 1475-ben Örvény már vásáros helyként volt jegyezve.
L.Wikipedia
- Agyagos földe jó mivelés mellett mindent eléggé megterem; urb. szántó van
250, rét 105, szőlő 115, erdő, melly legelőnek is használtatik 850; majorsági szántó
250, rét, 100, szőlő pedig 100 hold. Sok gyümölcs; jó bor. A helység alatt folyik a
Körösnek egy szakadéka. F. u. Beöthy Dienes és Juricskay Móricz urak.
L.Magyarország geográfiai szótára
Az akkori dézsma nyilvántartások szerint.
-1580-ban Örvénd bordézsmát fizet és szérűskertet állítottak fel.
L. Nagykakucs
-1687-ben Örvénd 482 köböl búzát termel ,460 hordó és 44 kanna bort.
-1688-ban 454 köböl búzát és 24 méhkaptár kerül nyilvántartásba.
-1695-ben 193 köböl búzát és 8 hordó 49 kanna bort. Van a faluban 20 bárány
és 289 kecskegida.
-1696-ban 330 köbölt búzát , 265 hordó bort
-1712-ben az örvéndiek 20 drb. ökörrel,14 drb. tehénnel, 5 drb. lóval,19 drb
sertéssel,5 méhkaptárral és egy malommal rendelkeznek.
-1713-ban 70 ökör,58 tehén,11,ló,47 sertés van tulajdonukban:megterem kb.350
köböl búza,10 köböl rozs,10 köböl zab,500 köböl kukorica,200 köböl friss gyümölcs.
Van 21 méhkaptár, terem kb.390 hordó bor, és 540 kazal széna.
-1719-ben van a faluban 61 ökör,55 tehén,11 ló,39 sertés. Van 115 kaszásnyi
kaszálója,601 köböl friss gyümölcse !,
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-1723-ban terem 116 köböl búzája,3 köböl árpája,31 köböl zabja,69 köböl
kukoricája,3 köböl száraz gyümölcse,58 szekér szénája. Van 100 kapás szőlője,és 8
tehén kerül mindössze nyilvántartásba.
-1746-ban terem 40 köböl búza,7 köböl zab,83 köböl kukorica,650 drb.
napraforgó,1/2 köböl száraz gyümölcs,36 szekér széna. Van 60 kapás szőlő,terem 20
csomó dohány. Az állatok száma:10 ökör,13 tehén,5 ló,35 sertés,5 méhkaptár. Van a
faluban egy malom.
-1753-ban terem 140 köböl búza,17 köböl zab,148 köböl kukorica,448 drb
napraforgó,7 köböl száraz és 38 köböl friss gyümölcs,71 szekér széna. Van a faluban
103 kapás szőlő,terem 36 csomó dohány. Az állatlétszám alakulása: 32 ökör,31 tehén,3
ló,86 sertés,és 3 méhkaptár. Malom 1.. Megjelenik a falu életében a kisipar,és a
pálinka főzés.
Következtetés : Örvénd egy gazdagabb falu,elégséges szántóval,legelőkkel,
szőlővel. A falunak a szükséges gabonát ,nem veszteséges(káros) évben
megtermelik.(búza,kukorica,rozs, zab)
-1746- ban megjelenik a darabonként számolt napraforgó-1764-ben megjelenik a dohány a falu határában ,de még talán csak saját
használatra,még nem ipari növényként.
A felsorolt évek során elég nagy mennyiségű szőlőt szüretelnek és készítenek
belőle bort. Az évek során a faluban nagyobb mennyiségű friss gyümölcs is terem
amiből 1723-től fel is dolgoznak egy részt szárítás útján.
A felsorolt évek során a falu mindig rendelkezett megfelelő igavonó és
tejtermelő állatokkal (ökör és ló esetleg tehén)A sertések száma is a szükségletnek
megfelelően alakul.
Dülő nevek:Rózsás dűlő,Kertalja dűlő,Heves (1790) (Két fontos fénykép)
L .Grim
-1561-ben 3 szőlőt említenek -Általhegyen
-Telkesdhegyen és az
-ÁghegyenL. Bunyitai Vince
-Örvénd szőlőhegyei: ”a posalaki hegy azért neveztetik mert nagyobbára
posalaka község lakosai által biratik. Olaszó hegy egy erdő közi völgybe O forma
fekvéssel benyúlva ezt követi,az „Ághegy”, „Kert allya hegy ” végre „Fogas hegy” a
község leg erősebb borairól fogasnak nevezve.”
-Örvénd jelentős gyümölcstermesztő.(frissen és aszalva)legkedveltebb a szilva.
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- Boldog szőlőhegy név.
L .Kánya Endre
-Határnevei-1864-ben:Néveredet monda: a”., némelyek beszélik; hogy a’
hajdani jobb világban az örvéndi közbirtokosok,mint hogy a’ községnek igen jó bór
termő hegyei vannak, – magyar vendég szeretettel párosult víg szüretelés, hetekig tartó
öröm ünnepeket ültek, örvendettek,nyerte volna az Örvénd nevet.
-Telkes dűlő-szántó,Telkes erdő,Mocsár dűlő-kaszáló,(Neresz- a’ gazdák
cselédeket tiltották a’ joszág legeléstől ”ne ereszd” lett belőle)rövidebben
”neresz,,,Felső rét dűlő,Körösköz-malomcsatorna,Fűzes,Kis rét,Kút és Domb
allya,Sikerrét,Bogár rét,Úrrét.Szőlő hegyei:Posalaki hegy,Oloszó hegy,Aghegylegrégibb szőlő,Által hegy, Kert allya hegy,Fogas hegy a legerősebb bort adó
hegy.Erdő részei:Telkes,Pántos,Rózsás völgy,Szénégető völgy,Igásó, Mosdós
hát,Tatárvágás út,Mély völgy,Rókalyuk,Bódis rét,Bódis patak,” Bika föld- nép monda
szerént, e’ hely a’ szomszéd Puszta ujlak község határához tartozott, hol azonban, egy
lopott bikára találtak, az elveszett jószág tulajdonosa, ’s ennek kereső társai azt
fürkészték, hogy mely község határához tartozik ezen rész hol elveszett bikájukat
megtalálták, mert akkori szokás szerint, azon község lakossága tartozott a’ kárt meg
téríteni, hol valami lopott jószág megtaláltatott, ezen okból az p. ujlakiak e’ darab
földet határjukból kitagadták, ’s maradt az örvéndieknek a’ bika ára megtérítése
fejében,”Baranyi hágó.
L. Pesty

-1904 októberében
Örvénden, amerikai szőlőalanyokat termelnek 1916
októberéig ,főként a nagykágyai Nagy Gábor számára a szőlőoltvány-készítéshez
szükséges alanyokat.
L. Homonnai
- 1941-ben a gazdakör elnöke Sorbán Mihály.
L. Erdélyi 1941-42
-Itt is megalakult a bajtársi szolgálat több helyi bizottsága. Közli Magyary
László gazdaköri elnök.
L. Erdélyi gazda 1943 február 1
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Papfalva
-Az 1900-as évek elején Papfalva a mölki apátsági uradalomé volt, melynek itt
kastélya is volt.
L. Wikipedia
Paptamási
-Határa 1450 hold, mellyből urbéres föld 978, remanentialis 106, közlegelő 366
hold. Földe gazdag termékenységű, s ezt a Berettyó szakadéka és a Kösmő vizek
öntözik, s igen sok mocsárt képeznek. Birtokosa: a váradi deák káptalan.
L.Fényes
- 1836-ben Tamásiban cukormanufakturát létesítenek.
L.Csetri
- Határnevei-1864-ben:” Szanto földje 3 fordullora van osztva, mellyek Közül
elsö a Nagyföld düllö, 2ík Nyul szíkes azért neveztetett így mert a nyulak azon helyett
igenszeretik; 3ik a Kásás szer düllö.”
Legelői:Apáti,Ereszvény,Nagy Ér. Szigetek:Nagy –Kis-Zsombékos-Három ágúHosszú-Ördöngös szigetek,Tehenes rét,Sas fészek, Kecskés szigetek,Vár
telek.Ksazálók:Mihály háza,Hodos attya,Széna kert, Kösmö kaszáló,Dékény részben
szántó.
L .Dankó Imre
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-A faluban található Gyilkosgát dűlőjének nevéről a helyi lakosság azt tartja,
hogy a tatárjárás alatt itt gyilkolták le a helyi lakosokat
L.Wikipedia
- a hatalomváltás után itt a Paptamási „Kalász“ Termelő Szövetkezet müködött.
L.Berkeszi István
- 1938 januárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Csáki Károly
L .EMGE
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovács Sándor.
L.Erdélyi 1941-42
Pelbárthida
-Határnevei-1864-ből:Kerítés dűlő,Vajas dűlő-legelő,Nagy és Kis borsó
szigetek- szántó és kaszáló borsót termeltek rajta,Bajicza –kenderáztató,Hosszú hajtó
dűlő kaszáló,Somos domb-kaszáló,Toth János
kaszáló sziget,Kun Gergelyszántó,Gyilkos-kaszáló,Fiatalos- rég gyenge csemetékkel,ma hátas szántó,kaszáló,
Gát erdő-hajdan erdő ,ma hátas szántó ,kaszáló,Ótóvány- szántó,kaszáló,rég
óltoványos kert,Buda rét-szántó,kaszáló,Görbe rét-szántó,kaszáló,Asványrét –hátas
kaszáló, Nagy rét-kaszáló,Kis kewrtész rétja-szánt,kaszáló,Pálinkás-kaszáló,Síratószántó,kaszáló,Kis Buda rét-kaszáló,Tekerő környék-kaszáló,Szeremi domb sík
szántó, kszáló,Rác rét-szántó és kasuzáló,Füleptó- rét,Kis Ludas tó-inkább
kaszáló,Nagy ludas tó- kevés szántó,Dobogó rét- szántó,kaszáló,Megyes –hajdan
meggyes keret volt, most szántó,kaszáló,Kardos-kaszáló,Velence –kaszáló,Fűzesszántó,kaszáló,Nyakazó-szántó,kaszáló,Kis és Nagy Kastély rég nagy épületekkelmost legelő,szántó,Új kert-jelenleg major,Sziget erdő hajdan szigte és erdő volt most
szántó és kaszáló,Bigecs- szántó,kaszáló,Póska sziget –szántó,kaszáló,Nagy és Kis
szilfa –szántó és kaszáló,Vermes dűlő- szántó,Márvány dűlő-szántó,Nagy bokor dűlőszántó,legelő,Sovány dűlő-szántó,Kuruttyoló-szántó és kaszáló,Régényi dűlő –
szántó,Sugó kúti dűlő-szántó és legelő,Csonka dűlő-legelő és szántó,Cziberés hídjaleglő,
- „…. Malma is híres, széles környéken ismert és keresett volt.”
L .Dankó Imre.
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szoboszlai József
L. EMGE
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Poklostelek
-…határja jó termékenységű,egyéb vagyonnyai is jelesek lévén,első osztály béli.
L.Vályi
-….rónaságon, de különben szőlőhegyekkel megrakott vidéken. ……. Határa
935 hold, mellyből 439 hold szántó, 299 hold rét, 120 hold legelő, 77 h. szőlő, erdeje
nincsen. Ebből majorság 355 hold szántó, 214 hold rét, 55 hold szőlő. Földe vörös
agyagos, nehéz mivelésű; de rétjei igen jók. Határát keresztülfutja a Berettyó, a falut
egy patak. Az elsőn van Kalotay Istvánnőnek két kerekű vizimalma. Birtokosok: Koss
László, Szártóry Károly, Jeney István, Némethy Gábor, Sárosy Tamás, Fráter Pál,
Feke György, Vásárhelyi József, Dévay Károly, özv. Kalotay Istvánnő, Aron Teréz,
Kalotay Vincze, Koss Gábor és Imre, Német Ferencznő, Miskolczy István, Borsos
István, Simay Antal, Nagy László, és Sándor, Mile Ferencz, Fazekas Lajos, Ágoston
Antalnő, Kobula Zsigmond, Nagy örökös, Pap János.- L.Magyarország geográfiai
szótára
- Egy 1692-es felmérés szerint borát jónak mondják.
L.Rozgics
- Híres zöldségtermelők
L.Reggeli Ujság 2011 március 26
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke ifj. Tunyogi Emil
L. EMGE
-1941-ben a gazdakör elnöke id.Tunyogi Emil.
L.Erdélyi 1941-42
Pósalaka
- Pósalaka Árpád-kori település.
- Határnevek-1864-ből:Varjas-szántó és bokros,Tilda –szántó,Gyálu-szántó,
Hanka-szántó, Patak szántó, Völgy köz, Filip völgy-szántó és kaszáló, Kis Méhesi
szántó, Kuratura-szántó, Tapil-szántó és kaszáló.
L. Pesty
-Régi feljegyzés szerint:,,Pósalaka, magyar falu, Bihar vmegyében, a SebesKörös lapályos völgyében,Urb. szántó 257, rét 327, majorsági szántó 325, rét 30 hold;
erdeje nincs. Földe lapályos iszap, vagy kavicsos; tengerit igen jól megtermi; hanem a
Sebes-Körös és Medves nevű patak határát gyakran kárositják, s esős években a
marhák könnyen elmételyesednek. Birják özv. gr. Haller Lászlónő, Bölönyi Károly,
Dessewffy Ignácznő, Lászlóffy János utódai."
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Cséplés Pósalakán

Egy szőlő adás-vételi szerződés 1785-ből.

L.Pósalaki Ref. Egyházközség honlapján
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-1580-ban bordézsmát fizet
L. Nagykakucs
-1713-ban itt nyílvántartanak32 ökröt,25 tehenet,3 lovat, és 4 sertést..
-1719-ben van35 ökör,22 tehén,6 ló,21 sertés.
Itt a földeket felosztva művelik./a földeket rég felosztották/
-Jelentős gyümölcstermesztő falu.(frissen és aszalva),legkedveltebb a szilva.
„-Földje,lapályos iszap vagy kavicsos:.tengerit igen jól megtermi „
A 18-19 században itt vízimalom működik.
A posalaki birtokos feltételei a szőlőt dolgozók felé.:
„1,a mustot és a Szőlőt nem szabad a hegyről levinni vagy hazavinni addig míg
ki nem fizetik a földesúrnak a hetedét,azaz a Must hetedét.
2,a mustot nem szabad vízzel vegyíteni,mert ha ez kiderül megbüntetik és
helyébe más vitetik vagy Must vagy Pénz.
3,ha Szőlős gazdák a szőlőt jó „Műben tartan”a Hegyet egészben dolgozni és
lakni,ha pedig parlagosoodik akkor azonnal dolgozni kell.
4,köteleztetnek a Szőlős Gazdák Pásztort és Hegy Kerülőt a Szőlőknek tartani.
5,nem szabad a szőlők közt Gyümölcsöst és a Szőlőnek ártalmas fákkal
beültetni,és a Szőlőt Szüret előtt elhordani és a Dézsmát megcsonkítani.”
Az 1809-ben a posalaki egyházközség összeírt vagyonából-:”…a Templom
Curiáján veteményes Kertjei vannak a Belső Személyeknek.Az udvaron van egy
kamara,Istálló,Sertés ól,…A Predikator Telekjén van egy gyümölcsös Kert……Az
Ekklésiánakvan…… búza földje két fordulóban,van ….Kender földje ,…… és 3 kapa
Szőlője..”
L. Kánya Endre
- A XVIII. század második felétől a XIX század utolsó harmadáig a kézműves
ipara volt a legelterjedtebb a kistérségnek. 1763-ban Telegden 25 fazekast tartanak
nyílván, mellettük a csizmadia mesterségű lakosok voltak nagyobb számban.
L.Pósalaki Ref. Egyházközség honlapján
- 1941-ben a gazdakör elnöke Barcsa Mihály ref.lelkész.
L.Erdélyi 1941-42
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Pusztaujlak
- 8 2/4 egész urb. telekkel. Bikkes erdeje nagy és igen szép. Birják Haller és
Kornis grófok.
L.Fényes
-Feltételezhető ,hogy itt is 1476 körül már szőlőt műveltek.
-1526 után a ref. lelkésznek szőlő van tulajdonában.
-1713-ban itt a faluban 42 ökröt,27 tehenet,,3 lovat és 12 sertést tartanak
nyílván.
-Jelentős gyümölcstermesztő hely.(Frissen és aszalva) legkedveltebb a szilva.
-Okleveles adatok bizonyítják ,hogy itt az elmúlt századokban is voltak szőlők.
-Szőlő munkák: elkapálás nyitás előtt-lecserjézés,nyitás,szakállgyökerek
levágása, metszés,második kapálás,pünkösd táji többszöri kötözés (zoldog fa héjából
készült
kötözőszerrel),
kapálás,
négyszeri
kékköves
permetezés,
darabolás(kacsozás)október 20-án nagy szüret, taposás nyomózsákban,bor készítés a
domboldalba vájt pincékben, szőlőferdése, tavasszal „lebuktatás”(szaporitás,fiatalitás)
-Itt termelt szőlők: Rózsaszin, a Fehér és piros saszla,(csemege),a Paszatuti(eladásra)a nagy szemű génoai.
-Csemege szőlők: Csaba gyöngye,
Muskotály, Sárga kecskeszemű, Fehér
mézes (bornak is.) Feltételezhetően itt is termeltek mint az egész Biharban Bél Mátyás
szerint: Bakatort, Erdeit, Borosfejért, Juhfarkot, Furmindulust (Furmint),Bodoszőlőt,
Öreg kecskecsecsüt, Kecskecsecsűt, Szagost, Jenőszőlőt és Angusztát. A pusztaujlaki
bor mérsékelt erejű de kellemes ízű.
L. Kánya Endre.
-1851-ben Fényes Elek írta a településről:….. Bikkes erdeje nagy és igen szép.
L. Wikipedia
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bódis Vince
L. EMGE
Réti -malomtanya

Az uradalmi kastély 1860-1870-ből való.

A volt Réti malomtanya. A Poroszlayak birtokán épült.
Összterület: 395 ha, ebből mezőgazdasági terület 337 ha, amelyből:szántó 295
ha, legelő 29 ha, kaszáló 11 ha, szőlő 2 ha, nem mezőgaz-dasági terület 5 ha,amelyből:
erdő 38 ha, vizek, tavak 5 ha, más terület 15 ha.
L. Szilágyi József
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Rév
- „……határja középszerű, minéműségei is ollyanok.”
L. Vályi
-Az itteni fazekasok főleg használati tárgyakat készítenek, mint például a tejes
csupor, káposztás fazék, korsó, szilke, tejes csupor, szűrő és más használati tárgyak
L .Wikipedia
-1695-ben gabona és bor dézsmát fizet.
L. Nagykakucs
-ifj. gróf Zichy Ödön (1834-1910),-nek…….itt volt nagy borospincéje
L. Homonnai

Siter

kastély
- 1489-ben erdőket és szőlőtermesztést említenek

- 1742-ben a siteri domínium megbizottja Ferdényi Gábor, számtartója Szilágyi
László volt. A siteri számtartó azévi számadása szerint a 424 köböl és véka majorsági
búzatermés jelentősnek mondható, a kilenced és a dézsmabérlet útján beadott 344
köböl és 9 véka, valamint a 40 köböl 1 véka visszaadott lakossági kölcsönbúza
mennyiségéhez képest az össztermény -811 köböl 1 véka- 52 %-át adta.
A siteri majorságban 300 cseber bor termett a 187 cseber siteri és borziki
borkilenceddel szemben.
A siteri és a körösszegi allodiumban zabot is termeltek, összesen 41 köblöt, a
lakosok által beadott 6 köböl 4 véka ellenében. 1746-ban már közöltek adatokat a
siteri allodiális szőlő terméséről is, ahonnan 521 cseber bort nyertek, ami a 68%-át
adta a birtokos rendelkezésére álló éves bormennyiségnek.
- a sertések tizedelése, makkbér fizetési kötelezettség (30 pénz sertések után)
- A siteriek maguknak a Szent Mihály nevű hegyen irtottak, s azt telepí-tették be
palántákkal.
L.Papp Klára
- Határa 2800 hold, mellyből urb. szántó 726, hivatalnokoknál 72, rét 242,
hivatalnokoknál 24, majorsági szántó 240, rét 240, közlegelő 60, szőlő 200, erdő 1000
hold. Agyagos földje nehéz mivelésü; de bora, gyümölcse sok, sőt gesztenyét is
bőséggel termeszt. Birja gróf Csáky Antal.
L.Fényes
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-„….egy régi vadászkastély, melyet gróf Vay Dániel a mult század első felében
építtetett.”
L.Borovszky Bihar
- Hires a falu a szelidgesztenye termesztéséről..
-A
falu
keleti
határából
észak-északnyugatra
induló Siter
(később: Szépasszony)patak Szalárd mellett a Sásvölgyi patak jobb oldalába fut.
Északra a Kenyeres mező, észak-keletre a Kis erdő és a Felső mező, keletre a Lác nevű
határrészek terülnek el, ez utóbbitól délebbre a Török halála , délkeletre a Bárdos,
délre a Bihari(Uradalmi) erdő nevű dombvidéki határrészek, nyugatra az Uradalmi
erdő nevű sík határrész húzódik.
-1766-ban Takács János margitai főbíró esküdtek jelenlétében kiment a
Nagyhegyre és Mondra hegyre", hogy a Haller György úr eő Nagysága birtoka alatt
építtetett és szereztetett Szőllőknek és Sajtóknak megbecsülését" elvégezze . Meg is
állapított 540 vonás forint értékű vagyont, amit az udvarbírónak Kovács Pálnak
jelentettek. A telepítés szemmel láthatóan folyamatban levő, mintegy 58 vonás
forintnyira értékelt szőlőről egyenesen azt állapították meg, hogy a palánta"
L.Papp Klára
- 1913-ban Siter részei voltak Bangétamajor és Harasztpuszta telepek. -1944ben Harasztpuszta és Törökhalál telepek tartoztak hozzá.
L .Wikipedia
Szalacs

sokszor Érszalacs.

-„… fekszik az Érmellyéki vidéken; határja jeles, vagyonnyai külömbfélék.”
L. Vályi
- „………jó szőlők voltak még Szalacs községben is” az 1692- es összeírás
szerint.
L .Kántor Anita.
- „..a sok gyümölcséről s jó boráról híres Szalacs .Itt készítik egyszerű faragókéssel a „szalacsi székeket”. Ezek nádfonatú székek, támlás „rengők”, kerti padok.
Kertekbe s egyszerű szobákba jól beválnak, mert tartósak és olcsók.”
L.Osztrák-Magyar
-Szalacs városa sok gyümölcséről és jó boráról hires, itt készitik a szalacsi
székeket.
L.Bujdosó
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-A jólétét gyűmőlcsőző mezőgazdasága és szőlőtermesztése biztosította. Régi
híres borpince sorai :Nagyburga,Kisburga,itt egy pincén felirattal” P. Nagy József
1880-”Szeles,Felső kert, Sallós,Slimovics,György András,Bertalan,Szent György és
Kondora sikátora több mint 900 pincével.
Szalacsi pincék.
←
-Szőlői :Bakator,Ringató,A filoxéra vész után
Nagy Imre református lelkész Noé szőlőoltvány telepet
alapít. Szalacs az ezer pince faluja. Legrégibb pincéi
1803-ól és 1807-ből datálódnak.1950 előtt mintegy
300 ha szőlője volt két hegyen a Szentgyörgy -hegyen
és a Toth utcai hegyen. Kossuth -hegy

- Ma található fajták Bakator,Edei,Csaba gyöngye ,Zala gyöngye.
L.Csávossy
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Perjesi Ambrus
L. EMGE
-Néprajzi- és népművészeti kiállítás.
L.Wikipedia
Szalárd

-Kúria:
-Az 1421-es birtokosztálykor a szalárdi Adorján
várhoz tartozott Adorján mezőváros, Fegyvernek,
Nadántelek, Kecskehát, Borzlyuk, Kővág, Kozmafalva,
Doborka, Tótalmás, Sejter és Mezőfalva, Kügy fele,
mind Bihar megyében. Szatmár megyében: Daróc, Ákos
és Szántó mezővárosok, továbbá Géres, Szilvás,
Kisszántó avagy Hidvég, Gyöngy.
L.Erdélyi Várak - Castrum Bene
- Szalárdiak census helyett a sittéri szőlőket művelik.
L.Az 1602-es urbáriumi leltárban.

- Csákyné Haller Kata…….. Szalárdon már megkezdte udvarház építését,
ugyanakkor szándékában áll a leégett malom és a vendégfogadó felépítése.
- A szalárdi makkoltatásból ide hajtották fel az uraság sertéseit is, amiből a
környékbeli kupeceknek adtak el.1790-ben Körösszegapáti,Szakál ésDerecske lakói
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voltak a vevők, akik 28 rénes forintot fizettek a sertések párjáért. 1792-ben viszont a
debreceni kupecek vettek meg százat az eladásra kínált 140 sertésből.
1790-ben 100 ártányt és 20 magló kocát vett meg a szakáli kupec.
L.Papp Klára
egy kies térségen, mellyet távulról szép szőlőhegyek, erdők és rétek
környékeznek, a Berettyó vize mellett……... Vizimalom a Berettyó vizén. Határa
nagyon lapályos, s azért felette sok szénát terem; homokkal kevert agyagos földei
minden gabonanemet gazdagon visszaadnak. Kiterjedése 7467 hold, mellyből urbéri
szántó 1080 h., majorsági 2910 h., urbéri rét 467, majorsági 1200 h., legelő 650, erdő
900 hold; – szőlő nincsen. Keletre a helységtől mintegy óranegyedre van fördőintézete
és savanyuvize, melly távul vidékekről is erősen látogattatik………A vidék itt igen
kellemesen változó és regényes, s szépségét nem kevéssé emelik a régi Adorján várnak
puszta meredező falai, mindenfelől rétes, mocsáros helyekkel körülvétetve. Vásárokat
nem tart. A várost különben a gr. Csáky család birná,……..; 1848-ban birták Vodiáner
Sámuel, Almásy Pál, Figdor Herman, Stern Manó, stb.
L.Magyarország geográfiaia szótára
Szalárd cimere.
„…s országos hírű volt Csernovics Péter szalárdi gulyája.”
L .Osztrák-Magyar
- „Előbb a Gergye, majd a Barsa nemzetség birtoka, az adorjáni
uradalom része volt.Már a XV. században túlszárnyalta Adorjánt és az
uradalom központ-ja lett. Ferences kolostora,sókamarája, vásárjoga korán kiemelték
környezetéből és mezővárossá formálták-„
L. Dankó Imre
-Hegyköz legnagyobb településének, Szalárdnak az adatai 1735-ben : 209
családfő, 51 gyermekés testvér, 11 ló, 311 ökör, 109 tehén, 214 sertés, 721 köböl búza,
96 birka és kecske, 908 köböl szőlő.
L.Szilágyi József
- fontos volt a szilvatermelése.
L.Mujacsics
- 1938 januárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Gy. Molnár István
L .EMGE
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Szalonta lásd Nagyszalontánál.
Száldobágy
- Határa 3500 hold, mellyből szántó 200, rét 205, legelő 155, szőlő 945, erdő
2000 hold. Urbériség szántóban, legelőben, szőlőkben, rétben 1400 h., majorsági szőlő
100, erdő 2000 hold. Földe sovány, gödrös, bokros: fő jövedelme borból, gyümölcsből
áll. Birja a váradi deák püspök.
L.Fényes

Szászfalva
Szentjobb-

Juricskay kastély
Apátjai várkastélyt építettek benne,….

Szentjobb cimere
- Szentjobb nevét Szent István király kézereklyéjéről, a Szent
Jobbról kapta.
- Monostorát a 11.
században alapították,
majd
terjeszkedés miatt a 16. században várrá alakították át.

a török

L.Wikipedia
- ősi monostoros hely.
- „….erődített hely …., nagy malma volt, környezetében központi szerepet
töltött be.”
L. Dankó Imre
-szentjobbi szőlő és bor”.............neves bortermelő hely”. A kollektivizálás előtt
510 ha szőlő volt a határban. Chasselas 30 ha,Királyleányka 35 ha,hamburgi
muskotály 10 ha,Zala gyöngye 10 ha,Jászvárosi fűszeres 12 ha,Oportó és
Nagyburgundi 3 ha 1999-ben a megdolgozott szőlőterület kb 200 ha.
Régi híres borpincéi ,Hangyás,Kopaszhegy,Csuszan oldal,,Nagy pincesor,Új
pincesor vagy Rogérius kb 125 pincével,Szőlődűlők:Csáki-hegy,Csindova, Kónya
oldal,Ádám-hegy,(a Kónya felett),Szarkás,Hangyás.
L. Csávossy
-„ A’ község határa általjában véve hegyes völgyes, sikság a’ beretyó viz
mentén van, szöllö hegyei terjedelmes öreg hegy, nagy hegy, kopasz hegy, csíndova és
Csákí hegy nevezet alatt. – Szánto földjei kopasz hegy alj, – völgy, falú tallaja,
Csipkés, Haraszt Deményes, a’ kaszálok Hármas, felső rét, alsó rét, – erdeje nyulas, és
mándics nevek alatt ísmeretesek.
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Földminősége reszint veres agyag, – részint szürke cser föld, – általjába agyagos
természtü.”
Kelt Szt Jobb Dber 18 864
Bozsik Josef mk jegyzö
L .Pesty
-Az 1692-es összeíráskor jó minőségű bort állapitottak meg Szentjobbon.
L.Rozgics
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Osváth József
L .EMGE
Székelyhíd

Székelyhidi kastély↑
Határa, mellynek kisebb része dombos, nagyobb része róna, tesz összesen
13,072 3/4 holdat 1100 négyszögölével, mellyből 3917 4/8 hold szántóföld, 2772 5/8
h. kaszálló, 1292 h. legelő, 2114 2/8 h. erdő, 947 1/8 h. nádlórét, 496 h. belső telek;
1357 4/8 h. szőlő, 15 h. temető, külső majorok 30 1/8 h., utczák 15 hold. Egész urbéri
telek: 103 7/8 – A fennevezett mennyiségből ismét urbéri belső telek 469 4/8,
szántóföld 2909 1/8, kaszálló 1565 3/8 hold; majorsági: belső telek 26 4/8, külső
majorok 30 1/8, szántóföld 1008 6/8, kaszálló 1207 2/8 hold. – Földje fekete agyag,
melly trágya melett bőven fizetne, de nem trágyáznak; kétszerest, tengerit leginkább
terem. Dombon levő szőlőhegye hires fejér bort ad. Folyóvize az Ér, s egy kis patak. A
patak a hegyek tövéből eredvén, nyugotra folyik az Ér vizébe, ez pedig a város nyugoti
része alatt északról délre lassan folydogál. Szabályozása már munkába vétetvén, eddig
is sok föld menekült meg a posványos viztől. Erdeje, szinte mint a szőlő, alacsony
hegysoron fekszik, s többnyire tölgy-cser fákból áll. –……., földes gazda 382, zsellér
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108, lakó 116, kézmüves 86, boltos 2. …….az uj magtár a piaczon. – Régi omladozott
vára a várostól észak felé esik a rétek között………– Hetivásárt, még pedig igen
látogatottat minden pénteken tart; ezenkivül országos vásárra ötre van szabadalma, és
még ezentul is mind a három nagy ünnep előtt egy egy országos vásár tartatik itt.
Azonban baromvására csak kettő van, u. m. februarban Susanna-vásár előtt való
csötörtökön, és novemberben Katalin vásár előtt való csötörtökön. – A város feje egy
uradalomnak, mellyet bir özvegy gr. Stubenberg Gusztávnő, és fia gr. Stubenberg
József. Székelyhid Toféus Mihály erdélyi hires ref. püspök hazája volt.
L.Fényes
Bél …….a diószegivel egyenértékünek mondja a székelyhidi, félegyhazi és
tamáshidi dohányt is.
L.Rozgics
-Diószeghez közel; határbéli földgyeik jók, dohánnyok, borok nevezetesek.
L .Vályi
-1417-ben a Zólyomyak Zsigmond királytól vásárjogot nyertek Székelyhídnak,
majd hamarosan hetivásártartásra is jogot szereztek.
- 1698 szeptemberében az itteni gabonaház ellen intéztek támadást a
szegénylegények.
L.Wikipedia
- 1460-ban megkezdték
mocsárvár építését.

az Ér szigeteire épült, később anynyira fontos

- Apafi Mihály és felesége, Bornemisza Anna .......székelyhidi, .........kertje..... is
híres.. volt... az önálló fejedelemség idején a 17. században.
L. Fekete Albert
-Az úrbérrendezéskor a szőlőösszeírás szerint az Érmellék-Berettyó vidék
szerepe erősödött, ezt jelzi Székelyhíd (564kapás) területtel.
L. Kántor Anita
- Székelyhíd, megkapta a vámos vásárváros címet 1417-ben, ami feljogosította
éves nagyvásár (Gyertyaszentelő Boldogasszony napján) és heti vásárok rendezésére.
Stubenberg uradalom.
-gróf. Stubenberg József –Félix halála után, a már Székelyhídon született József
Fülöp vette át az irányítást, aki a kornak megfelelő legmodernebb gazdálkodást hozta
létre..
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-Az 1840 –es évek elején az uradalmi magtár is megépült, az uradalomhoz ekkor
már hozzátartozott Érmihályfalva, Albis, Kiskereki, Érolaszi, Apátkeresztúr határainak
jelentős része is.
-1900–ban az uradalom összterülete 15.200 magyar hold, amiből: 7.000 szántó,
250 legelő, 4.300 erdő, 110 szőlő, 100 nádas és 50 hold kert –beltelek,a legjobban
felszerelt és szervezett farmokkal.
-borászata volt – gróf. Stubenberg pincegazdaságában a tokaji aszú után a
legkeresettebb borfajtája az 1862 –es évjáratú saját termelésű, palackozott bakator bor
volt;
- pincéi – gombatermesztéssel foglalkoztak a kastélypark alatt hét ágban terjedő
pincerendszer néhány járatában.
- állatai – többek között lótenyésztéssel is foglalkoztak, angol félvért és telivért
neveltek, melyeket évente vittek eladásra és versenyekre Budapestre;
- szarvasmarha tenyészete hollandi és magyar fajtát egyaránt, valamint ökröket
is tenyésztettek;
- juhtenyészet, sertéstenyészet és halastavak tartoztak még a mintagazdaságba.
- kézműves mesterek dolgoztak az uradalomban jól felszerelt műhelyekben,
mint például kovács, lakatos, gépész, kerékgyártó, tímár, szíjgyártó, asztalos, kőműves
és ács.
- Az 1921 –es földreform törvény bevezetésével a 12 ezer holdas Stubenberg
grófi uradalomból több mint 7000 holdat osztottak szét………, A megmaradt birtokon
még mindig korszerűen, kétszáz állandó alkalmazottal folyt a gazdálkodás, a
földművelésen túlmenően az uradalomnak nyomdája, könyvkötő műhelye, tégla-, ecet, és szeszgyára volt a harmincas években. A fejlődés a két világháború között sem állt
meg, traktorokkal, vető –és arató gépekkel dolgozták a földeket.
-A kastély főbejáratától jobbra egykor, egy télikert létezett,
arborétum.

előtte

egy

- Fényes Elek 1851-ben a következőket írta róla: „régi modorú zárdához
hasonlító urasági kastély, ennél különb az új magtár a piacon”.
L. Bozsoki Erzsébet
-1836-ban Székelyhídon cukormanufakturát létesítenek.
L.Csetri
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-gróf Stubenberg József uradalma.
Ide tartozik Mihályfalva, Albis, K.-Kereki, Ér-Olaszi és A.-Keresztúr is.
Összterület 15.200 m. hold. Ebből kert és beltelek 5, szántó 7000, kaszáló 2000, legelő
250, erdő 4300, szőlő 110 és nádas 1000 m. hold, gazdasági és üzemrendszer hármas
és ötös forgó. Magtermelés lóhere 240 holdon, len 55 holdon. Most czukorrépával
történnek kisérletek.
Lótenyésztés angol félvér és telivér. Az előbbinek a tenyészanyaga 22
anyakancza és egy telivér mén, az utobbié 9 telivér kancza és egy mén.
Szarvasmarhatenyésztés hollandi és magyar faj és pedig 55 hollandi tehén, 4
bika és 350 magyar növendékmarha. Ezenkívül 284 ökör. Juhtenyésztés, finom fésűs
faj, 2500 öreg és 700 bárány.
Sertéstenyésztés: fehér, göndör mangalicza, 120 kocza és szaporulata. Van
azonkívül mint különlegesség: szamártenyésztés, é. p. 6 spanyol szamár 20-22 kancza
és 4 mén. Az uradalomnak sajtgyára is van, a hol évenként kb. 40 mm. groji és
trappista sajtot gyártanak. Erdészeti üzem: 80 éves forda, termék: tűzifa. Szőlőfajok,
bakator, alföldi, furment, olasz és rajnai rizling. Gyümölcstermelés egyelőre 600
almafa, de az ültetést folytatják. Van az uradalomban gőzmalom, egy hengerre 4 kővel,
finom őrlésre. A munkaerőt helyben, a vidékről és Szilágy-megyéből szerzik, ……..
L .Borovszky Bihar.
-Székelyhíd határában is hires minőségű dohányterem , egész Magyarországon
méltán híres. Ugyanis mind a levelek nagyságával, mind színével és erejével szerfölött
kínálja magát. Tudniillik a levele nagy és széles, sárga színű, erős és kellemes ízű. A
törökbúza szerte mindenütt igen kövéren nő.
L.Bél
-A térség másik jelentős városa a Zolyomiak fő helye, Székelyhid,……
A település
városokéval.

élénk

kisváros,társadalmi

élete

mérközik

jóval

nagyobb
L.Bujdosó

-székelyhíd szőlője és bora:
-Az 1692-es összeíráskor jó minőségű bort állapitottak meg Székelyhidon.
L.Rozgics
-Híres bora a Bakator volt.
Pincéi Veresdomb,Királykert utca,
Csengős,Sikátor,Kápolnás domb,Mátyás domb, Ennek a falán a következő felírat
van:”Vagyok I.1618 19 Noemb”, Kisvecseri domb, Újhegyen, Cservölgyében,
Kutyavölgyben, Zajgóvölgyben A város felett van a gróf Studenberg -féle nagy
borospince ahonnan az 1873-as bécsi világkiállításon érdemérmet nyer a gróf egyik
bora,a grófi birtokon 47 hold szőlő volt.
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-A szőlődűlők nevei:Nagy-hegy-Kis-hegy,Új-hegy,Vecseri-hegy, Cservőlgy,
Bűkk, Major, Kisírtási-oldal.
-1989 előtt 160+154 ha szőlőt műveltek meg Fajtaszerkezet: Chasselas,
Királyleányka, Fehér leányka, Olasz rizling. Híres szőlő kulturájú hagyományokkal
rendelkezik.
L .Csávossy
-Az 1873-as bécsi világkiállításon a nemzetközi borverseny zsürije Stubenberg
József gr., Magyarország, Székelyhíd boráért. érdem érmet adott.
L.Borászati 1873 szeptember
Az 1875. é. nov . Budapesten tartótt borkiállításra beérkezett bor:
- Ercsey Imre , N.-Várad .
A borok a székelyhidi (Érmellék) hegyen 1874. évben szürettek, s jelenleg is az
ottani pinczében vannak elhelyezve. Rendes évi termés 300 akó. Csak helyben szokott
a bor eladatni. Rendes ára az ó boroknak 16—20frtig, öreg csebre.
Közlekedés legközelebb Mihály falva felé, mely vasúti állomása a m. k.
vaspályának 1/2 órányi távolságra fekszik Székelyhidtól.
Az eddigi eladások helyből, egyezkedés utján történtek.A bormérték: öreg
cseber , mely egyenlő 100 magyar itczével. A borok az első évben kétszer fejtetnek le;
a jelen kiállított és eladásra szánt borok is kétszer vannak lefejtve.
Általában fehér
bor termeltetik, vörös kevés, csak a házi szükségletre. E vidéken különös bor a bakar,
mely a bakator szőlőnek külön szűrése által nyeretik Kiállított borok a bakator és
másfaju szőlővel együtt szűreltek. A kiállitott borokból legtisztábban kezelve 600
osztr. akó van készletben. Akója 12 frt belyben.
a) A székelyhidi szőlőn rendes termés közép terméssel 240—250 akó, a tavalyi
termés kevesebbet tett ki, de szőlőtermés vétele által, saját szüretelés mellett van igy
együtt tavalyi kétszer fejtett tiszta bor 500 akó
b) Ekkoráig Debreczen város volt a fő borfogyasztó, a Kunságba is sok
vitetett.c) Eddig 12—14 forint volt a rendes ára egy öreg csebernek = 100 itcze
d)
Legközelebb eső vasúti állomás Mihályfalva l 1/2 ó. távolság.
e) Alkuszok által adtuk el jobbadán legjobb borainkat.
f) Az Érmelléken öreg cseber divatozik = 100 magyar itcze.
g) A bor februárban először, májusban másodszor fejtetik.
b) Kiállító fehér bort termeszt, vörös bort csak házi szükségre termeszt egyes
gazda. i) Termelnek jó években külön bakar borokat, és aszút, ürmöst igen keveset.
L.Borászat 1876 február
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-Székelyhíd, jan. 16. T. Szerkesztő Ur!
Mint érmelléki szőlőbirtokos, látván, hogy e vidékről még semmi tudósítás nem
küldetett be a tavalyi szüret eredményéről, bátor vagyok némi tudósítással szolgálni.
(Nagyon helyesen! Szerk.) — A mi vidéküeket illeti, az eredmény úgy a mennyiséget,
mint a minőséget- illetőleg is igen változó volt; de mennyiségileg mégis jó,
középtermést kaptunk a jól munkált szőlőből, minőségre nézve pedig, a hol ki nem
kosarazták a jobb faj szőlőket, mint Bakator, sárfehér vagy furmintot, ott bátran
állíthatom, hogyha el nem éri is a 1811-ikit: de nagyon kevéssel fog alább állani. Hogy
némi összehasonlítást tegyek, az 1880-iki igen dicsért és sokak azon állításával
szemben, hogy nem érte utói az 1880-ikit, bátor vagyok számokkal bizonyítani, hogy
mikor 1880-ban 19—20 vagy legfölebb 21% volt a klosterneuburgi mustmérő szerint a
must czukortalma; tavaly a legaljban is megvolt 19 °/o; de az oldalon és hegytetőn a
közönséges must is meghaladta a 22°/o-et, a bakator pedig volt 24—25°/o is a jó
fekvésű helyen. Azonkívül hogy visszatérjek a mennyiségre, az bizony általá- ban
számításunkon felül ütött, a hol t. i. valami elemi csapás nem érte a szőlőt, és annak
oka ott rejlett, hogy sem éretlen, sem pedig rothadt szőlőnk nem volt ez idén; sőt igen
szép és nagy mennyiségű aszút szedhettünk. Átlag minden ezer tőke után két
hektoliter, a mi jó középterméssel egyenlő. Az árak még ez ideig nem igen állapodtak
meg; mert a kinek felesen van, vagy tarthatja, nem szándékozik eladni, csakis a kisebb
és szegényebb termelők, kiknek rendesen a minőségök is alantabb áll, a ki kosarazás
miatt de igy is 9—10 forintig elkelt mustképen. A tavalyi bor jó tartható, egészséges és
annak idejében meglehetős árú is lesz, és a ki tarthatja, ajánlatos is a tartásra, csakhogy
jó gondos kezelés mellett. T. S
L.Borászati 1886 február
- Borászati és szőlészeti értekezlet. Dövényi Pál, székhelyi ügyvéd, szakavatott
borász és szőlész f. hó 20-án a székelyhídi fürdő nagytermében értekezletre hivta össze
Székelyhíd és vidékének szőlőtulajdonosait. Az értekezlet czélja volt: megbeszélni
ama teendőket, a melyeket a filloxeravész által tönkre jutandó szőlők megvédésére és
újból való be- ültetésére foganatosítani kellene. Az értekezlet abban állapodott meg,
hogy 10,000 forinttal égy részvénytársulatot alakitand és egy amerikai szőlőtelepet fog
felállítani, melyről a részvényesek kellő számú vesszőkkel fognak elláttatni.
L.Borászati 1887 november
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Tulajdonos: Gróf Stubenberg József.
Székelyhídi ménes -1903.

A ménes helye: Székelyhíd, Biharmegye.
Alapította jelenlegi tulajdonosa 1830 ós 1840 közötti években.
A ménesben apalovakul rendszerint állami angol telivér méneket használnak.
Állománya 10 drb. angol telivér anyakancza, névszerint a következők: Capua
(Macarom—Evelina), Trésor (Doncaster—Tánzerin), Hippia (Gunnersbury—
Tánzerin), Hipokrene (Doncaster—Hippia), Tableau (Craig Millar—Tánzerin),
Anodyne (Craig Millar—Anetta), Grandezza (Vinea—Grille), Avant garde (Craig
Millar Anetta), Halka (Bálvány—Hippia), Inspiration (Taurus—Anetta.)
A ménes egy éves csikai nem adatnak trainingbe, hanem egy fennálló
magánszerződés értelmében darabonkint 4000 korona átlagárban eladatnak.
A ménesből alább felsorolt nevesebb versenylóvak kerültek ki: Capo Gallo
(Galaor—Capua) az 1900. évi Osztrák Derby nyertese, Tánzerin, Red-hot, Molly,
Anodyne, Trésor, Allegro, Tableau, Hipokrene, Hyppomenes, Cassandra.
Coppeliá, Athleta, Minister, Grisette és Timár (Bálvány—Trésor).
L.Podmaniczky
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kalló Imre
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 33 hallgatója
volt.
L. EMGE
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Az 1940 február 17-21 között
Kolozsváron megtartott
EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták gróf Studenberg
Józsefet.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
- 1940 február 15-én tartották meg a kéthetes EMGE tanfolyam záróvizsgáját.A
község vezetői 50 pengős díjat tűztek ki a legjobban vizsgázó gazda részére.Elnyerte
ifj Moldvai József.(a nyert pénzel csak gépeket lehetett vásárolni)

L.Erdélyi gazda 1941 április 1
Székelytelek
- Határa 2000 hold, mellyből urbéri szántó 500, rét 250, majorsági erdő 1250
hold, de legelőnek is használtatik. Földe agyagos és meglehetős, rétjei nagyon jók;
erdeje szép cser és tölgyfákból áll. Birja a váradi deák káptalan.
L.Magyarország geográfiai szótára
-„ A település első lakói valószínűleg a magyarok székely törzséből valók
lehettek A falu a tatárjárás alatt elnéptelenedett, de a 13. század végére újranépesült,
ekkor kaphatta neve után a telek toldalékot.”1332-ben már egyháza is volt, papja ekkor
6 garas pápai tizedet fizetett”
L. Wikipedia.
Magyar hangzású határnevei:Vale Korusului-egyházi erdő, Dombrovicza
(szláv), Hamaság, Bikálló Szárhegy, Hagymág, Harasztu-(haraszt), Vale rekesztului(rekesztés-rekesztő) Sonturi, Puszta,.
L. Pesty
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Talpas

urasági lak

1851-ben Fényes Elek írta a településről:
-Arad vármegyében, lapályos erdős vidéken………….., 4 uri lakháza. Birják
Kabdebo Miklós, Márton, Károly, Kálmán és Zsigmond urak

A talpasi Kabdebó-család birtoka.
A Fekete-Körös jobb- és balpartján két különálló tömegből állanak, ezenkívül 4
urasági lak a hozzátartozó belsőségekkel a község területén külön-külön fekszik. Az
egész birtok sík. Termékeny talaja nehéz munkálata, fekete, kötött, hideg.
“Halállománya a szabályozás előtt nagy mennyiségben szolgáltatta a
legkitűnőbb fajtájú halakat,………”
Legközelebbi vasútállomása, mely a fővárossal összeköti, Nagy-Szalonta,-------“
Az uradalom öt külön tanyával részben házilag, részben haszonbérileg
kezeltetik. A kezelésnél alkalmazott személyek: 3 gazdatiszt, 5 tanyás gazda, 5 belső
kocsis, 10 igás kocsis, 40 béres, 5 kerülő 10 gulyás, 3 csikós, 10 kondás és 3 juhász.
Az uradalom nagysága 4000 kat. hold. Ugy a belső, mint a külsőtanyákon
többnyire szilárd tégla-épületek vannak, cserép vagy zsendely fedéllel.
A községben a belsőségek 18 darab szilárd épülettel bírnak. A tanyákon vannak
részben ideiglenes faépületek is. Ezenkívül 45 darab állandó épület van a
szükségletnek teljesen megfelelően emelve.
Az igavonó állatok száma: 132 drb. ökör és 40 drb. ló. Tenyészállatok : 70 drb.
ló, 480 drb. szarvasmarha, 36 drb. sertés kan, 200 drb. kocza és ezeknek évi
szaporulata, 1200 drb. juh. Apró házi állatok nagy mennyiségben tenyésztetnek és van
néhány kas méh is.
Az uradalom, tekintve nehezen munkálható talaját, nagy és jó minőségű
eszköztárral rendelkezik. Azon szabad gazdálkodást folytatnak, a legnagyobb
mértékben a kalászosok, ezenkívül tekintélyes mennyiségű tengeri és takarmány-félék
termeltetnek. A rossz munkásviszonyok következtében a csekély takarmányrépa
kivételével más ipari növények termelése ki van zárva A munkásokat Talpas község
szolgáltatja, kivéve az aratókat, kik részint a szomszéd simonyifalvi
telepitvényesekből………….
A trágyát az uradalom sajátjából állítja ki;az évenkint erősen megtrágyázott
terület 200 holdra tehető.
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A belső lakházak mindenike mellett tekintélyes gyümölcsöskertek terülnek el,
melyekben nagyobbára kitűnő minőségű gyümölcsfák díszlenek. Van ezenkívül
minden gazdaságnak faiskolája is.
-“A szőlőművelés a kedvezőtlen domborzati és munkásviszonyok folytán csakis
a kertekben űzetik. Van a birtokon 400 hold erdő……….”
L.Gaál Jenő
Tamáshida

Lipthay-kastély

- 1590-ben az Ábrámfy családnak volt itt birtoka, de a század folyamán Perényi
Gábor is bírta az itteni kastélyt.
- Az 1800-as évek elején Névery Elek volt földesura, akitől báró Boros Frigyes,
majd báró Liptay Frigyes és neje gróf Lázár Boros Margit birtoka lett, akinek itt szép
kastélya volt. A kastélyt még a Baranyaiak építették, és Boros Frigyes alakította át. A
kastélyhoz szép kert is tartozott,………
L. Wikipedia
-Tamáshida határában is híres dohány terem, egész Magyarországon méltán
híres. Ugyanis mind a levelek nagyságával, mind színével és erejével szerfölött kínálja
magát. Tudniillik a levele nagy és széles, sárga színű, erős és kellemes ízű. A
törökbúza szerte mindenütt igen kövéren nő.
L. Bél
-Lipthay-kastély: A 19. század elején Névery Elek a földesura, kitol báró Bors
Frigyes birtokába kerül és a 20. sz. elején báró Lipthay Frigyesnek és neje gróf Lázár
Bors Margitnak volt itt nagyobb birtoka és szép kastélya, melyet még a Baranyiak
építtettek és báró Bors Frigyes átalakíttatott.
L. Wikipedia
- Dr. Boros Frigyes uradalmába kerestetik 1897. Január 1-től egy évi
időtartamra Egy. keresztény vallású; nőtlen józan életű végzett gazdász mint segéd.
Jávadalmazás 480 frt, lakás, fűtés és világitás. Bizonyitvány másolatók, melyek vissza
nem küldetnek az ulradalmi intézőséghez Tamásda, u. j). Nagy-Zerind küldendők,
'esetleg személyesen nyújtandók be. Vasúti állomás Hagy-Szalonta, vagy Kis-Jenő.
L.Köztelek 1896 december 24
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Tenke
- „…határja 2 nyomásbéli, némelly része hegyes, vőlgyes, agyagos, kaszállója
vízjárta föld, kétszeres búzát terem, és zabot is néha; erdeje van, szőleje is, fekete
Körös foly a’ határján keresztűl; piatza Váradon, és Belényesen van.”
L .Vályi
-Határa 3000 h., mellyből 1000 h. szántó, 600 h. rét,
s ez mind urbériség; erdeje felette szép s 1400 holdra
terjed; ez majorság. Dombosabb földjei nagy javitást
kivánnak; kövér rétjeit a Fekete-Körös rongálja; lakosai
szép marhákat, sertéseket tartanak, különféle faeszközöket
készitnek, s a Fekete-Körösön levő malmaikból sok
hasznot huznak, mellyekben a tenkei és bélfenyéri
plébániáknak, ugy a tenkei templomnak szombati vámja
van……….., a Körösön derék hid, innen pedig Bélfenyérig 1/4 mfdre 13 hiddal
felkészült kavicsolt töltés viszen az árvizek által rongált szép réteken keresztül. Birja a
váradi deák püspök s a váradi urad. tartozik.
L.Fényes
Tinód
-az Árpád-kori települést
említi először

a Váradi

Regestrum

-a település neve valószínűleg a növendék
üszőborjú jelentésű magyar Tinó közszó -d képzős
származéka, a falu egykori lakosai az apátságnak tinóval
adóztak.
L. Wikipedia
- 11 egész urbéri telekkel. Birja gr. Batthyáni József.
L.Fényes
-itt is termeltek szőlőt a kakucsiak.
L .Nagykakucs
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Tóti- egy eredetileg 1455-ban épült kastély Báthory vagy Rhédey tulajdona, Rhédeyporta ,Baranyi-kastély és külön ház, Stern udvarház.
-Földjei meglehetősek; de különösen szőlőhegye hires és erős bort terem. Birják
Baranyi, Desseffy, Tarczaly, Szakál, Lányi Poroszlay, Pálffy, Vincze, Gruden. Van 12
1/8 urbéri telke.
L.Magyarország geográfiai szótára
- Az 1692-es összeíráskor jó minőségű bort állapitottak meg Tótin.
L.Rozgics
- „…határja 3 nyomásbéli, terem búzát, és rozsot, erdeje, legelője, szőleje van,
Berczecze folyó vizén négy malmai, piatza Margitán.”
L. Vályi
1715-ben 23, 1720-ban pedig 34 magyar nevű jobbágyot írtak össze benne
(Acsády 35. és 41.1.)
Magyar jellegét tovább őrizve, az 1773. évi összeírás is magyar nyelvű
községnek mondja.
Az 1735-ös országos összeírás szerint Tóti adatai a következők: 62 családfő, 21
testvér, fiú, 5 ló, 60 ökör, 37 tehén, 95 sertés, 187 köböl búza, 172 köböl szőlő.
-az 1750-es összeírás adatai : 27 családfő, 12 fiú, 25 ökör, 23 tehén, 25 sertés,
49 köböl búza, 77 köböl szőlő. A hét évvel későbbi, 1757-es összeírás mutatja, hogy a
falu regenerálódott, szinte a duplájára nőtt: 49 családfő, 21 fiú, testvér, 5 ló, 38 ökör,
32 tehén, 63 sertés, 182 köböl búza, 130 köböl szőlő.
Az 1759-es országos nemesi összeírás a következő nemeseket sorolja fel
Tótiban: Joannes Bors alias Nagy, Michael Kéri, Michael Kádár, Sámuel Katona alias
Takácsi, Joannes Kádár.
A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása második részének
A népesség foglalkozása című fejezetéből a következőket tudjuk meg:
Tótiban összesen 166 birtokos és bérlő volt, ebből:
2 100 katasztrális holdon felüli birtokos,
68 10 és 100 kat. holddal rendelkező kisbirtokos vagy bérlő,
77 10 kat. hold alatti kisbirtokos, bérlő vagy kisbirtokos napszámos,
14 részes földműves,
5 majoros, baromfitenyésztő.
Ezek mellett:
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- segítő-családtag 87 férfi, 55 nő és 455 eltartott.
- 140 mezőgazdasági cseléd, ebből 65 kereső, 75 eltartott
- 411 mezőgazdasági munkás, ebből kereső 16 éven alól 17, 16 éven felül 149 és
eltartott 245.
Összesen 33 ipari vállalat működött, melyből:
- 22 iparvállalat segéd nélkül
- 7 iparvállalat 1 segéddel
- 4 iparvállalat 2 segéddel16
A faluban működött 8kovács, 4 gépész, 5 asztalos, még 6 a faiparban, 1 szabó, 3
cipész és csizmadia, 7 a malom- és sütőiparban, 2 hentes és mészáros, 1 kőműves, 5
ács, 6 vendéglős.
L.Szilágyi József
-“A szántóföldeink mind 3 fordulóban vannak, tiszta és kétszeres búzát, ha jól
megművelődik a föld,megtermik. Rozsot pedig nem szoktunk termeszteni.
-Kaszálóink, kivévén mintegy negyedrészét, amelyek laposakon vannak, a
többiek az árvizektől mentesek. Ami pediglen kaszálóinkon széna terem, jóféle, marha
hizlalására alkalmas.
-Margitta csak egy mérföldnyire lévén tőlünk, heti- és országos vásárokra
leginkább oda szoktunk járni, ahova alkalmatos úton lehet menni, akinek eladó jószág
van, ottan könnyen eladhatja.
-„….. teheneink, ökreink, holmi tinó-binó marháink és sertéseink számára
legelőmezőnk van elegendő, melyen jóféle, marháinknak hasznos fű szokott teremni.
-Határunkon erdő lévén, szabadok vagyunk abban, mind tűzre, mind holmi
faszerszámokra és épületre alkalmatos fákat vágunk magunk szükségére, sőt a száraz
és esett tűzifát eladni és máshová vinni szabadosak vagyunk, melyet közelről, s
alkalmatos úton lehet hozni.
Hegyi szőleink határunkon vannak, melynek jó bora szokott teremni.
-Makkoltatása is a sertéseinknek, amikor makk terem, a határunkon lévő
erdőken van, valamivel kevesebb bérért, hogysem az idegeneknek.
-Van a határunkon bizonyos Trécser nevezetű szőlőhegy, melyből még eddig
királyi dézsmát nem adtunk.
-Szőleink aljában némelyikünknek kevés gyümölcsösünk is van, melynek
gyümölcsét kit helybe eladni, kit Mezőségre vinni, s helyébe búzát hozni szoktunk.
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-Margittai és micskei szőlőhegyek közel lévén hozzánk, a kapás emberek ottan
munkát könnyen kaphatnak.
-Korcsmája helységünknek Szent Mihály naptól fogva Szent György napig van,
mely idő alatt az elárult bornak sepreiből égetett pálinkát árultatnunk megenged az
uraság. Mintegy 10 emberkaszáló rétje is van a helységünknek.
Kenderáztatásra is alkalmatos vizünk vagyon.
Határunkon 4 vízimalma lévén az uraságnak, más határra őrlés kedvéért menni
nem kényszeríttetünk.” „ Sőt a szántást, minthogy 4 nehezen bírja, többnyire 6 ökörrel
szoktuk véghezvinni.”…..” ami a belső telkeinken kívül terem a határainkon, mint más
szomszéd földesuraságok, termésben: úgymint bort borul, búzát szalmájában búzául,
tengeriből, zabból, lencséből.” adunk.
-valják a tóti lakosok 1769 októbere és 1770 márciusa között a Mária Terézia
által kiküldött faluvallató bizottságnak.
- Baranyi Gábor komolyan átszervezi az uradalom gazdálkodását. 1757-1773
között.
- A faluban működött 8 kovács, 4 gépész, 5 asztalos, még 6 a faiparban, 1 szabó,
3 cipész és csizmadia, 7 a malom- és sütőiparban, 2 hentes és mészáros, 1 kőműves, 5
ács, 6 vendéglős.
-A faluban a következő malmok működtek: A Tóti és Bozsaly között levő
vízimalom, mely a Jégh családé volt. 1880-ben Kovács Bálint veszi meg, majd 1910ben a Tóth család. Ezután a faluban gőzmalmot épít Kovács Bálint……….
A másik malom, mely a pálinkafőző mellett volt, szintén a Bisztra folyásán,
először a Szűcs Lajosé volt, aki Pusztainak adta el. Ennek rozshengere is volt, ezért
nemcsak darált, hanem rozslisztet is állított elő. Ezt a malmot Keresztesi Károly veszi
meg, először, mint vízimalom működik, de később dízelmotort szerelnek bele, s ezután
főleg csak daráló malom volt. A harmadik a Poroszlayaké volt Rétiben, ez is csak
darálómalom volt.
-Termelnek búzát, kukoricát, árpát, napraforgót, zabot, elvétve rozsot és
tritikálét, zabos borsót, lóherét. A termést 90 százalékban főleg állattartásra használják
fel, disznóhízlalásra és szárnyasok tenyésztésére.
-a tóti szőlő és bor.
-E vidék a legrégebbi időktől kezdve szőlőtermesztéssel foglalkozott. Már a
középkorba utaltak rá a különböző okiratok. A szentjobbi barátok már a 14. században
kereskedtek kitűnő minőségű boraikkal. Az 1692-es összeírás szerint a szőlőket a
török hódoltság utolsó szakaszában is sokkal inkább karban tartották, mint a
szántóföldet. Több községben a szőlőművelés volt a lakosság fő foglalkozása. Telkeik
elpusztultak, vetésük nincsen, de szőlőművelésük helyenként elég számottevő.
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- Rengeteg adattal szolgál Bél Mátyás Bihar megye leírásában, amely 1723-ban
készült. Ebből idézünk: „Bor a vidék egy járásában terem,magas fekvésű helyen, a
Vörös Réz-hegység lejtőin, amely Erdély határait érintve egészen Szatmár megyéig,
Pusztaújlak mellett Telegdet, Vásárhelyt, Váradot, Püspekit, Bihart, Félegyházát,
Diószeget, Székelyhidat, Kiskerekit, Asszonyvásárát, Ottományt és más falvakat
mintegy körbe fogja. Mivel az ég és a föld különböznek, ez a termést megváltoztatja".
-Bihar megyének a 18. század egészében komoly nagyságrendű, elsősorban az
érmelléki, margittai és a váradi járásban (rézaljai dombokon) koncentrált szőlőterületei
voltak. Több azoknak a helységeknek a száma is, ahol kerti szőlőt művelnek. A
szőlőtermesztés nem feltétlenül a település határában folyt, hanem a kisebb-nagyobb
távolságra lévő, jó minőségű bort termő szőlőhegyeken. A 18. században a hegyi
szőlők borának minőségét a micskei és tóti hegyek italához mérték.
………, „s szüretek alkalmával szekereikkel bérért Debrecenbe és máshová hordják a
borosgazdák borát". A szőlő-gyümölcsös együttes előfordulása egyaránt megtalálható
volt a szőlőhegy esetében…….. Legelterjedtebb gyümölcsfa a szilva volt.
-Fényes Elek, 1851-ben, Magyarország Geográphiai Szótárában a következő
adatokat ismerteti: „...Földjei meglehetősek, de különösen szőlőhegye híres és erős
bort terem…….”
L. Szilágyi József
-Régi szőlőkultúrájáról a dűlőnevek tanúskodnak, melyek nagy szőlőterületet
sejtetnek.
-Szőlős dűlői::Rigó-hegy, melyhez a Trécser, Új-hegy, Királyí-hegy,a Bánya és
a Tag-dűlök tartoznak.Az itt termesztett nemes fajták:az Erdei, Juhfark, Bakator,
Szlankamenka, Mézesfehér, Ezerjó, Bánátirizling, Furmint, Olasz rizling, Sauvignon,
Szürkebarát, Petrezselyemszőlő, Nagyburgundi, Kisburgundi kék, Rajnai rizling,
Chasselas.
- A kollektivizálás előtt kb 650 ha szőlő volt a határban .Dűlőnevek:Nagyhegy(déli fekvésben) és vele átellenben a Rigó-hegy,melyhez a Trécser, Újhegy,Királyi -hegy,Bánya és Tag dűlők tartoznak.
Érmelléki hungarikum.!! A híres „múltat a még meglevő apró pincés
présházak képviselik. Ezek ajtaja furfangos zárral bír és annak titkát csak a gazda
ismeri. Szerkezetük népünk alkotói ötletességét beszédesen bizonyítja.”
L.Csávossy
-“Az 1800-as évek közepéig mielőtt a filoxéra (gyökértetű) kipusztította volna a
szőlőt a tóti szőlőhegyeken, Tótiban még csak oltásszőlő volt, mint: fehér mézes,
erdőszőlő, slankamenka, fehér-, piros-, Napóleon-saszla, bakator, kadarka, cirfandli,
rizling, Csaba gyöngye, hamburgi muskotály, petrezselyem szőlő. Addig a szőlőket
csak dugványozással ültették, emiatt a filoxéra óriás pusztítást végzett, s az emberek
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kénytelenek voltak újratelepíteni, de ez alkalommal a filoxérának ellenálló ripáriába
oltották a nemes szőlőket”
Tanyák:
1. Balkus-tanya, 2. Béres-tanya 3. Csongorádi-tanya 4. Csuba-tanya 5. Mirontanya -eredetileg a Túri családé volt, 6. Poroszlay-tanya: 7. Réti-malom: 8. Svábtanya:
9. Szilágyi-tanya 10. Varga-tanya::
Határrészek, dűlők
1. Antal-tag:;2. Bánya: szőlőhegy; 3. Bánya-patak 4. Barcsai-tag: 5. Baranyitag: 6. Bikarét;7. Borsos-tag: 8. Bükkszeg:.9. Breier-tag: 10. Dering:11. Diós-patak:12.
Domokos kút:.13. Döccen: szőlőhegy és erdő is.14. Ecsedi kert: 15. Ecsedi sikátor:16.
Ecsedi-tag: .17. Florentál-tag: valamikor tanya is volt.18. Folyás:19. Gazdák erdeje
(Felső erdő): 20. Hegymegerdő: 21. Jegyző-tag.22. Kenderföld: 23. Két patak: 24.
Királyi hegy: szőlőhegy, ahol a berettyókirályiaknak is van a szőlője.
25. Királyi út és dűlő:.26. Kissástó:.27. Knapp-tag:.28. Közmező (Vargatag):.29. Lapis:. Ez a libalegelő, és itt van az állatorvosi körzeti rendelő is.30.
Lókért:.31. Malomgaz, régen Koroszló: legelő és szántó,32. Mann-tag:.33. Mannerdő,34. Mezei kút.35. Mici-kert:36. Mocsár: 37. Nagy hegy: 248 m.” Valamikor a
falu elsőosztályú szőlőhegye volt……” 38. Pap-tag 39. Rigó-hegy: szőlőhegy.40.
Rimay-kert:41. Rimay-tag:.42. Rózsás: a Szilágyi-tanyák felé vezető dűlő,43. Sáskert:
44. Sástó 45. Sűrű-dűlő: 46. Stern-tag. 47. Sváb-legelő: 48. Szállás legelő, 49.
Szugoly: a Malom utca végén ,libalegelőnek használták.50. Telek-dűlő:, amely a
kenderföldtől határolja el,51. Telek-pataka: 52. Trécser: szőlőhegy és erdő, 53.
Tyúkól: a kollektív gazdaság.idején, 54. Újhegy: szőlőhegy.55. Veres domb 56.
Vermes-Kiskút: 57. Veronka-tag. 58. Zsellérföld: a Kenderföldtől .
A Tóti „Nagyhegy" község rendtartása
I. A hegyközségi rendtartás foglalatja s kiterjedése
Az 1894. XII. 6. t-cz. l.§. értelmében megalakult s érdek körébe tartozó
ügyekben önkormányzati alapon intézendő, tótii nagy hegyközségnek, a kitűzött
czélok elérése s a rend fenntartására, az intéző közegek hatáskörére s a felügyeletre
stb. vonatkozó rendelkezései ezen rendtartásban foglaltatnak.
Ezen szabályok értelmében szervezett hegy-község . A közös összes és
hegyrendészeti feladatokon kívül a filoxéra által elpusztított szőlők felújítását, a
peronoszpóra viticola és más betegségek elleni közös védekezést. Végül a szőlő
jövedelmezőségének fokozása végett egyöntetű gazdálkodás és kezelés szervezését is
czéljául tűzi ki.
II. Ügyvitel
2. §. A hegyközség ügyeit intézi:
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1. A közgyűlés.
2. A választmány.
3. A hegybíró.
III. Közgyűlés
3. §. A közgyűlés tagja lehet minden birtokos aki a hegyközség kötelekébe
tartozik; Gyámság vagy gondnokság alatt levők helyett a közgyűlés a gyám, vagy
gondnok vesz részt. Minden tagnak joga van a közgyűlésen magát megbízott által
képviseltetni. A megbízott neve a közgyűlés megnyitásáig a hegybírónak írásbelileg
bejelentendők. A szőlőbirtokos családtagja írásbeli bejelentés nélkül is megbízottnak
tekintendő.
4. §. Rendes közgyűlés évente kétszer tartandó és pedig szeptember és január
hóban. Rendkívüli közgyűlést tíz tag kívánatára, vagy a választmány határozatából,
bármikor összehívható. A közgyűlés a határnapon belül legalább 8 (nyolcz) nappal
hívandó össze, a tárgysorozat a tagokkal közlendő.
5. §. A közgyűlés határozatait szótöbbséggel hozza, nyolcszáz négyszögöl, vagy
ennél csekélyebb terület birtokosa egy szavazattal, az ennél nagyobb terület birtokosa
pedig annyi szavazattal bír, ahányszor nyolcszáz négyzetöl területe van. Az összes
hegyközségi birtokosok szavazatainak egy negyed részénél több szavazatot saját
nevében egy birtokos sem gyakorolhat.
6. §. A közgyűlés határozatképes, ha az összes szavazatok egy harmad része
jelen van; De ha meghirdetett közgyűlési határnapon a szőlőbirtokosok kellő számban
meg nem jelennének, az újból meghirdetendő másik közgyűlésen a jelenlevők
szótöbbsége határoz. Azonban a másodszor egybehívott közgyűlésnek más és újabb
tárgya nem lehet, mint a mi az első ízben meghirdetett közgyűlés tárgya lett volna.
7. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
1. A hegyi választmány megalakítása;
2. A választmány tagjainak, a hegybíró, jegyző és pénztárnok választása;
3. A jelen szabályok módosítása, hatályon kívül helyezése, és újak alkotása;
4. A hegyközségi munkaterv és költségelőirányzat megállapítása;
5. A számadások felülvizsgálása és jóváhagyása;
6. A kötelesség ellenesen működő válaszmányi tagok és hegybíró elmozdítása;
7. Az általános szüret idejének megállapítása;
8. A választmány által netalán teendő indítványok feletti határozás s a január és
szeptember elsejéig írásban beadott indítványok feletti tárgyalás. A választmány a
beadott indítványokra javaslatot tenni köteles;
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9. A választmány intézkedései elleni felszólalások felülbírálása.
8. §. A határozatok birtok arány szerint általános szótöbbséggel hozatnak.
9. §. A szavazás, melyet az elnök 10 tag kívánságára elrendelni köteles, a
birtokos nevének és birtok mennyiségének feljegyzése mellett nyilvánosan történik.
Különben határozat közmegnyugvással is történhetik.
10. §. A hegyközségi közgyűlés jegyzőkönyvét, a hegyközségi jegyző vezeti. A
jegyzőkönyv hitelesítését a közgyűlés által választott két birtokos eszközli.
11. §. A közgyűlés intézkedései, illetve határozatai ellen a járási főszolgabíróhoz
fellebbezni lehet. A hegybíró és választmány intézkedései ellen csak az esetben van a
közgyűléshez való fellebbezésnek helye, ha azok hatáskörüket túllépték s a közgyűlés
határozatait megszegték volna.
IV Választmány
12. §. A hegyközségi választmány áll:
1. A hegybíróból, mint elnökből,
2. Hegyközségi jegyzőből,
3. Hegyközségi pénztárnokból,
4. Tizenkét választmányi tagból.
A hegybíró, jegyző és pénztárnok három évre választatnak. A válaszmányi
tagok közül három év elteltével hat tag ki lesz sorsolva. A közgyűlésen azonban a
kisorsolt tagok újra megválaszthatók. A választmány saját kebeléből alelnököt is
választhat s ügyrendjét maga állapíthatja meg. A választmány minden második
hónapban ülést tart, a szükséghez képest többször is. Érvényes határozathozatalra öt
tag jelenléte szükséges.
13. §. A választmány hatáskörébe tartozik:
1. A közgyűlések tárgysorozatainak megállapítása és a tárgyalás előkészítése;
2. Az évi költségelőirányzat szerkesztése;
3. A munkaterv tekintetében javaslattétel;
4. A számadások összeállítása;
5. A közgyűlési határozatok végrehajtása;
6. A gyepük, kerítések, utak, kapuk minden év június hó elsejéig megejtendő
felülvizsgálása;
7. A hegyőrök számának és fizetésének megállapítása;
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8. A vármegye törvényhatósági bizottsága által 1894-1947. bizots. Szám alatt
elfogadott és a belügyminisztérium által, annak 32127-1894 sz. Kiadott rendeletével
jóváhagyott s a peronoszpóra viticola elleni védekezésről szóló szabályrendelet
végrehajtásáról gondoskodik és ügyrendtartásában határozza meg azon módozatokat,
melyek szerint a Szőlősgazdák a permetezést végezni kötelesek;
9. Minden a hegyközségi rendtartásban czélul kitűzött ügy érdekében, a
szükséges szabályrendeletek foganatosítására és pontos megtartására felügyel.
V A hegybíró jogai és kötelességei
14. §. A közgyűlés által megválasztott hegybíró, vagy ennek helyettese
hatáskörébe tartozik:
1. A rendes és rendkívüli közgyűlések összehívása és úgy a köz, mint a
választmányi gyűléseken elnökölni.
2. A közgyűlés és a választmány által hozott határozatok végrehajtása;
3. Felfogadni és elbocsátani a vinczelléreket, hegyőröket, csőszöket, szóval az
őrző és munkás személyzetet;
4. A pénztárost a pénzkezelésben ellenőrizni;
5. Ezen személyzet működését vezetni s ellenőrizni;
6. A kiadásokat és bevételeket utalványozni;
7. Eszközöltetni és felügyelni a hegyközségi munkálatok végrehajtása körül, a
közgyűlés határozata értelmében;
8. Rendkívüli szüretelés engedélyének megadása, a közgyűléstől nyert utasítás
folytán;
9. A békebíráskodás, mely bíráskodásról jegyzőkönyvet vezetni tartozik s a
abból a felek kívánatára hiteles másolatot kiadni köteles;
10. Az ezen §.-ban foglalt szabályok ellen vétőket illetékes hatóságnak
feljelenteni;
11. A vinczelléreket és azok családtagjait nyilvántartani, az összes őrködő
személyzet eljárásaira s általában a hegyi bátorság és rend megóvására felügyelettel
lenni s ezek felett időnként szemlét tartani;
12. A hegyi közlekedési utak és kerítések jó állapotban való tartására
folytonosan gondot fordítani.
15. §. A hegyközségi jegyző hatáskörébe tartozik:
1. A köz és válaszmányi gyűlések jegyzőkönyvének vezetése;
2. A hegyközségi járulékok kivetése;
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3. Levelezés és egyéb írásbeli teendők ellátása.
16. §. A hegyközségi pénztárnok hatáskörébe tartozik:
1. A hegyközségi járulékok és egyéb bevételek beszedése, elnaplózása stb.
A nemfizetők jegyzéke minden fél év végével végrehajtás utján leendő behajtás
végett a községi elöljáróságnak beterjesztendő;
2. A hegybíró utalványára a hegyi pénztárból fizetés teljesítése.
VI. Tagok kötelességei
17. §.
1. A reájuk szabályszerűen kivetett hegyközségi terheket befizetni;
2. A hegybírónak saját hatáskörében tett meghagyásait teljesíteni;
3. A szüretelést a közgyűlés által kitűzött határidő előtt meg nem tartani;
4. Ezen §.-ban foglalt összes szabályzatot megtartani;
5. A hegy határát képező árkot és gyepűt minden tulajdonos köteles jó karban
tartani, a benne levő élő fákat egy méterre becsonkolni;
6. Köteles minden tag, úgy a mezsgyéje, valamint az utak szélétől is az
ültetendő növény fejlődése nagyságához mérten az ültetést úgy eszközölni, hogy sem
árnyékolás sem pedig a gyökérzet elhálózása folytán szomszédjának kart ne
okozhasson;
Éspedig :
a. A legkisebb 60 cm távolságot igényelnek: szőlő, ribizke, köszméte és málna.
b. Két méteres távolságot igényelnek: szilva, őszi baraczk, meggy, nyospolya
(lasponya), birs;
c. Négy méteres távolságot igényelnek: alma, körte, cseresznye, kajszin,
berkenye;
d. Nyolc méteres távolságot igényelnek: dió, gesztenye;
7. Köteles minden gazda a föld területéről a káros hatású erdei fákat kivágni,
esetleg kiirtani;
8. Köteles minden gazda a napszámosainak a hegybíró által meghatározott
napszámot fizetni.
VII. Felügyelet
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18. §. Az 1894. évi XII. t-czik 74-ik §-a , illetve a földmíve-lési miniszter úrnak
48.000-94 számú rendelete értelmében: A választmány által megállapított létszámban
alkalmazott fölesketett hegyőrök a hegybíró rendelkezésére állanak;
Évi, illetve havi fizetésüket, a választmány állapítja meg. Azon felül a
hegyrendőri
kihágásokból folyó büntetés pénzek 25 %-ot meg nem haladó része is biztosíttatik, aki
a kihágások elkövetőjét, vagy a hegy rendészeti szabályok megsértőjét kinyomozza és
feljelenti;
Minden őr bizonyítványt kap, jelvényt és fegyvert. Szolgálatából a hegybíró
által azonnal elbocsátandó s ily minőségben nem lesz többé alkalmazható hegyőr:
1. Ha részeges;
2. Ha engedetlen;
3. Ha a szőlősgazdák irányában sértést követ el;
4. Ha mulasztásban, visszaélésben, vagy vétségben lesz bűnös.
Vinczellérek
19.§.
1. Vinczellért minden szőlő birtokos tarthat, azt azonban csak a hegybíró
tudtával, szegődő level mellett. Mely szegődő levél a felfogadott vinczellér
bizonyítványával, vagy cselédkönyvével együtt a felfogadástól számított 8 nap alatt a
hegybírónál bemutatni tartozik, melynek megtörténte után szabad felfogadni és
időközben elbocsátani.
A szegődés feltételének a jelen szabályrendelet korlátai közötti meghatározása, a
gazda és vinczellér szabad egyezkedésére bízatik, az az hagyatik ugyan amennyiben a
megállapítandó bérnek, részben napszámok is képeznek egy részét, az ilyen
napszámok az egész év tartalmára a egyezség létrejöttekor határozott összegben
lesznek megállapítandók;
2. A vinczellérek felfogadásánál rendszerinti határidő napjául január hó 1-ső
napja állapíttatik meg. A már meglevő azonban nem ezen határnapon kezdődő
bérlevelek ezen határnapra kiigazítandók lesznek;
3. Az önhibájuk folytán szolgálatból elbocsájtott vinczellérek a hegyen sehol és
senki által sem lesznek felfogadhatók;
4. A vinczellérek első sorban a hegybíró felügyelete alatt álnak, ki ezen
felügyeletet a kerülők által gyakorolja. De a rendőri felügyeletet és nyilvántartást a
községi elöljáróság gyakorolja. Kötelesek ezért a szőlőbirtokosok vinczelléreiket a
felfogadás alkalmával az 1876. évi XlII.t-cz figyelembe vételével a községi
elöljáróságnak is bejelenteni;
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5. Az őr vinczelléri minőségben is alkalmazható és a vin-czellér őri minőségben
is felfogadható.
Hegyrendészet
20. §. A hegyi munkára és munkásokra a következő szabály lesz megtartandó:
1. A munka mindenkor nap feljöttekor kezdődik és naplementekor végződik;
2. Munka szünetül reggelire fél óra, ebédre egy óra, uzsonnára szintén fél óra
engedélyeztetik.
Azonban az uzsonnái munkaszüneteknek csak május elsejétől, augusztus hó
elsejéig van helye;
3. Szüretkor és fedési, avagy más munkálat végzésénél a reggelizés a munka
megkezdése előtt végzendő s ebédre csak a szükséges étkezési idő hagyandó ki;
4. E munkarend betartására a hegyőrök felügyelni s a rendetlen vinczellért,
illetve munkásokat a szőlős gazdáknak és hegybírónak bejelenteni kötelesek.
A hegyi utakról
21. §.
1. Minden szőlő és gyümölcs tulajdonos, kiknek földjük szélében, derekán
avagy végében a közlekedési utak elvonulnak, a hegyi tanács határozatához, és
megállapításához képest legalább négy méterre minden út kiszélesítendő;
2. A szüret idején kivéve, terhek kifuvarozására csak olyankor használhatók,
midőn az úttest rongálása nélkül történhetik, rendkívüli szükséglet esetén a hegybíró
külön engedélyt adhat;
3. Idegeneknek a hegyi utakon való közlekedésétől, úgy szekérrel, mint gyalog
eltiltandók, sőt a hegyközség tagjai is a rendes út használatára korlatolandók. A
szőlőhegy zárt területébe eső egyéb utak használatától, kivéve a tulajdonost, minden
más egyén eltiltandó, avagy igazolásra felszólítandók;
4. Minden szőlősgazda szőlőjében, főképpen az utakra lenyúló barázdák végére,
az utakat különben elárasztó iszap felfogása végett alkalmas s az úttesttől legalább két
méteres távolságban, vízfolyó gödröket készíteni köteles;
5. Vízfolyások feltartóztatására, vagy a vizek más földjére való vezetése által
okozott károk a víz jogi törvények rendelkezései alá esnek, ilyen esetekben a hegybíró
csak barátságos ki-egyeztetést kísérelheti meg a felek között, a mely ha nem sikerül, a
felek a törvény rendes útjára léphetnek;
6. A hegykaput és ajtót köteles minden gazda, a vagy cseléd tagja, vagy bármely
járókelőnek mindenkor maga után betenni, a vagy behúzni, kivéve a szorosan vett
szüreti időszakot;
236

7. Gyümölcsösben, szőlőben termelt terménynek a hegyről való beszállítása,
avagy árulása, cselédnek csak a gazdától, más lakosnak, vagy idegen községbelieknek,
csupán illető községi elöljárótól nyert bizonyítvánnyal való igazolással engedtetik
meg;
Tizenkét éven aluli gyermekek csak szüleikkel, vagy a családhoz tartozó
felnőttebb tagjával léphetnek a hegybe, ezek hiányában a hegyőr köteles a kapuig
elkísérni és haza ereszteni.
8. Minden szőlőtulajdonos gyümölcsfáit, eleven sövényeit hernyóztatni és
megnyesni köteles;
9. A közös barázdákat mindkét fél igazítani és jó karban tartani köteles;
10. Minden olyan tag, kinek lejtősödéssel bíró, forgatott szőlőtalaja (van) az
úttesthez való fekvésnél fogva, az abban össze-gyülemlő talajvíz kiszivárgása által az
úttest veszélyeztetve, annakaz úttesten kívül való elvezetéséről gondoskodni köteles;
11. A szőlőhegyen lovat, csikót, szarvasmarhát, aprómarhát szabadon tartani,
vagy a hegykapun bevinni tilos. Sertés, tengeri nyulak, kutyák tartása pedig általában
véve nincsen megengedve;
12. Szüretelni csak az általánosan kitűzött határidő következtével, vagy a
hegyközségi rendtartás értelmében kinyert külön engedéllyel szabad. Az idő előtti,
vagy engedély nélkül megkezdett szüret folytatását a hegybíró meggátolni köteles;
13. Szőlő érés idején idegeneknek, azaz azoknak kik nem tagjai a
hegyközségnek s nem a tagok hozzátartozói a hegyközség területén járni, vagy
tartózkodni csak a hegybírótól nyert igazolvánnyal szabad;
14. Ha valamelyik birtokos gyümölcsöséből, avagy szőlőjéből szed vagy
szedett, erről az illető hegyőrt utólagosan is köteles értesíteni;
15. Az általános szüret megkezdése előtt minden gazda a szőlőjét nézze fel és ha
netalán hibát venne észre, úgy a szüretet ne eszközöltesse addig, míg a hegyőrrel azt
fel nem nézeti és a kart vele fel nem becsülteti, szóval a kártételre vonatkozólag teljes
megállapodásra nem jutnak. Ennek elmulasztása esetében a szüretet mégis
megkezdené bármelyik gazda is, az addig történt károkért felelőséggel nem tartozik az
őr;
16. Közös mezsgyéket a tulajdonosok jó és tiszta állapotban tartani kötelesek.
Elhanyagolt mezsgyéket a hegybíró által kitűzött határidőn belül megigazítani köteles.
22. §. Ezen szabályok megsértése, a földmívelési miniszter úrnak 1894. évi
48.000 számú rendelete 70. §-a értelmében 100 koronáig terjedő pénzbüntetéssel
büntetendő.
VIII. Pénzügyek
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23. §. A hegyközség bevételei:
1. A községtől nyert hozzájárulási összeg;
2. Birtok arány szerint kivetett hegyi járulék;
3. Egyéb bevételek.
A hegyközség rendes kiadásai:
1. A hegybíró, jegyző és pénztárnok tisztelet díja;
2. A hegyközségi őrök díjazása;
3. A hegyközség területén átvonuló utak, vízvezeték fenntartási költségei;
4. A peronoszpóra elleni védekezés czéljából beszerzendő permetező anyagok
költségei;
5. A hegyközség rendkívüli kiadásai lehet permetező eszközök beszerzései;
6. A nagyobb mérvben fellépett szőlő, gyümölcs, avagy más pusztító rovarok
vagy egyéb állatok elleni védekezés költségei, stb.
Kelt Tóti, 1903. február hó 15-én.
Weisz Jakab,
hegyközségi jegyző

Jégh József,
hegyközségi elnök

109-1903. Biz. Sz. „Jóváhagyatik"
Kelt Bihar vármegye törvényhatósági bizottsága 1903. évi márczius hó 18-án s
folytatva
Nagyváradon tartott rendes évnegyedes közgyűlésében.
A közösség nevébe: Jancsó Károly, aljegyző
L .Szilágyi József:
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Mészáros Lajos
L .EMGE
-„Érdekes esemény zajlott le Tótin 1848 decemberében. A császári sereg
fenyegetően közeledett a főváros felé. Az országgyűlés elhatározta, hogy a kormány és
az országgyűlés székhelyét áthelyezi Debrecenbe. Kossuth, a Honvédelmi Bizottmány
elnöke megbízta Bónis Sámuel képviselőt, hogy gondoskodjon a korona és a
hozzátartozó jelvények elszállításáról Debrecenbe. A vasládában őrzött koronát
vasúton vitték Szolnokig, majd szekéren tovább Debrecenig. Óvatosságból kerülő úton
haladva Köbölkútra mentek Bónis Lászlóhoz, a képviselő unokatestvéréhez. Itt
éjszakáztak, de éjszakára a vasládát a szőlőben levő pajtában elásták, majd tüzet raktak
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fölötte, hogy az ásás nyomát eltüntessék. Másnap marhakereskedőnek öltözve
folytatták útjukat, átkeltek a Berettyón és Baranyi Félix földbirtokos kastélyában
szálltak meg Tótiban. Éjszakára itt is elrejtették a vasládát.
Itt különös dolog történt. Baranyi addig erőszakoskodott, amíg felnyitották a
ládát és a jelenlevők megdöbbenésére a földesúr a saját fejére helyezte a koronát,
amiért életével fizetett. Később a Habsburgok kopói jelentek meg Baranyi Félixnél,
elhurcolták és a koronának szállástadó földbirtokost élve soha többé senki sem látta.”
L . Szilágyi József
-„láttuk, hogy hogyan rakják a boksákat,….” ” ….Nagyapám pincéje fölött
hatalmas cseresznyefák mosolyognak.”
„….az út bal oldalán is szőlők váltják a szilvásokat,….” „ Itt van az árpával érő
körtefa, és berkenye is van.” „…..a tetején szilvás van cseresznye- és almafákkal, az
úton túl van a szőlőnk, benne piros ribizlivel az alsó járás végén, és körtefa áll,
amelyik kimagaslik az őszibarackok közül. A forgóban kunyhó, előtte nagy szemű
cseresznyefa,……..” „….. a miénkben piros és sárga bélű dinnyekörte, a Kapusiékéban
szelíd gesztenyefa áll, és mindenütt barack, rengeteg barackfa….” „Cseroldal, itt
honosítottuk meg a Royal szőlőt, először a környéken.”
-„A sikátor a Mici-ház vagy az Ángilus bejárata, itt alakíttatott ki angolkertet
Vidovits Mici, azaz Poroszlay Emma.”
- „A Sváb vagy Szintai tanyától még távolabb kezdődnek a tanyák. Az Alföldről
jöttek a Szilágyiak, Koókék, Vargáék, Barcsayék, hozzájuk közel, de már a Vermes
oldalon volt a Csongorádi és Puskás vagy Béres-tanya.” ”… A Barcsay-tanya…..”
- „….az egykori Szakáll kúriánál vagyunk, de sajnos az impozáns épületből csak
a hatalmas pince és a legenda maradt meg. „
-„ A kert végében kezdődik a Kenderföld, jobbra a Zsellérföld, fentebb pedig a
Telek mező van.”
- „….. szemben vele a Folyás, innen hordtuk az uborkát, amikor édesapámat
Vajdahunyadra vitték kényszermunkára, a Réten pedig dinnyét is termesztettünk „
L.Mészáros
-Nagy- és Kis-Tóti, egymás mellett fekvő puszták, Bihar vmegyében,
Keresztszeg-Apáti mellett; összesen tesznek 5682 holdat, mellyek általában
nádvágással használhatók, kivevén a rendkivüli száraz éveket, mikor rajtok
gaztakarmány is elegendő mennyiségben terem. Mind a két határt a Sebes-Körös
folyja végig. Birja gr. Csáky Petronella assz..
L.Fényes
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Tőtös
-Határában van belső szántó 20, külső urb. szántó 520, majorsági 4, szőlő 25,
urb. szőlő 25, majors. erdő 2560 hold. Földje igen középszerű; sok gyümölcsös.
Folyója a Sebes-Körös. Birja az egész helyet özv. Batthyáni Vinczéné”.
-ifj. gróf Zichy Ődőn (1834-1910), -nek„…..a tőtösi domboldalon egy 8 holdas
(több mint 4 ha) szőlőbirtoka, melynek közepén állott egy emeletes vincellérház, alatta
présházzal és pincével”
L .Homonnai
„….a Zápolya hegynek délnek eső ormain termeltek szőlőt….”
L. Nagykakucs
Újpalota

Lónyai-kastély

-Nevét egy hajdan itt állt palotáról vagy kisebb várról vette, melyet a környék
lakosai csak „László palotája” néven említettek, és a hagyomány Szent Lászlókirály
egykori vadászkastélya volt.
L.Wikipedia
- A 19. század végén Nagylónyai és Vásárosnaményi Lónyai Andor özvegyének,
majd Lukács Antal főrendiházi tagnak volt itt nagyobb birtoka. Kastélya Ópalotapusztán van.
L. Wikipedia
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Dr. Kuti Lajos
L.EMGE
- 1941-ben a gazdakör elnöke Drozsdovszky Géza
L.Erdélyi 1941-42
Váradcsehi
-Váradcsehi, Csehi Árpád-kori település.
- A 14. században Csehit a váradi káptalan birtokának írták.
L.Wikipedia
Várasfenes
- A Fenes helység név a magyar fen-fenőkő, kaszakő-főnév -s képzős
származéka. Olyan patakmederre utal,ahol fenőkőnek való kövek szedhetők.
L.Várasfenes
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-Fenes (Várasfenes) nevét 1291–1294 között említette oklevél castrum nostrum
[ep-i] Fenes; in castro = (Gy) formában, az ekkori számadás szerint a püspök ide
hordatott 504 köböl gabonát ..., 400 db sót.
- 1851-ben Fényes Elek írta a településről:
...Bihar vármegyében, a hegyek közé szorított lapályban………... Földei
meglehetősök; erdeje van. A helység közepén folyó patakon az elpusztult
papirosmalom helyébe fürészmalom épült. A határ délnyugati végén pedig egy csúcsos
hegyen látszanak romjai a hajdani Béla várnak.
L.Wikipedia
-Közlekedéstörténeti emlék ma már a Várasfenesen egykor keresztülhaladó
vasútvonal. Teherszállítást végeztek vele, az 1900-as évek elején épült fa szállítására.
Akkoriban kiemelkedő forgalmat bonyolított le, több váltásban dolgoztak a kiszolgáló
vasutasok, hogy a kitermelt fát eljuttassák az erdei gyűjtőhelyekről a várasfenesi vagy
a körösjánosfalvi feldolgozóüzembe.
- A keskeny, 760 mm nyomtávú sínpálya hossza 31 km volt, fel az erdőbe,
szinte Menyházáig. Minden nap más-más csapat volt szolgálatos. Egy mozdony 14
vagont húzott felfelé, ezeket a kijelölt megállóhelyeken lekapcsolták, szétosztották, és
ott rakták meg fával. A megrakott vagonokat délután leszállították a fafeldolgozó
üzembe. Ezek a megállók kétvágányos keresztezésűek voltak, hiszen csak egy sínpár
volt kiépítve, kitérőkkel. A fával megrakott vagonok a gravitáció segítségével jutottak
le a fűrészüzemig, a kocsikat csak fékezni lehetett; elöl mozdonnyal és a fékezők
közreműködésével haladtak lefelé. Egy mozdonyra négy megrakott vagont kötöttek.
A cégnek nyolc mozdonya volt: két 150 lóerős, amiket Resicán gyártottak; két
120 lóerős MÁV-mozdony és négy 50 lóerős.

A kisvasut .

L.Biharország-kisvasút
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- A Fekete-Körös menti falvak átmenetet jelentenek a hegyvidéki és az alföldi
gazdálkodás között.- A Fekete-Körös völgyén kertnek nevezik a beltelek belső felét,
mely legtöbbször jóval nagyobb, mint a belteleknek az utca felől való része, az udvar.
Általában a kertekben nemcsak gyümölcsöt, konyhakerti növényeket, hanem kendert,
lucernát
is
termelnek.
A
szőlők
a
szőlőhegyen
vannak.
A gyümölcstermelés jelentékeny a Fekete-Körös völgyén. A gyümölcs
feleslegéből pálinkát főznek, melyről messze földön híresek. A faluban jelentős volt a
hagyományos fafelolgozás
A Várasfenesi tájház: A háznak a szakszerű megnevezése „modos paraszti ház”,
a Benedek család az 1870-es években egyike volt a falu legmodosabb családjáinak és
ennek megfelelően épült a családi ház is. A ház beosztása követi a hagyományos
„magyar ház” beosztást.A ház merőlegesen dől az utcára, az elejét virágos kert díszíti,
hátul pedig párhuzamosan a csűr határolja.
Jellegzetes erdélyi sajátossággal az utca, a ház, a csűr és a szomszéd ház négy
oldalról zárja be az udvart. A csűrön kívül veteményes kert valamint gyümölcsös kert
található. Ritkaságszámba megy az utca felőli részén található fából épített disznóól,
mely mára már egyedülálló az egész faluban.
L. A Várasfenesi tájház Váradles
1901. Tkv
Árverési hirdetményi kivonat.
A nagyváradi kir. Törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
Holvéd Rezső lessi, Holvéd Hugó szombathelyi, Holvéd Sarolta kis-jenöi és Holvéd
Irma budapesti lakosok kérelme folytán a tulajdonukat képező lessi103. sz. letétben A.
I. 1—21. sor. A. + 1. sor és a lessi 106. sz. letétben A. I. 1—2. sorszám alatt felvett
beltelkes házakból, kertekből, házhelyből, szántó, rét, legelő földekből,erdőkből,
utakból és szőlőből álló jószágtestekre együttesen a végrehajtási árverés joghatályával
biró önkéntes árverést az 1881. LX. t.-cz. 204. és 205. §-ai alapján elrendeli és
foganatosítására határidőül
1901. évi junius hó 20-ik napjának délelőtt 9 órájára
Less község házához; kitűzte.
Kikiáltási ár 110528 korona, az árverésre kitett ingatlanok azonban az árverést
kérők által meghatározott 154000 koronán alul nem fog eladatni, és ha ezen összeg
mint vételár meg nem igértetik, az esetben az árverés hatálytalanná válik, és
megszűntnek tekintetik.
Az árverés által a lessi 106. szám letétben Nagy János javára bejegyezve levő
felülépitményi tulajdoni jog nem érintetik.
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Egyidejűleg, minthogy árverést kérők bejelentése szerint az összes ingatlanok
1901. évi október hó 1-ső napjáig haszonbérbe vannak kiadva Zselinszky Béla lessi
lakosnak az 1881. LX. t. ez. 181. §-a értelmében kimondatik, hogy haszonbérlő a
használati jogot 1901, év október hó 1-én vevőnek átbocsátani tartozik, azon időig
vevőt csak a haszonbéri összeg illeti és pedig már az árverés napját követőleg
esedékessé vált, haszonbéri összeg is.
Az árverés napjától annak jogerőre emelkedéseig esedékes haszonbéri összeget
haszonbérlő, ha vevő által az árverés megtörténtéről értesíttetik, haszonbérbe adóknak
ki nem fizetheti, hanem köteles azt birói letétbe helyezni.
Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy
óvadékképes értékpapírokban létenni.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a kir. Tszék mint tkvi hatóságnál és
Less község elöljáróságánál tekinthetők meg.
Kelt Nagyváradon a kir. tszék mint tkvi hatóságnál 1901. évi május hó 23-án.
Kiss András
kir.tszéki bíró
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Ötiker Henrik
L. EMGE
-Itt is megalakúlt a bajtársi szolgálat, szántással és más szükségeleteket
végeznek el a hadbavonultak családjai részére.
Szabó János a szolgálat alelnöke,Kézdiszentléleki Hodor István ref.lelkész
elnök,Papp Imre és Orbán Péter tagok.
L.Erdélyi gazda 1943 február 1

VársonkolyosZichy-vadászkastély: A 19. század végén pedig Friedmann Rezső és Zichyek
voltak a földesurai. Ez utóbbi család egyik tagja, ifj. Zichy Ödön építtette a Körösszoros feletti sziklán azt a vadászkastélyt.-…
L. Vársonkolyos
- Határa hegyes és sovány. Itteni birtokában gr. Haller János egy agyag bányát
nyittatott nehény évvel ezelőtt, honnan tiszta s erős agyagot több üveghutába jutalmas
áron visznek közös birtokáról; lásd Szászfalva. Birják: Haller és Kornis grófok, gr.
Batthyáni Artur, b. Rudnyánszky, Esztegár, Bagossy.
L.Fényes
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-A helyi hagyomány szerint Vársonkolyosnál található az Anonymus említette
Igfon erdeje, s a Körös-szoros feletti magaslaton állnak a Tündér-vár romjai, ahova az
érkező magyarok elől való félelmében Mén-Marót bevette magát.
L.Wikipedia
/Szelek barlangja-Nagy Magyar barlang Anonymus Igfon erdő./
-A falu első említését 1294-ből ismerjük Sunkulus alakban, amely arra utalhat,
hogy akkoriban méhészettel foglalkozó és léppel kereskedő emberek
sonkolyosok) élhettek itt.
L .Wikipedia

Váradszentmárton
-Premontrei kastély: A 18. sz-ban épült, jellegzetes barokk kastély, püspöki
rezidencia volt.
L .Váradszentmárton
- Határában az urb. szántóföld 51, rét 15, legelő
60, majors. szántó 100, rét 120, erdő 604 hold. Földe jó
mivelés mellett mindent megterem, különben sárga és
fekete agyag. Határában van az ugynevezett váradi hires
Felix melegfördő is. Fekszik e meleg forrás, melly
mellett elegendő lak és fördőépületek találtatnak, egy
szép erdő szélén, egyenes téren, közel az ugynevezett
püspök szinte meleg fördőhöz……A Felix melegfördőt messze földekről látogatják, s
görcsökben, gutaütésrei hajlamban, csuzos nyavalyákban, sebekben nagy sikerrel
használtatik. E forrás kevés távolságra patakká erősödvén, az uraságnak igen
jövedelmes 4 kövü lisztmalmot hajt; ezenkivül 3 gubakallót a debreczeniek bérlenek;
vize soha sem fagy be. Birja a helységet a praemonstrati szerzet Váradi Hegyről
nevezett prépostsága (Praepositura S. Stephani Proto-Martyris de Promontorio
Varadiensi).
L.Fényes
Váradszőlős
-„ lakói szőlőműveléssel foglalkozó királyi udvarnokok voltak”
L. Csávossy
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szlatka Mihály(Szlafkai )
L. EMGE
Váradvelence
- 1938 februárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kosztelni István
- 1695-ben gabona és bor dézsmát fizetnek
L .Nagykakucs
Vedresábrány
-“….. monostora a pályi monostor filiájaként létesült (1234 előtt).”
- Vedresábrány a Berettyó-völgy közlekedésének és így árucseréjének is
lényeges láncszeme volt .
L. Dankó Imre
Van meglehetős földe, szőleje és 23 4/ urbéri telke. Birja gr. Zichy Ferencz .
L.Magyarország geográfiai szótára
-“Van meglehetős földe, szöleje és 23 úrbéri telke.”
L. Vistai
- 1941-ben a gazdakör elnöke Bárcsa Sándor.
L.Erdélyi 1941-42
Vércsorog

-Szlávy-kastély:
L .Vércsorog Kastély

A történelme folyamán családi uradalmi birtok volt.
Bihar megye településeinek magyar és román elnevezései.
Albis-Albiş

Alsótótfalu- Sârbi

Alkér-Cheriu

Ant-Ant

Almásfegyvernek-Fegernic

Apátkeresztúr- Crestur

Alsóderna-Dernişoara

Asszonyvására-Târguşor

Alsólugas-Lugaşu de Jos

Árpád-Arpăşel
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Barátka-Bratca

Érbogyoszló-Buduslău

Baromlak-Borumlaca

Érkenéz-Voivozil

Bályok-Balc

Érkeserü-Cheşereu

Belényes-Beiuş

Érköbölkút-Cubulcut

Belényesújlak-Uileacu de Beiuş

Érkörtvélyes-Curtuiuşeni

Belényesszentmiklós-Sânnicolau de
Beiuş

Érmihályfalva-Valea lui Mihai
Érolaszi-Olosig

Berettyódéda-Ghida

Érselénd-Şilindru

Berettyószéplak-Suplacu de Barcău

Érsemlyén-Şimian

Bélfenyér-Belfir

Érszölös-Viişoara

Bihar-Biharia

Értarcsa-Tarcea

Biharcsanálos-Cenaloş

Feketebátor-Batăr

Bihardiószeg-Diosig

Felsőbarakony-Berechiu

Biharfélegyháza-Roşiori

Felsőlugas-Lugaşu de Sus

Biharpüspöki-Epispcopia Bihor

Fugyi-Fughiu

Biharszentandrás-Sânandrei

Fugyivásárhely-Oşorhei

Biharszentjános-Sântion

Gálospetri-Galoşpetreu

Biharvajda-Vaida

Gyanta-Ginta

Bisztraterebes-Chiribiş

Gyapju-Gepiu

Bors-Borş

Hagymádfalva-Spinuş

Cécke-Ţeţchea

Hájó-Haieu

Csekenye-Reghea

Hegyközcsatár-Cetariu

Cséffa-Cefa

Hegyközkovácsi-Cauaceu

Cséhtelek-Ciutelec

Hegyközpályi-Paleu

Csokaly-Ciocaia
Erdőgyarak-Ghiorac

Hegyközszáldobágy-Săldăbagiu de
Munte

Élesd-Aleşd

Hegyközszentimre-Sîntimreu

Éradony-Adoni

Hegyközszentmiklós-Sânnicolaul de
Munte

Érábrány-Abram
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Hegyköztóttelek-Tăutelec

Mezőbaj-Boiu

Hegyközújlak-Uileacu de Munte

Mezőbikács-Bicaci

Illye- Ciumeghiu

Mezőszabolcs-Săbolciu

Inánd-Inand

Mezőtelegd-Tileagd

Izsópallaga-Hotar

Mezőtelki-Telechiu

Jankafalva-Ianca

Méhelő-Miheleo

Jákóhodos-Hodoş

Micske-Mişca

Kágya- Cadea

Monospetri-Petreu

Kiskereki-Cherechiu

Nadab-Nădab

Kisnyégerfalva-Grădinari

Nagykakucs-Magyarkakucs-Cacuciu
Nou

Kisősi-Auşeu

Nagykerpesd-Cornişeşti

Kisürögd-Chişirid

Nagypapmező-Câmpanii de Pomezeu

Kisszántó-Santau Mic

Nagyszalonta-Salonta

Körösgégény-Gheghie

Nagyszántó-Santăul Mare

Körösjánosfalva-Ioaniş

Nagyürögd-Nojorid

Köröskisjenő-Ineu

Nagyvárad-Oradea

Körösszeg-Cheresig

Nyüved-Niuved

Köröstarján-Tărian

Oláhhomorog-Homorog

Köröstárkány-Tărcaia

Oláhszentmiklós-Sânnicolaul român

Kövesd-Cuieşd

Örvénd-Urvind

Kövesegyháza-Sălişte

Papfalva-Popeşti

Középes-Cuzap

Paptamási-Tămăşeu

Kügypuszta vagy Kügy-Satu Nou

Pelbárthida-Parhida

Madarász-Mădăras

Poklostelek-Pocluşa de Barcău

Magyarkéc-Cheţ

Pósalaka-Poşoloaca

Magyarremete-Remetea

Pusztaújlak-Uileacu de Criş

Marciháza-Marţihaz
Margitta-Marghita

Réti-malomtanya- Poiana
Rév-Vadu Crişului

Mácsapuszta-Livada de Bihor
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Siter-Şişterea

Tinód-Tinăud

Szalacs-Sălacea

Tóti-Tăuteu

Szalárd-Sălard

Újpalota-Palota

Száldobágy-KörösszáldobágySăldăbagiu de Barcău

Váradcsehi-Cihei
Várasfenes-Finiş

Szászfalva-Măgeşti

Váradles-Leş

Szentjobb-Sâniob

Vársonkolyos-Şuncuiuş

Székelyhíd-Săcueni

Váradszentmárton-Sânmartin

Székelytelek-Sititelec

Váradszőlős-Seleuş

Talpas-Talpoş

Váradvelence-Velenţa

Tamáshida-Tămaşda

Vedresábrány-Abrămuţ

Tenke-Tinca

Vércsorog-Vârciorog
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Brassó megye- Brassó vármegye-Fogaras vármegye általam ősszegyűjtött
magyar mezőgazdasági öröksége.
Brassó vármegye címere ↓

Fogaras vármegye cimere

249

Brassó vármegye községei fennállása alatt mindvégig az alábbi három járáshoz
voltak beosztva:
-Alvidéki járás, székhelye Földvár.
-Felvidéki járás, székhelye 1894-ig Feketehalom, azután Brassó.
-Hétfalusi járás, székhelye Hosszúfalu.
A megye termőterülete 144079 ha, ebből 39081 ha szántóföld, 1825 ha kert,
24015 ha rét és kaszáló, 16214 ha legelő és 62914 ha erdő. A földművelés több cikkei
árpa, búza, rozs és zab, továbbá kukorica, burgonya, ezenkívül tetemes cukorrépa,
(1354 hektáron), kevés kétszeres, köles, takarmány-répa, len és kender. A kertészet
újabban fejlődésnek indult, szőlő nem terem, a rétek állapota nem felel meg az okszerű
gazdálkodás követelményeinek. A kiterjedt havasi legelők a juhgazdaságnak
szolgálnak, az elő- és középhegységek legelői a meggondolatlan erdőirtásnak köszönik
létüket s a marha táplálására nem alkalmasak. Az erdőknek csak tizede tölgyes,
kétharmada bükkös, a többi fenyves; az erdők adják meg Brassó megye jellegétés
szépségét, életét és egészségét. A megyében termelt fa mint tüzelőfa, épület- és
szerszámfa jön forgalomba.
1910-ben Fogaras vármegye négy járásra és egy rendezett tanácsú városra volt
felosztva:
-Alsóárpási járás, székhelye Alsóárpás
-Fogarasi járás, székhelye Fogaras
-Sárkányi járás, székhelye Sárkány
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-Törcsvári járás, székhelye Zernest
-Fogaras, rendezett tanácsú város
- A Földmívelésügyi Királyi Magyar Ministerium 1896-ban a törvényhozás elé
terjesztett jelentése vármegyénként javaslatot tesz a nagybani termesztésre érdemes
fajták listájára ezek szerint Brassó környékén javasolt a Hátszegi alma.
L. Szanyi Zsolt
-Fogarasmegyei gazd. Egylet küldöttei
Fábián, Balla Károly.

a gazda kongresszusra: Maurovics
L.Köztelek 1896 szeptember 2

-Brassó megyében 1897 áprilisában 14 fedeztető állomás 43 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8

Brassó megye falvai.

Alsókomána 1632-ben a Rákóczi családnak udvarháza és majorháza, a
Boér családnak udvarháza volt itt.
A 17–19. században uradalmi székhely.
L. Wikipedia
- A Majláth család származási helye.
- Itt székelt az állami ménesuradalom intézősége.
L. Révai
-I. Rákóczi György kománai udvarházának inventáriuma szerint 1632. január
15-én az udvarház előtt virágoskert állt, ahol rózsabokrok virítottak tavasztól őszig.
-1648-ban Kománán az „,Hopp Mester azzony házában” a következő ,,vizeket”
írták össze: „Ezen hazbannis vadnak az falokon négj darab fogasok O szerüek, fejérek
levén megh fwsteöswltek, kiknek az kettein vadnak illyen fwvek és virágok vizei”,
majd következik felsorolásuk: 36 üveg, azaz palack szegfűvíz, 7 üveg violavíz, 2–2
palack parlagi és kerti rózsavíz és mások.
-„…..erdei az erdélyi fejedelmek vadászterületei voltak.
-A kománai inventáriumban a következő, részben gyógynövényként is ismert és
termesztett virágos növényeket említették: gyöngyvirág, rózsa, ökörfarkkóró,
fodormenta, feketecsalán, pásztortáska, diktámus, boragó fű, sóska, menta, fejérhátú
virág, gyengegyökér, kék liliom, mézvirág, sárga viola, fehérliliom, lómenta, útifű,
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pápafű, erdei eperj fű, babarózsa, szarkaláb, bodzavirág, hársfavirág, kömény,
veresrózsa.
L.Csoma-Tüdösné
Alsórákos

Bethlen kastély.
- térségi jelentőségű.
- A falutól félórányira az
Olt szorosának jobb oldalán
emelkedő
hegyormon
vár
maradványai találhatók.
-Kissé
távolabb
a
Mihálykő 1500 m magas
sziklaormán állott Mihályvára,
melynek romjai ma is láthatók.

-A szoros bal oldalán
magasodó Ürmös-Tepejen egy
másik vár csekély maradványai
látszanak..
L.Wikipedia
- Egy 1594 és 1603 között készített jobbágyösszeírás is bizonyítja, mely
Alsórákossal kapcsolatban a következőket emeli ki: „Az Udvarhaz eppen. Ahoz ualo
feoldek zena fwek az Swkeosd Istuan reze egy malom hellyel és touaual.”-„…
Gabonásházzal, sütőházzal,boros és káposztás pincékkel ,kovács műhellyel és lakatos
házzal.”
- „….külső udvaron a Strása házat, Kovács műhelyt és Lakatos házat magába
foglaló faépület, valamint az ún. Ló Oskola és Ló Hágató Szin leírásakor. Érdeklődésre
tarthat számot a kastélyt körülölelő, különféle melléképületekkel ellátott kertek leírása,
melyek közül a „szép egyenes planiciesben” fekvő virágos és veteményes kert tűnik ki
leginkább, szabályos táblákra osztott virágágyásaival, és az ezek közt haladó „gyertyán
fa spallérral”1760-„pántzélos malmot” 1792-ben építtette Bethlen Ádám és felesége, Gyulai
Kata………
L. Fehér János Az alsórákosi Bethlen kastély Korunk 2005 dec.
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- hitelszövetkezet,fogyasztási
1624. Sűkösdi György épitteté.

és értékesítő szövetkezet;. Régi várkastélyát
L.Révai

Sükösd kastély
- Az úri lakosztályon kívül gazdatisztek és az uradalmi alkalmazottlakásai is itt
voltak. A vártól nyugatra voltak a jobbágytelkek, délre a park, keletre és északra
gazdasági épületek, kertek.
L.Alsórákos honlapja

Alsórákosi bazalt oszlopok.↑
- Az erdélyi gazdák V-ik vándorgyűlésealkalmából rendezendő tárlatra szept
19-ig a következőtárgyak vannak bejelentve:
M. ifj. gr. Teleki Sámuel úrtól Alsó-Rákosról többféle közét (basalt, serpentin,
gabbró, Labrador lythograohicus pala, mész) és az ezekből készített tárgyak.
L.Nemere 1879 szeptember 28
-A régi, mindazonáltal erős és csinosnak mondható várkastély birtokjoga
méltóságos gróf BethlenJános urat illeti.
-„A természet birodalma e falu területének nagyon sok ajándékot adományozott.
Van egy sós kút, egy jóízű, bőséges savanyúforrás,70 a szántóföldeken a gabona igen
jó hozamú; vágható, makktermő erdő van elég, ezeknek majdnem a közepén
magasodik a híres Tepej vagy Topej nevezetű hegy, amelynek teteje letekint a többi
közeli hegyre. Északi oldalát bükkös, mezei juharfák, jávorfák stb. borítják árnyba.
Tetején és a többi oldalán nő a fedéli kövi rózsa (Sempervivum tectorum), a feketéllô
bodorka (Asplenium vagy Adiantum nigrum), a kövi bodorka (Asplenium ruta
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muraria), a mezei üröm (Artamisia campestris), a sárga hagyma (Allium flavum), a
hólyagfa (Staphylea pinnata falearia, ez a species) és a gyökérre nézve hasonlók. Nem
messze ettől a hegytől található hamulúg, a földeken bőven megterem a mezei jácint
(Hyacinthus comosus) stb. A berkekben nő a tavaszi jácint (Scilla bifolia), a
kakasmandikó (Erythronium dens canis), a cámolylevelű virnánc (Isopyrum
aquilegifolium), a kontyvirág (Arum maculatum) stb. Az Olt, mely a falut mossa,
hallal is szolgál; nemrég tokhalat is fogtak (az Acipenserek nemébôl) az egész vidék
számára jelentős vízimalom kereke alatt”
L. Benkő Józsefdr. Imreh Barna: Alsórákos története
Alsószombatfalva
- eredeti neve Szombathely, magyar telepítés volt már a XIV. sz.-ban is ; 1737ig a fogarasi püspöknek székhelye.
L.Révai
-Alsószómbatfalván (Fogarasvidék) ó szerint áld. csütörtökön híres juhvásár
tartatik. Főleg oláh országból feles juhot hajtanak oda.
L.Nagy
- 1875-ben itt hozták létre az akkori Magyarországnegyedik ménesuradalmát
(Kisbér, Mezőhegyes és Bábolna után), a mezőhegyesibirtokról származó lipicai
tenyészlovakkal. A ménesbirtok kis falut alkotott a régi mellett, főként székely
béresekkel, saját iskolával és óvodával.Lipicai ménese Európában az egyik legnagyobb
anyakanca-állománnyal rendelkezik.
-1821. július 21-én itt járt Széchenyi István.
-innen származó lipicai lovakkal lett világbajnok a fogathajtó Lázár Vilmos.
- a ménesuradalom parancsnoka volt Bárd Miklós költő.
L. Wikipedia
- Az ezredévi kiállításon eredményes tevékenységért kitüntették a Fogarasi
ménes parancsnokát és tisztikarát
L.Köztelek 1896 november 28
Az Alsószombatfalvi ménes (fogarasi ménes), a fogarasi állami ménes központja,
1875. alapíttatott, hogy az országhegyvidéki lóanyaga részére megfelelő mének
neveltessenek. Az anyag alapját a Mezőhegyesről áthelyezett lippizai törzs adta meg s
a ménes ma is a lippizai tenyésztés céljait szolgálja.
Az ugyanott székely és angol fél vérkancákkal tett kísérletek meddő
eredménnyel jártak. A ménes felnevelési rendszere arra törekszik, hogy az ivadékok jó
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hegyílovak legyenek és munkabírás, edzettség, kitartás, acélosság és kisigényűség
tekintetébenmegfeleljenek a követelményeknek. Az anyag kocsiló jellegű, s a fiatal
anyakancák kipróbálása is kocsiban történik. A festői vidéken levő ménes az 1900. évi
párisi nemzetközi lókiállításon bronz érmet nyert.
L. Révai
-„az uradalmi ménesen kívül korszerű tehenészettel és pisztrángtenyésztő
teleppel is rendelkezett.”Ekkor a jószágigazgató Lázár Jakab volt.
L.MA

Alsótömös
-1849 június 19-20 között itt zajlott le a Tömösi-szorosi második ütközet. AKiss
Sándor honvéd ezredes vezette székely honvédek ellenállása sikertelen volt az orosz
sereggel szemben. (A csata emlékműve – 1879)
L.Wikipedia
Apáca

Brassóapácza

-Itt született 1625. június 10-én Apáczai Csere János Erdély nagy pedagógusa,
filozófiai író, református teológus, a gyulafehérvári kollégium híres profeszora ,a
Magyar Encyclopaedia szerzője.
A szülőháza helyén álló épületet emléktábla jelöli. -elhunyt 1659 dec . 31-én
-Itt született 1893-ban Bartalis János költő.
-Itt született 1940-ben Vogel Sándor történész, szerkesztő.
A krónika szerint I. Lajos király alapította, mikor Hétfaluba székely határőröket
telepített. Várát is ők építették, majd a török időkben megerősítették,……
- a törcsvári uradalomhoz tartozott,
L.Wikipedia
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-A földrajz alapfogalmai kapcsolatban Brassó megye földrajzával. Összeállította
Veres Sándor, Brassó, 1886.
Apácán „a gabonafélékből rozs, törökbúza, zab, haricska, köles nagyobb
mennyiségben; búza és borsó kevesebb; továbbá pityóka, paszuly, kender. Sok
hagymát termesztenek eladásra egyéb kerti zöldséget házi használatra.”
L.Hétfalu honlapja 2004 jan.23
-….kik juhtenyésztést és fakereskedést űznek….”
L. Révai
- Hagymatermesztéséről híres.
L .Benkő József
-itt népház épült 1911 nyarán 3000 K segéllyel.
L.Balaton Petra
Ágostonfalva
Barabás Péter jelentése Alvinczy Péternek a Cserey János elítélte-tésének
végrehajtásáról, birtokai, javai összeírásáról, lefoglalásáról s, hogy mennyi illeti
azokból a gyermekeket s mennyi a kincstárt.
Kelt Magyaróson 1679. szept. 3.
- Szántófölde volt 77 köbölre való. Szénafűve 38 szekérre való az nagyajtai és
ágostonlalvi határon………………. Volt 15 tehene borjaival együtt, 12 tinók, 33 öreg
disznó, tavalyiak 45, kövér 4, malacz 6. Fejős juhok nro 100, berbécsek 6,diszke 30, ez
idei nőstény bárány 50. kos-bárány 30…………….. Vagyon 3 búza-asztag, az
egyikben 270, az másikban 225, az harmadikban 230, ugyanebben árpa nro 30
kalangyák. Az asztagban nro 300 kalangyák.
L. Székely okleveltár VI.k.
-kukoricatermesztéssel, juhtenyésztéssel és nagy erdővel.
L.Révai
Barcaság
-„…., a földművelésen és az állattenyésztésen kívül fát fuvaroznak a brassói
piacra,gabonaszeszt vagy pálinkát párolnak (kivéve az apácaiakat),amely nem nagyon
tömény, de Erdély-szerte sokfelé mérik”
L. Benkő József
-A barcasági csángók székely eredetű népcsoport akik a Barcaság délkeleti
részén, Brassó közelében laknak. Magukat magyaroknak mondják, a szomszédos
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székelyek hívják őket csángóknak. Nyelvük nagyjából megegyezik a székelyekével. A
Négyfaluban és a Háromfaluban lakó fő csoportjukat hétfalusicsángóknak nevezik.
Szász hatásra az evangélikus felekezet tagjai lettek.
Településeik:Apáca,Barcaújfalu,Halmágy,Krizba,Négyfalu: Bácsfalu, Türkös, C
sernátfalu, Hosszúfalu,Háromfalu,Tatrang, Zajzon és Pürkerec.
„Az erdei pásztorkodásra nézve Brassó város elöljáróságának egy 1623-ki
magyar oklevele annál érdekesebb, mert azt bizonyítja, hogy ezen város magyar
alattvalóival szemben akkoriban magyar nyelven intézkedett ; t. i. -Mi Christoph János
brassai főbíró és Drautt János Törts várához való falusiak tisztviselő urak stb.
miképpen egy controvercia visszavonás tamadvan nemünemü réth dolgábúl az
Hosszufalviak, Csernáthfalviak, Türkösiek és Bácsfalviak között, mely réth vagyon az
Küs-Tatragh vize mellett stb. Mű azért magunk személye szerint látogattuk meg az
hellynek mivoltát, hosszúságát és szélyességét, s lelkünk ismereti szerint így találtuk
jobnak lenni stb. Wegezetre mint hogy az Hosszufalviak mennek erdőlni az
Csernáthfalvi rethre szabad is legyen barmokat, az mig erdőinek, kifoghni azokon az
helyeken, a hol az Csernathfalviak erettnek, de minden kártetel nélkül legyen.
Viceversa az Csernathfalviak is, Türkösiek és Bácsfalviak is az Hosszufalvi réthre ha
mennek erdőlni stb. Datum Coronae in profesto Sanctae Virginis Catharinae a. 1623.”
L.Wenzel
Barcaföldvár
-1379-ben hetivásár tartására kapott szabadalmat.
-1942-ben határában internáló tábort állítottak föl, ahol 1944-ig szovjet
hadifoglyokat őriztek. 1944 szeptembere és 1945júliusa között itt működött a korszak
egyik leghírhedtebb internálótábora, amelybe főleg az észak-erdélyi román megszállás
rövid időszaka alatt a csendőrség által begyűjtött magyarokat, szatmári svábokat és
német hadifoglyokat zártak. A tábornak a korabeli sajtó szerint hatezer foglya volt.
L.Wikipedia
-1900-ban népies mintagazdaság alakult itt.
-A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy: 1. a
már előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat,gépeket s
egyéb segélytárgyakat kellő gondozásban részesíti, 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 fennmaradása mellett megfelelő
mérsékelt dij ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első
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sorban az eszközök javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai
szerint a gazdaságban szükségesnek mutatkozó beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a
megállapított vetésforgót szigorúan betartja és megfelelő nagyságú területet évenként
betrágyáz 5. gazdatársainak a gazdaság minden részére és menetére vonatkozó
bárminő kérdéseire felvilágosítással szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével
megbízottnak a gazdaság szakszerű vezetésére vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és
útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre nem látható okok miatt a vetésforgó
módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése mutatkozik szükségesnek, tartozik
a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak előzetes engedélyét, illetőleg
intézkedését kikérni.
L. Köztelek 1900 deczember 19
Megjegyzés .Ebből tudtuk meg, hogy
működött.

Fogarason bivalytehenészet is
Kiss Károly

Barcarozsnyó
-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy
éremmel lett kitüntetve:. Vanszák János, Rozsnyó, jó fehér szamorodni boráért.
L.Borászati 1885 október
Feltehetően magyar nyom a szász városkában.
Kiss Károly
Barcaújfalu
- E föld az erdélyi részek legtermékenyebb lapályainak egyike.
- A tagosítás előtt általában a hármas határrendszer volt az uralkodó.
L.Osztrák -magyar
-Itt született 1937. október 15-én Soós Jenő matematikai kutató, egyetemi
oktató.
-A mondák szerint, eredetileg Komlós nevezetű falu állt Barcaújfalu határában,
melyet felégettek az első tatárjárás idején, melyről fennmaradtak a "Faluhely" és
"Tatárpatak" nevű helyek.
-…. lakói bár magyarok, akikErdélyben mindenütt másutt vagy reformátusok
vagy unitáriusok lettek, Újfalu a lutheránus vallásnál állapodott meg, mert a szász
lutheránus Brassó birtoka volt.……….Az 1780-as évektől a hívek követelik, hogy
anyanyelvükön szóljon hozzájuk a pap,…...
L.Wikipedia
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- Gazdasági hitelszövetkezetük van.
L.Révai
-Újfaluban „régi és elterjedt háziipara a népnek a cserépedény-gyártás, melyet
szinte minden háznál űznek és igen jó edényeikkel a távolibb vidékekre is nagy
kereskedést folytatnak. Azonban gyártmányokhoz az agyagot a feketehalmiaktól
pénzen veszik.”
L.Hétfalu honlapja 2004 jan.23
Bácsfalu :
-Itt született 1886. október 28-án Bálint András magyar tanító, néprajzkutató,
közíró, megh. Bácsfalu, 1962. július 25.
-A tömösi szoros bejáratánál fekszik, melyen át élénk fuvarozást űznek
Romániába, lakói juhtenyésztéssel és faiparral foglalkoznak
L. Révai
- T. Borcsa Mihály úrtól Bácsfaluból gyümölcs volt felajánlva az 1879-es
sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 18
-A 19. században szekeresfaluként tartották számon,…….
L.Wikipedia
Bodola

Béldi Tivadar kastélya egy ősfenyves park közepén áll.

- A faluban két Béldi kastély, egy Mikes kastély és egy Nemes kúria állt.
- Béldi Pál tanácsúr véleményadása Apafi Mihály fejedelemnek, a Székelyföld
és Moldva között fenforgó határvillongások elintézése módjáról és „az eperjesi tractán
feltött punctumoknak ö felsége előtt való újabb sollicitálásáról“.
Kelt Bodolán 1670. máj. 16.
- Donáth László Béldi Pált gazdasági ügyekről tudósítja.
Kelt Bodolán1671. szept. 21.
-Méltóságos uram. Isten ő felsége kévánatos jó egészséges hosszú élettel kgldet
uram megáldja, szívem szerént kévánom. Istennek hála uram az házaknál eddég elé
semmi kár nem esett, az búza takarítását elvégezték. Isten akaratjából, az üdő is azt
kévánván, az szántáson, vetésen kévántatik serénységünk. Itt Bodolán búza lött gel.
nro. 2964, dézma búza gel. nro. 584, Árapatakán búza lött gel. 1280, Uzonból mára
várám tudósítását Rácz Jánosnak, de elmulatá, arról is tudósítom uram kgldet mentől
hamarább, az csíkitől is.
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Az berbécsekben uram 900 vittek el egy-egy leon, az túró felől az oszkotár (!)
beszéli uram, hogy kgld f. 6 mondta volna mázsáját, hogy eladja, én uram nem
hihetem, mert úgy elvitték volna régen mind. Bementem vala uram Brassóban az
tallér-váltás felől, de felesen nem igen kaphatni, felljebb is tartják most, mint eddég
járt, mind az egész s mind az leot, hanem az sokadalom előtt két héttel mondják, hogy
hoznak, azok az kereskedők olcsóbban adják, vigyázásban leszek uram s embert is
hadtam hozzá……………………
Arról is akarám uram kgld tudósítását vennem, ha az erdőre sertés-marhákot
hoznának, az erdő bérben ne legyen az summa…………………….
Bodola 21. Septembris 1671.
Kgld szolgája
DONATT LÁSZLÓ mp
- Béldi Pál megszállott bodolai vára-1676, aug. 20.-án
L.Székely oklevéltár VI.k.
- „...Béldi Tivadarnénak Bodoláról gyönyörű asztalneműit láttuk itt melyek
Bodolán termesztett selyemből vannak valódi művészettel szőve az 1879-es gazdasági
kiállításon.
L.Nemere 1878 október 5
-Milléniumi
termeléséért.

elismerő oklevél Béldi Tivadar földbirtokosnak Bodola Jó
L.Köztelek 1896 november 21

-Az 1879-es gazdasági kiállításra felajánlott termékek.
-Mélt. Béldi Tivadar úrtól Bodoláról kerti és mezei termények, faátmetszetek;'
és házi ipar czikkek.
L.Nemere 1879 szeptember 28

←Béldy kúria
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-„Béldi Tivadar kastélya egy ősfenyves park közepén áll.Egymásmellette áll
a Béldi család másik három kastélya: Béldi Tivadaré, Béldi Ferencé a 18.
század közepéről és egy másik Béldi Ferenc udvarháza, az egykori vár helyén. A
faluban található még egy Mikes-kastély és egy Nemes-udvarház is.
-1620-as években Béldi Kelemen hatalmas anyagi áldozatok árán megerősítette
a várkastélyt, benne kőházakat, pincéket és kerteket is létesített.
- 1865-ben 16 934 holdas határának 80%-a volt erdő, 8%-a kaszáló, 6%-a legelő
és csak 5%-a szántó. A Mikesek szeszgyárat alapítottak.
- A 20. század elején a nagygazdaságok lovat, szarvasmarhát és sertést
tartottak, komlót és gyümölcsöt termesztettek.
- Magyar lakói a hagyomány szerint székely eredetűek. Mivel a Tatranggyakran
változtatta a medrét, a középkorban csak úgy tudott fennmaradni, hogy lakói állandóan
újraépítették és erősítették a gátakat, védekeztek az árvizek ellen. 1377-től néhány
évtizedig a törcsvári uradalomhoz tartozott.1466-ban már állt vára.
L. Wikipedia
Béldi Tivadar Bodoláról küldött Cotswold x erdélyi juhokat, a kolozsvári
harmadik 1884-ben megtartott tenyészállat kiállításra.
L. Dr. Szentkirályi
-Béldi Ákos gróf (Kolozsvár, 1846. dec. 19.–1931)-aki 17évig Kolozsvár
főispánja.Tanulmányai után gazdálkodott, birtokait mintagazdasággá fejlesztette,
azonkívül a szokásos arisztokrata „hobbikkal”, lónemesítéssel, sporttal, színházzal
töltötte idejét. Béldi Ákos, akinek majdnem 5000 holdas birtoka Háromszéken
ésTorda-Aranyos megyében feküdt.
-Bodola a Béldi uradalom központja a XV.század végétől.
-1678-körül elhajtja Apafi Mihály Béldi Pál gazdag ménesét.
L. Pál Judit.
- A háromszéki millenniumi emlékkönyv kimutatása szerint, itt nagyobb
szeszgyár működött.
L.Szőcsné
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Bodolai ménes.1903
A ménestulajdonos: Béldi Tivadar. A ménes helye :Bodola, Háromszék
vármegye.A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 1080 kat. H. Alapittatott
1868-ban.
A ménesbeli kanczák hevernek, néhány hámban járó kivételével. A ménesben
két állami kisorolt angol telivér mén fedezett Frangepán (Cambuscan—Fregatte) és
Kengyel (Bajnok—Lady Florence), utóbbi azonban elhullott.
Állomány 35 drb anyakancza, melyek közül 5 drb. angol telivér és 30 drbangol
félvér. Az egész lóállomány 90 drb. körül váltakozik. Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: hátas jellegű angol félvér lovak előállítása
Felnevelési rendszer: a ménes részére kifutók és tágas legelők állanak
rendelkezésre, úgy hogy tavasztól késő őszig a legelőn jár, télen az évjáratok
kifutókban gyalogcsikósok által meghajtatnak a szükséges mozgás érdekében. Csupán
a saját szükségletre megtartott csikók idomittatnak, a többi számfelettit 3, illetve 4
éves korban eladják. Az alkalmasnak látszó éves méncsikók, évente az államnak
megvételre felájánltatnak
L.Podmaniczky
Binder Pál: A bodolai (Béldi) uradalom története. Szecseleváros, 1994

Bodzavám
- A Bodzai-szorosnál volt az egykori vámház közelében …
- Határában a Királyhegy előfokán volt Bodza vára, melyet Királykőnek is
neveztek.
- 1902 és 1925 között Magyarbodza része volt.
L.Wikipedia
Botfalusi cukorgyártelep
- 1889-ben alakul meg a botfalusi
cukorgyár.
L.Csetri
-1889-ben alapított itt cukorgyárat
a szerencsi cukorgyárat is működtető, főként
német tőke által létrehozott Magyar
Cukoripar Rt., amelyet 1892-ben aKornfeld
Zsigmond által vezetett Magyar Általános
Hitelbank vett meg. Az építkezéseket egy
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prágai vállalkozó vezette,a gépek Pilzenből és Prágából érkeztek.
A környék gazdáit igyekeztek megbarátkoztatni a cukorrépa termesztésével, de
ehhez előbb meg kellett változtatniuk hagyományos háromnyomásos, ugarhagyó,
legelőkényszeres
gazdálkodásukat.
A
terményta Barcaságból, Háromszékről,
Kőhalomszékről és Udvarhelyszékről gyűjtötték be, de a gyár saját maga is termesztett
cukorrépát, Nyitra megyéből hozott szlovák napszámosokkal. A társaság 1894-ben
magyar iskolát nyitott a gyár mellett.
L.Wikipedia
Botfalu
- Itt született 1935-ben Binder Pál történész.
L.Wikipedia
Brassó
-A XIX. század első felében faiskola működött Brassóban.
L.Budapesti Corvinus
-Brassó'. Legnagyobb kereskedővárosa levén Erdélynek piaczain örökös
nyüsgés, mozgás,fel- és lerakodását láthatod a1 honi és külföldi kereskedőknek. Heti
vásárain a' helybeli készítménynek u: m. pamut- és szörszövetek, mestesmiveknagy
mennyiségben árultatnak. Háromszéknek és a' Barczának gabonáspiacza. Két országos
vásárain 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 kelete van a,' helybeli pokrócznak is,
mellyet itt oláhok által nagy mennyiségben szövetik. Oláh országból hozott ökör-, juh, kecskebőr felesen találtalik.
L.Nagy
-Benkő Pál az 1912-es országos brassói állatkiállításon a kiállítot
mezőgazdasági munkagépek közül a Jurenák-féle újabb típusú ekét dicsérte,
megemlítve, hogy ezt a fajta ekét a gazdakörökben már 5 éve használják a
földművesek, meggyőződve az eke előnyeiről.
-Brassóban 1884. október 16-án nyílt meg azon mezőgazdasági kiállítás
amelyen többek között részt vett a
Földművelési Minisztérium különböző
rendszerűlóheretisztító gépekkel,Török András Szebenbőlszelelő rosta, törökbúza
vetőgép, forduló eke, ütő eke kínálatávalésBartha MártonBrassóbólforduló ekéivel,
egyoldalú ekéivel,boronáival.
L.Roth András
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-A háború idején Szerbiából mintegy 400–500 ökröt importáltak az állatokban
károsodott erdélyi gazdák részére, 1,60 korona élősúlyban. Koós Mihály, aki a brassói
visszatelepítő bizottság vezetésével volt megbízva a belgrádi katonai vágóhíd
parancsnokságától 200 darab igás ökröt vett át 126 688 korona értékben.
L.Fehér vagy tarka
Tudósítás.
-Angol, kosfejü és selyem lapinnyul tenyészdémet a t. c. közönség figyelmébe
ajánlom. .lapin nyulak, a vad nyúl nagyságához és szinéhez hasonlók, nehézségre 5—8
font sőt 12 ftra is ki lehet hizlalni, húsa igen jó, minden módon készitve, bőrük szintén
keresett a kereskedésben.
Hasznossága folytán ajánlatos, hogy nállunk mint külföldön, a gazdászat egyik
ágát képezné ,a tenyésztésre alkalmas állatok párja 5—12 frt.kissebbek párja 2—5 frt.
Nagy J. Brassóban a gőzfürdővel átellenben 1436 sz.
L .Nemere 1877 február 21
-EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. Ezüstéremmel kitüntetett kiállító.a Brassó
vármegyei gazdasági egyesület,
L.Köztelek 1896 november 7
Az ezredévi kiállításon elismerő oklevelet kapott Bíró Sándor pergetett és lépes
mézéért.
L.Köztelek 1896 december 5
- Kacsó Sándor az Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezetet szervezte
Brassóban és környékén.
L.Kósa
Bráza (v.Fogaras m)
-1637-ben”Vagjon egy jo Eöregh(nagy) gyümölczös kert,mellet szegeny meg
holt Feyedelem Comissiojabú....kerittetett és ültettetett uolt be sok szép Czemetékkel
és oltvaniokkal”
L. Nagy-Tóth Ferenc II.
-Stirling János nyomán csupán említés szintjén emlékeznék meg azokról a
további erdélyi kastély-, illetve kúriakertekről, melyek a szóban forgó időszak
szellemiségét segítettek átmenteni az utókor számára, hiszen a kertek főbb jellemzőit
idézett szerző tárgyalja, a kertekre vonatkozó leírásokat, számadásokat közli. Eszerint
Brökeoson (Alsó-Fehér vm.), Görgényszentimrén (Maros-Torda vm.), Kománán
(Fogaras vm.), Drassón (Alsó-Fehér vm.), Uzdiszentpéteren (Kolozs vm.),
Magyarbükkösön (Alsó-Fehér vm.), Nagyteremiben (Küküllő vm.), Gerenden (Torda
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vm), Szilágycsehin (Közép-Szolnok vm.), Porumbákon (Fogaras vm.), a hajdani
kertleírásokban fellelhető, reneszánsz kertekre utaló nyomok a táblás kiosztást, a
lugaskert és a filegória meglétét, valamint a különböző dísz- és gyógynövényekből
nyert disztillátumok készítéséhez szükséges desztillálóműhelyek (liktáriomok)
jelenlétét is bizonyítják
L.Fekete
-Az Erdélyben dúló pestisjárvány miatt apja bucsumi udvarházában töltötte
Cserei Mihály gyerekként 1677 nyarát és őszét .
L.Wikipedia
Datk
„A Persányi-hegység nyugati lábánál, a hegyek és az Olt között terül el, ahol

minden talpalatnyi földparcellát kihasználnak. Legelő- és erdőterülete jelentős. A
szomszédos apácaiak mindig emlegették: „gyere Dakkra csepűért!” A csepű az egykori
kendertermesztésre-áztatásra emlékeztet. Évtizedekkel ezelőtt népes bivalycsordája
volt,………”
L.Háromszék Datk
Dombos
-A 16. században erős magyar kisnemesi közössége alakult ki.
L.Wikipedia
Fogaras

Apafi várkastély

-avár mellett való vadkertben……
L.CsereyMihály
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- 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 Erdélyben Fogaras földén
terem a' legcsinosabb fodor báránybőr. A septemberi kisasszonyi vásárkor dohány és
hagyma árultatik nagyobb mennyiségben, mellyet innen Szebenbe visznek. Fogarasba
nagy mennyiségbe árulják a hires s Erdélyben legjobb sárkányi lenet is.
L.Nagy
-A fogarasi uradalom három önállóan kezelt birtoktestre oszlott: Fogarasra,
Kománára és Porumbákra
L.Hegyi Géza.
-Kastélykert, kúriakert,térségi jelentőségű.
L.T.K.A.
- Fogaras Árpád-kori eredetű település. Első
említése az írott és fennmaradt forrásokban 1291-ből
való, amikor Erdély akkori vajdája Ugrin visszakérte III.
Andrástól a hatalmas fogarasi uradalmat. Ezt ekkor
Forgros néven említik.
L. Határeset- Jövedelmező kertészkedés folyt Fogarason és a
hozzátartozó uradalmakon is.-1639L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
-„..rajongója volt a kertművészetnek Apafi Mihály; udvari kertésze, Háji Péter,
Ebesfalván s Fogarason gyümölcsös- és sétakertet ültetett; rózsaberek, liliom, rezeda,
kékviola, gyöngyvirág, szarkaláb-virágok nyíltak az árnyas hársak alatt, a
ciprusligetekben s mindenfelől patakocskák öntözték a virágágyakat; pompás volt a
radnóti fejedelmi kert is,..”
L .Bíró József
-Apaffy Mihály erdélyi fejedelem 1681 február 8-án elrendeli Fogaras várában
,hogy Kézdivásárhelyi Matkó István úrnak az „ ó testamentumu szent könyveknek
oláh nyelvre fordításért” adjanak” 40 forintot,40 veder bort és 12 köböl búzát”
L.Bornemissza Anna naplója
A magyar királyi országos levéltár kincstári osztályában.
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-Fogaras, 1551. augusztus 15.-én Somlyai Báthory András tudatja Nádasdy
Tamással,hogy”…….Az lovak mind jó vadnak, az belenynek egyike meghala, soha az
rühet el nem tudók veszteni rólla, az hárma igen bírja magát.”
L. Sándor család
-Fogaras vár 1632. évi inventáriuma írja: „A jstallok mind vegigh fwrez
dezkaual padlottak, beleöl mind ket feleöl uala oldalai gialult dezkaual boríttattak
felliwl penigh sindeliezetth”
L.MNL.II.k
- a fogarasi és ebesfalvi kertjében ,,kis cipressus” ligetről tesznek említést.
- „…1632-ben a fogarasi leltár szerint az uradalmi kertész házában fazekakban
viola és szegfű nőtt,.-……”
- „…….ez évben a kománai udvarház előtt rózsabokor nyílt. A rózsa mint a
középkor kedvelt Mária-virága sok udvarház kertjében megtalálható ebben az időben
különösen a katolikusok lakta területeken.” L.Csoma-Tüdösné
-„Fogaras 1637-es összeírásban olvassuk :Veteményes lugaskert melybe
káposztát szoktak plántálni. A veteményes kert köröskörül sasokban csinált
deszkás,sindelyes hélyazatú. Ajtaja vassarku,pántos parasztzárú. Balkéz felé térvén
vagyon boronákból sas közé rott ,sendelyes kertésznek való házacska…..Szőlőlugas
kereszt formájára plántált,kávájával együtt. Vagyon egy szép
új festékes
ablakaival,kötéses ,deszkás folyosójával,deszkás pádimentumával,jó módjával
kötésekre épített sendelyes négyszögletű nyári ház,tetején szép pléhes vitorla,két
contignatios.
Az
virágos
kertben
vagyon
négy
virágtábla
és
spikinártos(levendula),köröskörül szilvafákkal..Sok szép gyümölcsfa is van benne.”- A
fogarasi kertről egy 1637-es összeírásban ezt olvashatjuk többek között: „Vagyon egy
szép új festékes ablakaival, kötéses deszkás folyosójával, deszkás pádimentumával, jó
módjával kötésekre épített, sendelyes nyolcszögletű nyári ház, tetején szép pléhes
vitorla...”
- I. Rákóczi György hatalmas vagyona és hitvesének, Lorántffy Zsuzsannának
kertszeretete teszi lehetővé a kertművészet térhódítását a Kárpát-medence keleti
szegletében. Híresek ebből az időből a fejedelem lugast, kétszintes filegóriát,
liktáriomot – mint tipikus reneszánsz kertművészeti elemeket – felvonultató
porumbáki, görgényszentimrei, fogarasi kertjei. „
L. Fekete Albert
- Cigája típusú juhnyáj jut el az állami birtokra.
L. Dr. Szentkirályi
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Czap (Fogaras vm.)
- Czapi nemes fogadott bírák előtt tett egyezség a Lészai család tagjainak
fogarasi udvarháza elidegenitéséről.
Czap, 1667. nov. 22.
L. Magyar Mezőgazdasági Múzem
-itt alakítja meg a magyar állam 1874-ben, az állami ménest.
L .Dr. Ébner Ernő
Magyar Királyi Fogarasi Állami Ménes
-A
lótenyésztés
aranykorában a mezőhegyesi,
bábolnai
és
kisbéri
ménes
működése nyomán a köztenyésztés
valóban
jelentős
minőségi
változáson ment keresztül, azonban
„egy hiányt
mégis
észlelni
kellett…, nem rendelkezett az
ország
ama
fajtával,
mely
Magyarország
zordon
égaljú,
hegyes vidékei tenyésztésének
javítására kiválóan mutatkozott.”
(Vadász- és Versenylap 1893.) Ezt
a hiányt pótolta 1875-ben a
fogarasi állami ménes megalapítása.
A kiegyezést követő években az erdélyi tenyésztők és birtokosok azzal a
kéréssel fordultak az országgyűléshez, hogy a mezőhegyesi lipicai állományt
helyezzék át Erdélybe. A kérésüket azzal indokolták, hogy a Mezőhegyesen tenyésztett
lipicai mének többségét az erdélyi fedeztető állomásokon és az erdélyi megyékben
hasznosították bérménként. A kezdeményezést azonban felsőbb szinten nem
támogatták. Végül 1874-ben a Földművelésügyi Minisztérium Lótenyésztési
Főosztályának szakmai érvei győzték meg az országgyűlést arról, hogy hozzájáruljon
egy állami ménes kialakításához Erdélyben. A ménes számára igyekeztek olyan
otthont keresni, amely éghajlat és talaj minőségében hasonlít a lipicai lovak származási
helyéhez, a karsztvidékhez.
A fogarasi ménest 1875-ben alapították az Olt völgyében, Erdély legdélibb
részén, a Fogarasi-havasok alján. Akkor még úgy tűnt, hogy a legkisebb állami ménest
megfelelő talaj- és éghajlati viszonyok közé helyezték. A ménesnek Alsószombatfalva
adott otthont, ahol egyúttal a ménes parancsnoksága is székelt. Nevét mégis Fogaras
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városáról kapta, amely a ménes gazdasági igazgatóságának székhelye volt.
„Tulajdonképpen „szombatfalvi” ménesnek kellene hívni, mert az anyakancák,
törzsmének, választott csikók és felállított lovak s a ménesparancsnokság székhelye
Alsó-Szombatfalván vannak…” (Vadász- és Versenylap 1880.) A ménes célja az
ország hegyvidéki lótenyésztésének fejlesztése és az erdélyi lóállomány lipicai vérrel
való nemesítése volt. „Alapíttatott, a célból…hogy ezen vér felfrissítésével a
hegyvidéki különben kitűnő lófajtát a rokontenyésztés esetleg káros
következményeitől
megóvja.”
(Podmaniczky
Gyula)
A ménes alapját képező 5 lipicai mént, 10 arab- és 49 lipicai fajta kancát
Mezőhegyesről adták át 1874-ben. Az anyakancákat és törzsméneket
Alsószombatfalván helyezték el, a kiválasztott éves csikókat Alsóucsán, a két- és
hároméves mén- és kanca évjáratokat a lupsai havasi legelőn tartották. „Helyes irány,
vezetés, kiválóan jó és biztos eredmény…” jellemezte a ménes működtetését. (Vadász
és Versenylap 1888.)

Nepolitano IV

Pluto Fantasca

A ménes anyagának jellege és származása túlnyomórészt lipicai volt. „Ezen
ménes tenyésztésénél szigorú elvként a beltenyésztés tüzetett ki, mely a fajtának
Favory, Maestoso, Conversano, Neapolitano és Pluto nevű öt családjában, minden
idegen vér hozzákeverése nélkül üzetik.” (Vadász- és Versenylap 1893.)
A ménes anyakanca állománya folyamatosan nőtt, míg 1880-ban 80, addig
1885-ben már 101 anyakancája volt. A ménes lóállományának fajtánkénti megoszlása
1885-ben a következőképpen alakult: erdélyi, lipicai, arab és székely. „E ménesnek
sarjai általán alacsony (148-160 centiméter)- de öblös alkotásúak, rendkívül
egészségesek, lehetőleg igénytelenek s általában igen jól táplálkoznak, mozgásuk
eleven és biztos, inaik és patáik a hegyi szolgálat súlyos követelményeinek teljesen
megfelelők…, a hegyes vidék szolgálataira határozottan legalkalmasabbak.” (Vadász
és Versenylap 1893.) A fogarasi ménes egyedei a kisebb hámos lovak közé tartoztak.
Alkalmasnak bizonyultak hegyi ütegek szállítására, és málhás lovakként is tökéletesen
használhatók
voltak.
A mindenkori vezetés igyekezett a tenyésztésben minél jobb eredményeket
elérni. Bár a törzsmének beszerzésében a négy állami ménes közül Fogarasnak volt a
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legnehezebb dolga, a vezetőknek legtöbbször mégis sikerült kiváló egyedeket
beszerezni tenyésztés céljára. „…lipicai mént Fogaras számára azonban magunknak
kell nevelnünk, vagy pedig csekély részben a gyértartalmú forrásokra vagyunk utalva.”
(Vadász és Versenylap 1880.) A ménes számára Lipicáról, Radautzból és a therezováci
ménesből vásároltak lovakat.
A ménes egyedeit leginkább Csík, Beszterce- Naszód, Fogaras, Hunyad,
Krassó-Szörény és az észak-kárpáti vármegyék területén, valamint a Mátra hegység
vidékein hasznosították. A fogarasi ménes állománya 1893-ban 324 darab volt. A
méneshez tartozó birtok kiterjedése 3600 hektárt ölelt fel. A ménes számfeletti
példányait a fogarasi árveréseken, valamint az évente megtartott országos, budapesti
lóárveréseken értékesítették. Az 1875 és 1891 közti időszakban összesen 231 kancát
értékesítettek az állományból.
A 19. század utolsó harmadában a ménesben kísérletet tettek székely kancák
alkalmazására, azonban nem feleltek meg az országos tenyésztés céljaira, így rövid
időn belül fel kellett hagyni a kísérlettel. A milleniumi ünnepség évében, 1896-ban
alapítottak egy angol félvérménest is Fogarason, amit azonban három évvel később,
1899-ben áthelyezték Kolozsra. Eközben 1900-ra felépült egy ügetőpálya a ménes
területén, azzal a céllal, hogy a lovakat saját pályán versenyben is kipróbálhassák. A
ménes lovasiskolájáról így nyilatkozott egy korabeli szakértő: „A fogarasi ménesben
merész, de oly iskolát láttam, mely csak a legnagyobb elismerést vívta ki magának.”
(Vadász- és Versenylap 1888.) A többi állami méneshez hasonlóan a fogarasi ménes
egyedei is részt vettek az 1900. évi párizsi nemzetközi lókiállításon, ahol a Pluto
Fantasca nevű kiváló mozgású kancát bronzéremmel tüntették ki.
A több évtizedes komoly tenyésztési munka után azonban a fogarasi éghajlati és
talaj adottságok mégis alkalmatlannak bizonyultak a lipicai fajta esetében. A vidék
párás levegője miatt a lovak között elterjedt az időszaki vakság. Az 1900-as évek
elején a ménes állományának nagy része már havi vakságban szenvedett. Ezek után
megállapítást nyert, hogy Fogaras vidéke mégsem alkalmas a lipicai fajta
tenyésztésére. Felsőbb szinten pedig elhatározták, hogy a ménest a tenyésztés
szempontjából alkalmasabb vidékre, Torda-Aranyos megyébe helyezik át.
A fogarasi ménest végül 1914-ben oszlatták fel. Az állományt átmenetileg
először Mezőhegyesen, majd Bábolnán helyezték el, végül 1917-ben került új
állomáshelyére, Aranyosgyéresre. Itt azonban csak rövid ideig tartották a lovakat. Az I.
világháború eseményei a ménesre is hatással voltak, a román csapatok elől
Aranyosgyéresről Bábolnára menekítették az állományt. A második világháborút
követően, 1950-ben végül Szilvásváradon született újjá a lipicai ménes, ahol
napjainkban is található. A Bükk-fennsík természeti körülményei tökéletesen
megfelelnek a lipicai fajta igényeinek.
L. Marton Melinda
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←Majesto V.

Conversano
Virtuosa→
Darányi miniszter Fogarason.
A fogarasi ménest annak idején Festetics Andor gróf volt földmivelésügyi
miniszter többféle okok miatt be akarta szüntetni. A ménesben az időben ugyanis a
havivakság gyakori fellépte, a csekély szapprodás, a csikók nehéz felnevelése, a
lippizzai fajnak tulajdoníttattak, kitűnt azonban, hogy mind e bajok nem a lippizzai
fajnak, hanem a ménesbirtok egyes részei kedvezőtlen mocsaras fekvésének tulajdonithatók.
A ménes feloszlatása Erdély lótenyésztésére igen káros hatású lett volna, amiért
is Darányi miniszter, hogy maga meggyőződjék és tapasztalatokat szerezzen a ménes
jelenlegi állapota felől f. hó 4-én Lossonezy Mihály miniszteri tanácsos és több erdélyi
képviselő kíséretében leutazott Fogarasra.
A miniszter behatóan megvizsgálta a ménest és a megejtett helyszíni szemlék és
tanácskozások azt eredményezték, hogy a jelenlegi lippizzai ménes, mely ujabban
kedvező fejlődést is mutat, nemcsak fentartható, de megérdemli, hogy anyagi
segélyezés által fejlesztessék; mert a valódi lippizzai törzs nem hogy vesztett volna jó
tulajdonságaiból, sőt tetemesen javult és oly anyagnak bizonyult, a melynek
tenyésztése csak hasznos lehet hazai lótenyésztésünkre.
L.Köztelek 1896 július16
-A földmivelésügyi miniszter Szikszay Béla fogarasi lakost Fogaras vármegye
fogarasi járására nézve, az állandó gazdasági tudósitói tiszttel bizta meg.
L.Köztelek 1897 február 10
-Bivalyüszők árverése. A fogarasi állami ménesbirtok bivalytehenészetéből
bivalyüszőket f. é. márczius hó 24-én Sárkány községben fognak elárverezni.
-A fogarasi m. kir. állami ménesbirtok bivaly-tehenészetéből származó
számfeletti 11 drb 4 éves hasas bivalyüsző és 15 drb 3 éves bivalyüsző f. évi márczius
24-én d.e.10 órakor Sárkány községben (vasútállomás Fogaras vagy HomoródKőhalom nyilvános szóbeli árverés utján készpénzfizetés mellett el fog adatni.
Budapesten 1897. évi márczius hó. Földmivelésügyi m. kir. miniszter
L.Köztelek 1897 március 13
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-Fogaras megyében 1897 áprilisában 3 fedeztető állomás 6 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
- A csemetéskert alapítása mind gyakoribbá vált, s a 19. századvégén Erdélyszerte államilag is kötelezővé tették. Egy 1892. évi kimutatásszerint
Fogarason 12-ha-nyi területen 70.000 oltott csemete létezett és 100.000 vad
csemete volt gondozásban..
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
Halmágy
-Itt született 1802-ben és itt is halt meg 1852 után Varga Katalin, aki az 1840-es
években előbb azalatnai uradalom bányászjobbágyainak sérelmeit közvetítette a bécsi
udvarhoz, majd személyesen vezette a mozgalmukat. 1847 vízkeresztjén Andrei
Șaguna tartóztatta le és 1851-igGyulafehérváron raboskodott. Mikor kiszabadult,
szülőfalujába internálták. Emlékművét 1977-ben állították föl a faluban.
- Az elmúlt századokban kb. 10 km hosszan birtokoltak az Olt mentén
szántóföldeket,
legelőket,
réteket;
földműveléssel,
ló-,
bivalyés
szarvasmarhatartással, halászattal foglalkoztak.
- a mai templomdombon állt az Árpád-korban vára.
-A falu első lakói szászoklehettek. 1488-ban egy török támadás elpusztította,
ezután székelyekkeltelepült újra
L.Wikipedia
-A XX. század elején az új gazdasági folyamatok Halmágyon is tetten
érhetőek. Rövid idő alatt a faluban három cséplőtársulat alakult,……….. Az első
társulat 70 taggal 1909-ben jött létre és a gőzcséplőgépet a budapesti Magyar
Gazdasági Gépgyártól vásárolták. Ennek alakulásakor a gazdák egy része nem lépett
be a társulatba, mivel egyeseknek lóval vontatott cséplőgépük volt. Egy év múlva,
1910-ben, aztán 30 egyezményi tag megalapította a Második Gőzcséplő Társaságot. E
társulat az 1900-ban alakult a "Halmágyi hitelszövetkezet mint az országos központi
hitelszövetkezet tagja" pénz és hitelintézet által nyújtott hitellel az Első Magyar
Gépgyártól 8536 Koronáért vásárolta a gőzcséplőt. Az adás-vételi szerződés
megkötése után a gyár ügynöke, Vajda Gyula, két társulati tag útiköltségének
fedezését ajánlotta fel, hogy a fővárosba utazva megtekintsék a gyárat és kiválasszák a
gépet. Csépléskor minden tag a kicsépelt gabonából 7% vámot adott a társulatnak,
amelyből 1914-ig törlesztették a cséplőgép vásárlására felvett hitelt (11000 Korona).
-A gőzcséplőgép társulat szabályzatából.: A gőzcséplő társulatok Halmágy
község (Fogaras megye) földművelő lakosságának, a kisgazdák érdekeit szolgálták, a
tagok kalászos gabonáinak kicséplése céljából alapították (1. és 2. szakasz). A
társaságoknak nem volt célja "üzérkedni", a cséplési vámból származó jövedelmet a
272

gépek üzemköltségére, javíttatására, a társulatok ügyeinek intézésére fordították (7.
szakasz). A társaság vezetőszervei a Közgyűlés, az Intézőbizottság (Választmány) és
az Igazgatóság voltak (9. szakasz).
Évente két rendes közgyűlést tartottak - év elején a számadásos, valamint aratás
előtti közgyűlést -, amelyeket az elnök hívott össze. Legalább nyolc nappal korábban a
közgyűlés helyét és idejét közzé kellett tenni dobszóval a helyi szokásoknak
megfelelően. A rendes közgyűléseken kívül annyi rendkívüli ülést tarthattak, amennyit
a társulatok normális működése megkívánt. A közgyűlésen a társulati tagok egyenlő
jogokkal rendelkeztek. A határozatokat abszolút többséggel hozták, a vezetők
megválasztása nyílt szavazással történt, de tíz tag kérésére az elnök elrendelhette a
titkos választást. A Közgyűlés hatáskörébe az alapszabály módosítása, a vezetőség
megválasztása, illetve a bizalom visszavonása, a tagok felvétele és kizárása, a
tagságdíj, közmunka, cséplővám meghatározása, az évi számadás ellenőrzése és
elfogadása stb. tartoztak. A társaságok feloszlatását, a társadalmi cél megváltoztatását
a tagok szavazatának kétharmados többségével szintén a Közgyűlés mondta ki (10-14.
szakasz).
A tizenkéttagú Intézőbizottságot (Választmány) három évre választották a
közgyűlések előkészítésére és határozatainak végrehajtására (16-17. szakasz). Az
Igazgatóságot, amelynek tagjai az elnök, alelnökök, jegyző, pénztáros és a négy
ellenőr voltak, szintén három évre választotta a Közgyűlés (19. szakasz).
Az alapszabály megsértését, a társulat érdekei ellen való cselekedetet, idegen
géppel való cséplést, a gőzcséplő megrongálását, üzemeltetésének akadályozását stb. pénzbeli kártérítéssel vagy a társulatból való kizárással büntették (25. szakasz).
A társulat két esetben volt feloszlatható: ha a tagok nem voltak hajlandóak
fenntartani, vagy ha lehetetlenné vált a társulat működése, céljainak megvalósítása.
Feloszlatás esetén a társasági vagyont nyilvános árverésen kell értékesíteni és a tagok
közt egyenlően kiosztani (27. és 32. szakasz).
A falu talpraesettebb gazdáinak sorából megválasztott társulati elnökök és
gépészek névsorát a közgyűlési jegyzőkönyvek tartalmazzák:
Első Társulat elnökei (a jegyzőkönyvek csak részben maradtak fenn):
1913- ? Kelemen Kuti János
1928-1933 Fogarasi János
1934-1937 Török János
1937-1942 Márkos János
1942-1947 Fogarasi János
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Második Társulat elnökei:
1910-1913 Grépály H. János
1914-1918 Fogarasi B. János
1919-1921 ifj. Grépály András
1922-1924 Márkos János
1925-1927 ifj. Nagy Péter
1928-1930 Grépály D. János
1931-1933 Antal János
1934-1939 Grépály Péter
1940- ? Nagy Péter
1947 Gergely Géza
1947-1950 Fogarasi János mint az Egyesült Társulat elnöke.
A gépészt egy vagy akár több évre is felfogadhatta a Közgyűlés megszabott
feltételek mellett: szükség esetén kisebb javításokat végez díjmentesen a gépen, a
herecséplésnél egy hetet ingyen dolgozik, gabonacsépléskor a sajátját vámmentesen
kicsépelheti, a gép üzembe helyezésekor és tisztításakor napi díjat kap, a tagok
kicsépelt gabonájából előre meghatározott százalékot, vagy havi fizetést kap.
Az Első Társulat gépészei:
1910 Rompa János
1930 ifj. Kelemen György
1931 Ádám András
1931-1940 Grépály D. György
A Második Társulat gépészei:
1910 Török Bájer Sándor, Antal András, Geréb András
1911-1914 Rompa János
1915-1917 Antal András
1916-1920 Czika János
1920-1923 Fazakas Lajos
1924-1932 Török György
1933-1940 Czika Mátyás
1947-1950 Grépály D. György és Czika Mátyás az Egyesült Társulat gépészei
-Az első világháború idején súlyosan megpróbált halmágyi lakosság helyzetét
tovább nehezítette az 1920. évi gyenge gabonatermés és a trianoni békeszerződés.
"Átkapcsoltak Romániához, s a legnehezebb ez a felfordulás volt. Az, hogy mindent
elölről kellett kezdeni. Vasabroncsot tettek a fejünkre, az eszünkre, a gondolatainkra, s
még a tudásunkra is! Mindig mások gondolkoztak rólunk"vallja Grépály H.György .
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-1918 után az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet (EMGE) támogatta Halmágy
gazdálkodóit, akiknek egy vetőgépet küldött. A Magyar Párt irányításával
megszervezték a Gazdakört, amelyhez 1941-ben mindkét cséplőtársulat csatlakozott. A
Gazdakör keretében tanfolyamokat szerveztek, gazdalapot járattak, az Erdélyi Magyar
Gazdát, amely az EMGE újsága volt. Az EMGE szakembereinek tanácsára a
halmágyiak 1927-28 során felhagytak a hármas vetésforgóval s felszántották a falu
egész határát. Ekkor számolták fel a nagyméretű juhtenyésztést. A gazdák közül
többen fűkaszálógépet, vetőgépet, krumpli pergetőt, aratógépet, tejfölözőt vásároltak,
ami a gazdálkodás fellendülését, a lakosság vagyonosodását mutatja. Megnövekedett a
tenyésztett állatok száma, elsősorban a tejtermelő tehenek tartását részesítették
előnyben.
-Ebben a periódusban a falu két cséplőtársulatára az együttműködés, az
összefogás volt jellemző. Közösen vásároltak telket, birtokot, építettek raktárokat,
tejcsarnokot létesítettek. A brassói vajgyár által felvásárolt tejszín árából befolyt
pénzösszeg jelentős mértékben gyarapította a társulatok vagyonát. A tej
értékesítésének lehetősége hatékonyan befolyásolta az állattartás intenzív, minőségi
irányú átalakítását, valamint kihatott a növénytermesztés szerkezeti módosulására,
elsősorban a takarmánynövények, a lucerna, lóhere termesztésének meghonosítására
ösztönözte a gazdákat. Ezeket a takarmánynövényeket rendszerint a kalászosgabona
cséplése után, októberben csépelték a tagok.
-Ugyancsak a két világháború közti időszakban vásárolták a társulatok a
traktoraikat. A Második Társulat esetében a traktor vásárlásának kérdése először 1935ben vetődött fel. Ennek kapcsán történtek az első próbálkozások a két cséplőtársulat
egyesülésének érdekében, - egyelőre sikertelenül. Huszonöt évi használat után
szükségessé vált, hogy a cséplőgépet működtető gőzkazánt, amelynek évenkénti
javíttatása nagy anyagi terhet jelentett a társulat számára, - a kor igényeinek megfelelő
új géppel helyettesítsék. Elegendő pénztőke hiányában a társulati tagok 2000 lej
belépési díj befizetése mellett újabb egyezményt kötöttek; aki nem fizetett elvesztette
tagságát és társulati vagyonát. A hiányzó összegre a társulat vezetősége kölcsönt vett
fel a falu nagygazdáitól. A traktort 1936 őszén a bukaresti Lanz cégtől vásároltak 210
ezer lejért. "Gépet vásároltunk akkor, a mikor sokan holtnak nyilvánítottak és egy félév
alatt teljesen visszafizettük tartozásainkat..." - olvashatjuk a társulati jegyzőkönyvben
(1937. január 2.).
-A két társulat csatlakozásának kimondására csak a háború után, 1947. január
20-án kerülhetett sor, s ezentúl az Egyesült Társulat néven működött.
-Az 1930-as évek elején a Második Társulat nehéz helyzetbe került, mert a
kiadott tőkére számított kamatot és a cséplőrészt pénzhiányában sok tag nem tudta
fizetni, minek következtében a társulat az önfelszámolódás veszélyébe került. A
Közgyűlés a fizetőképtelenek ellen szigorú határozatot hozott: nem engedték el senki
adósságát, továbbá a társulatból való kizárás és a cséplőgép használatától való eltiltás
mellett döntött. A Közgyűlésnek ezt a határozott kiállását a társulat fenntartásának
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szükségessége indokolta, ugyanis számos olyan esetről is tudunk, amikor a Közgyűlés
özvegyek, fizetésképtelen, terményeikben, igásállataikban károsult gazdák adósságát
engedte el. Máskor szegény családnak juttattak gabonát, mivel "keresztényi kötelesség
rajta segíteni", vagy egy munkabalesetben fél karját elvesztő etetőlegény pedig
minden társulati tagtól három kilogramm búzát kapott. A cséplőtársulatok akkor is a
tagok érdekeit tartották szem előtt, amikor 1931-ben a brassói székhelyű
Géptulajdonosok Szövetségének azon ajánlatát visszautasították, hogy csatlakozzanak
hozzájuk és 16 százalékért csépeljenek. A tagok támogatása általános gyakorlat volt:
azokat, akiknek előző évi gabonájuk elfogyott, előnyben részesítették a cséplésnél,
vagy a társulati magtárból búzát adtak kölcsön, valamint a rászoruló gazdákat a
társulati pénztárból jelentős pénzösszegekkel hitelezték meg. A gazdák összefogására
utal az is, hogy minden év elején a számadásos közgyűlés után a tagok közösen
áldomást ittak, vagy egyesületi ünnepélyeket, bálokat szerveztek, amelyeknek
bevételét a társulatok céljaira fordították (raktárépítés). A polgári mentalitás fejlettsége
érhető nyomon a közösségi intézmények, az egyháznak, a falu Zene Egyletének és az
iskolai könyvtárnak a társulatok által való anyagi támogatásában. Végül, arról sem
szabad megfeledkezni, hogy a cséplőtársulatok működése pénzkereseti lehetőséget
biztosított a falu lakói számára. Évente mindkét társulat a gépészek mellé két-két
etetőlegényt fogadott fel, fuvarosokat a gépek működtetéséhez szükséges olaj
fuvarozására.
L.Halmágy
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Hétfalú-Négyfalu-Tízfalu

Jobboldalt fent sötét színnel
a hétfalusi járás 1910-ben.
-Orbán Balázs írja 1878-ban.” gyümölcs
mindenütt nagy mennyiségben terem,s főként a
fennfekvő
falukban....Barcaságban
legszorgalmasabban a magyar faluk űzik.....Hétfalú
a távolból mint zöld oáz tűnik fel....csaknem
minden falunak van faiskolája....Ki ne ismerné a
költők által megénekelt s a szék címerébe is felvett
marosszéki párisit”
„Hétfaluban a földbirtok nagyrészt magyar
kezekben van; a magyarok csinosan sorozott,
barátságos külsejű házainak homlokzatán a ház
gazdáját és asszonyát megnevező felirat mellett
rendszerint ott van az eke-vas: a földmivelésnek e
tisztes jelvénye,...”
„Ki ne ismerné országszerte azon 8–10 lótól
vont nagy hétfalusi szekereket, melyek hajdan egész
Bécsig fel és lehordozták a marhákat(kereskedői csomagok),…...”
„A nők főjövedelme a len- és kender-termelés és földolgozásban van, mit
Erdélyben sehol oly jól nem kezelnek, mint itt Hétfaluban ….”
„ Hétfaluban a mesterségeket mind magyarok folytatják: ácsok, kőmivesek,
kovácsok, asztalosok, kerekesek, kádárok és timárok is kitünők vannak Hétfaluban. „
„Másik fő jövedelemforrásuk a gyümölcstenyésztés; a községi és magánkertek
mindenütt tele vannak nemesített gyümölcsfákkal, úgy hogy Hétfalu a távolból mint
zöld oáz tünik fel; a legnemesebb válfajú gyümölcsöket lehet itt találni, mit Brassóban
jó áron adnak el. Csaknem minden falunak van faiskolája, melyet a lelkészek és
tanitók kezelnek; emlitést érdemelnek a bácsfalvi lelkész, Borcsa Mihály és a krizbai
rector, Szemeriai Károly szépen berendezett faiskolái, melyekben több ezer oltvány- és
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nemesitett gyümölcsfa tenyészik. Hétfaluban leginkább ezen gyümölcsfajok fordulnak
elő: almák: fehér, kék, tányér, hagyma, puhakerek, árpára érő, pereszlen, oltvári, zergő.
Körték: fojtó, fekete, bartalis, őszi és nyári bergamot, méz, muskotály vereskörte stb.
Szilva: édes, szárazmagú, kabola stb. „
„... a nagyszerű Kőhavas, melyen a hétfalusi magyar csordáit, …....
legelteti;....”
„De lépjünk be a hétfalusi magyar mindig tisztán tartott udvarára. Ott találjuk a
fehérre meszelt házat diszes homlokzattal az utczára, a telek jobb vagy baloldalán
hosszan elnyulva, hátrább van a szin, pajta és sertésól, s végre leghátúl a kőből épült
csür, melynek nagy odra (padlása) a szorgalmas gazda gabonáját és takarmányát
fogadja be roppant öblébe. A csűrön túl van a veteményes és a gyümölcsös kert „
L.Orbán Balázs Székelyföld
„A népesség szaporodása miatt egyre jobban elaprózódó vetésterület
megművelése csak úgy lehetséges,ha a határ bizonyos részében egységesen
megállapított termelés folyik. A község előre meghatározza, hogy a lakosok melyik
határrészbe mit fognak vetni, mikor fognak aratni, ugarolni stb. Ezért osztják fel a
határt 2—3 fordulóra, amelyeket évenként felváltva vetésterületnek, ugarnak, illetőleg
legelőnek használnak.
/B=Bácsfalu,Ta=Tatrang,Cs=Csernátfalu,Z=Zajzon,P=Pürkerec,H =Hosszúfalu
T= Türkös/
Hétfalu községeiben is ilyen fordulós gazdálkodás folyt.
A fordulós gazdálkodás vetés-, illetőleg gazdálkodási kényszerének emlékét is
megőrizte néhány helynév, mint a Zabkert (B);100 Haricskaláb, Kenderláb, Lenföldek,
Lenmező (T); Káposztaföldek (Cs); Kenderláb (Ta); Káposztáskert, Lenvölgye(Z);
Káposztáskert, Kölesföld (P).
A helynevek egy másik csoportja a földek birtoklástörténetére vet világot (B:
Faluirtványa; T: Tízesztendős, Tízforintosok; Cs: Harminchold, Határka; H:
Urakkertje, Vidásbérc ( Vitásbérc);Ta: Bikákfüve, Falukertje, Gócsmánfüve,
Hermányi elsőláb, -másodikláb, Kanokfüve, Láncok v. Láncfüvek, Pereserdő,
Prázsmáritag, Szabadfű, Szászokerdeje; Z: Falufüve, Faluponkja,Részfüvek; P:
Ispánokfüve, Kétpénzes, Részfüvek).Jelentősek azok az adatok is, melyekből a határ
erdő- és gazdálkodási területében beállott változások olvashatók ki. A Falu irtványa,
Hecáslapály, Költő, Szilfacsutak-árka, Szpertura, Tiszás, Vágás (B); Alsóéger-,
Felsőéger-utca, Költő (T); Alsóégerutca,Bornás-bérc, -tető, -völgy, Éger, Felsőégerutca, Fenyőskút,Nyáros, -völgy, Nyires, -oldal, Rakottyás, Szilfás, -éle, Szóla-fenyős,
Tönkösök, -éle, Zsindely-bérc, -völgy (Cs); Aszalóoldal,Asszúfás, Csipkés, Éger,
Köpegres, (Köpeegrese), -alja, -oldala,Nyárosvölgy, Vágás, Zsindelyhegy (H);
Alsónyárosvölgy, Bükkösoldala, -tető, Csereoldal, Disznópatakairtványa, Éger,
Felső¬nyárosvölgy, Magurairtványa, Nyáros-alja, -patak, Nyires, alja(Ta);
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Döblenirtványa, Kálnás, Kerekirtványok, Nyáros, Nyires,Papnyires, Szászirtvány (P)
nevek hegyvidéki erdők kipusztulásáról,a Hamvas, Pergelt (B); Harapégés (Ta)
helynevek pedig régi erdőégésekről tájékoztatnak, s ha történeti adatokból nem is
tudnók,101 a Csere (T); Bokroknál (Cs); Kiscsere, Körpenyes (H);Kiséger,
Kökényesek, Mogyorós, Nagyéger (Ta); Sullercserése(Z) dűlőnevek elárulják, hogy a
Barcasági síkságon fekvő szántóföldek helyén egykor erdők állottak.
A régebbi nagymennyiségű len s kendertermelésnek ma már csak az emléke él a
Lenföldek, Len¬mező, Ványoló (T); Hosszúlenföldek-bérce, -völgye (Cs); Lenéle,völgye (Z) és Kenderláb (T és Ta) nevekben, s a történeti adatokban szereplő
Haricskaláb (T) és Kölesföld (P) helynév egykori haricska- és kölestermelés emlékét
őrzi.
Néhány helynév állatnevekkel (B: Cinegekő, Farkasdomb,Medve-barlang, szakadék, Sólyomkő; T: Hollókő; Cs: Disznójos, Tyúktetüs; H: Alsókecskeláb,
Alsólovakhavasa, Alsómedvésvölgy, Begyen-bérc (A begyen tájszó a bölény' állatnév
székely nyelvjárási alakja),-paláj, -patak, -völgy, Bivaly-legelő v. rét,Borzos, -bérc, éle, -patak, Felsőkecskeláb,
Felsőlovakhavasa,Háromkecskeláb, Kecskeláb,
Lovakhavasa, Medvés-patak, -völgy,Sólyomkő, -árka, -éle, Tetves-bérc, -völgy; Ta:
Alsóhalaság, Báránymező,Bikákfüve, Disznópataka, Első-, Második-, Harmadik
méhkert, Halaság, -feje, -tisztája, Kanokfüve, Kigyókút, Vadmacskaorra;Z: Ökörháló),
mások növénynevekkel alakultak (B:)Bodzáslapály, Bükkös, Csalános, Epres,
Fűzremenők, Gyepoldal,Málnás, Málnásvölgye, Surlóslapály, Szilfacsutak-árka, lapálya, Tiszás, Zabkert. T: Bükkös. Csere, Haricskaláb, Kenderláb,Lenföldek,
Lenmező, Málnásalja. Cs: Csipkés, Fenyős-farka,-hegy, -kút, -tető, Hosszúlenföldekbérce, -völgye, Káposztaföldek,Kicsifenyős, Nagyfenyős, Nyáros, -völgy, Nyires, oldal, Rakottyás, Surlóskút, Százforintos, -éle -kútja, -vize, -völgy, Szilfáséle, -völgye,
Szólafenyős. H: Almafaszéi, Csipkés, Epres-alja,-mart, Éger, Kiscsere, Köpeegrese,
Köp(e)egres(e)-alja, -oldala,Nyárosvölgy, Salamásvölgy. Ta: Alsónyárosvölgy,
Bikákfüve,Bojtorjános, Bükkös, -oldala, -tető, Csereoldal, Diófáknál, Éger,-alja, kapu, Felsőnyárosvölgy, Fenyőstisztája, Füzes, Gócsmán füve, Harapégés, Kanokfüve,
Kaprosok, Kenderláb, Kiséger,Komlós, Kökényesek, Mogyorós, Nagyéger, Nyárosalja, -patak,Nyires, -alja, Szabadfű. Z: Alsófenyős-él, -patak, -völgy, Bükkös,Falufüve,
Felsöfenyős-patak, -völgy, Káposztáskert, Len-éle,völgye, Liliom, -pataka, -völgye,
Részfüvek, Sullercserése. P:Csipkésoldal, Füzes, Gyertyafű, Ispánokfüve, Kálnás,
Káposztáskert, Kölesföld, Nyáros, Nyires, Papnyires, Részfüvek,
L. Árvay József
„Brassó megye Hétfaluközségeiben 6-7 k/g sajtot és 1 k/g ordát ad be egy anya
után a juhász.”
L. Dr.Szentkirályi
-Brassó megye hétfalusi járásában lakó kisbirtokosok gazdasági egyesülete,
1883-ban alakul és 1908-ban megszűnik.
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-1931. február 22 megalakul a Hétfalusi Gazdakör.
L.Hétfalu honlapja 2002 febr.1
-1911. január 1 Megjelenik a Csángó Gazdák Naptára. Dr. Reznek Mihály
szerkesztésében számos gazdasági és közérdekű írást tartalmazott.
L.Hétfalu honlapja 2002 jan. 11
- Hétfalusi Takárékpénztár Rt. (a Népbank alakult át 1990-ben),megszűnt 1948ban
L. Hétfalu honlapja 2002 február 1
-1948. június 6. Megszűnt a Négyfalusi Gazdakör, államosították az egyesületi
vagyonokat.
L.Hétfalu honlapja 2002 június 28
- E falvak 1848-49-ben is sokat szenvedtek, mindazonáltal virágzó községek,
magyar lakosaik szorgalmasan művelik a földet, szűk határaikat a szomszéd szász
helységektől haszonbérbe vagy örökáron vett szántókkal igyekeznek öregbíteni,
szekerezéssel, fakereskedéssel, iparral is foglalkoznak……………..,
- Ezentúl nemsokára az alsó-tömösi vámot érjük el,………..
- Ezt a sziklagerincet Magyarvárnak nevezik, ennek ormán áll az emlék, melyet
a Magyar mérnök- és építészegyesület Kiss Sándor és bajtársai tiszteletére állíttatott
fel. Ott volt Kiss Sándornak utolsó hadállása 1849. június 19-én, 1300 székely szembe
szállt 28.000 orosszal, végre egy brassói erdész vezetése mellett néhány orosz zászlóalj
megkerülte a sziklagerincet s hátulról is megtámadá a székelyeket. Ezek nagyrészt
keresztülvágták magukat, de megsebesült vezérül fogságba került.
-Ujabban
van
Négyfalu
amely
négy barcasági csángó településből
jöttlétre:Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu és Türkös. Az ún. „hétfalusi csángók”
másik három települése, azaz Pürkerec, Tatrang és Zajzon Tatrang községheztartozik.
Híres szülötteik:
-Istók János (Bácsfalu, 1873. június 15. – Budapest, 1972. február 22.) magyar
szobrászművész.
-Molnár
Károly (Hosszúfalu, 1901. január
19. – Sepsiszentgyörgy,
1985. március 18.) zenepedagógus, zeneszerző, karmester és kórusvezető.
-Tóthpál Dániel (Türkös, 1907. december 11. – Budapest, 1936. június 10.)
erdélyi csángó költő
-Götz Endre (Hosszúfalu, 1924. augusztus 27. – ) geológus.
-Istók István szobrászművész
-Tomos Hajnal 1957. december 2.) csángó magyar újságíró, költő.
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Antal László (1934 - 199?), lelkész, író
Apáczai Csere János (1625 - 1659), író, pedagógus
Apáczai Csere Tamás (? - ?)
Árvay József (1916 - 1975), nyelvész, helytörténész
Barkó György (1931), színművész
Bartalis János (1893 - 1976), költő, az Erdélyi Helikon tagja
Bartha Károly (1831 - 1920), igazgató, író, 48-as honvéd
Bácsfalusi Gyerkó György (1660 - ?), iskolamester
Bálint András (1886 - 1962), helytörténész, tanító
Bálint István (1929), festő
Bencze Mihály (1954), matematikus, költő
Bereczki Anna (1850 - 1926), "a csángók Nagyasszonya"A párizsi világkiállításon is
részt vettek csángó szőttesei.
Bitay Sándor (? - ?), tanító, igazgató, 48-as honvéd
id. Borcsa Mihály (1824 - 1913), lelkész, 48-as honvéd
Dr. Borcsa Mihály (1868 - 1902), ev. ref. főgimnáziumi tanár
Deák Sándor (1848 - 1934), lelkész, tanító
Feyér Gyula (1842 - 1917), lelkész, tanító
Fejér Gyula (1899 - ?), közkórházi ellenőr, honvéd
Dr. Fekete Endre (1876-1911), ügyvéd, szerkesztő
Fóris István (1892 - 1946), szerkesztő, RKP főtitkár
Fóris István (? - ?), népi költő
Msgr. Gajdó Zoltán (1940), pap, pápai káplán, templomépítő
Giró István (1892 - ?), községi jegyző, honvéd
Gödri János (1737 - 1795), lelkész, templomépítő
Hajdú István (1660 - 1694), Thököly lelkésze
ifj. Dr. Herrmann Antal (1851 - 1926), néprajzkutató, tanár
Hochbauer Gyula (1954), tanár, helytörténész
Dr. Horger Antal (1872 - 1946), tanár, nyelvész, akadémikus
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Istók János (1873 - 1972), szobrászművész
Jakab András (1906 - 1939), szobrász
Jakab János (1879 - 1919), tanár, politikus
id. Kaposi Molnár Viktor (1826 - 1882), evangélikus lelkész
ifj. Kaposi Molnár Viktor (1859 - 1918), államtitkár, kultúrpolitikus
ifj. Kelemen György (1833 - 1916), tanító, 48-as honvéd
Kelemen Kálmán (1889 - 1975), iskolaigazgató, író
Dr. Keöpe Viktor (1883 - ?), tanár, kutató, Ázsia-utazó
Killyéni Endre (1852 - 1923), tanár, iskolaigazgató
id. Kiss Árpád (1851 - 1929), lelkész, népnevelő
Kiss Béla (1879 - 1920), lelkész, író
Dr. Kiss Béla (1908 - 1951), lelkész, író
Kiss Sándor (1809 - 1849), 48-as ezredes
Kittenberger Kálmán (1884 - 1958), vadász, gyűjtő, Afrika-kutató
Kolumbán Lajos (1875 - 1858), tanár, néprajzkutató
Kolumbán Samu (1861 - 1908), tanár, néprajzkutató
Koós Ferenc (1828 - 1905), Mátyás huszár, lelkész, tanfelügyelő
Koszta József (1861 - 1949), festőművész
Dr. Kovács László Attila (?), lelkész, teológiai tanár
Kovács László (1916), lelkész, tanító
Dr. Kovács Lehel István (1975), informatikus, egyetemi tanár
Kovács Sámuel (? - ?), festőművész, restaurátor
Dr. Kozma Miklós (? - ?), ügyvéd, szerkesztő
Köllő Miklós (1861-1900), szobrász
id. Köpe János (1768 - 1850), iskolamester, lelkész
ifj. Köpe János (1807 - 1876), tanár, lelkész
Dr. jur. Kupcsay Felicián (1876 - 1964), író, miniszteri tanácsos
Kupcsay János (1840-1910), szobrász, szaktanár
Major Gizella (1940), festő, grafikus
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Makoldy József (1890 - 1957), festő, építész
Máthé Károly (?), fényképész
Molnár Júlia (1854 - ?), elbeszélő
Nagy Béla (1929), tanár
Nikodémusz Károly (1887 - ?), lelkész, oktató, szerkesztő
báró Orbán Balázs (1830 - 1890), író, néprajzi gyűjtő
Pap Sámuel (1720 - 1790), várnagy, krónikás
Dr. Papp Béla (1899 - 1984), orvos
Dr. Papp Endre (? - ?), ügyvéd, szerkesztő
Pávai Vajna Elek (1820 - 1874), geológus, "Hétfalu ügyvédje"
Rab Samu (1900 - 1987), kőfaragó, népköltő
Dr. Reznek Mihály (? - ?), ügyvéd, szerkesztő
Rozsondai Károly (1874 - ?), lelkész
ifj. Rozsondai Károly (1901 - 1967), pedagógus
Seres András (1935 - 1992), néprajzkutató
Simon András (1920), lelkész, igazgató
Simon István (1827 - 1907), "Bácsfalu jótevője"
Sipos András (1890 - 1955), lelkész, esperes, tanító
Szabó Béni (1886 - 1971), iparosmester, politikus
Szász György (? - 1848), lelkész, vértanú
Szedressy Pál (1923 - 1992), püspök, tanár
Dr. Szele Béla (1878 - ?), ügyvéd, politikus
Szeli József (1710 - 1782), lelkész, krónikás
Szemerjai Károly (? - ?), tanító, igazgató, 48-as honvéd
Szemlér Ferenc (1906 - 1978), szerkesztő, író, költő
Szórády Lajos (1867 - 1960), lelkész, alesperes
Tatrangi Pál András (1886 - ?), tanító, író, néprajzkutató
Tatrangi Szász Csabai János (? - ?)
Tomos Hajnal (1957), költő
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Tóthpál Dániel (1907-1936), jogász, költő
Török László (1960), lelkész, szerkesztő
Vass László Levente (1955 - 1979), költő
Veres Sándor (1826 - 1892), tanító, 48-as honvéd, igazgató
Zajzoni Rab István (1832 - 1862), költő, néprajzkutató
-Szecselevárosnak - magyarul Négyfalu amelyet a négy falu alkot ,néprajzi
múzeuma van, ahol az itteni szász hatásra létrejött csángó népviselet látható.
- Hétfalu 1498-ig a Törcsvári uradalomhoz tartozott.
- 1848 októberében az Agyagfalván megtartott Székely Nemzeti Gyűlésen
Brassóvidék magyar csángó falvai arra kérték a nagygyűlés vezetőségét, hogy
ők is a székelység honvédelmi rendszeréhez tartozhassanak
L.Wikipedia
A Hétfalú birtok megoszlása és „ marhaállománya „Orbán Balázs szerint.:
Hosszúfalu
egész területe tesz 29.933 holdat;
most ebből birtokában van:
szántó

1823 hold,

kaszáló 3754 hold,
legelő

5250 hold.

Összesen:10.827 hold
Ebből Brassó elfoglalt 19.106 holdat.
L.Orbán Balázs Székely
-1900-ban népies mintagazdaság alakult itt.
A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy: 1. a
már előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat,gépeket s
egyéb segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott vetőmagot vagy egyéb
anyagot gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra felhasználja; 2. Gazdaságában
előállított takarmányt és szalmát állatai takarmányozására és almozására, a gondosan
összegyűjtött és megfelelően kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a
használatra nyert nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése
után gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő
mérsékelt dij ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első
sorban az eszközök javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai
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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
faragászati iskolája és gőzmalma van -1891-marhatenyésztéssel és
juhtenyésztéssel foglalkoznak.
L.Pallas Nagy Lexikona
- morhecska=marhácska

-1899-ben alakul meg a
hosszúfalusi gazdasági iskola.
←Hosszúfalusi gazdasági iskola épülete
- „1750-ben az összeírás
alkalmával minden havasainkat, szénafüveinket, malmainkat híven feladtuk (…) de
ennek dacára az 1755-ös összeírásban nem mint a mienket foglalták be, hanem
kihagyták ezeket, sőt, rendre a brassói tanács elfoglalta ezeket, hogy most tulajdon
havasainkért, szénaréteinkért bért fizetünk – évi 110 forintot.”-SZÁZADOS PER-A
hosszúfalusiak visszakövetelték jogtalanul elfoglalt birtokaikat: az Estere bércét, az
Ördögbércét, az Ékoldalt, a Batrin-plájt, a Kecsketatrangot a Plessel együtt, a Doftánát
a Rence mezejével, a Teszla havasát, a Csukást, a Pajor havasát, a Roskahavasát, a
Vajda havasát, a Kecskelábat, az Urlát havasát, a Hidegvölgy fején levő havast, a
Páltin havasát, a Zenóga-havast, a falu határán levő halmokat, az epresalji malmot.
Brassó tanácsa nem alkalmazta Mária Terézia 1765-ben kiadott Úrbéri Szabályzatát –
mely kimondta, hogy telkétől senki meg nem fosztható, mert ez gátolta volna a várost
a hétfalusiak szántóinak, rétjeinek, legelőinek lefoglalásában.
"Az első csirkekeltető gép Hétfaluban - már útban van Dr. Fekete Endre ügyvéd
számára, aki a Geittner és Rausch budapesti cégnél rendelte meg a 150 csirke
keltetésére alkalmas gépet. Működéséről majd beszámolunk olvasóink előtt, most csak
azt említjük fel, hogy az Eleven újság már tréfás üzenetet is hozott, jelentvén, hogy
szívességből ezzel a géppel költeti ki a tulajdonos Csángó Újság kacsáit is." - Adja
hírül a Hétfalu 1907. február 14-iki 13. száma.
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"Az első mesterséges csirkekeltetés Hétfaluban. Március 16-án bújt ki a tojásból
az első csirke, amit a dr. Fekete Endre csernátfalusi ügyvéd által Budapestről Geittner
és Rausch cégtől hozatott amerikai Prairle States rendszerű petróleum lámpa által
fűtött keltető gép produkált. Az elsőt rövid időn belül még 35 társa követte, 40-50 db.
azonban kezelési hiba miatt - a vízpára túlságos elvonása folytán - 10 napos korában
teljesen kifejlődve a tojásban elpusztult. Az első kísérlet eredménye mindamellett
teljesen kielégítő, mert kitanulva a gép kezelésének minden csínját-bínját, alapos a
kilátás és a remény, hogy legközelebb már százával fogja ontani a nemes fajtájú
baromfiakat a világra a furcsa szerkezetű gép, s igaza lesz az egyszerű magyarnak,
hogy huncut a német, még ha ánglius is!..."
Írja a Hétfalu 1907. március 21-iki 23. száma.
-Jellemző adatok:hosszúfalusi magyar királyi erdőgondnokság csemetekertjeGocsman János gyapjúfésülője, id. Pünkösti Mihály, Dávid János és Pünkösti György
I., III., IV. őrlőmalma, özv. Péter Samuné fűrészmalma,…….
L.Hétfalu honlapja 2001 szept.28
- Hosszúfalusi Gazdakör (elnök: Lukács Károly,megszünt 1948-ban.
L.Hétfalu honlapja 2001 nov.30
Hosszúfalu
-Hosszúfaluban Köpe Mihály birtokos gondosan kitenyésztett nyája már régóta
jóhirű.
L. Dr. Szentkirályi
-„….marhatenyésztéssel, juhtenyésztéssel foglalkoznak.”
L. Kislexikon
- 1902-ben Hosszúfaluban 5 kat. holdas faiskolát telepítettek.
L.Balaton Petra
- Híres szülöttei:
-Istók János (Bácsfalu, 1873. június 15. – Budapest, 1972. február 22.) magyar
szobrászművész.
-Molnár Károly (Hosszúfalu, 1901. január 19. – Sepsiszentgyörgy, 1985 március
18.) zenepedagógus, zeneszerző, karmester és kórusvezető.
-Tóthpál Dániel (Türkös, 1907. december 11. – Budapest, 1936. június 10.)
erdélyi csángó költő
-Götz Endre (Hosszúfalu, 1924. augusztus 27. – ) geológus.
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-Istók István szobrászművész
-Tomos Hajnal 1957. december 2.) csángó magyar újságíró, költő.
-Sájter Laura (Négyfalu, 1962. július 2.) magyar nyelvész.
Csernátfalu egész területe tesz 9828 holdat;
most ebből birtokában van:
szántó

520 /1600 hold

kaszáló és legelő

1231 hold

Összesen 1751/1600 hold.
ebből Brassó elfoglalt 8076/1600 holdat.
L.Orbán Balázs Székely
“Csernáton Hétfalu vidékén a kereskedelmi központ szerepét is betöltötte.
Keresett vására volt a falunak,……..”
L. Vistai
-Kanyó Zsigmond csernátfalusi tanítónak a méhészeti oktatás terén kifejtett
buzgalmáért Trefort miniszter elismerését és köszönetét fejezte ki. A derék veterán
tanító ez elismerésre teljesen méltó.
L. Nemere 1877 január 17
-Piacterén, és a Vásárutcában, már nagyon régi időktől kezdve hetivásárok
voltak.
-Az engedélyt V. Ferdinánd adományozta Bécsben 1842. április 1-jén kiadott
1372. sz. engedélyokiratával.Az országos vásárok megtartását pedig a földművelés-,
ipar- és kereskedelemügyi minisztérium engedélyezte 1886. november 5-én kiadott 56
914 sz. rendeletével.
- Az országos (kirakó- és állat-) vásárok május 3-án és szeptember 20-án voltak.
A hetivásárok hétfőn, illetőleg ha ezen a napon ünnepnap volt, akkor a legközelebbi
hétköznapon voltak megtartva.
Csernátfalu heti és országos vásárain a síkság mezőgazdasággal foglalkozó
lakosságának, valamint a pásztorkodó és fafeldolgozó hegyvidékieknek a termékei
cseréltek gazdát, de jó alkalmak voltak a vásárok a sokrétű kapcsolattartásra, a
kultúrák egymásra hatására is. Itt találkoztak a hétfalusi magyarok és románok,
barcasági szászok és csíki székelyek,bodzafordulóiak és bolgárszegiek.
-A vásárokat a falu központjában és a térre szélesedő Vásárutcában tartották. Itt
alakult ki a falu kereskedelmi központja, ahol már a XIX. század közepén ruha-, vas-,
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talp-, bőr-, fűszer-, élelmiszer-üzlet, kocsma, valamit gyógyszertár, mészárszék,
borbély- és szabóműhely állott.
A különféle árukat mindig azonos helyen rakták ki, hogy ne kelljen sokat
keresniük a vásárlóknak. Így például a mai fűrésztelep kapuja előtt vaskorláttal
körülvett baromvásár állt, a Vásárutca és a Hátulsó utca találkozásánál hízott sertést,
vágni való borjút árultak. Ezeket többnyire mészárosok vásárolták meg. Itt állott (a
malom helyén) a Sörkert is, ahol az eladott állatra jókívánságok közepette áldomást
ittak. Az eladó olykor a vásárlónak visszaadott néhány krajcárt,hogy az új vásárlónak
szerencséje legyen az állathoz. A Vásárutca jobb oldalán a szekér nélküli zöldségesek
rakták ki árujukat. A szász asszonyok többnyire fuszulykát, hagymát, retket, murkot, a
szotyori székely asszonyok szép téli és nyári káposztát, karalábét, retket, vörös
székelyhagymát árultak. A helybeliek zsákokból árultak vinetét, árdét,(paprika)
kukoricát.
Ezeket az árukat többnyire szekeres férjeik hozták Havasalföldről. A
zöldségesek majorságot isárultak, vagy vékával mért zabot, búzát. Mellettük a
fazekasok rakták ki portékájukat. Többnyire Barcaújfaluból jött át néhány szekér, de
elvétve korondiak is érkeztek. A fazekasok mellett a pürkereci meszes szekerek álltak.
A pürkereciek a kóbor hátsó végére akasztott komponás mérlegen kilóra mérték ki az
oltatlan meszet. Mellettük, érkezés sorrendjében, álltak a deszkával, faáruval
megrakott bodolai, keresztvári, csíki, zágoni szekerek. A helybeliek ölfát és szénát
vittek ki eladni.
-……az 1930-as évek végéig vasárnap megtartott vásárokat a Fűrészmező nevű
köztéren tartották, amelyhez a falu felső részének legegyenesebb, országút melletti
utcasora tartozott, fejlett üzlethálózattal, sőt az autóbusz is itt állt meg.
A más helységekből jövő árusok már szombat délután megérkeztek. Liszt, sajt,
szalonna, zsír, zab, kukorica, búza, zöldség, gyümölcs nem hiányozhatott az
asztalokról, de volt a piacon szárnyas-, disznó- és marhahús is. Tavasszal itt is lehetett
növendékmalacot vásárolni.
- Árultak itt szőtteseket, takarókat, szőnyegeket,és a híres pürkereci festett
bútorok is vevőre találtak. Ha mégsem, még mindig ott voltak a hétfői csernátfalusi
vásárok, ahol minden elkelt.
L.Hétfalu honlapja 2001 szept. 28
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Csernátfalui szekér 1951 Kós Károly↑
-1625-ben Csernátfalu Hétfalu vidékének kereskedelmi központját is betöltötte.
A falunak keresett vására volt, melyet azonban később Brassó betiltott és csak 1842ben kapott újra vásártartási engedélyt.
L.Wikipedia
- „A vásárban mindent lehetett venni. Még Bukarestből is jöttek árusok.”,

„Szentgyörgyről, Bodzafordulóról,Segesvárról is jöttek .
- Az 1900-as évek elején az országos vásárokra már csak egy pár marhát
hajtottak fel, a hetivásárokra évenként 2500-3000 sertést hajtottak fel, amelyeket kevés
kivétellel mind eladtak, így pl. 1907-ben 2223 és 1908-ban 2364 sertést adtak el.
-A patakon túl, a sarkon egy-két hermányi szász lenmagolajat kínált megvételre,
valamint lenmagpogácsátárult borjúk, malacok etetésére.
-A zsindellyel, létrákkal, faedényekkel, gereblyékkel, favillákkal megrakott
szekerek a Vásárutca bal oldalán álltak. Ugyanitt helyezkedett el a zöldséges szekerek
vég nélküli sora is. Sokszor 40-50 káposztával megrakott szekér is érkezett. Pürkereci
asszonyok szép hétfalusi szedettest hoztak. Mellettük ütötték fel sátraikat a szabók,
szűcsök. Egy-egy székely asszony ecetes borvizet kínált csészében hűsítőként. A
tehén- vagy bivalytejből készített verttejet dézsából árulták.
-Itt a román asszonyok ruhaposztót, csergét, gyapjúterítőket árultak, vagy éppen
narancsot, citromot, gyümölcsöt kínáltak a bolgárszegiek. Mások padra kirakott
túrófélékkel, sóshallal vonzották a vásárlókat. A pékség előtt néhány háromfalusi
asszony leterített zsákon friss kenyeret árult, vagy kockára vágott lépes mézzel
kedveskedtek a gyerekeknek.
-Velük szemben, a Honvédemlék túlsó oldalán foglaltak helyet az
édességkereskedők. Kis pálcikákra öntött vagy színes papírba csomagolt cukorkát,
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édességet árultak. A Kézdivásárhelyen készített huszárt ábrázoló mézespogácsákkal a
szülők kedveskedtek a gyerekeiknek, a szív alakú, tükrös mézespogácsával pedig a
legények kedveskedtek szeretőiknek.
Volt is nagy keletje a zsebkendőknek, fejkötőknek és más ajándékozni való
tárgyacskáknak. Itt foglaltak helyet a hétfalusi cigányok is, akik főleg gombákkal,
seprűkkel kereskedtek.
- Négyfalusi Népbank mint szövetkezet (Csernátfalu, alakult: 1888) megszűnt
1984-ban.
L.Hétfalu honlapja 2001 nov. 30
- Híres szülöttei:
-Irk Károly (1882. augusztus 28. - Budapest, 1924. július 1.) vegyészmérnök,
biokémikus
-Irk Albert (1884. augusztus 18. – Pécs, 1952. október 21.) jogász, egyetemi
tanár
-Haár
Ferenc (1904. július
szociofotográfus, fotó- és filmművész

19. – Honolulu, 1997. december

22.)

-Kiss Árpád (1907. április 21. – Budapest, 1979. szeptember 29.) neveléstudós,
oktatáspolitikus, egyetemi tanár
L Wikipedia
Türkösnek egész területe tesz 3950/1600 holdat;

most ebből birtokában van:
szántó

707 hold

kaszáló, legelő

986 hold,

Összesen :1751 hold.
ebből Brassó elfoglalt 1257/1600 holdat.
- Az iskolával szemben van Brassónak 1804-ben épült curiája, a durva
hatalmaskodás e bűnfészke; ezen curia itt léte amint a multban sok zsarolást hozott a
népre, ugy a jelenben is utjában áll az előhaladásnak…….
L.Orbán Balázs Székely
-Az 1819-ben végzett úrbéri összeírás szerint Brassó városa eltulajdonította
Türkösben a Szász István malmát…..,
L.Hétfalu honlapja 2001 nov.30
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V - Türkösi Hitelszövetkezet mint az országos Központi Hitelszövetkezet tagja
–Türkös, 1906,megszünt 1948-ban.
L.Hétfalu honlapja 2001 nov.30
Itt született:
-Tóthpál Dániel (Türkös, 1907 december 11-Budapest, 1936 június 10)
erdélyi csángó költő.
-Bakó Géza (Türkös, 1924. szeptember 25.) magyar újságíró, szakíró.
Bácsfalu egész területe tesz 6285/1600 holdat;

most ebből birtokában van:
szántó

282 hold

kaszáló, legelő

522 hold,804 hold

ebből Brassó elfoglalt 5481/1600 holdat.
L.Orbán Balázs Székely
-Bácsfalu helynevei példaként szolgálnak ezen nagyhatárú falvak változatos
elnevezéseiről./a másik hat falú helynevei bőven és magyarázatokkal megtalálhatók interneten is ./
-A Barcaságban is nevezetessé vált faiskolák létesültek, a XIX .században mint
Borcsa Mihály bácsfalvi lelkészé például.
L.Árvay József :A barcasági hétfalu helynevei dolgozatában
Bácsfalu helynevei:
Alámenő, Aléjbérc, Alsóhatár, Alsóhavasútéle, Alsótömös, Áljbérc, Áljlapály,
Áljmeg, Áljnyak, Átaljárók, Ángorárok, Bácspatak, Bácspatakvölgye, Bácsvölgye-feje
száda, Bálinkólapálya, Beke és Bekenyaka, Bodzáslapály, Boglyatető, Bolnok és
B.mezeje, Bolnokvize, Bolnokvizéremenők,, Borcsagödre, Bronyavölgye, Bükkös,
Cigányút, Cinegekő, Csihányos, Csapja, Csiporka, Csiroska-éle-mezeje-völgye-vize,
Csordapajta,
Csorgó-éle-havasa-völgye-vize,
Csűrkő-éle-árka–mezeje-nyaka,
Egyeneslapály, Emlékkő-éle,-völgye, Epres, Esztenahely, Faluirtványa, Faluvize,
Farkasdomb, Farlólapály, Felmenők, Felsőhatár, Felsőhavasútéle, Felsőlemenők,
Felsőszabonya, Fűrészmező, Fűzremenők, Gothardkő, Gyepoldal, Gyurkavölgye,
Hamvaselőtt, Határhalom, Havasútjaalatt, Havasutján, Havasutárka, Hecéslapály,
Hétlétrásszakadék, Hídlásvölgye, Honvédemlék, Hosszak, Irottkő, Istokárka,
Kaszálokerte, Kecskésbérc, Keresztút, Kertekalja, KirálySimonvölgye, víze,
Kicsikőhavas,
Kisárok,
Kiskőhavas,
Kispatak,
Kispozsárpatakvölgye,
Kisszabonyavize, Korcsma, Konsztandin-éle, Kőba-árka, -Balága,-éle, jobbága, nyaka,
-pataka, -pusztája, -teteje, -vize, -vőlgye, Kőbánya, Kőhavas, -farka, Kőkaliba, Kőkertéle, Kőkút, Költő útja, Köpútja, Kövecs, Középhatár, Középkövecs, Küllér, -éle,
291

völgye, Kürtőkő, Laposlapálya, Lápos, Lemenők, Létrásszakadék, Lomos, Lőrincárkagödre, Lyukaskő, Macskahágó, Macskavár, Madarászkútja, Magyarvár, Malomnálalatt-dombja, Málnás-völgye, Márisösvénye útja, Mártisárka, Medvebarlang,
Medveszakadék, Melegoldal, Mendékházak, NagyJánosárka,Nagykőhavas-farka
teteje,
Nagypozsárpatakavölgye,
Nagyszabonyapataka,
Nagyterhes,
Negyvennyolcaskó, Nisztoresztenája, Ördögbérce-völgye-völgyvize, Paláj,-nyaka,
Parancsilapály, Patra-konya alatt, Palja, Peres-szász laka, Pergelt, Ponk, Pozsárbérc, éle-pataka-vize-völgye-völgye alatt, Predeal, Puskásoklapálya, Regáti határszél,Régi
határkövek, -szél, Rövidláb, Rövidlemenők, Sánc, Sáncramenők, Sándorvize, Selymes,
-lapály, Sipospatak-vize, -völgye, Solyomkő, Sosókutja, Suhogólapáély, Súrlólapály,
Szabonya-elött, Szabonyapatak-vize, -völgye, Szárazkút, Szécs, Szihely, Szilfacsutakárka, -lapálya, Szoroslapálya, Szökő, Szpertura, Szuszály, Tatárcsiga, -alatt,
Tatárhányás-ra
menő,Terhes,Tiszás-alatt-alja,Tömös,-szoros,ra-menők,-száda,-tere,vize-völgye,Türkösi út-ra menők,Tyé,Vágás, Vályaskút,Vápa-ra menők,Vereskő,
Veresút,Vérgödör, Zabkert.(sajnos nem csak a mezőgazdasági földek vannak
felsorolva,kiválasztani pedig nem lehet )
L.Árvay József
- Bálint András Bácsfalu, 1886. okt. 28. – 1962. júl. 25., Bácsfalu
A hétfalusi gazdakör elnöke.
L .RMIL
-A tömösi szoros bejáratánál fekszik, melyen át élénk fuvarozást űznek
Romániába; lakói juhtenyésztéssel és faiparral foglalkoznak.
- Az 1819-ben végzett úrbéri összeírás szerint Brassó városa eltulajdonította
Bácsfaluban Musát János és Szén János malmát,……..
L.Hétfalu honlapja 2001 nov. 30
-Bácsfalusi Gazdakör; Hosszúfalusi Gazdakör (elnök: Lukács Károly)megszűnt
1948-ban
L.Hétfalu honlapja 2001 nov.30
-Növényeinél Veres Sándor kiemeli, hogy „Borcsa Mihály gyümölcsösében
400 kitűnő fajú és az éghajlati viszonyoknak megfelelő alma- és körtefa van.”
L.Hétfalu honlapja 2004 jan. 23.
-Bácsfaluban gyümölcsöst létesített, és megkedveltette az ifjúsággal a
gyümölcstermesztést. A kertjében neveltnemes gyümölcsfajtákkal elárasztotta a
községet. Ránevelte a gyülekezetét az ésszerű gazdálkodásra./Borcsa Mihály
evangélikus lelkész/
L.Hétfalu honlapja 2004 febr.20
-A 19. században szekeresfaluként tartották számon,……
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Híres emberek:
-Itt született 1873. június
Budapest, 1972. február 22.).

15-én Istók

János magyar

szobrászművész,

†

-Itt született 1886. október 28-án Bálint András magyar tanító, néprajzkutató,
közíró, † Bácsfalu, 1962. július 25
L.Wikipedia
Tatrang egész területe tesz 3661/1600 holdat;
most ebből birtokában van:
szántó

398 hold

kaszáló, legelő

1514 hold,

erdő

514 hold

Ősszesen: 2426 hold
ebből Brassó elfoglalt 1235/1600 holdat.
L.Orbán Balázs Székely
-Időközben a tatrangi vásár vonta el a figyelmet és nőtte ki magát. Tatrangon
marhapiac volt. A hétfalusi gazdák jó lovakkal, hízott szarvasmarhákkal jeleskedtek.
-Sokan foglalkoztak bellérkedéssel is, vagyis olcsón megvettek sovány, vézna
állatokat (gebéket) és felhizlalva drágán eladták. A vevő megkötött kerekű szekérbe
fogta a lovat és nyargaltatta, és az oldalát megcsípve nézte meg, hogy rúg-e. Így
próbálta ki az állat tulajdonságait.
- Nagy Balázs tatrangi nemes malmát veszik el.
- Az 1819-ben végzett úrbéri összeírás szerint Brassó városa eltulajdonította
Tatrangon a Bacsó János és Bacsó István malmát…
L.Hétfalu honlapja 2001 szept.28
- Tatrang határában sok a szilfa, melyet a kerekesek dolgoznak fel és a kosárfűz.
L.Hétfalu honlapja 2004 jan. 23
-1466-ban már állt vára.
Béldi Tivadar kastélya egy ősfenyves park közepén áll.
Egymás mellett áll a Béldi család másik három kastélya.
A faluban található még egy Mikes-kastély és egy Nemes-udvarház is
L. Tatrang
- Híres tatrangiak:
-Itt tanított Kittenberger Kálmán Afrika-kutató, zoológus, vadászíró.
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-Itt született Mezei Sándor (1919. január 17.) agrármérnök, mezőgazdasági
szakíró, iskolaszervező pedagógus.
-Itt született Tompa István (1924. február 9. közgazdász, politikus és író.
L.Wikipedia
Zajzon egész területe tesz 18258/1600 holdat;
most ebből birtokában van:
szántó

200 hold

kaszáló, legelő

6186 hold

Összesen : 6386 hold
Ebből Brassó elfoglalt 11872/1600 holdat.
L.Orbán Balázs Székely
-A községben Rab István csángó költő szülőháza emléktáblával van megjelölve.
-Zajzonban – s általában a csángó falvakban – nem volt nagybirtokos család,
mint például Bodolán a Béldi grófok. A zajzoniak nem voltak földéhesek, de mindig
megbecsülték a földet, nem herdálták el, s parlagon sem hagyták. „Csak a
szükségletükre termeltek”, s ehhez elég volt a félhektárnyitól a 3-5 hektárig terjedő
szántóföld. A „nagyobb gazdáknak” is csak 8-10 ha földjük volt. Ilyen család volt Papp
János családja Zajzonban, a Deák család Pürkerecen és a Csere család Tatrangon.
Kaszáló közel 640 ha volt a Zajzonvölgyében „18 km-re fel a Bodza-vámig, fel
a Dang-havasig”. Történelmi szempontból is érdekes számadat: 1640-ben a zajzoniak
kaszálói a Zajzonvölgyében a mai 15-21-es kilométerkő közötti területen voltak. „Ezt a
részt 16 család kapta meg. Még megmaradt egy darab, amelyet elosztottak úgy, hogy
az igénylők közül mindenki kapott 10-10 ár területet.”
Hangya Szövetkezet (1910-ben alakult Zajzonban).megszűnt 1948-ban .
L.Hétfalu honlapja 2001nov.30
Pürkerecz egész területe tesz 2204/1600 holdat;
most ebből birtokában van:
szántó

331 hold

kaszáló, legelő

1592 hold

Összesen : 1923 hold
Ebből Brassó elfoglalt 281/1600 holdat.
-“……ha cigajákat tartanak a curkánok helyett. Lassan-lassan elszaporodtak a
cigáják, valószínűleg az elmúlt évszáz kezdetétől. A hétfalusi csángó …………jártak
elől jó példával s ezek közül nem egynek 4000 - 5000 juhból álló nyája volt.”
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“Adataim szerint 1886 nyarán 100 000 cigájajuh legelt a hétfalusiak által birt és
bérelt szomszédos határszéli havasi legelőkön.1889. után a vándornyájak nem
mehettek át, a határzár miatt a szorosokon.
Ekkor került mintegy 10.000 cigájajuh a Hétfaluból, Egerbegy, Csán,Őrke és
más mezőségi falvak határába téli ellátásra, az ugarokon, tarlókon való legeltetésre”
L. Dr. Szenkirályi
Termésvarázslás
-Pürkerecen a régi időktől szokásban volt az úgynevezett terményvarázslás,
mely mágikus eljárás célja a termés bőségének biztosítása volt. A terményvarázslás
főként a földművelő munkák olyan fontos időszakaihoz kapcsolódott, mint a szántás,
vetés, termésgondozás, aratás, feldolgozás.
A termésvarázslás célja elsősorban az időjárás befolyásolása volt, de ezzel
egyidőben hatni kívántak közvetlenül a termés mennyiségére, minőségére is. A
terményvarázslással igyekeztek elhárítani az állatok által közvetlenül okozott károkat
és a rontás eredményének tartott bajokat.
A termésvarázslás módjai:
Anyatejjel öntötték le a vetőmagot, hogy bőséges termés legyen
Terhes asszony ingén eresztették át a gabonát.
A vetés kezdetekor egy-egy marék magot hajítottak a hátuk mögé imádkozás
közben; a verebeknek, tolvajoknak, szegényeknek.
A szomszéd földjébe dugott néhány szem gabona fölött pedig azt mondták:
"Verebek, madarak, ezt egyétek meg!"
A mák vetésekor pedig szélesre fújták az arcukat, ökölbe szorították a kezüket,
hogy a mák gubója nagy és tömött legyen.
L. Wikipedia
- T. Bitay Sándor úrtól Pürkerecről selyemgubók és mészkő.volt felajánlva az
1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 15
- 1938 februárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
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-Pürkerec. Brassó-m. Megfigyelő: Barkó András nagyszárazság miatt aug.bansemmi hordás sem volt.
L.Méhészeti
-Az 1819-ben végzett úrbéri összeírás szerint Brassó városa eltulajdonította
Pürkerecen a Szász Péter malmát.
L.Hétfalu honlapja 2011 szept. 28
Barkó Andrásmagyar méhész-tanító, néptanító….
-Pürkerecen már a tapasztalt néptanító
szövetkezetet, faiskolát létesít és gondoz……

Gazdakört

szervez,

Hangya

- „Faiskolát létesített (még 3 fa terem ezekbõl!), õ ismertette meg annak idején
öregeinkkel a földieper, a piros ribizli, az egres és a málna termesztését. Új, nálunk
még ismeretlen gabona-, burgonya- és kukoricafajták termesztésére tanított,
méhészkedett, az õ nevéhez fûzõdik a Zajzon patak szabályozása, a partmenti akác- és
hársfák ültetése, a gazdakör” – írta róla Szenyei Sándor a Brassói Lapok 1984. április
6-ai számában.Barkó András Pürkerecen azt folytatta, amit Bitay
Sándor tanítóelõdjét követve, Lukács Károly jegyzõ elkezdett volt.
L.Hétfalu honlapja 2002 nov. 29
- Pürkerec magyar iskolájában „szalmafonást is tanítanak.” „A községnek három
katlana van, melyekbe egyszerre105 szekér mészkő megy, melyet az Igazpatak
völgyéből szállítanak.”
L.Hétfalu honlapja 2004 jan.23
-A Káposztáskertben egykoron mészégető katlanok álltak.
-A hétfalusiak által meszeseknek gúnyolt pürkereciek régóta égettek itt meszet
és kereskedtek vele. A 4-5 m magas, 3,5 m átmérőjű téglából rakott katlanok a földbe
voltak süllyesztve, s az öt katlan mindegyike 12-14 szekér kő kiégetésére volt
alkalmas. Ennyiből 6-7 szekér mész lett, amelyet a pürkereciek kóboros szekerekkel
szállítottak távoli vásárokba.
1938 körül két katlant megnagyobbítottak, így 22 szekér kő kiégetésére tették
alkalmassá.
A szükséges követ a helyi kőbányából, a vízikövet pedig a Tatrang és a Zajzon
patakából hozták. A berakást fogadott munkások végezték, s a katlanok működtetése
felért egy szertartással. A két törüő már kora reggel munkához látott hosszú nyelű
kalapácsával. Később érkezett a rakuó, aki a katlan közepén állva maga köré rakta a
köveket. Körkörösen egy sor kutyafejet, egy sor rendküővet, és egy sor apruót rakott.
A megfelelő nagyságú köveket a horduók hozták kis fateknőben, s ezeket a katlan
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szádánál álló biészedüő adta be. Amikor a rakó már nem érte fel a kőrakást, galicba
rakott méteres fákból állást készített magának. A katlan falában lévő lyukakkal
szemben nyílást hagyott, s köztük lapos kövekből átjárót rakott. A katlan szádát
téglával befalazták, csak a fa számára hagytak egy kisebb nyílást.
Egy katlan kiégetésére 14-15 öl bükkfára volt szükség, ezt a két tüzelő gyújtotta
be. A köveket három napig égették. Kiszedés előtt a katlant fél napig hűlni hagyták,
majd a huzuók kapácskákkal teknőkbe húzták és szekerekbe rakták az égetett meszet, a
szilárd halmazállapotú, darabos, szürkés-fehér kalciumoxidot.
L.Erdélyi Gyopár
-Itt született Barkó György színművész (Pürkerec, 1931. július 18.)
-Ha összegezzük a falvankénti Brassó által gazember módon elfoglalt hétfalui
területet a következő eredményt tapasztaljuk.:
Összesen elfoglalt 47.309/1600 holdat,
künn valót, leginkább erdőt
közhelyekből közel 15 478 – holdat
összesen tehát

62.787/1600 holdat

A hétfalusiak kezén maradt

25.810/1600 hold

A miből szántó, tehát a földmívelésre alkalmas 4261/1600 hold
-Mit ha Hétfalu 6038 családjára felosztunk, akkor egy családra jut 1112 1/2 • öl
szántó, a minek terménye – tekintve, hogy itt havasaljon a talaj nagyon köves és
terméketlen – egy negyedévre sem lenne elég a család élelmezésére. A fölmerülő
hiányon akként segítettek a szegény hétfalusiak, hogy a szász községeknek egész idáig
elrugó határrészeit – melyeket a szászok a távolság miatt mívelni nem tudtak –
kivették részibe, vagy bérbe, s nagy munkával felszegve, szántókká alakiították át; de a
szászok rendszerint akkor, midőn az ily föld termőképességét a haszonbérlő
hétfalusiak szorgalma fokozatosan kifejtette, vagy visszavették, vagy felcsapták a
haszonbért, vagy ha részibe volt, a részesedési arányt. E bajon is segített a hétfalusiak
munkaszeretete, ernyedetlen szorgalma, a földbirtokhoz való rendkivüli ragaszkodása
és birtokszerzési vágya – a mely e népnél épp oly nagy, mint a velük vérrokon
székelyeknél – az által, hogy igyekeztek a brassai szászok által lefoglalt terület helyett
pénzen, vásárlások útján szerezni annyit, hogy legalább családjaik élelmét
kiteremthessék, s azért nagy pénzáldozatokkal néha mesés árakat fizetve,
összevásárolták a szász községeknek az ő határaikkal egybeütköző földjeit és pedig:
szántót
Bácsfalu vett a brassai határon

298 holdat

a szentpéteri határon

160 holdat
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Türkös vett a brassai határon

300 holdat

a szentpéteri határon

481 holdat

Csernátfalu vett a hermányi határon

65 holdat

Hosszúfalu vett a hermányi határon

400 holdat

Tatrang vett a hermányi határon

228 holdat

a prázsmári határon

93 holdat

Zajzon vett a hermányi határon

148 holdat

a prázsmári határon

24 holdat

Pürkerecz vett a hermányi határon

54 holdat

a prázsmári határon

124 holdat

A Hétfalu 1849 után összesen szerzett

2375 holdat.

Ez lassanként, hosszas alkudozások, rábeszélések, s mindig értékfelüli árak
fizetésével szerezték meg, s még se tudják teljes tulajdonosi joggal használni, mert bár
e vásárlások mind örökösek, bár a megvásárolt földek mind a hétfalusiak nevére
vannak telekkönyvezve, saját birtokiveik és adókönyveikbe bevezetve, daczára annak,
hogy évtizedek óta minden lehetőt törvényes úton is elkövettek: még se tudták azt
kivinni, hogy azokat határaikba – melyekkel közvetlenül egybefüggnek –
bekebelezhessék; miből aztán sok hátrány származik, mivel kellőleg pásztorolva
nincsenek, s mig még hoszantóbb, az, hogy a midőn aratás után a szászok határai
felszabadulnak, a szász községek nem engedik meg, hogy a hétfalusiak ottani saját
örökös birtokaikra marháikat ráhajthassák, mivel nekik oly rendszabályuk van, hogy
idegen marhának nem szabad határaikra lépni; s igy a hétfalusiak tarlóit a szászok
legeltetik le. De a vásárolt területtel együtt is alig termelhetnek a hétfalusiak annyi
gabonát, hogy élelmezésüket fedezhessék, sőt igen gyakran maguk is kénytelen
gabonát vásárolni, s igy ruha s egyébb szükségleteikre, adó, pap s tanitók fizetésére
pénzt fakereskedéssel szekereskedéssel, s leginkáb marhatenyésztéssel szereznek;
azonban ez is korlátozva van az által, hogy terjedelmes havasi legelőiket Brassó
elfoglalván, kénytelen marháik nevezetesen juhaik nagy részét Oláhországban s a
szomszéd Székelyföldön kibérelt legelőkön tartani, mert Hétfalu marhaállománya
rendkivül nagy, a legujabb conscriptio szerint van a Hétfaluban:
Hétfalu marhaállománya rendkívül nagy, a legújabb conscriptio szerint van a
Hétfaluban:
szarvasmarha

7195 db

bivaly

388 db

ló

4592 db
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sertés

2365 db

kecske

1470 db

juh

3942 db

Azonban itt csak a hazában benn levők vannak számba véve, ez pedig a valódi
marhaállománynak csak csekélyebb részét tartalmazza, mert például Hosszúfalunak
van itthon 1540 szarvasmarhája, az oláhországi legelőkön 1320 szarvasmarhája, benn
az országban 1027 juha, künn Oláhország s más legelőkön szerteszét 118000 darab
juha.
Hosszúfaluban levén a legnagyobb juhos gazdák, innen van legtöbb juh künn;
de a többi falukból is sok a künnlevő juhok száma, úgy hogy a hétfalusi juhállomány a
valóságban megközelitheti a 200,000 darabot.
L.Orbán Balázs Székely
Homorod

-kastélyatérségi jelentőségű
L.T.K A.

Homoróddaróc
-1913 nyarán itt fedeztető ménes állomás müködött.
-1914-ben már 4 fedeztető állomás működik itt.
L. Balaton Petra
Homoródjánosfalva
- Könynyen pattintható s szilárdsága mellett könnyen faragható finom,
szemcsés homokkővel nagy kereskedést űznek, kapuoszlopokat, sírköveket és
lépcsőköveket faragván belőle ; messze vidékre elhordják innen.
A
kőfaragás
tehát
elterjedt
foglalkozása
a
lakosságnak.
-Gazdakör, olvasókör, ifjúsági egyesületet találunk a községben, melyek a nép
szellemi miveltségét szolgálják.
L.Szász Ferenc
- A falun átfolyó Tó-pataka egykor a Székelyföld határát jelölte.
L.Wikipedia
-1908 nyarán itt állattenyésztési szövetség alakult.
L.Balaton Petra.
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-1940-ben a gazdakör elnöke ifj László Domokos
L. EMGE
Keresztvár
- A 16. században szász lakói elköltöztek vagy elmagyarosodtak.
- Keresztvárt, 1905-ig Nyén-nek nevezik.
- Itt született 1937-ben Gazdáné Olosz Ella textilművész

-A falu uradalmával és a prázsmári gerébházzal együtt a bodolai Béldi-uradalom
része lett..
L.Wikipedia
Királyhalma
-Az újabb gépek általában gazdasági egyesületek, vagy nagybirtokosok földjén
kerültek kipróbálásra. ……..Dorner Béla szerint Erdélyben, pl. gróf Teleki Árvéd
használt először amerikai tengeri szártépő gépet – shreddert – amely azóta sok
gazdánál lett fontos és nagy hasznot hajtó eszköze a gazdaságnak. Dorner Béla Aubin
Károly királyhalmi gazdaságában mutatta be a gépet.
L.Roth András
-A XXIII. Vásárral egybekötött keresztúri kiállítás alkalmával nyilvánvalóvá
vált, hogy a királyhalmi, fehér marha tenyészet a kitartó tenyésztőnek köszönhetően
fennállt még..
L.Fekete vagy tarka
Krizba
-Itt született és ide van temetve Seres András néprajzkutató.
L .Wikipedia
-„.....Szemeriai Károlynak lehet köszönni, ki 1849 végén mint üldözött
honvédtiszt jött e félreeső faluba menhelyet keresni, s a tanítói, később jegyzői s sok
ideig pap-helyettesi állást is elfoglalván, e népnek valódi vezetője, atyja, patriarchája
volt; megtanította a gyümölcstenyésztésre, a mi most a népnek fő jövedelmi forrása, s
így a műveltséggel jólétet is terjesztett e nép között. ...”
-„ Emlitém, hogy Krizbának nagy terjedelmű, de igen rosz minőségű határa van,
mely a földműves fáradalmait nagyon kevéssé jutalmazza; ezen a krizbaiak némileg
azzal segitettek, hogy Földvár és Veresmart szász községektől szereztek vagy 1000
holdnyi földet örökösen: de ez sem felel meg a földművelés szükségleteinek, úgy hogy
a szegényebb osztálynak nagyon kevés föld jut; a föld hiányát tehát más
300

keresetforrásokkal pótolják, ilyen a surló-földdel való kereskedés. A Nagy-Krizba
patak hegyeiben oly kemény állományú s rendkívüli finomságú homok-kő jő elő, a
melyet ércznemüek takaritására, padolat surlására stb. lehet használni, ezt hosszukás
darabokban metszik ki, s Brassóban s másutt nagy kelendőséggel árusitják el; emellett
gombával, havasi gyümölcsökkel: mint eper, áfonya, málna, szeder, szintén nagy
kereskedést üznek, s főleg a bükkfa-taplót igen nagyban gyüjtik, s Brassóban
Oláhország számára adják el mázsáját 8–10 frttal, mig mások a szalmanemüek fonását
üzik, s igen czélszerű méhkasokat, kádfedeleket, lábtörlőket, kenyeres s más kosarakat
készitnek, s azzal Brassóban s másutt is kereskednek. Ezekkel s napszámoskodással
pótolja az itteni szegényebb néposztály a földművelés mostohaságának hiányait.”
L .Orbán Balázs A székely
- T. Horváth János úrtól Krizbáról gyümölcsvolt felajánlva
sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.

az 1879-es

L. Nemere 1879 szeptember 1
-A Barcaságban is nevezetessé vált faiskolák létesültek, a XIX .században mint
például a Szemeriai Károly, krizbai rektoré. Nála almák közül Fehér, Kék, Tányér,
Hagyma, Puha kerek, Árpára érő, Pereszlen, Oltvári, Zergő; körték közül a Fojtó,
Fekete, Bartalis, őszi és Nyári Bergamot, Méz, Muskotály, Veres stb., szilvából Édes,
Szárazmagvú, Kabola stb. fajtát kínálták (ORBÁN, 1873).
L.Budapesti Corvinus
- Krizba három gyümölcsösében: a Horváth János-félében, a Szemerjai Károlyfélében s a „városi” kertben a legelterjedtebb régi körtefajták: a veres nyári, őszi
pergamen, császár-, fojtó-, bartaliskörte; az újabb félékből a nyári muskotály,
magdolna, olvadó; ősziek: Mária Lujza, Tottlében, pisztrang-, vilmoskörte; téliek:
Herman, Hardenpont, Liegelcz, mannakörte volt.(Veres Sándor).
- Krizbán a „Köncze nevű erdő aljában egy mesterséges haltenyészde is van,
hol pisztrangot szaporítnak az üde forrá-sokban alkotott apró tavakban.(Veres Sándor).
L.Hétfalu honlapja 2004 jan .23
- 1938 februárjában itt Hitelszövetkezet működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
Kőhalom
-Itt születettLászló Gyula (1910–1998) régész, történész és
- Issekutz Béla (1886–1979) farmakológus.
L.Wikipedia
- Húsvéti vásárkor nagy számú szarvas marhát és juhot hajtanak piaczára, a'
szomszéd mirkvásári hizlalt ökröket nagyobbára kolozsvári mészárosok veszik meg. A
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helybe készülő nyirfanyergeket, nagy mennyiségbe hordják szét az országban Jakabnapkor egész ménes moldovai lovakat hajtanak Kőhalomba, melylyeknek nagy részét
magyar országi kereskedők veszik meg.
L.Nagy
Kucsuláta
Apor
Péter írjaMetamorphosis
Transylvaniae című
művében,
hogy
a csokoládét erdélyimegjelenése után tréfás népetimológiával kucsulátának nevezték a
főnemesi családokban.
L.Wikipedia
-grófHallerkői Haller József képzett, szorgalmas, széleskörű tapasztalatokkal
dolgozó gazda is vala s udvarai s mintagazdasági berendezései Kucsuláton is messze
földön kiváló hirnek örvendettek.
L.Chalupka
Longodár
-grófHallerkői Haller József képzett, szorgalmas, széleskörű tapasztalatokkal
dolgozó gazda is vala s udvarai s mintagazdasági berendezései Longodáron is messze
földön kiváló hirnek örvendettek.
L.Chalupka
Mundra
1632-ben 36 jobbágycsalád lakta, közülük négy családfő volt pásztor, három
halász és két vadőr, ugyanis a Rákóczi család vadaskertet tartott fenn határában.
Ioan Mondrai, alias Literati (utóbbi neve arra utal,hogyMoldvában fejedelmi
titkári címet viselt) 1656-ban erdélyi nemességet kapott II. Rákóczi Györgytől, régi
mundrai boérsége mellé.
L.Wikipedia
-T. Kóréh Ferencz úrtól Mundráról répa és burgonya volt felajánlva az 1879-es
sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 15
Nagymoha
-Nagymoha a történelmi Szászföld azon kevés falvai közé tartozik, amely a
történelem során mindig túlnyomórészt magyarlakta volt. Nagymohát eredetileg
székelyek lakták………..
- Itt született 1940-ben Áros Károly magyar sportújságíró.
L.Wikipedia
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Haranglábi Nemes Mihály
család kúriája .

←

Gyerkes Mihály 1873. április 13-án született egy szász falvaktól körülvett
székely kisközségben, Nagy-Mohában (ma Brassó megye), földműves családban.
Még agyagfalvi tanítóként végzett gyümölcstermesztési és kertészeti
tanfolyamot Algyógyon. Alig 24 évesen, kinevezték az Udvarhely járási faiskola
felügyelőjévé.1901-ben egy tízholdas gyümölcsfaiskolát telepített, és éveken át innen
látta el oltványokkal a környék falusi gazdáit. Meggyőződése volt ugyanis, hogy
nemes gyümölcsök termesztésével a gazdák kevés többletmunkával többet és jobb
minőségű gyümölcsöt termeszthetnek ugyanakkora területen, és jobb értékesítési
lehetőségeik lesznek.
Gyerkes Mihály élete céljának tekintette a népnevelést, a népművelést. A városi
polgárok felnőttoktatása mellett nyugdíjas éveiben nagy energiát szentel a falusi
gazdák képzésére is. 1931-ben, a Gazdasági Egylet és a Mezőgazdasági Kamara által
indított programban a gyümölcstermesztési gazdaság kiszélesítéséről és a gyümölcsfák
védelméről tart előadásokat Erdély több mint száz községében,melyek
eredményeképpen megindulnak a gazdatanfolyamok. Tanítótársaival,Lőrinczi
Lászlóval és Lakatos Tivadarral együtt több mint 25 ilyen tanfolyamot tartottak a
gyümölcstermesztés, a méhészet és a baromfitenyésztés szakterületén
A tanfolyamok hatására megszervezik a Gyümölcsközségeket, majd ezekből
alakul ki a Siculia Gyümölcstermelő és Értékesítő Szövetkezet. Ennek célja a
gyümölcstermesztés és a gyümölcsvédelem széles körű bevezetése, a gyümölcsök
értékesítésének megszervezése, a külföldi piacok keresése. Ekkor indította be a Siculia
gazdalapot, amely 1934-től négy éven át a szövetkezet havi értesítőjeként jelent meg.
A gyümölcstermesztéssel kapcsolatos új könyve:
A legújabb gyümölcstermelés
(1931), széles körű tájékoztató a gyümölcstermelők számára,mert a gyümölcsfa
oltásától a felhasználási módozatokig minden munkálatot tartalmaz, amit a minőségi
gyümölcs és a jó termés érdekében tenni kell. A társulás nem volt hosszú életű, de
303

maradandó emléket hagyott az Udvarhely környéki falvakban, ahol
szakértelemmel telepített gyümölcsös maradt fenn még sok éven keresztül.

sok

Ennyi közéleti tevékenység után, amit mind a népe felemelése érdekében
folytatott, 1941-ben megpályázta a Wodianer-féle akadémiai díjat. Kérését támogatta
az EMGE, a Polgári Önképző Egylet, a Nyugdíjasok Egyesülete és sok tanítótársa is.
A bizottság azonban másnak ítélte oda a kitüntetést,ezzel nem kis csalódást okozott a
még mindig tevékeny tanítónak. 1940-től már az EMGE megbízásából járta a vidéket,
szervezte és tartotta az előadásokat. Egy ilyen kiszállás alkalmával meghűlt,
tüdőgyulladásából nem épült fel, tisztázatlan gyomorbántalmai is kiújultak, és 1942
augusztusában meghalt. Sírja a székelyudvarhelyi református temetőben található
L.Szarvas

A mohai Fogarasy –ház.↑
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Nyén ma ↑
Keresztvár,lásd ott.

OlthévizHaller-Kálnoky kastély körülötte park.,
Haller-udvarház (16–19. század),
A Guthman–Valent-kastély
Haller-Kálnoki kastély
←
- Itt tartózkodott évtizedeken
keresztül árva Bethlen Kata író.”...maga is
tanult füvészetet, gyógyászatot azért, hogy
a vidék betegeit saját házánál, sajátkezüleg
ápolhassa: „
L. Orbán Balázs A székely
-1722-ben,
második,
Teleki
Józseffel kötött házassága kezdetén
költözött ide Bethlen Kata.1725-ben az unitárius faluban református egyházat alapított.
Varró, szövő, gombkötő és posztóványoló műhelyt létesített, református iskolát és
üveghutát építtetett. Hímzőiskolájában a nagyasszony saját mintái alapján
székkárpitokat és egészErdély református templomaiba oltárterítőket készítettek.
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- 1746 és 1749 között a Bethlen Kata által alapított református egyház papja
volt Bod Péter történetíró.
- Itt született 1912-ben Balássy Gyula fafaragó.
- Itt született 1926-ban Csiky József magyar újságíró.
- Itt született 1950-ben Katz András, Izraelben élő képzőművész.
- Itt született 1956-ban Meister Éva, Magyarországon élő színművész.
- grófHallerkői Haller József képzett, szorgalmas, széleskörű tapasztalatokkal
dolgozó gazda is vala s udvarai s mintagazdasági berendezései Olthévizen is messze
földön kiváló hirnek örvendettek.L.Chalupka
-1916-ban betörők fölgyújtották Haller László 12 ládányi hagyatékát, benne
állítólag a legjelentősebb erdélyi térképgyűjteménnyel.
L.Wikipedia
- A falú 1377-ben már jelentős magyar lakossággal. A kastély körül terjedelmes
park húzódik.
L. Bicsok- Orbán
-Konyha ís Virágkerti magvaink beszerzésénél forduljunk székely testvérünkhöz
GÁSPÁRISTVÁN műkertészhez, Hoghiz— Bethéviz (p. u. Homorod). A mi éghajlati
viszonyainkhoz nem szokott idegen magvak vásárlásától magunk érdekében is
felétlenöl tartózkodjunk. Leszállított olcsó árak! Árjegyző kívánatra ingyen!
L.Székelység K.vár
Pálos
-1685-ben egy udvarházat említenek
L. Erdélyi testamentumok
Prázsmár
-T. Sándor János urtól Prázsmárról, gyűjtemény az erdélyi részekben előforduló
összes fanemekből: égetett hamuzsir, fatapló, kifőzött tapló, kovács szén, mészkő,
égetett mész, egerfa gyökér ,pipa egerfa gyökérből, dohánytartó nyírfából, pisztráng és
tomolka hal(Aesche)volt felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 15
A legegyszerübb és legjövedelmezöbb s e ly e m t e r m e l é s fel van találva.
Alólirtnak van szerencséje tudatni, hogy a tölgyfa Antherea-yamamai nevezetű
selyemfonó tenyésztése tökéletesen sikerült, a minek következtében még nehány ezer
tojás eladatása lehetségessé vált
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E diszbogár Erdélyre nézve bizonynyal a leggazdagabb kimerithetlen
aranybányává váland.
A tölgyfono selyme és tojásai rövid idő mulva tetemes kereskedelmi czikket
fognak képezni s font és mázsa számra fognak árultatni, mig a számos tölgy erdőségek
mind a selyemtermelésnek lesznek alávetve.
100 darab» ára 2 frt. o. é.
Vásárlok „a tölgyfa selyemfonó tenyesztése"czimű röpiratot ingyen
kapják.
Prázsmár, Brassó mellett Erdélyben.
Pichler József
L.Nemere, 1871 - Politikai, közgazdászati és társadalmi lap 1
Sárkány
-1821. július 21-én itt járt Széchenyi István.
-Itt született 1930. november 8-án Tamás Mária költő, író, műfordító.
-Az 1450-es
években elpusztult.
Az 1460-as
ismét kőhalomszéki és barcasági szászokkal és székelyekkel.

évekbennépesült

be

-Négy fertályra oszlott, mindegyik élén egy-egy esküdttel. A szászok és a
székelyek a négy fertályban vegyesen laktak. A 16. század második felében többször
székely ember töltötte be a folnagyi tisztséget. 1556-ban ismét mezővárosként
említették. Több lisztelő és fűrészmalmot és egy sörkocsmát tartott fenn.
-1640-ben afogarasi fiskális uradalom 79 marhával szolgáló és 19
gyalogszeres jobbágyát, két polgárt, egy szabadost, egy kocsmárost, egy kertészt,
………., egy iskolamestert és öt puszta házat írtak össze benne.
- A 17–18. században a pataktól nyugatra románzsellérek települtek le.
- 1818-ban 5939 holdas határából 2866 hold volt szántó, 1600 legelő és 1477
kaszáló. Viszonylag fejlett földművelése és állattenyésztése Fogaras vidéke egyik
legmegbecsültebb településévé tette………
- A téli hónapokban fontos jövedelmi forrást jelentett a len és
a kender feldolgozása. A lenfonalat szekereken vitték az erdélyi vásárokba. 1842-ben,
„Vásárlajstrom”-ában Nagy Ferenc híresnek és „Erdélyben legjobb”-nak nevezte a
sárkányi lent. A kendert főként a brassói kötélgyártók vásárolták fel.
- Határának tagosítását 1879-ben hajtották végre. Bár a teljes lakosság
tiltakozott ellene, következtében végül mindenki jól járt. A kincstári birtokot teljesen
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elválasztották a lakosokétól, és egyesítették a mundrai, sonai és todoricai kincstári
birtoktestekkel. Községi földet ugyan – a vármegyében egyedül itt – nem jelöltek ki,
de a határ jövedelmezősége jelentősen nőtt. A románok portáikhoz közelebb fekvő és
jobb földeket kaptak. Lecsapolták a mocsaras részeket, a len és a kender termesztését
az eladásra szánt zabé és burgonyáé váltotta fel. Az igavonó fehér
marhákat bivalyokra cserélték, a szászok pedig a tejéért és a húsáért elkezdték
a pinzgaui szarvasmarha tenyésztését. A kincstári birtokon a magyar állam
mintagazdaságot állított fel, katonai kancateleppel, szarvasmarha- és 1879-től
bivalytenyészettel. A munkaerőt főként mundraiak, todoricaiak és sonaiak alkották, az
állatok mellé pedig székelyeket költöztettek be. A század végére az Osztrák–Magyar
Monarchia legjelentősebb bivalytenyésztő településévé vált.
L.Wikipedia
-Fogarasba nagy mennyiségbe árulják a híres s Erdélyben legjobb sárkányi lenet
is.
L.Nagy
Szászfehéregyház
-Eredetileg székely, majd évszázadokig szász, napjainkban már zömében román
ajkú település………
A keletebbre húzódó kézdi székelyek helyére a 13. században betelepülő
szászok, a székely elődök egykori kápolnájából alakították ki a mai impozáns
erődtemplom ősét.
L.Műemlékek
Szásztyukos
- Az 1641-es összeírásban körülbelül fele-fele arányban szász és székely gazdák
lakták.
L.Wikipedia
Székelyzsombor

Sombory udvarház,térségi jele

-itt született Nyírő József regényíró.
L.T.K.A.
-1911-1912 között itt népház épült.
-1913 nyarán itt fedeztető ménes állomás müködött.
-1914-ben már 3 fedeztető állomás működik itt.
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- a századfordulón itt Ambrus András több mint 100 kaptárban tartott
méhcsaláddal méhészkedett,családja megélhetését is erre alapozva.A kor méhészeti
szakirói őt tekintették a modern parasztméhész mintaképének.
Szakcikkei a Székely-Udvarhely és az Udvarhelyi Hiradóban jelentek
meg.Pl.A méhek tavaszi vizsgálatáról ,A kaptárbővítésről,A méhek tavaszi
fejlődéséről?a műraj készítésről.
L. Balaton Petra
-Jó módú lakosai sok bivalat és kitűnő csikókat nevelnek.
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke Szitád István
L. EMGE
- Székelyzsombori Tejszövetkezet államsegély iránti kérelme-1944L.M.O.L
Szúnyogszeg
-„…… hogy Szunyogszeg, miként Tohán és Zernyest népe is régen magyar volt,
s csak később oláhosodott el. Erre mutat az, hogy egy 1570-ki investigatióba ugy a
megbizottak: mint szunyogszegi Mohai Mihály, Makrai Lukács, Nagy Farkas,
valamint a tanuk is mind magyar nevüek;……….”
- De most is fenmaradt régi magyar voltuknak emléke, nemcsak a nép között,
hanem a Szunyogszegen található igen sok magyar családnévben, a falu határrészeinek
magyar elnevezésében. Felismerhető főleg a lakosok alakján, arcz idomán, a mi
határozottan magyar jelleget mutat; alkalmasint a catholicismus közönye kezet fogva a
földesuri zsarnoksággal, kergette e népet – mint másutt is annyi százezreket – a
szolgaság nemzetiségére, mely a multban Erdélyben mindenhol az oláh volt.
…….hogy régen ott a Majláthok erőditett kastélya állott,…….
L.Orbán Balázs A székely
Törcsvár
A törcsvári várkastély.
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Ugra
- 1529–1531-ben lakossága nagy részét a török kiirtotta. Ezután részben
székelyekkel, részben szászokkal telepítették újra.
-Az egyformán evangélikus hitre tért két etnikum közösen vezette a falut. 1658ban a tatárok teljes népességét kipusztították, ezután ismét vegyes, szász–magyar
népességgel települt újjá. A szászok a környező falvakból, amagyarok Halmágyról,
Székelyzsomborból és Kóborból érkeztek.
-A 18. századbana magyarok nyelvükben elszászosodtak, de nyomuk
megőrződött a magyar eredetű családnevekben, jövevényszavakban és határnevekben.
L.Wikipedia
Űrmös
-A falu központjában levő kastély a hagyomány szerint I. Rákóczi György
vadászkastélya volt.
L.Wikipedia
-Itt született 1827-ben Maurer Lajos 48-as szabadságharcos, honvéd ezredes.
-Itt született 1898-ban Fekete Lajos író, költő.
-Itt született 1913-ban dr. Erdő János unitárius püspök, teológiai tanár.
-Itt született 1918-ban Nagy József újságíró, náciellenes politikus, a Gestapo
áldozata.
L.Wikipedia
Zernyest
-Itt született 1858-ban Vutskits György zoológus, premontrei tanár.
-Itt született 1901-ben Tuzson Pál vegyész.
-Itt esett el Teleki Mihály erdélyi tanácsos, főgenerális a török szultán által
Erdély elfoglalására küldött Thököly Imre ellen harcolva 1690. augusztus 21-én.
L.Wikipedia
Brassó megye településeinek magyar és román elnevezései.
Alsókomána-Comana de Jos
Alsórákos-Racoş
Alsószombatfalva-Sâmbăta de Jos
Alsótömös-Timişu de Jos
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Apáca- Brassóapáca-Apaţa
Ágostonfalva-Augustin
Barcaföldvár-Feldioara
Barcarozsnyó-Râşnov
Barcaújfalu-Satu Nou
Bácsfalu-Baciu
Bodola-Budila
Bodzavám-Vama Buzăului
Botfalusi cukorgyártelep-Colonia Bod
Botfalu-Bod
Brassó-Braşov
Breáza- Breaza
Datk-Dopca
Dombos-Văleni
Feketehalom-Codlea
Fogaras-Făgăraş
Halmágy-Hălmeag
Hosszúfalu .-Satulung ma Szácseleváros része_
Csernátfalu- Cernatu ma Szácseleváros resze
Türkös-Sacele-Turches ma Szácseleváros része
Bácsfalu-Bacifaliu –Baci –ma Szácseleváros része
Tatrang-Târlungeni
Zajzon-Zizin
Pürkerec-Purcăreni
Homoród-Homorod
Homoróddaróc-Drăuşeni
Homoródjánosfalva-Ioneşti
Keresztvár -Teliu
Királyhalma-Crihalma
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Krizba-Crizbav
Kőhalom-Rupea
Longodár-Dăişoara
Mundra-Mândra
Nagymoha-Grânari
Olthéviz-Hoghiz
Pálos-Paloş
Prázsmár-Prejmer
Sárkány-Şercaia
Szászfehéregyház-Viscri
Szásztyúkos-Ticuşu
Székelyzsombor-Jimbor
Szunyogszeg-Szunyogszék- Dumbrăviţa
Törcsvár-Bran
Ugra-Ungra
Ürmös-Ormeniş
Zernyest-Zărneşti
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A Csángóföld általam ősszegyűjtött magyar mezőgazdasági öröksége.
Bakó megye, Neamt megye, Jász megye,Vrancsa megye, BukovinaSzucsáva megye, Beszerábia, Moldvai csángok.

Lükő Gábor (1936) térképe a moldvai magyarok etnikai tagolódásáról
A csángó magyaroknak a mezőgazdaságban alkotott öröksége, nincs még
összegyüjtve .Munkámban megpróbáltam utat nyítni azon kutatóknak akik
ezután fognak azon dolgozni,hogy a csángó magyarok mezőgazdasági öröksége
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fel tudjon kerülni az erdélyi magyarság mezőgazdaság örökségének
összességébe,h’isz ők is a miénkek ,innen származnak.A csángó magyar
mezőgazdasági örökség nagyon gazdag és szétágazó.Helye van az erdélyi
magyarság mezőgazdasági örökségének a részében.
Kiss Károly
Általános adatok a csángó magyarokról.
-„…A földművelés is nagyobb fejlettséget ért el, mint az előbbi korszakban. A
székelyek mint földművelők már oly nagy hírnévnek örvendenek, hogy a moldovai
vajdák és kolostorok kiváltság-levelekkel kezdik kitelepíteni, hogy az oda való népnek
tanítómesterei legyenek a földművelésben.”
L. Jancsó
-1 Északi csángok 2, Déli (sz-elő ) csángók 3,Székely csángók-Szeret menti
csángók- híres az itteni halászat-Tázló menti csángó -Tatros menti csángok
- Az alábbi lista azokat a moldvai településeket tartalmazza, amelyek lakosai
beszélnek magyarul (a régies, „sz-elő” dialektusban vagy a székelyes nyelvjárásban).
Északi csángók (Roman környékén + kirajzások):
Szabófalva, Kelgyest, Jugán (már csak az idősek beszélnek magyarul)
Újfalu/Traian (már csak az idősek beszélnek magyarul), Tamásfalva, Dzsidafalva,
Bargován (már csak az idősek beszélnek magyarul), Balusest, Ploszkucény (a Szeret
alsó folyásánál, kirajzás)
Déli sz-elő csángók (Bákó környékén):
Bogdánfalva, Nagypatak, Trunk, Gyoszény (erős székely hatás), Ferdinándújfalu
Szeketura.
Székelyes csángók:
Ardeván (már csak az idősek beszélnek magyarul), Bahána, Balanyásza,
Berendfalva, Bergyila (már csak az idősek beszélnek magyarul),Berzujok,
Berzunc/ButukárBogáta, Bruszturósza, Cserdák, Csügés, Csíkfalu, Degettes, Diószeg,
Dormánfalva, Dózsa/Újfalu, Esztrugár/Neszujest, Esztufuj, Forrófalva, Frumósza,
Furnikár (már csak az idősek beszélnek magyarul), Fűrészfalva, Gajdár, Gerlény,
Gorzafalva, Gutinázs, Gyidráska, Gyimespalánka, Jenekest, Kalugarén, Kápota,
Ketris, Klézse, Kománfalva, Kövesalja, Kukujéc, Külsőrekecsin, Lábnyik, Lárguca,
Lészped,
Lilijecs,
Lujzikalagor,
Magyarfalu,
Mojnest,
Ojtoz (Feketetenger partján, Constanţa-megyében), Onyest (Ónfalva), Pokolpatak, Prálea (eredetileg
református többséggel), Pusztina, Rácsila, Rekecsin, Ripa Jepi, Somoska, Szálka,
Szalánc, Szalánctorka, Szárazpatak, Szerbek, Szitás, Szlanikfürdő, Szoloncka,
Szőlőhegy, Szászkút (eredetileg református többséggel), Tamás (már csak az idősek
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beszélnek magyarul), Tatros, Terebes (már csak az idősek beszélnek magyarul),
Turluján (már csak az idősek beszélnek magyarul), Újfalu, Válé Kimpuluj Váliri,
Vizánta (eredetileg református többséggel)
L.Wikipedia
- A szőlőművelést a csángók honosítják meg.
- A XVII .és XIX. század folyamán a Moldvába érkező székelyek, a még le
nem telepedett, jobbára hegyi jellegű-csak korlátozott mértékű mezőgazdálkodásra,
szőlőművelésre alkalmas-de állattartásra,erdőgazdálkodásra is megfelelő vidéket
szálltak meg
L.Tánczos Vilmos
- Bort adnak el a székelyeknek.
L. Dr. Kós Károly: A romániai magyarság néprajzáról.
(Erdélyi Magyar adattár)
“A moldvai csángók általában sokkal okszerűbben gazdálkodnak,mint az
oláhok. A városokat elsősorban ők látják el burgonyával, káposztával, borral. Így
jövedelmük alapjában meghaladja az oláh parasztokét, de kiadásuk is jóval kevesebb
amazokénál, mert ruházatukat maguk készítik kenderből, gyapjúból,míg az oláhok
városi szövetruhákat viselnek.”
L. Mikecs László Csángók
Erdélyi Magyar Adatbank.
-Tájszóként használatosak a Fehér szőlő
jelentéssel a moldvai csángóknál a –balánk-……..

s ennek alakváltozatai

’fehér’

L.Rácz János
-A részes-razesi- szabad paraszti státussal rendelkező csángó falvak a székelyek
köréből ismert részes közbirtoklást gyakorolták. Ők nem a földesúrnak voltak
alárendelve,hanem a vajda fennhatósága alá tartoztak közvetlenül .
L.Halász Péter
Gondolat: Vajon kötelező-e a moldvai csángó magyarok „részeseire”
ráfogni,hogy csak székely mintára lettek részesek akkor amikor, ez a tulajdon
forma jellemző volt egész Erdélyben pl. a Mezőségen is ?
Kiss Károly
-A földterületet Moldvában hagyományosan elsősorban prezsinában
mérték,mégpedig herággal ,vagyis rúddal ,ami 3,36 m hosszú volt. Ezzel mérték
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eléfelé tizenhatot ,s a szélessége egy,az volt egy rúd vagy négyszer négy herág,az volt
egy rúd .Ötvenhat rúd volt egy hektár.
A vetőmag és vetés a csángó magyaroknál.
A hagyományos gazdálkodás idején a jobb gazdák ,már az előző vetésű
gabonaföldön kiválasztották a vetőmagnak valót,s aratáskor nem rendes rendet
vágtak ,hanem kikerülték azt a részt ami szépnek mutatkozott és meghagyták magnak.
A másik módszer ,hogy szeleléskor vették ki az elejit a magnak.
-Az első világháború elött a csángó parasztemberek nem csávázták a búzát az
üszög és más betegségek ellen,nem is igen jutottak kékkőhöz.
-Évszázadokkal ezelött a XVII.-XIX. században a különböző gabonákat nem
ősszel,hanem tavasszal vetették.
L.Halász Péter
Csöbörcsök-mezőváros

ma a Moldvai Köztársaságban.

-1767-benn itt szőlőt említenek.
- Földjük igen bő termő,kölest és főképpen tisztabúzát vetnek. A búzalisztből
gyönyörű jó kenyeret sütnek:a kölesből pedig braha nevű tatár italt készítenek.
-Tömérdek a szarvas,gyapjas marhájok és lovok.
-„Mert tíz esztendő alatt alig esik egyszer ,hogy téli időben azokat szénához
kellessék fogni ,akkor is jobbára füvön legeltetnek.”
-„az asszonyok kenderből és lenből elég vékony vásznot és gyolcsot állitanak
elő.”
L.Gegő Elek
-A nép vágyakozásának egy más megnyilvánulására hadd idézzük Zöld Pétert,
mint fogadták őt s mint váltak el tőle, a nyelvükön szóló és szolgálatot végzőpaptól a
csöbörcsöki magyarok.):...1767-ik esztendőben hozzájok utaztam Carisi Ferentz nevű
bizonyos öreg Missionáriussal... kik, holott /=mivel/ 17. esztendeig Kátholikus papot
nem láttak, bennünket úgy fogadtak,mint égből szállott Angyalokat. Kőből vagyon a’
Templomjok...jó a’ Plébániaház-is. A szőllő, mely a’ szent misére szolgál és a’Lelki
Attyoknak szőlleje, a szöllőhegyük közepén fekszik. Azt minden esztendőben mívelik,
a’ bort az emlétett végre megtartják,míg el-nem romlik: ha az történik, ki-öntik, és a’
hordókat musttal megtöltik: hogy, ha Katholikus Pap talál érkezni,légyen a Misére, és
egyéb szükségére bora.
L. Mikecs László: Csángók :
Erdélyi Magyar Adatbank
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-„……..hogy Háromszékből szekérszámra hordták át az un. magyarekéket.
L.Gunda
Abban, hogy a csángó falvak közössége nagyon erős volt, sok faluban egykori
szabadságukkal is összefüggött. A családi tulajdonok mellett a faluközösség sokáig
közösen birtokolta legelőket és a meg nem művelt földeket, s ha erdőirtással új
földeket nyertek, akkor sorshúzással döntötték el, ki melyik részt kapja. A csángó
falvakban közösen megválasztott falubírák intézték az ügyes-bajos dolgokat.
Tanácsadóik a falu vénei voltak – igazi Gandalfok, hosszú ősz hajjal és szakállal. Ők
segítették tanácsaikkal a világi és egyházi hatalom gyakorlóit: a hatóság által a faluba
helyezett csendőrparancsnokot és az egyház által küldött plébánost. A 2. világháború
végéig még a falutanács is működött. Ennek tagjai leginkább a házas férfiak voltak, de
a családfenntartó, gazdálkodó özvegyasszonyokat is meghívhatták. A falutanács
általában kora tavasszal, a mezei munkák megkezdése előtt gyűlt egybe. Ekkor
választották meg a falu tehénpásztorát, a kapuőröket és a mezőőröket. Fizetésüket is a
falutanács szabta meg, a tehénpásztor leginkább pénzt, esetleg kukoricát kapott, az
őrök fizetsége viszont a földek utolsó három méteréről betakarított termés volt.
A falvakban nem alakultak ki nagy vagyoni különbségek, erre a közösség
tudatosan figyelt. Ezzel együtt voltak szegényebbek, 1–3 hektár földdel, voltak, akiket
biztosabban eltartott 4–5 hektár földjük, és voltak módos gazdák, akiknek akár 10
hektár földjük is lehetett, de falvanként csak egynéhány ilyen család volt. A
megélhetés alapja mindenhol a mezőgazdasági munka volt: a falvakban voltak ugyan
olyanok, akik valamely mesterségben járatosabbak voltak másoknál, de ők is csak
kiegészítésképpen, a földön végzett munka szüneteiben foglalkoztak mással.
De a csángó falvak közösségei sokáig ettől függetlenül is meglehetősen zárt
rendben éltek: nem olyan régen még földsánc, kerítés védte a falvakat, s ezek kapuit
őrök vigyázták. Nemcsak fizikai, hanem kulturális zártságukat is védelmezték: a
falvakat az endogámia jellemezte, ennek részleges megszűnése után is viszonylag
szigorú szokásrend szabályozta, hogy a legények mely falvakból nősülhettek, illetve
hogy a lányok mely falvakba mehettek férjhez – a jegyes persze csakis katolikus
lehetett, ortodox semmiképp.
L.Erdély ma 2015 május 6

Katrinca:
- keskeny, szélein csíkozott fekete gyapjúszőttes a kötény egyik fajtája a
moldovai csángóknál.
L.M.N.L. 1988
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-„
Ősi módja maradt fenn a taplókészítésnek a moldvai csángóknál, akik a
fűzfántermő taplógombát néhány napra trágyába ássák el, s megszárítás
után tűzejtéshezhasználják.”
L. Magyar Néprajz II.kötet
- Csángóföldi a Hosszuszárú körte
L.Nagy-Tóth Ferenc II.
„A 2. sz. térképemet nagyobb anyagon igazolja a Csángó Nyelvjárás Atlaszának 433. számú térképe, amely a nagyoló tiló elnevezésének földrajzi megoszlását
mutatja a moldvai magyarság körében. Itt is látható, hogy a Tatros mentén és a Tázló
felső folyása mentén teljesen egyértelműen tiló- nak nevezik ezt a szerszámot, míg a
Szeret mentén Buteától Ploszkucényig, továbbá a Beszterce, a Terebes, valamint a
Tázló alsó folyása mentén fekvő településeken ráktatóa neve.”
L.Halász P
-Az elmúlt évszázadokban a háromszéki kereskedők mindenféle vasárút –
szántóvasat-sorlót-singvasat Csíkmadarasról, Vajdahunyadról s főként Torockóról
szereztek be továbbárusításra.-.
L.Halász Péter
Megjegyzés: sok esetben a moldvai csángók részére is.
Kiss Károly
Bukovinai csángók
-A magyar nyelvterületen nagyon gyakori a szárazság, nemegyszer az aszály,
mely különösen a gabona fejlődési korszakában tesz nagy károkat. Ezen a katolikus
pap vezetésével a határba történő kivonulással, a kereszteknél való imádkozással
próbálnak segíteni. A bukovinai székelyek ilyen imát mondanak:
„Áldd meg! Add a bőséget a földre! Édes Istenem!
Locsol’ meg, öntöz’ meg
A határunkat! A búzaföldeket!
Hogy mijjen, mint a beton!
Óh, jó Istenem!”
(Kakasd-Andrásfalva, Erdélyi Zs. 1976: 203)
- Amoldvai magyaroknál feljegyezték, ha nagy szárazság idején egy áldott
állapotban lévő asszony csuprát beásták egy forrásba, akkor 9–10 nap múlva megeredt
az eső.
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-A jégeső elhárítására a megszokott imádságokon kívül olyanokat is használtak,
melyek a záporeső távoltartására szolgáltak. Ilyet ismerünk többek között Lészped-ről
(Moldva):
„Elindula a záporeső a szegen ember eledele e’ rontására
Kérdezi a Bódugságos szép Szűz Mária
Hová mensz te záporesső?
Elindultam a szegén ember eledele elrontására,
Kérlek térj meg (lassítva mondja)
Menj a kősziklára,
Hol kenyervel nem élnek,
És az ótáriszentcséget nem használják”
-Az andrásfalvi székelyek égiháború idején szentelt búzát dobtak a tűzbe, és a
vihar mindjárt csendesedett.
-A moldvai magyaroknál mindkét gabonaneműt inkább –nyomtatták-.
-„… Moldvában a som napjainkig fontos alapanyaga az ételeknek, mint az
ünnepi somos-faszujkának, a sommal összefőzött babfőzeléknek.
L.MNL.II.k.
-A méh a moldvai csángóknál méhbogár, méhféreg, mézbogár, rajbogár néven
ismerik. Az anyaméhet királykának,királynénak, vezérnek is mondják. Erdélyben és
Moldvában helyenként a here trintor, menár néven ismert.
-A moldvai csángók ma is azt tartják, „jó a méz minden urusságnak, mert
mindenféle virágocskából van”
L.MNL.II
BUKOVINAI SZÉKELYEK:
Bukovinában, az egykori osztrák koronatartományban lakott magyarok.
Bukovina Lengyelország első felosztása után (1775) került az osztrák birodalomhoz.
Viszonylag gyéren lakott terület volt. Benépesítésében 1777-86 között részt vett az a
néhány ezer székely, akik a határőrség erőszakos szervezése elől 1763 -64-ben
Moldvába bujdostak. Kishatárú községeik - Fogadjisten, Istensegits, Hadikfalva,
Andrásfalva és Józseffalva hamarosan túlnépesedtek, proletarizálódtak. A múlt század
második felében többször fölmerült Magyarországon a hazatelepítésének terve.
Először 1883-ban az Alduna mellé Hertelendyfalva, Sándoregyháza és Székelykeve
községekbe telepítettek mintegy 4000 embert ( aldunai székelyek). 1883-ban az Arad
megyei Gyorokra, 1$88-92-ben és 1910-ben Dévára, 1892-ben Vajdahunyadra, 1900319

ban Babsára (Temes mege.), Vicére (Kolozs m.), Magyarnemegyére (BeszterceNaszód megye), 1905-ben Marosludasra (Maros megye), 1910-ben a Hunyad megyei
Sztrigyszentgyörgyre és Csernakeresztúrra még további 2500-3000 telepes költözött.
A bukovinai csángók nagy számban vándoroltak ki Észak-Amerikába is. Kanadában
1905- 1914 között több farmertelepet hoztak létre pl. Hapkins, Székelyföld,
Máriavölgy, Hamilton, Regina, Punnichy, Eszterháza nevűeket:
Az első világháború utáni kivándorlás folytán jött létre Brazíliában
Boldogasszonyfalva bukovinai székely telep (1924). 1941-ben néhány család
kivételével az egész Bukovinában maradt székelységet a magyar állam -. Bácskába
költöztette. Nagy részűket az 1920 után létesített, de a magyar bevonulás miatt
elhagyott szerb telepesfalvakban helyezték el. A bukovinai csángóknak 1944 őszén a
hadi események miatt ismét menekülniük kellett. 1944-45-ben Vas, Veszprém, Zala és
Fejér megyék falvaiban húzódtak meg. Végül 1946-47-ben Tolna; Baranya és Bács
megye kiürített német falvaiban mintegy tizenháromezren kaptak házat és földet. A
csángók népi kultúrája hosszú ideig tartó nyelvi elszigeteltségük miatt igen sok
archaikus vonást őrzött meg.
L.MNL BUKOVINAI
-A bukovinába került székelyek is inkább árpát és rozsot vetettek többet,az
árpát nem annyira takarmánynak,hanem főleg étkezésre használták.Legföljebb a
malacoknak adták mielött rátértek a kukoricára.A négysoros őszi árpát ott is az első
háború után,az 1920-as évek derekán ismerték meg.
- A csángók csak a tavaszi árpát ismerték,s kétféle módú árpát termesztettek.A
kétrendünek mondott kétsoros árpa volt az „orzojka”s a négyrendüt pedig árpának
nevezték.Mind a kettöt termesztették,de úgy tapasztalták ,hogy a kétrendű kevesebbet
terem.
L.Halász Péter
Moldvai csángó-magyar falvak.
Aknavásár-Ocna- Bakó megye- Tg-Ocna
„Itt kezdődnek a magas hegyek szőlőt mívelhető halmokká törpülni….”
L.Gegő Elek
Acélfalva Jász megye-Oteleni
- Acélfalva régi északi csángó falu,
-1800-ban magyar lakosságát említették ungureni jelzővel, később a 19.
században többször is nevezték lakóit magyaroknak. Az 1920-as években a
feljegyzések szerint még beszéltek magyarul a településen.
L.Wikipedia
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Balusest volt Icusesti is Neamt megye
Az itt is szeprünek nevezett cirokmagot vetés után sipkeboronával takarják.
….itt hallottam,hogy csak olyankor aratták a búzát sarló helyett kaszával ,ha
nagyon kicsire nött meg.
L.Halász Péter
Moldovai hám-Balusest 2001 Szabó Csilla↓

-…aratás után ritkán került
sor a gabonatarlótól akalászok
összegyűjtése.De ha mégis akkor
gereblyével gyűjtenek.Rendszerint
hasított nyelű gereblyéjük volt.
Plop fából vagy szomból készült.
Volt 7,9 vagy 12 fogú gereblye..A
nyél a fejtől az elágazásig 40 cm,
attól végig 135 cm.
L.Halász Péter

Bakó Bakó megye-Bacau
-Helynevek:1646-Disznóösvénye, Vajdáné kútja.
L.Gegő Elek
-Azokért a területekért ,amelyek” fejsze keletkeztek,Bákovásár lakóit a moldvai
diván 1771-ben mentesítette a dézsma fizetése alól de fizetniök kellett a Dealul Nou
birtokon keletkezett irtványokért. Az irtványt több éven át kaszálóként,majd legelőként
használták. Tavasszal ökrök vontatta faekével törték fel a gyepet. Az első évben
„románi vörös búzával vagy bánáti búzával” vetették be.
-Amikor erdőírtással nyerték Bakó környékén a szántóföldet az irtványt, több
éven át kaszálóként ,majd legelőként használták.Aztán tavasszal ökrök vontatta
faekével feltörték a gyepet,s az első évben kölessel vagy zabbak vetették be,a
következőben zabbal vagy kukoricával,,a harmadik évben meg „kemény búzával „
-A XX.század utolsó harmadában a Bákótól délre eső csángók már nem
ismerték.
- Bakó környékén a cséplőgépek elött ,minden gazdának meg volt a szérüje.
L.Halász Péter
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Balcseszku valamikor Újfalu Bakó megye-Balcescu
Határnevek:
Naccerna_- szántóföld,korábban kaszáló volt…………….de most az egész szántó.
L.Halász Péter

Őkrös szekér 2001 Újalu Rácz Judith
←

Barátfalva
-„……diós erdő……”
L.Gegő Ernő
Birófalva Neamti megye - Biraesti
Szinte minden moldovai településen vetnek néhány szál cirokot de itt eladásra
vetik ,házilag seprüt kötnek belölle,az utak mellett kitett seprüvel reklámozzák.Ennek
a seprünek nincs fanyele.Magját a majorsággal feletetik.
L.Halász Péter
Bogdánfalva Bakó megye-Valea Saca
-A méhészete híres.
-Bogdánfalván
a
Vízkapunak
nevezett
falurészről
mondják,hogy
valamikor
emberek
álltak
ott
s
vigyázták,hogy ki megy be, s jön ki a
faluból.”Azért mondták Vízkapunak ,mert a
patak ott menen ki a faluból.”
-Bogdánfalván
a
bojár
cukorrépaföldjére az I .Világháború előtt
évente
200
család
érkezett
Háromszékből és Csíkból.
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Határnevek:
Mál (ősi magyar helynév !)Apókám említi vala,mikor ő dzsermek volt akkora
fák voltak ott mint ez a putina(fabödön),erdő volt,aztán idefelé vágták ki az
emberek,most van benne három rend szőlőnk.
„a szántás szerszáma egészen a XIX.század fordulójáig a faeke volt,amit a
Moldva más vidékén használt ekével szemben a csángók Bogdánfalván és Klézsén
magyar ekének neveznek:egyszarvú és keskenytalpú kerülőeke volt ez,kitámasztott
kormánnyal, rendszerint hosszúvas nélkül………….Az ilyen faekéket a XIX.
században rendszeresen-szekérszámra- hozták eladni a háromszékiek: a faluba érve
„megálltak a megyánon és az összegyűlt embereknek 2-3 ezüst frankért adták a vassal
felszerelt ekét.
L.Halász Péter
Bogdánfalvi esztena.

←
- Bogdánfalván a kenderföld kizárólag női
ágon öröklődött.
-Bogdánfalván
a
XIX.-XX.század
fordulójának táján” a teljesen iga nélküli 130
szegény emberen és 80 dolgos emberen kívül a
középbirtokosokat alkotó 320 gazdának 2-2 ökre
volt,négyökrös gazda 12 volt a faluban.
-Kós Károly is a „kevés árpáról” ír a
bogdánfalvi
kézicséppel
kapcsolatban,
megemlítve,hogy a XX. század derekán még a cséplőgépek idején is ezzel csépelték a
„disznóknak való „kevés”orzojkát”.
-…a búzát,ha kevesebbett kellett vetni akkor tarisznyából is vetették.Különben
zsákból vetettek.
-…a sarlós időkben hárman arattak,egyikük legtöbbszőr a nök-kötözte,ha pedig
kaszálták ,akkor a férfi vágta és egy nő, vagy férfi kötözte.
-Ha zölden vágták a gabonát ,akkor a kévéket lábra tették egymás mellé,hogy
száradjanak,s csak néhány nap múlva,rakták kalangyába.,de ha nem verte meg az eső
,akkor nem hagyták lábon éjszakára. Ugyanigy szárították ,ha rartás közben vagy már
kalangyául vizült meg.Itt ilyenkor kiverték a kévét lábra.
-…..itt 34 kévéből raknak egy kalangyát.
L.Halász Péter
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Bogdánfalva –Kas-1949-52 Kós Károly

Tilolás Bogdánfalva 1958 Kós Károly

Szelelés Bogdánfalva 1949-52 Kós Károly(búza tisztitás)

Őkrös szekér Bogdánfalva Csibi Margit 2001.
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Butea Jász megye-Butea
-„nyelvében a XX.század során elrománosodott,északi csángó lakosságú
Buteaban igy emlékeztek”az I.világháború előtt a kukoricán kívül árpát termesztettek
puliszkának,zabot a lovaknak és rozsot zsúpnak”
-Itt így csávázták a búzát.:-mésztej nélkül ,csak kékkőben áztatták a
vetőgabonát- …..itten is több ária =szérű volt,több gazda használt közös áriát, de minden
gazdának saját asztaga volt.
L.Halász Péter
Csikfalu Bakó megye-Ciucani
-A vetést a gyengébb helyeken- Csikfalu-nem legeltették,
L.Halász Péter

Szőlő Csik 2002 Kinda István Csaba

Fűzfaültetvény Csík 2002 Kinda István Csaba.
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Szőlőiskola Csik 2002 Kinda István Csaba.

Őntőző berendezés Csik 2002 Kinda

Szőlő karózás Csik Gazda Klára 2002 ↑
Gyümölcsös Csik 2002 Kolumbán Levente↑
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Szőlőkaró faragás↑

Kórét hordó férfi Csík 2000 Kolumbán Levente.

Különleges látnivalót kínálnak a faluban található hegyoldalba vájt pincék.

←Asszonyok szállítják haza a szénát

Csügés Bakó megye-Ciughes
- Lakói a nyelvészek szerint székelyes jellegű csángó nyelvjárásban beszélnek.
L.Magyar Katolikus Lexikon
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Csügés falu.
-Az 1930-as évi Csügén használt eke leírása:”Az ekének van két szarva .Az
eke rúdját tézslónak hívják. Ennek végén is van ketusa. A tézsola és ketusa közé egy
szeggel erőstik a taligát ,melynek jobb kereke nagyobb mint a bal. Az eke gerendélyét
láncval kötik a taligához.A gerendély középső részén van a kicsi- kés,amely a főldet
függőegesen hasítja. Hátrább a szarvakkal egyírányban van a kormán-kormány,amely
a felhasított földet elveti,s a borozdát húzza. A kormányra van két soróffal ráerősitve a
szántóvas vagy ekevas ,mely a földet vízszintesen hasítja föl.
L.Halász Péter
Dioszén Bakó megye-Gioseni
-Nevét a hagyomány szerint a falu helyén egykor elterülő sűrű diófaerdőről
kapta, amiből a lakosság szenet égetett: diószén.
L.Wikipedia
-Dioszénben „volt egy Zsiterije kapu felül a Cigenyénél odabé,s megegy kapu itt
alul.Tettek egy embert zsitárnak s adtak neki pujt ,egy kasornyával egy nyárra.A kapu
fából volt ,s a zsitár ott ült egy burdéban.A kapu egész nap ki volt nyitva,este zárta be.
Volt egy szerma a burdéba,s mikor valaki szekérrel ment megrázta a kaput,a zsitár
megébredt, s szőkőtt ki,hogy kicsoda ? Mert a kaput kósolták le,s tettek lakatot. Akkor
ő kósolta ki s engedte be,vagy ki…………..Előbb négy zsitár volt a faluban a két
kapuhoz….,hogy ha kiszabadul valami a faluban,ne menjen rontani a mezőre. Éjjel
senki sem mehetett ki,hogy ne tudják.”

Dioszén

részes - razes falu volt.

Határnevek:
Reknye valamikor erdő volt a Szeretterin,azt kiirtották az I. világháború után,s
akkor olyan tuskos hely lett,legeltették. Ezeket is kiszedték, aztán egy része
fokozatosan szántóföld lett.
Ócsekuttya- valamikor erdő……… ma szántó és egy darabon még meg van az
erdő.
„van a faluban vagy tizenöt esztena,úgyhogy mindenki meg tudja ganézni a
födjét,aki akarja……….”
L.Halász Péter
Degettes Bakó megye-Pacuriile
-egykor önálló település, ma Aknavásárrésze, a Tatros bal partján. - Nevét a
határában található degettről, 'kocsikenőcs'-ről, ruménül pacuráról kapta. Székely
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lakossága vsz. a 19. sz. elején települt meg, és a kőolaj kezdetleges kitermelésével
foglalkozott. Népessége túlnyomó részben magyar. – MindvégigTatrosvásár filiája, de
közigazgatásilag. már a 19. sz. végétől Aknavásárhoz tartozik
L.Magyar Katolikus Lexikon
Bakó
Dormánfalva Bakó megye-Dormanesti
-A kalász neve fej .A gabona -hányja ki a fejét-.de itt kalásznak nevezik.A
toklász neve kalász.
L.Halász Péter
Dózsaújfalu Bakó megye valamikor Buzdugan-Gheorghe Doja
-A Klézse melletti Buzduganban-ma Dózsafalu-a két világháború között még
vetettek tenkét.=tönköly.
L.Halász Péter
Dzsidafalva Neamti megye-Adjudeni
- Dzsidafalva nevét 1455-ben említették először oklevelek.

1597-ben az oklevelek mint magyar, római katolikus lakosságú települést említették.
Egy 1743-as oklevél is magyar faluként említette.
1770-ben az átvonuló hadak elől lakói Szágnára menekültek egy oklevél szerint.
A falu az északi csángó települések közé tartozik. Azon falvak közé,

melyekRománvásár központi település körül csoportosulnak. E települések közé
tartozott többek között Szabófalva, Kelgyest, Jugán, Újfalu, Tamásfalva és többek
között Dzsidafalva is.
E moldvai magyar települések a 19. század végéig viszonylagos
elszigeteltségben éltek, s ez kedvezett az archaikus kultúra és ezzel együtt a régies
helyi magyar nyelvjárás megőrzésének.
A környék magyar lakossága még a középkorban került e vidékre, a fennmaradt
adatok
szerint
akkor,
mikor Nagy
Lajos
magyar
király 1345ben Moldvából kiszorította a tatárokat. Elődeiket határőrnek telepítették e vidékre,
akik határőr szolgálatot láttak itt el.
E települések egészen a 19. századig megtartották régies magyar nyelvüket,
melynek jellegzetessége volt az sz-elés (fülesz=füles) és a dzs használata
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(dzsermek=gyermek). Dzsidafalva lakossága azonban a 20. század folyamán teljesen
beolvadt a románságba, nyelvük elrománosodott.
L.Wikipedia
Felsőrekecsin Jász megye-Fundu Racaciuni
-Itt a járom részei:berce,járom, ajfa,járompálca.A szekérrúd végén van a macska
,amelynek sergítségével
a jármot a tézsolához
rögzítik.Egyes jármot is
használnak…szegénység okán.
L.Halász Péter
Forrófalva Bakó megye-Faraoani
-Híres szülötte:Petrás Ince János (Forrófalva, 1813 – Klézse, 1886. szeptember
6.) lelkész, újságíró, folklorista, nyelvész, balladagyűjtő, a moldvai magyar
népköltészet első kutatója.
-A környékre a bükkerdők jellemzőek……. a
élt Forrónevű katona után kapta, ő népesítette be a falut.

török

háborúk

idejében

-A 15. században huszita magyarok telepedtek le itt, akik a magyarországi
üldözések elől menekültek ide.
- Lakói szabadparasztok (rezesek) voltak.
-A falu híres volt mesterembereiről; bognárjait, kádárjait már a 18. században is
említették. Gazdag határában szőlő, gyümölcs és gabonatermesztés folyt.
-A lakosság fő jövedelemforrása a zöldség- és szőlőtermesztés.
L.Vikipedia
Kádkészítés Forrófalva
←

- Híres a forrófalvi bor.
L.Gegő Elek
- 1660
körül a Forrófalván élő
Tomsa Stefán bojár -Magyarföldről-Erdélybőlhozta a munkásokat.
-1907-ben Forrófalván is fellázadtak a
csángó-magyarok egy Exarcu nevezetű bojár
ellen.,aki kiforgatta a falu szabad parasztjait a
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birtokaikból,s a falusiak évek óta pereskedtek vele. ……”egy reggel fölkerekedtek a
falusi emberek ,s cövekekkel,fejszékkel kimentek a határba földet osztani,kinek-kinek
a családja meg a meglévő holdacskái szerint….”
-„….ez az Istók csobán télben mindig mutálja a juhok helyeit a földjein. De
csak a saját földjein.”
-1868-ból irja Kovács Ferenc károlyfehérvári hittanár:”Forrófalva és Klézse
között…mindkét oldalról gazdagon termő gyümölcsfákkal sűrűn beszegélyezett
országúton haladtunk.Jobbról és balról a földmüves izzadságát gazdagon jutalmazó
vetések,:itt-ott a reggeli szellő fúvalmától hullámzó aranykalászok tengerében
sarlóikkal vígan serénykedő csángó aratók…..”
L.Halász Péter
Frumosza-Szépfalu Bakó megye-Frumosa
-A madéfalvi mészárlás után menekülő székelyek alapították.
-„A Tázló melletti Frumószában
ma is megvan a Zsitár gödre nevű
hely,,de már nincsen zsitár vagy mezőőr.(szerintem K.K.inkább állatpásztor) A zsitár
vigyázta,hogy ne menjenek ki a marhák,a juhok a mezőre. Ez a gödör valamikor
minden esztendőben a zsitárnak volt adva, s ő művelte. A kapuhoz természetesen
kerítés is tartozott,ez jelezte,hogy régen,a kerítetlen udvarok idején, az állatok
szabadon jártak a faluban s a kerítés a mezőt-vagyis szántóföldet-védte tőlük.”
-Itt úgyszólván még napjainkban sem vetnek búzát mert”kieszik a verebek.
-…a haricskát itt leginkább a hegyes bokros -Kuraturának=írtás-nevezett
helyben,a Súrinákban ,ami most kaszáló,valamint a Pódis teteje nevű földekbe
vetették.
-Tiz prezsinán megtermett 400-500 kiló hariska ….annyi mint a törökbúzából
és nem kellett kapálni.”Fehér virágja volt,fél méternél nem nött magasabbra,s a magja
háromszögü.Apró nem akkora mint a bükk makja.,de olyanforma.,csak fekete s a bele
fehér.Ezt vetették szegény helyre, ahol nem lett semmi csak haricska.Tavasszal
vetették ,április elején ,búza után.,s Magdolna után aratták.Kaszálták de tettek a
kaszára dropkát=terelő amely felfogja a dőlő gabonát-Az egyik húzta szépen a kaszát
,a feje jött az egyik felibe,a másik hátul ,s kötötte össze kévébe,aztán tették
kalangyába.Mikor egy kicsit megszáradt akkor leteritettek egy kerucacolt?-,a kévéket
rakták fejükvel befelé ,s a csépvel kezdték kicsépelni.Aztán kiszelelték,s a kóróját
nem tudom megette-e valami ,vagy elvették.A malomban héjastól megörölték. Olyan
volt mint a bükkmakk ,de akkora mint egy kendermag.,csak háromszögű.Kenyeret
sütöttek belőlle,annak úgy mondták-hariskapitán.Még vegyitettek bele törökbúza
lisztet is,hogy ne legyen olyan fekete,legyen egy kicsit sárga.Abból csináltak ….erőst
édes pitánt.
L.Halász Péter
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Megjegyzés:Kézi vetéssel és boronálás nélkül igaz is volt .
Kiss Károly
-Határnevek:
Keresztfák sorka-hegyes ,fás hely,de az erdőt már levágták,most etetőhely
„Volt régen haricska ,én mégértem-mondta az 1910-ben suzületett Veronka
György 1999-ben,fehér volt a hegyek oldala,amikor virágzott,mintha hó esett
lenne.Kenyeret süttek belőlle és jó volt.”.
L.Halász Péter
Gorzafalva Bakó megye -Oituz
Fazakas falú,.Moldovában csak Gorzafalván készítettek mázas kerámiát, a
többiek fekete kerámiát égettek.
L. Wikipédia
-A falu kevés termőfölddel, de jó minőségű agyaggal rendelkezik, ezért vált
alkalmassá a fazekasok megtelepedésére, és hosszú időn keresztül a legjelentősebb
csángó fazekasközpont volt
L. Erdély ma 2012 május
-A gorzafalvi fazekasok előszeretettel cserélték áriukat árpára,mert ez volt az
első gabona ,és nyáron,július végén ,augusztusban ,aratás-cséplés után bővebben
kaphattak árpát,rendszerint féligen felül vagy egészen megtöltötték az edényt ,amit
megakartak vásárolni..Télen vagy tavasszal már sokkal kevesebbet adtak a falusiak
fogyó készletükből..Általában a Szereten túlról szerezte be a fazakas a legönnyebben
gabonkészletét.,árpát kaptak edényért.
L.Halász Péter
Gorzafalvi fazekat szállító szekér 1952
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Kós Károly

Gyula ???????
Ma sárga kalászok lengenek ott hol egykor pompás épületek emelkedtek.1776 körülL.Gegő Elek
Halasfalva Jász megye-Halaucesti
-Halasfalva egyike a legészakibb csángó településeknek.

Nevét az oklevelek 1520-ban említették először A hagyományok szerint régen
nem a mai helyén, hanem a Szeret völgyében a Kenderesek nevű helyen feküdt,
ahonnan lakói az árvízveszély miatt költözött a falu mai helyére, a tölgyerdő által
védett magaslatra.
A települést a feltételezések szerint egy Erdélyből jött Sandru (Sándor) nevű
magyar és felesége alapította. További birtokosai gyakran változtak.
A 17. században Halasfalva egy időre elnéptelenedett, és csak 1757 körüli
időben népesedett be újra katolikus vallású magyar lakosokkal, ………
L.Wikipedia
Husváros Vaslui megye-Husi
-Hires a husi bor.
L. Gegő Elek.
-A várost az 1438-ban Magyarországról elmenekült magyar husziták alapították.
Moldvai településüket 1487-ben említette először oklevél, a magyar írott
forrásokban Husz, Huszt néven.A város lakosai Magyarországról magukkal vitték
biblia fordításaikat is, és vallási jellegű irodalmi tevékenységüket újonnan felépített
városukban is folytatták. E huszita biblia- és zsoltárfordítások a magyar
irodalomtörténetnek máig nagy jelentőségű emlékei.
E kulturális értékek megteremtésének gazdasági alapját a környék híres, virágzó
zöldség-és gyümölcstermesztése biztosította.
L.Wikipedia
-…it még a két világháború között vetettek tönkölyt.
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Jászváros Jasi megye -Iasi
Gegő Elek itt 1600 magyart talál.
Magyarok”egy része a szőlőhegyeken lakván …”
L.Gegő Elek
Kalugerpatak Bakó megye-Caluger
-„…út a szölöhegyfokon…”
L.Gegő Elek
Kápota Bakó megye-Capata
-A településre az 1800-as évek közepén
mezőgazdasági munkások telepedtek le ide.

a

környező

településekről
L.Wikipedia

Határnevek:
Fődesgödrök- valamikor erdő volt ,de levágták kaszáló lett belőlle.
L.Halász Péter
Kelgyesti Neamti megye-Pildesti
-Számon tartott részes-razes -falu volt.
-Kelgyesten is úgy tartották,hogy ökörrel mélyebben lehetett szántani mint
lóval.
L.Halász Péter
Kickófalva Neamti megye-Tetcani
- Kickófalva nevét a 15. században említették először az oklevelekben.
A település lakossága a 17. században elmenekült, azonban a falu később
újratelepült. A 18.–19. században a leírásokban említették a magyar lakosságú falut.
1890-ben lakosainak többsége még magyar volt, azonban az 1930-as évekremár
csak néhányan beszéltek magyarul.
L.Wikipedia
-A ….magyar lakosságú ……Kickófalváról ezt írják a XVII.század végén.”Az
italok közül az otthon előállított kölessör volt a legelterjerdtebb .

L.Halász Péter
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Klézse—Bakó megye-Cleja
-Először 1638-ban említik, a Székelyföldről kivándorolt székelyek alapították.
Istók Antal Márton, klézsei polgármester. Neki köszönhető a Somoskai magyar
iskolaépítésnek a kezdeményezése. A környékbeli legnagyobb csángó méhész
L. Wikipedia
-A környék legnagyobb méhésze Duma György
-Klézse szőlőtermelő. A klézseiek nagyobb része földműves , de a faluban
nagyon jelentős szerepet játszik a szőlőtermelés is. Hagyományos a kettős udvar.
-Már a XIX században a környékbeli falvak látták el pityókával,murokkal,
káposztával nemcsak Románvásárt de Jászvásárt is
„…egyedikben olyan ereje lesz, hogy úgy éget, mint a pálinka. A legnagyobb
ivó is alig .Falu területe 2500 hektár és meg m-velőföld 1400 hektár.”
L. Halász.
- A szájhagyomány szerint-öntudatos -részes-razesi- falu volt Klézse.
L.Halász Péter

Szővőszék Klézse

Ló csikóval Klézse 2001 Gazda Klára

2002 Csergő Melinda

-Klézse és Szászkút közötti falvakban a nyárvégi cséplést ugyancsak Erdélyből
hozott munkások végezték
-Klézsén a tapasztalat és a szokás kialakított egy sajátos lucerna-kukorica-őszi
búza-zab vagy rozs vetésforgót. Ahova lucerna volt vetve,mikor-3-4 év múlva
meggyérült ,kiszántotta ,egy-két esztendeig pujt(kukorica) vetett bele,ahol puj volt
ebben az esztendőben,még azon őszön vetettek bele búzát,búzaaratás után megforgatta
a nyiristét(tarló) és tett bele zabot vagy tavasz rozsot . Ez a vetésforgó elég jónak
bizonyult és mindenfelé terjedt.
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- Az első világháború előtt a gazdák szabadon vethettek bárhova s bármit a
földjeikbe.
- Klézsén 1905 táján tűnt el a faeke a vaseke megjelenésével.
L.Halász Péter

Csirkék Klézse 2002 Balog Andrea

Szamárfogat Klézse 2002 Bartis Klára

-A klézseiek is jártak a nagy birtokra napszámosmunkára ,kapálni,aratni
.Aratáskor egy prezsináért fizettek 10 lejt. Sarlóval arattak az uradalomban is.
Terménnyel nem fizettek. Két nap és két este levágtak ketten a férjével 60 prezsinát.
Ott mindenki maga vágta és kötözte is. Aratásra sok volt a jelentkező,de inkább a
somoskaiak voltak a nagy aratók. Még éjjel is arattak.
L.Halász Péter
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Szőlőszedés

2001 Klézse Duna Dániel.
Szőlőszedés Klézse

Szőlős kád Klézse

Régi hordó Klézse
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-Határnév:
Erdő alatt- itt általában legelő volt,de ahogy
magántulajdonná oszlott a föld ,egyre többen szántották
fel az etetőhelyet.
L.Halász Péter

Szőlővessző ültetése Klézse

Kotnár Jász megye-Cotnari
»A kotnári szőlőhegyek magyar eredetű nevei azonban (László, Kevély,
Szamár,Hurubás) arról tanúskodnak, hogy a szőlők első ültetői és birtokosai magyarok
voltak« – írja Lükő
A XV. századból ismert kotnári szőlősgazdák is mind magyarok voltak.
Magyarból származik az oláh szőlőgazdálkodás terminológiájában az oltoi = oltó
név(Lükő, 217: 15. o.). Tamás szerint a falka földmértékét leginkább a moldvai
szőlőgazdálkodásban használták. E jelek szerint, ha később szászok, oláhok s
lengyelek is letelepedtek Kotnárban szőlőt művelni, magyarok munkája termelte ki
Moldva híres borát, a kotnárit,melyet így dicsért a XVIII. század elején Kantemirvajda
(6: 87. o. németből ford.):...A legnemesebb bor Kotnárban terem... Külföldön ezt nem
ismerik, mert elveszti erejét, ha nem a megfelelő gondossággal szállítják a hordókban,
szárazon, vagy vizen. Ennek ellenére merem azonban állítani, hogy nemesebb és
kitűnőbb, mint a többi euró[Erdélyi Magyar Adatbank]Mikecs László: Csángók170/
pai borok, még mint maga a tokaji is. Mert ha egy mély és boltozatos pincében, ahogy
nálunk az országban szokták, 8 évig érni hagyjuk, a n ihat 3 pohárral belőle, hogy be
ne rugna tőle; mégsem fájul meg tőle az ember feje. Egészen különös színe van,
amilyet semmi más bornál nem találni; zöld ugyanis s minél öregebb, annál zöldebb.”
L .Mikecs László Csángok Bp 1941
-„…..hires Mátyás király alatt Magyarországból átűltetett szőlőiről…”
L.Gegő Elek
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„…3 kőtemplomuk van mellekhez több hold szőlők tartoznak ,A magyarok a
szamárhegyieket mivelik „.
L.Gegő Elek
Kukujec Bakó megye-Cuculeti
-1900-1925-közötti időkben üveggyárát is említik…..itt értékesítették az üveg
csomagolásához a rozs szalmát, a környék csángó emberei.L.Wikipedia
-A vetést a gyengébb helyeken- pl.Kukujec-nem legeltették,de nem is kelt sürün.
L.Halász Péter
Külsőrekecsin Bakó megye-Fundu Racaciuni
A falu lakossága a moldvai csángó nyelvet beszéli,………….. A helyiek nagy
részben földművelésből élnek, anyagi helyzetük igen szerény.…..A faluban a helyiek
lovakat nem tartanak, a szekér elé teheneket fognak. …A falut két területi részből
állónak lehet tekinteni. A patakvölgyben helyezkedik el a tulajdonképpeni régi
település.
L.Wikipedia
- Dombos,lejtős helyeken ügyelni kell a szántás irányára és módjára. Az oldalas
helyeken figyeltek arra,hogy a szántáson”középhelyt ne maradjon gödör,mert ha jön a
nagy víz ,leviszi. Ezért egyik éven járjuk kereken,más évben járjuk közrűl”
-…itt 15 kévéből raknak egy kleicát, benne 3x4+2 kévét és még egyet a tetejére.
L.Halász Péter

Tövisborona

Külsőrekecsin 2001 Gazda Klára

Határnevek:
Bagoljvész egykor erdő volt de kivágták ,most szántó, szőlő,gyümölcsösbagljok szóltak volt abban az oldalban.
Cserék-erdő volt,de levágták,felszántották,s maradott néhány nagy cserefa
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Bulájoké- a hagyomány szerint valamikor nagy erdő volt,s a nép oda menekült
a törökök elől” bontott egy morzsa földet s gondozta”.Mikor vissza jöhettek a
faluba,továbbra is kijártak művelni az ottani erdőirtáson keletkezett szántóföldjeikre.
Ilyen irtásos szántóföld még a Szabó Andrisé,Benke Illésé.
Bankójé- erdő volt, a bükköt és cserefát kivágták, s fenyőt ültettek a helyére de
vannak ott etetőhelyek is.
-Külsőrekecsinben évente más helyre vitték az esztenát s”helyén kendert, céklát,
pityókát, vetettek”
-„marhákkal csak kicsit 3-4 újat(6-8 cm) szántották ,lóval sem bírtak jobban.
-Vetés után használták a hengert búzánál,zabnál,ha kaszával aratták,hogy sima
legyen a földje.De mert a gabonát általában ritkán aratták kaszával,a henger
használata sem volt elterjedt. A henger tölgy vagy bükkfábol készült,és maguk az
emberek készítették.,olyanok akiknek több földjük volt.Tevelug a neve „melyik
nyomja földet és böndörödik”.mondták Külsőrekecsinben.Marhák huzzák,s az edmber
vezeti a marhákat .Ha a búza víz alatt állta vagy a fagy felszedte,akkor teveluggal
hengerelték.
-Külsőrekecsinben is csak az vetett tavaszbúzát aki ősszel nem ért oda,hogy
vessen.
-„..úgy emlékeztek,hogy a rozsból volt őszi és tavaszi,de „mindcsak egyforma
volt-Aztán most későbbenjött….hoztak a kollektívok elött,olyan nagyobb feje volt,sa
másik el is veszett.De inkább őszi rozsod vetettek. A magajáró rozsot és ősszel
tavasszal is lehetett vetni.
-itt ismertek olyan zabot aminek ” csokorban van a feje nem széjjel.”
- Csávázás Külsőrekecsinben a két világháború között:A búzát beletették egy
hordocskába azt töltöttek reá mészt és kékkövedt.Nem volt nedves ,nem tettek gyetót
=de tot románból-sok -,csak éppen,hogy megnyírkuljon.Keverték és nem szárították.
-A búza vetéséhez itt vetőabroszt is használtak.
- …a sarlóval való aratás hagyományos rendje itt és bizonyára máshol is: A
fehérnépek sarlóval arattak ,az emberek kötözték,s aki kötözte ,az készítette a kötőzőt
is.
-Az aratást sohasem kezdték pénteken ,s minden munkakezdet elején –reggel és
este- a sarlós imát mond.
L.Halász Péter
Lábnyik Bakó megye-Vladnic
- Lábnyik a székelyes csángó falvak közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy
alapítóiszékelyek voltak, akik Mária Terézia idejében, a madéfalvi veszedelem után
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települtek
ki
Háromszékből.

a Kárpátokon túlra,

új

hazátkeresve Csíkból, Gyergyóból s

Az eredeteket jelzik a leggyakrabban előforduló Lackó és Polgár családnevek,
valamint a falu két főutcája, amely máig is a Gyergyó és a Csík nevet viseli.
L.Wikipedia
Határnevek:
-Arinosza-=homokos ,égerfás hely,korábban erdő volt,de ahogy irtották legelő
lett. Most inkább juhokkal járnak oda,egy része szántó lett.
-Bükk határnév, valamikor egész bükkös volt,nagyobb részét kiirtották,s szép
egyenes szántóhelyet kaptak.
Csíki erdő- öreg erdő volt ,de levágódott, szántó lett.
Csutakos ,erdőirtás volt…….odaadták az embereknek.
Bőrepuszta-….levágták az erdőt ,túlnyomó része szántó ,kevés szőlő.
-Polgár Demeter lábnyiki ember meséje a kenyérről:Elöször a búzát el kell
vetni,az kinő a földből. Amikor kinő akkor elmennek azokval a nagy
vasollókval,levágják……elmennek összeszuriccsák,megkötik…..még kalangyába
rakják…..villákkal felrakják a kocsiba,rátaposnak,elviszik haza nagy kazalokba
teszik….akkor onnét béteszik a lovak alá,vasak alá, összetörik a legkissebbik gyomrát
is…..Aztamék földobják, hogy a szél megfujja, akkor elviszik haza még megmossák,
hogy legyen tiszta,elviszik malomba, megörlik apróra……onnét haza hozzák,
megszitálják…..tötnek vizet reá, összegyúrják……abba a nagy meleg kemencébe
bevetik…ott megsül erőst…kiviszik,megvágják,megeszik.
-Itt általában a dombokra vetették a búzát.-leginkább az Arinosa dombra-,hogy
jobban süsse a nap….úgy igyekeztek ,hogy a vetést a hét elején,lehetőleg hétfőn
kezdjék.
L.Halász Péter
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Lészped Bakó megye-Lespezi

A magyar nyelv oktatására használt tanterem.
-1890. évi állapot-. Eszerint Lészpeden volt 31 ló, 507 marha, 177 juh, 133
sertés és 40 méhcsalád………
- A XIX. század végi hagyományos csángó gazdaság igaerejének alapját az
ökör, szegényebbeknél a tehén jelentette, ami egyszersmind a tejet, a sokgyermekes
csángó családok egyik legfontosabb élelmiszerét is megtermelte. Lovat akkoriban
elsősorban a kisföldű, vagy földtelen csángók tartottak, akik részben, vagy egészen
fuvarozásból éltek. Ezért látjuk, hogy Lészpeden jó száz esztendeje csak minden 7.
családnak volt lova, viszont egy családra 2,2 szarvasmarha jutott.
- Érdemes még szóvátenni, hogy a juhok és a sertések számát nyilván az
összeírás (esztendőn belüli) időpontja is megszabja, de elgondolkodtató, hogy
átlagosan csak minden második családban volt sertés. Ennek megítéléséhez persze azt
is tudni kell, hogy Moldvában nem ismeretes a több mázsásra hízott disznó, aminek
füstölt húsa, szalonnája, egyebe szinte „újig” kitart. Ott a kisebb, hagyományosam 8o90 kilós súlyban vágott disznót a nagy család hamar elfogyasztja, de mire elfogy –
szerencsés esetben – már ott röfög az ólban a következő.
-Végezetül a méhcsaládok, amiknek száma Lészpeden meghaladja a lovakét.
Persze tudnunk kell, hogy ezek nem a ma használatos deszkából összerótt
„szisztematik” kaptárok, hanem főként természetes fából kivágott csutakköpűk,
melyekből akkor még a méhcsaládok elpusztításával vették ki azt a kevés mézet. De ez
a negyven köpű nem néhány méhészé volt, mint manapság, hanem jónéhány családnál
volt egy-két köpű.
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- Az 1907-ben Moldván keresztülcsapó parasztfelkelés viharának egyik hulláma
a Beszterce völgyén is végigsöpört, amikor – Beke György szavaival – „revolúciját
csinált a prenc ellen”. Lészpediek visszaemlékezések szerint a parasztok azért kezdtek
zúgolódni, mert a helybéli földbirtokos nem nekik, hanem egy másik birtokosnak
akarta bérbe adni birtokát. A lészpediek és a blegyesti románok együtt mentek
Himiusba Capri bojárhoz, hogy kérvényt adjanak át. Az fölírta, hogy ki bérelne földet,
aztán a katonasággal összeszedette őket, de miután lecsendesedtek az indulatok,
hazaengedték őket. Más emlékek szerint ló farkához kötötték az elégedetlenkedők
vezetőit, s Bákóig kergették a lovakat. Voltak, akik ágyúkra is emlékeztek, amikkel
körülvették Lászpedet.
L.Szeret-Klézse alapitványí honlapja
Határnevek:
Bikkeős…..nagy bükkös erdő volt,…….majd szántó lett bele.
Csutkos- irtás helyén levő legelő, s úgy maradt sokáig csutkosan.
Béljó-Lészped felső részének neve,korábban legelő volt, utána feltörték szántó
lett……..
Szőlős- a Dullok hegye fölött levő nyomás,egy részét meg az I világháború után
felszántották és szőlővel telepítették be.
-Lészpeden
veteményt”

a csobánok „a ganyéval a kertjüket gazdagittyák,csinálnak

-..itt esős időben nagyobb, jó időben kisebb kalangyát raknak.
L.Halász Péter

Vonóháló Lészped

1949 Kós Károly

-Lészpeden 1905 táján tűnt el a faeke ,a vaseke
megjelenésével.
-„Egyszer szántottunk ,s azt mondja édesapám
Állj meg. A lovak mennek jól
a borozdában
,beeresztjük az ekét 15 centire,,hogy ne dőljön ki,s
ebben a végiben megállasz magad,s abban a végiben megállok én. Ahogy a vetélő
menen az osztóvátán ,S mentek .Befogtuk őt órakor,s íz órakor fogtuk ki. Amíg ettünk
mű .Addig ők csak zabot ettek. Délkor attunk szénát,hogy meg tudjuk enni az
ebédünkedt,utána zabot esént(ismét). Nemhogy csokánt ettek volna .S este amikor
kifogtuk akkor marakodtak,játszottak.Majdnem a hektárt megszántottunk egy nap.Az
ökör más.Nemhogy lassúbb ,hanem mikor kifogtad,ekkor fekszik le. Mikor hajtod
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nem tud kérőzni. Az ökör több terűt elhúz ,mint a ló ,de lassabban.Amig az ökör kerül
egyet a ló hármat.”
-Lészpeden előfordult,hogy a már bekötött kalangyákat verte meg az eső,a kert
karóira húzva szárították.
L.Halász Péter
Lujzikalagor

Bakó megye-Luizi Calugera

- A falurészek: Görkútja, Hegyecske, Zerese, Bonyhafoka, Ţigănie, Korhán,
Katon és Disznóhegy,
L. Erdély ma 2012 augusztus
- A szájhagyomány szerint-öntudatos -részes-razesi- falu volt Lujzikalagor.
- „Tátá tanított kapálni .Vitte a mezőre a kapecskát,s tartott így ,s megtanoltam.
Akkorák vótunk ,egy morzsa,megtanított kapálni. Tudtunk. Máig jól kapálok.”

Határnevek:
a határt háromfordulós határhasználat rendszerével művelik,de az idős gazdák
emlékeznek arra is,hogy mindenki azt vetett, amit akart a földjébe.
1948-ban itt még emlékeztek egy búzaszerű gabona , a tönköly vetésére
Gunda Béla itt hallotta,hogy régebben voltak haricska vetések=hajdina de a
gazdák szerint északabbra Szucsáva vidékén termesztették.
-Itt használat előtt valamilyen szentelt burjánnal megfüstölték a vetőzsákot.A
legtöbben bal lábra,jobb kézzel vetették a zsákból a gabonát.
-…itt egy keresztbe 16 kévét tettek
L.Halász Péter
Magyarfalu

Bakó megye-Arini-előbb Ungureni

-Magyarfalu alapításának ideje nem ismert, valószínűleg a középkorban
érkeztek ide az első telepesek, majd az 1764-es Madéfalvi veszedelmetkövetően
Erdélyből menekülő székelyek is letelepedtek itt.
L.Wikipedia
-Magyarfaluban Bodó kapujának nevezték annak a kertnek a kapuját ahová a
marhákat engedték.
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Határnevek:
Petresti erdő-, a magyarok egy részét megvették”kibontották még a gyökerét
es. Két évig ásták, utána lehetett szántani,jó földek lettek.
Pinkuj vágása-levágott erdő.
Burduzseni szeszek-……….Kaszáló volt,de felszántották. A legjobb helyek
voltak.
-Magyarfaluban Gyurka István azt mondta ,hogy ha ét ember összedolgozva,két
tehénnel s egy lóval szántott ,akkor 20 centire is be tudták ereszteni az ekét.
-Csak néhány helyről tudjuk ,hogy ott jelentősebb búzatermesztés folyt,mint
például a legkeletibb csángó falvak közé tartozó Magyarfalunak,ahonnan sok búzát
értékesítettek még a Bukarestből is odalátogató kereskedőknek,úgy mondták”Itt
nálunk sok búzát termesztettek ,de az emberek inkább puliszkát ettek ,mint kenyeret,s
a búzát adták el.”
-Általános szokás,hogy a búzát is igyeketek újholdkor vetni.Ísten segedelmét
hivatott meghívni….az a szokás ,hogy a búza vetésekor „jobb lábbal kell kilépni s
akkor mondja,hogy hát Isten segíts elvetni a gabonát…….
L.Halász Péter
Szántó és kaszló telkeik fácsákkal elosztvák:s közönségesen minden gazda
kilencz-kilencz fácsát (9 fácsa = 80 rud =3 öl és 2 arasz) bir és mivel
-Méhtartás és szekereskedés- marháival dolgozónak-önszövetü öltözetük-bor
hiányában sörrel és pálinkával élés- .
Moinesti Bakó megye-Moinesti
- Valamikor magyar település volt a helyén,………
-Már 1803-ban pakurát termeltek ki.
-A mezőgazdaság legfontosabb termékei a kukorica, kalászosok és a hüvelyesek
voltak.
- Jerney János kutatása szerint magyar lakossága az (román)államalapítás előtt is
volt, de nem maradt fenn.
L.Wikipedia
- 1764 után a Moinesti környékén megtelepedett székely menekültek a helyi
bojártól letelepedésre és gazdálkodásra alkalmas földet kaptak.
L.Halász Péter
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Moldvabánya Szucsáva megye-Baia
-„ Johannes Baptista Berkuce moldvai származású misszionárius 1678 első
felében arról tudósította a Hitterjesztés Szent Kongregációjának titkárát, hogy a
pestisjárványok következtében Moldvabányának már csak 50–60 katolikus lakosa van.
A templomhoz tartozó szőlők is elhagyottak, nincs, aki megdolgozza őket, így az
egyház is teljesen jövedelem nélkül van……”_
L. moldvabányai
Nagypatak Bakó megye-Valea Mare
-Moldvai-hátság közepén,
a Szeret folyó
bal
partján
található,
Bákótóldélnyugatra, Forrófalvától nyugatra. Dombokkal körül vett település. Az
éghajlat és domborzat kiválóan alkalmas zöldség és szőlőtermesztésre, ez képezi a
lakosság fő jövedelemforrását is.
L.Wikipedia
-Amikor még ritkábban használtak a moldvai magyarok vasból készült
szerszámokat ,kézzel is tépték –nyütték- a gabonát……..Nagypatakon amikor „olyan
kicsike volt a búza sze téptük gyökerestől….nem nött meg…..feje volt ,magja vót
szépen ,de nem tudott megnőni mert szárazság volt tavasszal”.
L.Halász Péter
Onyest-Ónfalva-Bakó megye-Onesti
Határnevek:
Borjuk nyomása-az Ojtuz jobb partján a Nádastó fölötti legelő rész,ahova
elsősorban a borjuk jártak,a XX. században lett szántó.
Tóka- legelő volt,de az I.világháború után felszántották és szőlővel telepítették
be.
-…itt a zabot a legkönnyebb aratnivalónak tartják -amikor a gyermeket kaszálni
tanítják,hamarább a zabba állítják bele,mert a fű nehezebb,kifárasztós. A legtöbb
csángó ember a zabban tanul meg kaszálni.
-A búzában természetesen gyomnak tekinthető minden növény,ami nem
búza,igy például a rozs is.Ha magasbbra nött a búzánál-lekantázták-vagyis a tetejénél
levágták,amikor még zöld volt,hogy- ne még rontsunk a dolgon-.
-…sallóval tisztábbanlehett aratni,s ha sallóval aratták több termés jött ki…ha
kaszával aratnánk szétszórodna a szem….A zabot inkább kaszálták mert abból sokat
vetettek.De amikor mégis kaszával aratták a gabonát,ha felgyült a munka akkor mindig
-rávágták-nekiverték –miként Onyesten mondták.
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-Itt mindenki haza vitte a gabonáját ,már akkor ,mielött a cséplőgép bejött
volna.
-Késöbb mikor járt a kicséplő gép,igyekeztek úgy rakni az asztagokat,hogy a
rokonok egy sorba essenek, és amikor fognak hozzá akkor segélje egyik a
másikat…..kellett 10-15 ember,zsákokkal,meg kellett vinni a szalmát messzebre.
L.Halász Péter
Ploszkucén Vráncsa megye-Ploscuteni
- Magyar lakossága az északi csángó nyelvjárást beszéli. - A szájhagyomány
szerint a helyi bojár hozatta a szorgalmas magyarokat Szabófalváról és környékéről, a
helybéli lusta oláh jobbágyok helyére. Jó gyümölcstermő vidék. Mondják, hogy innen
indult volna az 1907-es moldvai parasztfelkelés.
L.Magyar Katolikus Lexikon
- A lakosság hagyományosan földművelésből és halászatból él. Télen a
befagyott Szereten lékeket vágva halásznak.
L.Wikipedia
-A sarlós aratásnál ,aki levágta fel is kötötte,asszonyok,emberek, vegyesen.Néha
a férfi kaszált,s a nő kötözött,még inkább úgy,hogy a férfi kaszált,a nő sarlóval vágta
és mindenki a magáét kötözte.
--….itt egy kalangyát 16+1 vagy 20+1 kévéből rakják .
L.Halász Péter
Pokolpataka –Kicsipatak Bakó megye-Valea Mica
-Lakosainak túlnyomó többsége a déli székelyes csángók közé tartozik.
-„…balrahagyván a Pokolpatakától mindeddig szakadatlan
dombvonalat, mellynek oldalát gyümölcsfák és szőlőtőkék fedik….”

emelkedő

L.Gegő Elek
- Lakosainak túlnyomó többsége a déli székelyes csángók közé tartozik.
- A 20. század elején népesült be főként somoskai, illetve klézsei telepesekből.
-…..itt is vetéskor előbb egy marékval elhintenek ,hogy azt a madarak részére
vetik…az a madaraké legyen a többi az emberé.Ezért azt mondják,hogy azért nem
őrzik a gabonát a madaraktól,mert azok csak az ő részüket eszik ,nem a miénket.
L.Halász Péter
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Prála??????
-..itt 34 kévéből raknak egy kalangyát.
L.Halász Péter
Pusztina Bakó megye-Pustiana
-Pusztina Moldva egyik legfiatalabb csángó települése, mivel úgy tartják a
madéfalvi vérengzés után, az 1790-es években vándoroltak ide magyarok.
- „ A szájhagyomány szerint a Csík vármegye felől érkező magyarok először
egy románfaluba, Blegyestbe (Blăgești) mentek, s ott cséplést vállaltak, majd ők, a
cséplők jöttek a mai Pusztina helyére. Egy magyar ember figyelt erre fel, egy bizonyos
Nemes nevű. A falu a nevét az itt talált pusztáról kapta. Más forrás szerint az első csíki
telepes, aki Pusztinába érkezett, egy bizonyos Pusztina György volt.”
-Helyi Hagyományok Ünnepe: mezőgazdasági munkák, tehénfejés, kaszálás,
szövés, fonás, varrás, stb
-1910-ben malmot és udvarházat említenek.
L .Wikipedia
-Fazekasságal is foglalkoznak.
-Külterületi
helynevek:Ajföldek(Aljföldek)szántó,Ambrusok
szőlő
és
gyümölcsös,András kereturája(karaturája)= hordása(kb 3-4 ha föld ahol gazda tartja
állatait)Bálin gödre(Bálint gödre)-(legelő és szőlővel és szántóval)Bece pataka
halastóval,Bece tellája(esztena, állat tartáshelye) Nyárára ide költözött ki az állatokkal
együtt az egész család.Becék helye-szántó,Bojérmosija-(a földesúr bitrtoka),
Bonyha(bonyhás)a Mezőben a legjobb talajjal rendelkezik, Cárinka szántó és legelő,
Csángóanti tellája-szántó és szőlő, Csángójózsi tellája-szántő és szőlő, Csorgó szántó
és legelő, Csutakos(irtás utáni hely)legelő, Danijozsi tellája-szántó lóherével,
kukoricával, burgonyával, szőlővel és gyümölcsössel-benne a Hegy farkával, Dávid
hegye vagy Falu hegye (innen szoktak rikojtani) , Degettkutak-régen ásták itt a
degenyt, Elekjánoskagyörgy tellája, Eszbonka vagy Szarbonka(egy madár neve),
Eszkit vagy Iszkit legelő, Esztenka-esztenkás hely bokros , köves legelő,
Fábiján(Fábian) legelő és szőlő, Feer lábak(Fehér lábak)gyengébb szántó, Feteke
lábak, jobb minőségű föld, Fühenyek-Fühenyes Homokos gyengébb föld, GolgotaHáromkeresztfák, egy rikojtás”…….. ő monta magyarul: hajjátok-e hééééjjjj, akik úgy
akartok elmennyetek búzaaratni, jertek Demeter Győrni...” Háromkeresztnél,
Háromkeresztfánál; Háromkereszthez, Háromkeresztfához, Hegy rossz minőségű
földek, Jerán füves, bokros puszta hely ahonnan kijöttek a” pusztinaiak”a falu mai
helyére, Jórész-jó minőségű föld, Kenderes-kendert vettek ide, Kálváriához vezető
keresztút- (Húsvétkor , határjáráskor itt imádkoztak esőért) Kéncsegödrök (Kincses
gödrök), Kicsifábján-szántó és szőlő, Kicsirunk szántó, Leányhalála bokros, bozótos
hely, Mező: A Hegyfarka alatti, Tázló menti rész összefoglaló neve, idetartozik a
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Fehérlábak, a Feketelábak és a Bonyha,Nagymart, Nyomás -fűnélküli hely, Ódal etető
hely, Pap föggye-Pap földje-, Ponk, Pusztinka szőlőse, Rozspétermalma-vizimalom a
Tázlón,
L .Halász
-„Pusztinában az egyéni gazdálkodás idején volt Küsőzsitár és Besőzsitár az
előbbi a falutól ÉNy-ra eső földeket ügyelte,az utóbbi a DK-re eső mezőket
vigyázta,itt a zsitárnak inkább a csőszhöz hasonló feladata volt. Mikor ősszel jött haza
a nép terméssel,kellett adjanak valamit a zsitárnak.”
-1918-ban Pusztinán „ az eszkorcéni bojár tulajdonából kellett volna
végrehajtani az osztást,de az megtagadta a magyaroktól a földet,ezért a hatóságok
Foksány vidékén ,Garoafa-n adtak 20 gazdának földet…..
-Pusztinában a legjobb földek a Tázlóra bal felől dűlő Feketelábak és
Fehérlábak.
-1947-ben a földosztáskor”Osztunk földet azoknak ,akik a háborúban voltak,s
akiknek nincs födjük,………Eszkorcénba eljöttek ezek az oláhok,elfoglalták a helyet,s
szántani kezdték tavasszal.Mikor szánatni kezdték, nálunk kiállott egy s rikoltottaszegény világ menjen le a Feketelábakba, me ne, az eszkorcéniek eljöttek, a románok s
szántsák meg a fődet- s ekkor az egész kapával ,villával le. Mikor azok megláttak ott
hagyták a zekéket,a marhákat,s índúltak hazafelé. Kimentek a határig,s azt
mondták:tétek innentől le,s innentől fel a miénk „
-Pusztinai föld nélküli magyarok földet igényeltek a román földreform során.
Helyben nem adtak nekik földet azzal a kifogással,hogy ott már nincs föld. Ellenben
kilátásba helyezték részükre,hogy a Bánátban Temes és Torontál vármegyékben fogják
őket földhöz juttatni románlakta községekben szétszórni. Ők azt kérték, tegyék
lehetővé ,hogy a Bánátban mindnyájan magyar községbe telepedhessenek, de ezt a
kérést a román hatóságok nem teljesítették. Később kiderült , hogy a Bánátban sem
kaptak volna földet, csak bérelhettek volna egy évre.
Megjegyzés: Moldvai csángó-magyar sors, és világos román hatósági
elrománosítási rendelkezések sora.
Kiss Károly
-István bácsi
mondja el egy évi munkáját.”Akkor sem volt jó a
gazdaembernek,mert mikor végezte a kapát akkor béjött…hamarébb a zabkaszálás
melyiket ződen vágtad le a marháknak. Még nem végezted le,máris menj s a virágos
kendert szedd ki. Az szaporátlan munka volt,szálanként szedd ,s a másikat ne tapodd
le,ugye idegent nem tudtál bele csapni. Az asszony kellett mennyen oda,az ember
kellett menjen takarni. Akkor kellett menni hordani. Az még nem fogyott el ,jött az a
kicsi búza,jött akkor a zab,rendbe..Jött a faszulyka .Azt ki kellett szedni nem tudtad
megvárni a törökbúza megérjen. Egyik munka a másikat érte.
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-Pusztina többségében szorgalmas lakosságú,de kis határú településmegélhetésében fokozott szerepet kapott az árutermelés. Állatokat,terményt vittek a
piacra,s adtak el az idelátogató kereskedőknek. A mezőgazdasági holtidőkben pedig
vesszőkosarat fontak,s azzal járták a piacokat. A XX. század elején még jelentős volt
a fazekasság is. Föld azonban kevés volt ezért-mint minden egészséges közösségrajokat bocsájtott ki magából.,közelebbi és távolabbi vidékekre.
Határnévek:
Nagyerdő- egy gajcsánai bojáré volt az az erdő,de a magyarok megvették és
kiirtották,most szántó
Nagy runk-határnév-irtás,tisztás.
Pártyét- nem tudták felhasználni csak legelőhelynek,mert csutakos,össze-vissza
föld.
Vágások - Valamikor erdő volt,s mindenkinek meg volt a helye……de nem
igazi erdő csak olyan cire. Az erdő tartotta földet de,hogy elvágták ,minden
süllyedt,csúszott s rengeteg föld tönkrement
Ódal-…..amikor itt felszegték a pallagot abban szép törökbúza termett.
Hegyfarka.
Megjegyzés:További helynevek a szócikk végén Pusztina helynevei alatt.
Kiss Károly
-Pusztinában a legelő felszántására azt mondták”Felszegtük a pallagot”.
- Amikor a törökbúza lekerült,aztán legeltettek,mert csak újabban jött be,hogy
törökbúza helyét ősszel felszántsák. Mikor leszedték a törökbúzát oda csokányosba
csapták fel a juhokat s a marhákat,addig amíg lehavazott. De édesapám aki jó gazda
volt,már akkor megszántotta,azt mondták:megugarolta. Aztán a télbe megtrágyázta-de
ez nem általános. Szent Páterig mindenki maga legeltetett a saját etetőhelyén ,sőt ezt a
helyet adták-vették:,neki például volt egy darabja ,s mellette megvette a szomszédjáén
való legeltetés jogát.,akinek nem volt marhája. Aztán Szent Péterbe a legelőt
felcsapták ,az után is ugyanazon a helyen legeltettek de közösen. S ez így ment amíg a
szénafüveket lekaszálták. A bugják közé még nem csapták ki a marhákat,egyik a
másikéba. Mikor aztán a mezőt felszedték,akkor csapták oda bé a marhákat,de ennek
nem volt külön napja. Amíg nem fogyott le az egész mező,addig külön-külön
legeltettek. Mindenki azon amit már felszedett.Ha 3-4 szomszéd már leszedte a mezőt
,került egy kicsit nagyobb tér,s akkor azt felcsapták. Mikor a bugjákat felszedték,akkor
az egész kaszálót legeltetik a marhákkal,s akkor ott hátul a legelőt csapták fel a
csobánok juhoknak.
-Pusztinán akiknek volt tehetségük ,amint learatták a gabonát”tették neki az
ekét”
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-Az 1940-es években Pusztinában csak őszi búzát vetettek……csak egyféle
búza s abból hagyták a magot.Másfél hektáros gazda 10-15 prezsina(0,2-0,3 ha) búzát
vetett ,mikor tíszta volt az idő,holdújságra.Szeptemberben vetették mert,előbb le
kellett jöjjön a törökbúza…………….A búzát mindig törökbúza után vetették ,mert a
lucerna után törökbúzát vetettek.Vetés elött a búzát megtísztitották,kiszedték azokat a
fekete borsószemeket belőle a kezükvel…….Ugy tartották ,hogy minnél előbb vetik a
búzát ,annál előbb érik meg……………a másfél prezsinára mintegy fél kg vetőmagot
számitottak.Ha sürön vetették”nem lett szép a feje” s ha gyéren akkor „szép feje”
lett.A vetést nem legeltették bármilyen sürü volt. Ha télen nem volt hó,akkor könnyen
kifagyott a vetés, gyérebben maradt ……….. Zsákból vetettek, megkötték ,s a
nyakukba akasztották” Félkezével vette és hintette a magot „minden második
lépésre.”S azt tudtad fejből,hogy mennyit kell vetni,nem kellett írás ,nem kellett
tanulás.Ha megmaradt egy kevés, azt még reá hintették.,ha elfogyott, vettek még.A
föld végében ,amikor szántottak ,megtapodott,s akkor húztál ott keresztbe három.négy
barázdát és sirültél meg.”
-A búzának kezdetben két fajtáját ismerték,a fehér és a piros búzát,mindkettő
őszi búza volt…..a vereset a bojárnál aratást vállaló”Éfijak hozták be,ez apróbb szemű
volt,de keményebb…………..a kettőt nem vegyítették egyhelyre .De a fehéret em
hattuk fel,mert azt szoktuk meg.Kövérebb volt,de több termése volt,de a veres
finomabb volt,acélosabb.Drágább volt a piros ,de ritkábban termett.
-A rozsot gyakran alkalmazták az új vetésű,trifoinak nevezett vöröshere esetleg
a lucerna takarónövényeként,amiről aztán az asszonyok sarlóval aratták le a
rozsot….ide a hagyomány szerint az öregdeáknak mondott 1861-ben született Bartis
Ferenc hozta volna be az 1870-es években KÉZDIVÁSÁRHELYRŐL…a rozsszalmát
csomagolónak is használaták……A rozsot az állatoknak is adták,de az emberek is
rászoktak a rozsból készült fekete kenyérre. „mert ha nem ,mikor megsütte a közepe
kinyílt. „Kaszával nehezen tudták vágni mert „esik a kaszán által” ezért inkább
sarlóval aratták.Azért is szerették mert a kézicséppel könnyen verödött aztán a
szalmáját vitték a fabrikába.
-Itt igy csávázták a vetőgabonát:-a porrá tört kékköbe tették a búzát,s egy nagy
cseberben összekeverték.Ha nem volt kékkő ,akkor oltott mésszel megmeszezték,
vízben elkeverték a meszet.,s abban a fehér a fehér lében áztatták a vetőmagot.
L.Halász Péter
Rekecsin Bakó megye-Racaciuni
-„…Rekecsént több útmelletti magyar tanyákkal……
L.Gegő Elek
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Románvásár Bakó megye-Roman
Lukács hegyen 2 (telek) ehhez 6 szőlő tartozott.
L.Gegő Elek
Román környékén tevelugot is használtak hengerelni, a század eleje óta,
azonban rendszerint csak cukorrépa földön.
A Románvásártól északra eső térségben, a különböző gabonák betakaritásakor a
következőképpen alakult a sorrend:előszőr az árpát aratták le,két hét múlva búzát,
aztán a rozsod,végül két hét múlva a zabot, kb augusztus közepén.
- A nagyhatárú módosabb Román környéki csángó településeken ahol inkább
nyomtattak,mint csépeltek,ugyancsak közös szérüt tartottak és használtak.
L.Halász Péter
Somoska Bakó megye-Somusca
A szájhagyomány szerint-öntudatos -részes-razesi- falu volt Somoska.
Határnevek:
- Zemre- sok ideje volt erdő,de ma már szántó.
- A dombok közé ékelt Somoskának kevés szántóföldje volt.Határának
természetes -kollektív nélküli –állapotában jelentős volt a szőlőterület,de azért
valamennyi gabonát ott is termeltek.Kovács György az 1940-es évek végén megjelent
riportkönyvében megemlíti ,a falu déli szélén levő nagy remek Szérű dombot,ahova
falu népe,ember emlékezet óta hordta csépelni való szalmás terményeit……mert itt
mindig fújt a szél,elvitte a pelyvát.
L.Halász Péter
Sóskút?????
- „….hol hajdan só főzetett uszka(nádméz süveg )alakokban…”
L.Gegő Elek
Szabófalva Neamti megye-Saboani
-A lakosság a moldvai csángók északi, magyar eredetű csoportjához tartozik…..
- Szabófalva nevét 1453-ban említették először. Első lakói feltehetően a 14.
században érkezhettek a Nagy-Szamosvölgyéből és az erdélyi Mezőség más
vidékeiről, majd a 15. század végén újabb betelepedés történt, ekkor Báthory
Istvánnal elégedetlenkedő erdélyi menekültek érkeztek.

352

-A 17. század elején a feltevések szerint Szabófalvára telepedhettek át a

közeli Berendfalva lakói is, egykori templomuk helyét Szabófalva Miszéczke
határrészének neve őrzi.
-1932 május 8-án Vita Zsigmond írja. Itt termelnek kukoricát-ott „puj” a
neve,cukorrépát,”pityókát „(burgonya),kendert,……………
-Itt születtett Lakatos Demeter (Szabófalva, 1911.– Szabófalva, 1974.) költő, az
északi csángó nyelvjárás egyetlen szépirodalmi megörökítője.
-Erdős Szászka Péter - Szabófalva helytörténetírója, Lakatos Demeterrel
irodalmi kört szerettek volna alapítani.
-Perka Mihály (Szabófalva, 1936.) tanár, a helytörténeti gyűjtemény létrehozója,
fenntartója.
L.Wikipedia
…….Imreh István és Erdős Szászka Péter közös leírásából ismerhetjük meg a
moldvai modellként is szolgáló szabófalvi faluhatár lényegét és működését. Ebből
kitetszik ,hogy a tszernakert szerepének megvalósulása ,működésének lényege a
faluközösségben működött. „ Szokás szerint tavasszal a szántás és a tavaszi munka
kezdetekor sereglett egybe a falugyűlése…………..megválasztották a tehénpásztort a
tehenek őrzésére, a kapúőröket(jitari) akik őrizték a falubeli bemenő és kijáró
kapukat……a kapukat a községi előljárok parancsára éjszaka bezárták. …………ez
alkalommal választottak kert őröket (gardieni) is akiket határpásztoroknak neveztek.
Ugyancsak gyűlések keretében állapították meg (…..) a kapuőr, a határpásztor
fizetését. A kapuőr és a határpásztor fizetését úgy határozták meg ,hogy ők vettek a
föld végénél három –három -metret- a különféle termésekből vagy a begyűjtött
termésekből adtak – dézsmát-a törökbúzából,pityókából,kenderből és így tovább.
A falukapu az útnak a -nyaka- a -pontja- ahol az út bemegy és kijár a
faluból…..jitarie-csőszkunyhó. Marhákkal,szekerekkel csak a kapukon keresztül
lehetett ki be járni a faluba,mrt a falu határkerttel volt körülvéve. A kert 3 méter
magas földhányásból állott melynek a gyökerénél,belül egy sánc volt 2-4 m mély és
3-4 m széles mely lehetetlenné tette a szántóhatárba jutást……………
A bejárati határkapú mozgatható szárnya vesszőből vagy deszkából volt, ezt
éjszakára behajtották……….
Tavaszonként minden lakósnakkiosztottak 10 méternyi földkertet,hogy javítsa
,ha suvadásos volt és meghibásodott.
A faluközösség birtokolta a községi marhalegelőt,a bikákat, a községi
magállatokat ,s a műveletlen területeknek is tulajdonosa volt. A földeket a
szokásoknak megfelelően …. sorshúzással osztották meg,s ezt egyenlő jogokkal adták
,a vezetőtől eltekintve akinek a járandósága nagyobb volt. Amikor a föld tulajdonosa
eladta a maga tulajdonát vagy örökjogát senkit nem kellett megkérdeznie…….
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HatárnevekMiszécke ,
-…ha itt megvizült a búza vagy a zab kévéje, egyenként állították lábra.
-….itt egy kalangyát 16+1 vagy 20+1 kévéből rakják .
-…itt régen ,az 1920-.as évek előtt a tarlót csak összel szántották.,amikor az
emberek végeztek a pityókaszedéssel.A tarlót nem használták nyomásnak-legelésre,csak a gyermekek etették rajta a marhát.
-….itt kerek alaprajzu volt az asztag,néha még karót is vertek a közepébe.
- A behordott szálasgabonát Szabófalván és környékén a közép és nagygazdák
saját telkükön ,az okol mögötti szérün a szegényparasztok………a falu szélén ,közös
szérüre hordva nyomtatták el marhákkal……..
L.Halász Péter
Szolonc Bakó megye-Tarita
-Fazekasságal is foglalkoztak.
L. Halász
Szőlőhegy--- Újfalu Bakó megye-Pargaresti
-„......kanyargós aszfaltúton kapaszkodik fel a szőlőhegyre. Innen a község neve
is, Szőlőhegy. Azt is mondják a helybéliek, akinek nincs szőlőse, és udvarán nem
kapirgál legalább tíz-húsz pisleny (csirke), az nem is idevaló”
L. Erdély. ma 2012 május 1
- Cserésföld valamikor Csererdő volt ott, de levágtákL.Halász Péter
Tamás Bakó megye-Tamasi
-Tamás nevét 1433-ban említette először oklevél.
-Lakosai magyarok voltak, akik hagyományaik szerint több helyről érkeztek a
településre: így Bukovinából, Székelyföldről, Ploszkucénból és, Kós szerint, a
dédapák Szabófalváról, még Dokán bojár idejében. Anyanyelvük székelyes csángó
nyelvjárás volt, melyet a 20. század elején veszítettek el
L.Wikipedia
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-Volt azonban olyan is ,aki maga készítette „magyaros” ekéjét.Tamáson 18901900 táján Kádár István még eladásra is készített ilyen faekét.
L.Halász Péter
Terebes Bakó megye-Trebes
- Híres a terebesi bor.
L.Gegő Elek
- A szájhagyomány szerint-öntudatos -részes-razesi- falu volt Terebes.
L.Halász Péter
Tg-Neamt-Németvásárhely-Nemcz Neamt megye
-Az egyháznak szép fekvésű gyümölcsöse van,főleg szilvása. Szőlőt is
művelnek.
L.Domokos Pál Péter
Tatros vásár Bakó megye-Trotusi
-Bethlen Gábor Tatros moldovai város lakosainak adott oltalom és védlevele
moldovai hadjáratára indúlásakor. Kelt a Farkasvágó mezőn (Háromszék) 1616.
augusztus 5.
-„…..parancsoljuk is minden rendbeli hiveinknek, hogy senki a megnevezett
tatrosiakot személyekben, marhájokban és majorságokban,gabonájokban megbántani,
károsítani és valami erőszak szerint való hatalmaskodást rajtok cselekedni ne
merészeljen….”
L. Székely oklevéltár VI.k.
- Tatrosvásáron a nyáron legelőn tartott juhoktól a cárkból összegyűlt ganyét
szekérrel hordák a szántókra. Rudakból és csipkéből készült a cárk……Mellette
gyütték a ganyét rakásba ,s a bács földjére vitték vagy eladták.A cárkot minden
esztendőben máshova vitték.
-..itt 34 kévéből raknak egy kalangyát.
L.Halász Péter
Trunk Bakó megye
- Halászattal is foglalkoznak.
L. Halász
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Határnevek:
Cigánykútja-korábban egy része kaszáló volt,de…..kaszáló szántóhely lett …
Jó széna vot.
Fonácok –kaszálók voltak,most mind szántóhelyek lettek.
Lonka- eladott bojárföld ,később az emberek megvették,- „csipkés” volt az
emberek nem tudták használni.
L.Halász Péter
Vizantea Vrancsa megye-Vizantea-Livezi
-Vizanteán ami ganyé összegyűl április 20-tól május 1-ig az a csobáné.
-… itt mikor a vizesség járta ,tehát harmattal arattak,ha vevődőtt fel a vízfelszáradt-mentek-takarni-vagy kapáltak.
L.Halász Péter
Csángó asszony fon.

-A magyar nyelvterületen nagyon gyakori a szárazság, nemegyszer az aszály,
mely különösen a gabona fejlődési korszakában tesz nagy károkat. Ezen a katolikus
pap vezetésével a határba történő kivonulással, a kereszteknél való imádkozással
próbálnak segíteni. A bukovinai székelyek ilyen imát mondanak:
„Áldd meg! Add a bőséget a földre! Édes Istenem!
Locsol’ meg, öntöz’ meg
A határunkat! A búzaföldeket!
Hogy mijjen, mint a beton!
Óh, jó Istenem!”

(Kakasd-Andrásfalva, Erdélyi Zs. 1976: 203)

-A moldvai magyaroknál feljegyezték, ha nagy szárazság idején egy áldott
állapotban lévő asszony csuprát beásták egy forrásba, akkor 9–10 nap múlva megeredt
az eső.
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-A jégeső elhárítására a megszokott imádságokon kívül olyanokat is használtak,
melyek a záporeső távoltartására szolgáltak. Ilyet ismerünk többek között Lészped-ről
(Moldva):
„Elindula a záporeső a szegen ember eledele e’ rontására
Kérdezi a Bódugságos szép Szűz Mária
Hová mensz te záporesső?
Elindultam a szegén ember eledele elrontására,
Kérlek térj meg (lassítva mondja)
Menj a kősziklára,
Hol kenyervel nem élnek,
És az ótáriszentcséget nem használják”
-Az andrásfalvi székelyek égiháború idején szentelt búzát dobtak a tűzbe, és a
vihar mindjárt csendesedett.
-A moldvai magyaroknál mindkét gabonaneműt inkább –nyomtatták-.
-„… Moldvában a som napjainkig fontos alapanyaga az ételeknek, mint az
ünnepi somos-faszujkának, a sommal összefőzött babfőzeléknek.
L.Magyar Néprajz.II.k.
„A bukovinai magyarok földmívelők és baromtenyésztők. E mellett a
kertgazdaságra is nagy gondot fordítanak. Czernowitz, Radautz, Szereth és Suczawa
lakosságát őszszel jórészt ők látják el a télre való burgonyával, hagymával és
kelkáposztával. Viselet és életmód tekintetében alig különböznek az anyaországban élő
testvéreiktől. Élelmüket illetőleg megjegyzendő, hogy télen napjában csak kétszer,
még pedig délelőtt 9 és 10 óra közt és délután 3–4 óra tájban esznek, de legalább
egyszer napjában húst gulyás vagy húsleves alakjában, a melyet kelkáposztával, babbal
vagy burgonyával főznek. Nyáron e kettőhöz még harmadik, rendesen levesből álló
étkezés járúl.”
L.Az osztrák-magyar
A bukovionai székely falvak

Andrásfalva Suceava megye .-ManeutiAndrásfalvát
1786-ban
Istensegíts,
Fogadjisten,
Hadikfalva,
és
Józseffalvabukovinai falvakkal együtt a madéfalvi vérengzés után székelyföldről
elmenekült székelyek alapították meg Hadik András gróf közbenjárására.
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A bukovinai székelyek kirajzása 1883-ban kezdődött. Ekkor körülbelül 4000
ember települt át az Al-Duna mellé, de ekkor sokan vándoroltak
ki Kanadába,Braziliába és az Egyesült Államokba is. 1930-ban 2539 lakosának 98%-a
magyar nemzetiségű volt.
A Bukovinában maradt székelyek maradékát a magyar kormány 1941-ben a
Vajdaságba telepítette át, de néhányan közülük Bukovinában maradtak.
A Vajdaságba áttelepülteknek 1944 őszén újból menekülniük kellett. A telet
ekkor a Dunántúlon, Magyarországon vészelték át, majd innen 1945-ben
tizenháromezer bukovinai székelyt Baranya- és Tolna megyébe helyezték el a
kitelepített sváb családok helyére.
Az Andrásfalvaiak egy része ekkor telepedett le többek között Tolna
megyében, Mucsfára 78 család, és több család Izmény településre is, de Baranya
megyében és Budapest környékén is több család kapott új otthont.
L.Wikipedia
-itt a lovakat leginkább továbbtenyésztésre és a katonaság részére tartották.
L.Bukovinai
-Andrásfalván Szent József után kezdtek készülődni a tavasz szántásra. Télire
bezsírozták,vagy degettel bekenték az ekét,aztán a kovács a laposvasat ,a hosszúvasat
és az ösztökét megélezte. Ehhez levette a vasat ,megtüzesítette,s kiverte,kireszelte és
visszatette. Az ösztökét nem edzették,hogy ne marja vasat.
- Andrásfalván a nagyobb gazdák már az I.világháború során ugarolták
Fföldjeiket. Később pedig már ugaroltak ,szántottak is. Andrásfalván”ugarolás után
októberben ,ha őszi vetést akartunk tenni,jött a második szántás. Akkor a föld
gyönyörűen omlott ,s olyan likacsoson maradt. Úgy hagy ha rávettük a vetőmagot
,az pontosan abba a magházba belehullott.
- itt úgy szántottak ,hogy az egyik évben „essze „másik évben pedig” széjjel
esszevetették vagy kétfelé vetették„A szántás megkezdésekor pedig az első
fordulóban „megborozdálták” a földet.”A borozdálást úgy csináltuk ,hogy ha
összevetettük a földet ,akkor a föd közepén kezdtük meg a szántást ,ott szántottunk
egy borozdát végig,s mellette a visszafelé jövő borozdát. Az első kidobott borozdára
rejavetettük s így szántottunk tovább. Hogyha kétfelé vetettük a földet ,akkor a föld
széjin , a füvesborozda mellett kezdtük meg a borozdálást.,s a föld másik széjin
visszafele szántottunk..Így a borozdálás után kétfelé ,vaj összevetettük a földet ,s
szántottuk addig amíg lefogyattuk.”

358

Mikor a közborozdán indúl el az eke ,s mikor kiér a föld végére ,a gazda kidőjti
és ismét felállítja,úgy,hogy az előbb szántott borozda mellett megy visszafelé , így a
két borozda egymásra esik a közepin feldúdorodik, ez a esszevetés.
Mikor pedig a gazda a föld egyik oldalán, végigszánt az ekével és a másik
oldalán tér vissza,s ez így ismétlődik ,végül a darab közepén marad egy csupasz nyílás
,annak kétfelévettetés a neve..Az a kevés ,akinek nagyobb földje volt több darabban
szántotta. Itt füves borozda nem volt,a közön maradt mélyedéseket közborozdának
nevezték.
-„úgy négy ujjason ugaroltak ,ami 8 cm. Vetőszántáskor 2-3 ujjal mélyebben
(12-15 cm) úgy lett a jó magház.”
-„ha vizes volt a föld,nem szántották meg ,de ha mégis akkor szappanyos lett.Ha
az eke elborította,nem törött el,mert vizes volt,s nem lehnetett elboronálni,kellett kicsit
szikkaggyon ,s akkor galyason maradt, kapával vagy fejsze fokával kellett
esszetörni.Ha nem tudtuk akkor töntörgöt vittünk,s úgyes összetörtük”.
- itt több rozsot vetettek mint búzát .mert az öregek szerint”mert a rozskenyér
tartósabb volt mint a búzakenyér,nem váltott olyan hamar ízt”
-Az itteni fejlett gazdálkodás mutatja,hogy „a rozsnak két fajtáját ismerték ,a
régebbi cigánrozs néven volt ismeretes.Ez kétsoros ,laposfejű és aprószemű
volt,erősen be volt húzodva az ingibe,a tokjába….. a másik fajta négysoros volt és
bőtermő.
-Az öregek elmondása szerint “A háború végén a nagynémet katonák hattak ott
Anrdásfalván kb.egy petrájnét kb. 20-25 kg -rozsot .Ezt Matyi Mátyás megvette mert
igen szépnek,teli szemünek találta .Elvette s éréskor csodálkoztak ,hogy négy sora
van,s a szemek úgy kiültek a sorokba ,mind a hosszú gyöngyszemek.Ebből
szaporították el a faluban.A négysoros rozs aratásánál kellett vigyázzanak ,hogy még
tejérésben legyen learatva ,mert különben” kifolyt a szeme”.Ezt a fajta rozsot sollóval
aratták ,óvatosan kellett vele bánni.Később
kaszával is “harabkálták”,de
cask.Hajnalban amikor harmatos volt.
-…itt három fajta zabot ismertek:a –gazdást- (hosszukás szemű ),az –arangyat(goldháfter ,amely aranyszínt mutatott és teltszemű volt, hasonló az árpához)és a –
macskafarkut-(ez hosszan felhúzott és a vége,a kalásza egy oldalra csüngött le)
-A századfordulón leginkább még csak a gazdást termesztették.Silányabb
talajon is szépen díszlett és jól fizetett.A szalmája pedig vékony és puha ,jó volt
takarmánynak.Az arangy és a macskafarok zabot csak később a világháború után
ismerték meg.Ezeknek dúrvább ,vastagabb volt a szalmájuk ,szemre bővebb termők
voltak.
L.Halász Péter
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-Andrásfalva lakosságának nagy része nem tudott abba belenyugodni, hogy
Moldvába járjon el dolgozni. Így több-kevesebb földjéből próbált gazdaságosan
éldegélni, és próbálta családját abból eltartani. Olyan növényeket termesztettek,
melyek a család ellátását biztosították, a felesleg eladása pedig pénzt hozott a házhoz.
A rózsapityóka (burgonya) Szent Péterkor keresett áru volt a radóci piacon. Sok pénzt
hozott az igyekvő asszonyok zsebébe.
A korán kiültetett pityókát már június derekán piacra vitték, s ott kupacskával (1
literes faedény) mérték a vevőknek.
A rózsapityóka termesztése mellett igen nagy jelentősége volt a hagyma
termesztésének. Minden háznál 20-30 ágyás hagymát ültettek, ami 100-150
négyszögölet tesz ki. Már kora tavasszal elvetették a hagymamagot, és mikor a palánta
kifejlődött, a megszántott földet újra átdolgozva ágyásokat vágtak (formáltak). Ebbe a
jól előkészített talajba ültették be a jó gyökeres hagymapalántát. Szakszerű kezelés, a
többszöri gyomlálás és kapálás mellett igen szépen tudott a hagyma fejlődni, nőni.
Ősszel kiszedés után szép formás koszorúkba fonták és úgy vitték a radóci piacra.
Sokan nem sajnálták a fáradságot, s hogy még jobb árat kapjanak érte, a Havasokba
vitték. Ott a román falvakban és városokban jó pénzen eladták. A faluba jött
hagymakereskedők is jól megfizették az ízlésesen felfont hagymakoszorúkat.
Moldovát is beszekerezték a hagymával. Ott kukoricáért és egyéb terményekért
cserélték el. Annyi kukoricát hoztak, ami egész évi szükségletüket fedezte. Még a
capuj (vastag szárú) hagymát is eladták a piacon vagy a román falvakban.
A nagykereskedelemnek pedig a pálinkafőzéshez igen sok pálinkapityókát
termeltek, amiért jó árat kaptak. Erre a célra Andrásfalva és Hadikfalva között egy
modern pálinkafőzde épült.
Más mezőgazdasági növények termesztésében és gépesítésében is korszerűen
haladtak. Az őszi és tavaszi búza, rozs, árpa, zab, krumpli, kukorica stb. mind jól
megtermett. A saját szükségletük kielégítése mellett sok terményből eladásra is jutott.
A kukoricát leginkább saját étkezésükre, a zabot pedig jó erőben levő lovaik számára
termesztették. Sokszor elmondogatták, főleg a tyiriások (fuvarosok), ha nem kap zabot
a ló, úgy a hegy aljában már hiába adnak neki.
Régen a kukoricát kézzel bolondjába vetették. A kukorica között még
köztesként faszujkát, répát, és halándort (magkender) termeltek. A köztesek miatt elég
nehéz volt a kapálása és egyelése. Második kapálásnál pedig feltöltötték. Később
rájöttek arra, hogy igen nehéz. Így a kukorica és krumpli vetésénél saját készítette
sorhúzót készítettek 3-4 kapával, amit két lóval húzattak. Ezt az eszközt, amely
sekélyebb, vagy mélyebb sorokat húzott markernek nevezték.
A markert taligára szerelve használták. A kapáló ekével is megismerkedtek. A
fagerendelyű ekéket pedig felváltották a vasekék. Tért hódítottak a korszerű
mezőgazdasági eszközök, és vetőgépek is kerültek a faluba.
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Az aratást kézi kaszával végezték. Az újvetett heréről a rozsot az asszonyok
sollóval (sarló) aratták le. A learatott gabonát kévekötés után papokba rakták. Hét
kévét talpra állítva és egyet a tetejére kalapként rakva készítették a papot. Négy pap,
harminckét kéve volt egy kalangya (két kereszt). A kalangyák számából még cséplés
előtt megállapították a termény megközelítő mennyiségét. Terményeik eladásánál a
korec (1 q), vagy a petráj (25 kg) mértékegységben számoltak. A zabszalma, here-,
lucerna- és fűszéna eladásánál mért bugjáról beszéltek. A mért bugja magassága 3 öl,
szélessége 3,5 öl – jól megtaposva.
Az aratás és összehordás után régente még a gabonát lótaposással csépelték.
Faszitán és szórólapáttal tisztították. A kalászt, s még ami benne maradt, átvizsgálták
és kézzel kidörzsölték.
Hárman-négyen összeállva döngölték, ütötték a nagy csűrök padlóján a drága
aranykalászt. A későbbi időben már géppel csépeltek. A cséplés befejeztével móriskán
(szelelő) kitisztították, majd részüket megkapva továbbmentek, másik háznál
megkezdeni a munkát. A búza lisztjéből asszonyaink a jól megépített kuttorokban
(kemence) jó ízű kenyeret és finom kalácsot sütöttek. 1910-től már cséplőgépje volt a
falunak, amelyet a faluban működő hitelbank vásárolt.
A cséplőgép mellett a kézi cséplést is folytatták.
Később a cséplőgépet a banktól megvették Buta (Feri) Anti, Dávid (Totyozsi
Anti) János és Eizehauer Jóska, akik mint társak tovább működtették azt. Zsók
(Gyurka) Anti Amerikába ment, ott más munka közben megtanulta a cséplőgép és a
traktor kezelését, majd hazajött és itthon megtakarított pénzén ő is cséplőgépet
vásárolt. Társaknak maga mellé vette Sebestyén (Geci) Vilmost, Kásler (Szepi)
Gyurkát és Fábián (Lukács) Antit. Most már két cséplőgép dolgozott a faluban.
Sebestyén Vilmos Hátszegre költözött, így helyébe Mátyás Mátyás (Matyicska) került
társnak. Nem sokára még egy cséplőgépet vett, és öccsével Zsók Jóskával társult.
Matyicska később kikapcsolódott az üzletből, és vejével Sebestyén (Ferkó Antal)
Lázárral egy újabb cséplőgépet vásárolt. Ugyanakkor Ömböli (Miska) Sándor, Fábián
(Luka) Marci és Róbert összetársulva még egy cséplőgépet vettek. Így nemcsak
Andrásfalva, hanem a közelben lévő román és német falvak lakói is könnyen
hozzájutottak a géppel való csépléshez.
Meg kell mondjam azt is, hogy munkásokat a gépekhez nem szerződtettek,
hanem a szomszédok barátok, ismerősök vagy komák összejőve, kalákában
kisegítették egymást.
A cséplőgépet minden csépeltető gazdának behúzatták az udvarába, vagy
csűrjébe, mert leginkább csűrökbe és ráklákba rakták be az összehordott gabonát,
mindenki vigyázott a legkisebb szemre is.
A cséplés befejezésekor egy háznál sem maradt el a nagy asztalterítés, a segítők
megvendégelése. A finom ételek és rétesek, jó sör és pálinka mellett elbeszélgettek.
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Utána ki hazament, ki pedig tovább a másik szomszédjának segíteni vagy
visszasegíteni.
1941-ben 5 cséplőgép maradt Andrásfalván. Ezekből kettő Galinestiben (román
falu) csépelt és ott maradt.
A haladás és közellátás terén Andrásfalva is előrelendült. 1934-ben megalakult
„CONCORDIA” EGYETÉRTÉS szövetkezet. A falu gazdái tagként léptek be a
szövetkezetbe, amely Bognóczky Géza református lelkész, és Fazekas Ede főtanító
irányítása mellett szépen működött. A szövetkezet boltvezetői rövid ideig Elekes Pál
istensegítsi, majd Kelemen (Csucsuk) István andrásfalvi lakosok voltak. Ügyes
kiárusításukkal gyarapították a szövetkezet vagyonát. A jól működő szövetkezet a
lakosság nagy részét el tudta látni a szükséges árucikkekkel. A szövetkezet működése
mellett Kálmán, Ábronka, Mikhel és Zálmán zsidó boltosok is szépen megéltek.
L. A növénytermesztés
Ístensegíts Suceava megye –Tibeni-Itt
született 1878. május
16-án László
"Pali"
Istensegíts falut 1776-ban
csíki
székelyek
alapították,
veszedelem után menekültek Moldvába.

János néprajzkutató.
akik
a madéfalvi

A lakosság Fogadjisten településsel együtt Mártonffi Mór kezdeményezésére
érkezett Somoskáról temploma irataival együtt.
Az első 80 család odaérkezésük után a Kopasz hegy lábánál telepedett le, de a
tavaszi hóolvadások, árvizek miatt hamarosan néhány km-rel arrébb kellett költözniük.
L.Wikipedia
Fogadjisten1776- Suceava megye –IacobestiA települést a Madéfalvai vérengzések után Székelyföldről elmenekült,Somoska
faluból érkezett Bukovinai székelyek Mártonffi Mór plébános vezetésével alapították
1776-ban.
Az itteni síkságra először 20 család telepedett le, és ők alapították a falut és
nevezték el Fogadjistennek.
1941-ben a falu magyar lakosságát, egy-két család kivételével kitelepítették;
először a Bácskába, a mai Velebitre, ahol ugyancsak Fogadjisten néven alapították
meg
falujukat,
azonban 1945-ben
innen
is
menekülniük
kellett,
később Magyarországon, zömmel Vaskúton telepedtek le végleg.
L.Wikipedia
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-állataiknak száma a XX. század elején:ló 21 drb,szarvasmarha 150 drb, juh 47
drb,sertés 111 drb,méhcsalád 49 drb.itt a lovakat leginkább továbbtenyésztésre és a
katonaság részére tartották
L.Bukovinai
Hadikfalva Suceava megye -Dornesti –
-Itt született 1940. június 24-én Tamás Menyhért író, költő, műfordító.
-Hadikfalva magyar telepesközség, melyet 1764-ben Ezemberg császári
tábornok alapított a székely határőrvidék szervezésekor Moldvábamenekültekből. A
faluba megalapításakor 40 család érkezett, akik falujukatHadik András grófról, a
magyarság pártfogójáról nevezték el Hadikfalvának, akiII. Józseftől letelepedési
mentességet szerzett a falunak.
L.Wikipedia
-állatlétszáma a XX. század elején: ló 436 drb.,szarvasmarha 961drb.juh ,827
drb.,sertés 1155 drb,méhcsalád 1117 drb. itt leginkább fuvarozásra használták a
lovakat.
L. Bukovinai

Hadikfalvi székely család 1940-ben.
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Józseffalva Suceava megye- Vorniceni miciJózseffalvát 1785-ben a madéfalvi vérengzés után Székelyföldről, Csík székből
elmenekült 60 család alapította.
Józseffalvának 1824-ben 395, 1877-ben 1200 lakost számoltak itt össze. 1930ban 1163 lakosából 543 magyar anyanyelvű és 573 római katolikus volt.
Magyar
lakosságának
nagy
részét
1941-ben
a
Vajdaságba,
Csantavérkülterületére telepítették át, ahol önálló települést alapítottak
Bácsjózseffalvanéven. majd 1944 nyarán innen is menekülniük kellett, a
Dunántúlraköltöztették őket a kitelepített németek helyére.
L.Wikipedia
-A méh a moldvai csángóknál méhbogár, méhféreg, mézbogár, rajbogár néven
ismerik. Az anyaméhet királykának,királynénak, vezérnek is mondják. Erdélyben és
Moldvában helyenként a here trintor, menár néven ismert.
-A moldvai csángók ma is azt tartják, „jó a méz minden urusságnak, mert
mindenféle virágocskából van”
L.MNL.II
Józseffalva.

Suceava megye

Az E.M.G.E.legtávolabbi gazdakörének elnöke 1940-ben Fazekas András ,
segítője Dr. Németh Kálmán józseffalvi plébános. Ekkor 100.000 lej értékben
gépeket kapnak ajándékba az E.M.G.E.-től (ekét,vetőgépet, stb).Még kaptak 3800
drb.feltehetően gyümölcsfát, s az E.M.G.E. mérnökei istállót építettek.
L.Erdélyi gazda 1940 május 1
Józseffalvát 1785-ben a madéfalvi vérengzés után Székelyföldről, Csík székből
elmenekült 60 család alapította.
Magyar lakosságának nagy részét 1941-ben a Vajdaságba, Csantavér
külterületére telepítették át, ahol önálló települést alapítottak Bácsjózseffalva néven.
majd 1944nyarán innen is menekülniük kellett, a Dunántúlra költöztették őket a
kitelepített németek helyére.
L.Wikipedia
A magyarok. Polek Jánostól, fordította Katona Lajos
A bukovinai magyarok (vagy a mint magukat nevezik: székelyek) nagyrészt
Erdélyből származnak. De nem egyenesen innen vándoroltak be, hanem előbb az AlDuna-menti fejedelemségekben tartózkodtak, a hová részint a II. Rákóczi Ferencz
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fölkelésének elfojtása után, részint pedig a székely határőrvidék szervezése idején
menekűltek. Teljes kegyelem biztosíttatván számukra, 1776/77 telén száz család
költözött Moldvából Bukovinába, hol Tzibeny és Jakobestie falvakban telepedett meg,
melyeknek Istengesíts és Fogadjisten magyar neveket adtak. 1784-ben II. József
császár rendeletére a Moldva- és Oláhországban tartózkodó többi magyar menekűltet
is kinyomozták és egy részüket katonai fedezet alatt Bukovinába kisérték. Ezek
építették 1785-ben és 1786-ban András-, Hadik- és Józseffalvát.
1880 végén a bukovinai magyarok összes száma 9.887 volt. Kevéssel utóbb
azonban e szám tetemesen megapadt. Magyarországról kapott biztatásra ugyanis 1883ban ezernél több család (Istensegítsről 353, Andrásfalváról 336 Hadikfalváról 262)
vándorolt be az Al-Duna mellékére. Pár év múlva ugyan sokan megint visszaköltöztek
Bukovinába, de azért ott 1890 deczember 31-én mégis csak 8.139, tehát 1.748-czal,
vagyis 17.68 százaléknyival kevesebb volt a számuk, mint 1880-ban.
A bukovinai magyarok földmívelők és baromtenyésztők. E mellett a
kertgazdaságra is nagy gondot fordítanak. Czernowitz, Radautz, Szereth és Suczawa
lakosságát őszszel jórészt ők látják el a télre való burgonyával, hagymával és
kelkáposztával. Viselet és életmód tekintetében alig különböznek az anyaországban élő
testvéreiktől. Élelmüket illetőleg megjegyzendő, hogy télen napjában csak kétszer,
még pedig délelőtt 9 és 10 óra közt és délután 3–4 óra tájban esznek, de legalább
egyszer napjában húst gulyás vagy húsleves alakjában, a melyet kelkáposztával, babbal
vagy burgonyával főznek. Nyáron e kettőhöz még harmadik, rendesen levesből álló
étkezés járúl.
L.Osztrák- magyar

Bukovinai székely gazdaköri tagok Andrástelkén 1942.

Pusztina külterületi határnevei
Ajfődek (Alj földek): A falu Aj nevű része mellett lévő szántóföldek.
Ajfődeken, Ajfődekre.
Ambrusok: A pusztinai hegyen lévő terület a Dávid hegyen túl. Gyümölcsös és
szőlő. „Ott van az Ambrusok, ahol most Timár Estány lakik. Én tettem oda a ze'ső
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szőlőt. Azelőtt es vót párnak, amejiknek szőlője vót, de az ijen nóbil szőlő vót, az a jó
szőlő. Közben béjött vót a nilokszéra vagy vinikszéra, amejik a szőlőt megártotta, s
akkor azok a szőlők kivesztek. Bé kellett hojzanak más fajtákat, asztán keszték
szaporítani, de addig szőlő nem vót senkinek, a szőlőtermesztés ittegyen keves vót. A
linokszéra kiölte mind aszt a régi szőlőt. S asztán keszték termelni a nohát, a terejászt,
azok ijen öntözetlen (nem kell permetezni) szőlők.” Ambrusoknál, Ambrusokba.
Anrás kereturája (András karaturája): (cărătură=szállítás, fuvarozás, rom.) Itt
„birtok” értelemben használják. „A Keretúra azt jelentette, hogy ety darab hejség,
mongyuk három-négy hektár fődön, ő ottan uralkodott, s ottan tartotta a marhákat,
johókat, nemtom mit, s aszt monták a románba karatura, s mi es úgy montuk. Akkor
vót András keretúrája, vót Ili keretúrája, a másik a Rózsa keretúrája, meginmás a Zerős
keretúrája. Annak vót ijen keretúrája, akinek több főggye vót eggyütt.” Anrás
kereturájánál, Anrás kereturájához.
Bálinkúttya (Bálint kútja): Kiépített forrás a Mezőben a Jórészeknél.
Bálinkúttyánál, Bálinkúttyához.
Bálingödre (Bálint gödre): A Tyúkszer és a Nyomás között, a Pártyét délkeleti
részén. „Ety kicsi vőgyecske, s valamejik Bálinnak ott főggye lehetett. Ott lehetett
kimenni a tehenekvel a Vágásba. ……………..Bokros, fás rész, etetőhely, de az
oldalban vannak szőlők és szántóföldek is. Bálingödriben, Bálingödribe.
Becekúttya (Bece kútja): Cementből kerített forrás a Bece pataknál. „Betonköpű
van belétéve. Oda jártunk itatni a Littyekből.” Becekúttyánál, Becekúttyához.
Bece patakja: Lásd még Vőgypataka. A falutól délkeletre, a Vőgyben folyik. Ezt
duzzasztották föl az 1970-es években halastónak. „Bece nevű családnak vótak ott
főggyei, azokról neveszték. Ez táplálja a halastót.” Bece patakjánál, Bece patakjához.
Bece tellája: (Târlă=enyhely, esztena, rom.) A Bece patakjánál. A tella szállás,
tanyaféle építmény, és a körülötte lévő föld. A „tella” egy kicsit életformát is jelentett,
a módosság jele volt: tellája van. Nyáron általában kint lakott az egész család, de ha
csecsemő volt a háznál, azzal nem költöztek ki. Hanem a nagyobb gyermekek s a
család férfitagjai ott laktak az állatokkal, onnan hordták be a tejet, túrót, vajat. A tella
nem volt messze a falutól, inkább aféle maradványa lehet a csíki, gyimesi havasi
gazdálkodásnak. Célszerűsége annyi, hogy a falubeli kisebb istállókban a módosabb
gazdák nem tudtak annyi állatot tartani, másrészt pedig ott kéznél volt a takarmány,
nem kellett hazaszállítani. „A zállatok kinnmarattak télen es, édesapám mesézte, hogy
a farkasokkal küzdöttek örökké. Régebben sok tella vót. Métt es vót a tella? Azétt,
hogy a marhákat ne hojzák bé ebbe a sárfészekbe. Met akkor a falu nem vót
kiporondozva, mint ma, de akkor annyit mentél a sárba a faluközt ne, s a marhák még
vákták fel. S hogy a marhákat ne hojzák ide bé, azétt kellett a tella. Métt horgya bé ide
a marhák kosztyát, s asztán horgya ki a trágyát vissza a darabra. Akkor ugye csinyát
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tellát, s ott vótak az állatok télbe es, s az éfijú emberecske ott lakott véllik. Ott vót
állása, pajtája, vót ojan odáj, amibe ágy vót, füttő vót. Nyáron ment ki a zegész család
a zasszonyokval, még a csürkéket es kivitték. Inkább azoknak vót tellájuk, akiknek egy
rakásban több főggyük vót. Akinek sok darabban vót a főggye, annak nem vót semmi
érdeke, hogy ety darabocskára kiszájjon. De amikor kiszálott egy naty területre ugye,
akkor ottan trágyázta a johukval az övét, a marhákval trágyázta az övét, mejik trágya
télbe gyűlt tavasszal csak terítette el, ott vót a zegész, mikor a gabonát gyütötte bé ott
vót
a
tella.
Idehaza
csak
egyféle
szálás
vót.
Régebben sok embernek vót tellája, de én csak a Jancsi telláját értem itt a Vőgybe, a
Bullák telláját értem, s értem a Mátyásjánoskáét, az innet van a Bullákén. Errefelé már
kevesebb lett a tella, a kollektív átalakulás óta alig van.” Bece tellájánál, Bece
tellájához.
Becék heje: A Vőgy alsó része, ahol a patak kiért a mezőre. Szántóföld. Becék
hejénél, Becék hejére.
Becékkúttya (Becék kútja): Lásd még Becekúttya. Kiépített kút a Becék
patakánál. Becékkúttyánál, Becékkúttyához.
Bojérmósija: (moşie=birtok, jószág, rom.) A pusztinai határ Eszkorcén
(Scorţeni) felé eső része, amely 1945 előtt a bojáré volt. Átnyúlt az eszkorcéni határba
is, ott lakott a bojár. „A földosztáskor (1945) a zeszkorcénijak erősebbek vótak s fel
akartak jönni a bojérnak a mósiján. Fel a határig, ami fel volt osztval hatvannégytül,
sakkor mü nem volt mit ojszunk. Azok maguknak akarták, de a bojérnak a mósija ne
hogy vót: innettől fel a patakig a pusztinaiak mósija volt, de mincsak azé a bojéré, s
innettől le vót a zeszkorcéniaké. De ők eszt nemmég akarták számítani s fel akartak
jönni a Littyek patakáig. Akkor kaptuk a hírt... negyvenöt tavaszán, hogy az oláok
száncsák a Fehérlábakat, a zoláok szántanak a Littyekbe, szóval a zoláok feltörtek ide
a mink részünkre. Akkor a pusztinaiak vettek... ki kapát, ki villát, ki fészit, s le! Mikor
a zoláok látták, hogy annyin menyünk, a primár megállt. Met az es künn vót, az hoszta
fel őket oda. Az megált, de a többijek elfuttak, s othatták a loakat, a zekéket. S mikor a
primár látta, hogy lódigálni fognak a fészikvel, s a villákval, meg kellett futamoggyék.
Asztán a pusztinaiak magik között kiosztották a bojér mósijának eszt a darabját, és
senki idegen nem épült be ide.” Bojérmósijánál, Bojérmósijához.
Bonyha, Bonyhás: A legjobb talajú részek közé tartozik a Mezőben. „Egy zsidó
bérelte 1945-ig a bojértól. A Bonyhában minden megtermett, me ott sokcor kiöntött a
patak, amejik jött le a Vőgyön.” Bonyhában, Bonyhásban; Bonyhába, Bonyhásba.
Bonyha híggya (Bonyha hídja): „A Vőgypatakán ment keresztül a Bonyhába.
Azt a hejet es úgy monták a híd körül, egy Tatár nevű bojéré vót.” Bonyha híggyánál,
Bonyha híggyához.
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Burlák keraturája vagy kereturája: A Fábiján nevű hegyes, kaszáló részen lévő
legelőhely, amihez egy tanya is tartozott. Burlák keraturájánál, Burlák keraturájához.
Burlák tellája: „Burláknak kéccáz johuja vót, s a faluban es vót háza, de ő
inkább a tellán lakott, s ott es vót egy kis kalibája. De az ojan kaliba vót, hogy mikor
egy éjjen a tolvajok reamentek, hát nem tuttak bémenni. Mikor a tolvajok reamentek,
nem tuttak bérontani, pedig tutták hogy a zöregnek sok volt az aranya. Verték a zajtót,
hogy csapja bé őket, de nem csapta bé. Lőtt lenne hejzájuk, de akkor ojan lőszer vót,
hogy ha lőttél, akkor még baj vót amíg megtőtötted. S nem akart lőni, amíg ismerte,
hogy nem marad arra. S úgy bé vót kulcsolódva, hogy ő fe'ment a híjba. S azok ott aszt
számították, hogy könnyebb lesz bérontani a fedelen. S elindultak, hogy roncsanak bé.
Mikor ő fe'ment a híjba, azok es ott kapaszkottak, hogy roncsanak bé, s akkor hézik
lőtt. Amikor hézik lőtt, akkor azok leszökdöstek, megfoktak egy-egy báránt s futtak el.
Hárman vótak, meg es tutta, hogy kik, eszkorcénijak. Pedig a zöreg otthon tartotta a
zaranyat a hammas putinyában, de aszt nem tutta senki. Ugy monták Burlák tellája, s
ma es ugy mongyák aszt a hejet.” Burlák tellájánál, Burlák tellájához.
Cárinka: Szántó és legelő Pusztina és Kömpény között, korábban kertek is
voltak itt. „Kömpény felé vót a Cárinka, legelő vót inkább, de azétt szántó es vót.
Etyféle ódali rész, ami béjut egészen a Tázló fojásáig. …………Cárinkában,
Cárinkába.
Csángóanti tellája: „Csángó Anti nagyobb gazda vót, ott ült a tellája a Vőgy
jobbfelőli ódalába. Ő télbe nem ült kinn, csak nyárba. Ma má nincs tella, csak a szántó,
s egy nagy darab szőlő.” Csángóanti tellájánál, Csángóanti tellájához.
Csángójózsié:
Csángójózsiéhoz.

Szántóföld

a

Fehérlábak

mellett.

Csángójózsiénál,

Csángójózsi tellája: „A Vőgy jobbódalában, a Csángóanti tellája mellett.” 1962ben bontották le, most a Csángó család szőlője van ott. Csángójózsi tellájánál,
Csángójózsi tellájához.
Cserejózsi kúttya (Csere Józsi kútja): „Cserejózsi kúttyát mektalálhatod ott, ha
kimégy Szőcsgyörjánoséktól háromszáz méterre dérre. Amejik út ment le a Mező
közepin, az ott vót. Komponás (gémes) kút vót. Most aszongyuk annak a hejnek:
Nagymart. Eszt a Tázló annyira mosta keletre a fődeket, hogy a kutat es kimosta.
Úgyhogy ma csak a neve maratt meg, akik tuggyák a régijek, de a kútnak a heje ki van
mosva. Ők es elholtak, ma nincsen Csere a faluban.” Cserejózsi kúttyánál, Cserejózsi
kúttyához.
Cserés: Körülbelül egy hektáros tölgyerdő. „A Cserés az egyes gazdáké vót.”
Cserésben, Cserésbe.
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Csorgó: Forrás a Völgyben és a körülötte lévő legeltető hely és szántó neve.
Innen ered a Csorgó patak. Csorgóban, Csorgóba.
Csorgó pataka: A Csorgóból ered és a Hegyfarka mögött belefolyik a Tázlóba.
Csorgópatakánál, Csorgópatakához.
Csutakos vagy Csotakos: Irtásterületen lévő legelő. „Mi a csutak? Amikor a fát
elvágják, s megmaradott a csutakja. S ez ott az Izláznál nemrég lett elvágva, s akkor
aszmontuk rá, hogy Csutakos. Mejen ki a Csutakosba. Viszi a marhákat a
Csutakosba.” „A ze'ső verekedés után igértek a zembereknek egy rend fődet. Mikor a
bojérnek mekhattuk százkilenc hiktárt, de az csak papíroson vót úgy, a zemberek nem
es tutták. Asztán háborogni kesztek, hogy nekik es kellene legelőhej. S akkor a bojér
adott tizenhét hektárt a Csutakosban, részben önként, részben pedig erővel vettük el.”
Csutakosban, Csutakosba.
Danijózsi tellája: Egy nagyobb gazda szántóterülete volt a Hegy farkán. „Ahol a
Becepatakja fojik, de nem a Littyek felé, hanem a falu felé, ott vót a danijózsi tellája.
Nagyon jó főd vót. Itt vót a gyümölcsösünk, ezelőtt négy-öt évvel (1970-es évek
második fele) vették el az ittlévő főggyeinket. Vót gyümölcsösünk, nagy szőlősünk, jó
fődek vótak ott. Mü es béáltunk a kollektívbe, de a szülejim ezeket a gyümölcsösöket
mektartották. De most errefelé mindenkitől e'vették ott a fődeket. Hosztak ijen nagy
gépeket, amik e'nyomják a fődet, s aszt akarták, hogy mind ijen szántófődet csinájanak
belőle. De az meredek hej vót. Nekünk úgy vót, hogy a tetejin gyömőcsös vót, s az
ódalas hejen szőlő. Nagyon jól megvolt gondozva, s még a laposabb hejen vót ijen
trifoj, töröbúza, meg pityóka ültetve. S ezek a zegészet összevissza nyomták
gyümőcsöstül, mindenestül, hogy csinájanak ijen szántófődet. De nem sikerült, met a
fődet mind fe'bojgatták, s kellene várni legalább nyóc-tíz évet, hogy az a főd
redzsenerálóggyon. Ez a sárga főd fölül került, azon aszt nem terem meg semmi. Ez a
perzsoji primárnak (elöljáró, bíró) vót a zötlete, egy fejérnépé. Azóta már leváltották,
de a baj megvan, met ott semmi sem terem, még a fű sem.” Danijózsi tellájánál,
Danijózsi tellájához.
Dávid hegye: Lásd még Falu hegye. A Pusztinai hegy falu felőli része, „onnét
szoktak rikojtani. Alatta laktak a Dávidok. De mos má ott Dávidot nem kapunk, met
ők es kihaltak.” Dávid hegyin, Dávid hegyire.
Degettkutak: „Szondák a Zaglaicánál, a zerdő szélin. Ott sok a degett s ottan
felfoktak sok szondát. Vót a régi üdőbe, mikor ásták hejlécvel vagy lapátval, s kaptak
degettet. De most már ezek lefúrtak s most ety szonda magától es sok degettet kiad.”
Degettkutaknál, Degettkutakhoz.
Elekjánoskagyörgy tellája: A Vőgyfejben szántó-legelő. Elekjánoskagyörgy
tellájánál, Elekjánoskagyörgy tellájához.
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Eszbonka: Lásd még Szarbonka. Tisztás az erdőben. „A Pusztinaji erdőben vót
egy hegytető, sott vót ety kantin (erdészház). Régen-régen édesapám mesézte, én es
értem valamit, de kevest. S az erdőpásztor kantinja melletti hejet neveszték
Eszbonkának. Eszbonka mit jelentett máskülönben? Van egyféle madár, mejik a
zerdőn szól, s aszonták az eszbonkai madár, vaj nem tommi. S akkor a Pusztinai tetőn
mektalálható a Zeszbonka.” Eszbonkán, Eszbonkára.
Eszkit: Legelő. Lásd még Iszkit. „Jártunk oda a tehenekvel. Ott vótak ilyen régi
épületek, de azóta lehet lebontották. Oda szoktunk vót béhúzódni a zesőtől. Az es ojan
legelőhej vót, de ott már kezdődött Kömpény falu, és szondák vótak ott már annak
idején es. A zerdő már régen ki van vágva, s ijen etetőhej.” Eszkitben, Eszkitbe.
Esztenka, Esztenkás: Köves, bokros hely, legelő (stâncă=szikla, rom.).
Esztenkánál, Esztenkásnál; Esztenkához, Esztenkáshoz.
Falu erdeje: „Az a nagy erdő, mejik Lécped felé esik, s keresztül kellett menni
rétta, ha a Pojánára mentek. Mindenki horta onnat a fát, amennyire szüksége vót, majd
mikor béjött ez a kollektiv, akkor meglett tiltva minden.” Falu erdejében, Falu
erdejébe.
Falu hegye: Lásd még Dávid hegye. Szántóföld, s szőlő is van benne. „Most es
onnat kijabálnak bé a faluba, ha nemtomén elveszett valakinek a tehene, vagy eladó
hús van. Onnat rikojtyák, s az majnem a zegész faluban hallaccik, met viszhangzik. Az
a marton van, s jól hallaccik a falunak a másik felire, ahol az Izláz van, s a Külső
szerre.” Falu hegyén, Falu hegyére.
Falu patakja: „A Párkétból jő, végigfojik a falun s belémegy a Tázlóba.” Falu
patakjánál, Falu patakjához.
Fábiján (Fábián): Egy nagy völgy, szőlő és szántó van benne. Valamikor egy
Fábián nevű birtokosé volt. Két része van, Kicsifábiján és Nagyfábiján. Erdő vette
körül. „Ha a Pusztinai hegyen mejünk túl egy kicsit keletre és észak felé, akkor ott
megtaláljuk Fábijánt. Ott van egy gödör, a Vőgyfejtől északra. Vót egy Kicsifábiján,
ha fejjebb mentünk, met közbe vót egy kicsi martocska es, ott vót a Nagyfábiján.
Lehetett a faluban ijen család, s mincsak a név átszálott.” „Vót nekünk itt egy rétünk,
amit Fábijánnak montunk. Pedig a faluban nincs Fábiján nevezetű. Ez jó földű hej vót,
de mincsak szénafűként élték. Úgy vót adva a zállamtól. Az erdők között vótak kisebnagyob kaszálók. Ott vót a Fábijánba a Rózsa kereturája, vót túl a Burlák kereturája,
vót innet a Mátyásjánoska kereturája, de közben erdő es vót. A zerdőt nem vákták ki,
hanem a zerdő alá csinálták a tellákat. Majd mindenkinek vót tellája, csak azok nem
csinátak tellát, akiknek aszt monták, hogy klekások (clăcaş=robotos, úrbéres, rom.),
akiknek nem vót marhájik. A Fábijánba vót a népnek erdeje. Mátyásjánoskának,
Elekjánoska Győrnek, mijen erdeje vót! Becejánosgyőrnek, Szőcspéterkének,
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Szőcsjánoséknak mijen erdejik vót! Egy egy embernek nem vót sok, sok vót akinek
húsz rúggya vót.” ………….„ Fábijánba, Fábijánban; Fábijánba.
Feér lábak (Fehérlábak): Gyöngébb minőségű szántóföld. „Világosabb színű főd
van ott, mint a Feketelábakban, ezétt monták, hogy Feérlábak.” „Még itt a
Feérlábakban a Lótok mellett nem e'vettünk a bojértól 25 hiktárt, de etysem álott belé.
Szántófőd vót, s kellett lenne mennyen mindenki, akinek igaza vót, aki e'vót a
verekedésben, met azoknak a nevin vettük el. S akkor azokból nem kapódott,
megvótak elégedve, aszonták, ha e'vettük a Pojánát legelőnek, akkor maraggyunk
azon, s ez maraggyon vissza a bojérnak. S ez vissza es maradott vót neki negyvenötig.
Negyvennégy után a Feérlábakat e'vették a bojértól, s el a Feketelábakat es, asztán
felosztották a népnek. Akinek a Feérlábakban attak fődet, annak attak ötvenhat árt,
attak többet, met szegényebb vót a főd. Én es ott kaptam vót a Feérlábakban.”
Feérlábakba, Feérlábakban.
Fetekelábak (Fekete lábak): Jóminőségű szántó a falutól délkeletre. „Küjjel
vannak a Fetekelábak, belül a Feérlábak. A kűső főd jobbacskán termő vót. A
zosztáskor a Fetekelábakban kapott hejt, annak attak tizennégy rudat, az annyi mint
huszonnyóc ár.” Fetekelábakban, Fetekelábakba.
Fődajja (Föld alja): „A pusztinaji határ alatt levő méjség. Met a pusztinajiak
elatták a főggyük alatt valót. Ötezerkéccáz lejt kaptak hektáronként. Petrólejumot
kerestek ott. Amikor ezerkilenccázharminchétben elatták a Fődajját, körülbelül öccáz
hektár vót a pusztinaji határ.” „Csak meccsapott egy nagy szerencse münket, met itt a
Fődajja el van adva. Harminchétbe elattuk, harmincnyócba megmérték, s immá
következett vóna, hogy vegyék számba. A ziratok megvótak csinálva, s akkor e'jött a
háború, s akkor a kapitalisták idegenyek vótak, elfuttak, e'mentek. A pénszt e'vettük, s
a főd eladatlan maradott. De igazán nem attuk el a fődet, csak a szubszólt, ahogy a
romány mongya, magyarul nem tudom... a zajját. Nem a terméfődet, csak aszt, ami
alatta van, hogy bányásszanak ki petrólt. S olyan kontrákval (contract=szerződés,
rom.), hogy itten ha fejjel rontanak, aszt mekkell fizetni, ha valakinek rájamennek a
főggyére. Ötezerkéccáz lej vót ety hiktár, de csak a zajja. S nem es örökösen, csak
harminc esztendőig. Tehát azóta esént a zenyém lett lenne a Fődajja. S most méges a
színye sem a zenyém.” Fődajjában, Fődajjához.
Fühenyek, Fühenyesek: Homokos, gyöngébb minőségű szántók a Tázló mellett.
„Az a fődosztás, ami vót húszban, az ott a Fühenyekbe vót a Tázló mejjékén.” „A
Fühenyek ojan porondos, gyöngébb hej vót.” Fühenyekben, Fühenyesekben;
Fühenyekbe, Fühenyesekbe.
Fülöpanti kúttya (Fülöp Anti kútja): Kiépített forrás a Vőgyben. Fülöpanti
kúttyánál, Fülöpanti kúttyához.
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Golgota: Régebben így nevezték a Háromkeresztfát. Lásd ott. Golgotánál,
Golgotához.
Grigoréni határ: Grigoreni nevezetű, szomszédos román falu felé eső határrész.
„A Fábijánnál, ahol vót a Rózsa keretúrája. Ez vót a ze'választó Pusztina és Grigorén
között.” Grigoréni határnál, Grigoréni határhoz.
Halastó: A Vőgyben folyó Becepatakát az 1970-es évek végén a helyi kollektív
gazdaság felduzzasztotta, és Halastót létesített. A „Vőgy végén lett a Halastó, ahol
kezdődnek a Feketelábak és a Feérlábak. Errefelé csánták. Átkötötték a Vőgyet, s
megállították a vizeket. A víz meg van állítva, s ott van a Halastó, benne a hal. Met ott
a Vőgyön fölfelé kapódik több kút, amiből jőnek ki a források. S akkor ott azok a
vizek meg vannak állítva. Szárasságos üdőben megvannak egy kicsit apadva, méges a
víz nem apadott ki a tóból.” Halastónál, Halastóhoz.
Háromkereszt, Háromkeresztfa: Lásd még Golgota. A falu északkeleti részén
lévő keresztút három keresztje. Innen tették élőszóval közhírré - rikojtották - a
közérdekű híreket. „Natypénteken mentünk a Háromkereszthez.” „A kösségháza
rendelkezéseit hoszták Eszkorcénből (Scorţeni=román falu a szomszédban, korábban
oda tartozott közigazgatásilag Pusztina) s rikojtották a hegyen olául: hajde ckubani
gyurgyului... moj... Volt a faluban külön ember, aki rikojtott, annak aszmonták:
vatazsér (vătăşier=intéző, ispán, rom.). Oda állt ki a Háromkeresztfához. S ma es, a
perzsoji néptanács üzenetét ott rikojtyák meg. Aki nem hallja, az kérgyi a másikat: mit
rikojtottak te? hallottad-e? Mikor a bojérok idejében jött ez a béhajtó, akkor rikojtották
a hegyen: mennyetek a zadóval Demeter Győrhöz. Akkor a rikojtó román vót,
grigoréni. Asztán itt a faluban e'tanulta a rikojtást Lacipéter János. Asztán ő monta
magyarul: hajjátok-e hééééjjjj, akik úgy akartok elmennyetek búzaaratni, jertek
Demeter Győrni...” Háromkeresztnél, Háromkeresztfánál; Háromkereszthez,
Háromkeresztfához.
Hegy: A Nyomás fölött lévő hegy neve. Rossz minőségű szántók és etetőhelyek.
Hegyen, Hegyre.
Hegyfarka: A Hegy északkelet felé eső része. Szántóföld. „A Hegyfarka leért
egészen a Fetekelábakig. Egy ojan hosszú szántófőd vót, lent termesztettek ott
valamikor, ojan gyenge termésű főd vót, ott mindenkinek attak csak egy prezsinát.”
Hegyfarkán, Hegyfarkára.
Ili kereturája: Egy Ili (Illés) nevű ember birtoka a Vőgyben. Ili kereturájánál, Ili
kereturájához.
Iszkit: Lásd még Eszkit. Iszkitban, Iszkitbe.
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Izláz: (Izlaz=legelő, rom.) A Külsőszer nevű falurészen túl. „Vót ott egy hej a
falu fenekibe, annak aszonták Izláz. Magyarul legelő, románul izláz. Mejek, viszem, ki
a tehent az Izlázra. A zemberek vitték ki a marhákot az őrzőnek, rományul úgy montuk
vakár.” „Az Izláz és a Párkét is legelőhej vót, de egyikbe se engették bé az állatokat
eccerre. Eccer az Izlázon legelődött, mikor már leeték mind a füvet, akkor mentünk a
Parkétba, ott addig nem vót szabad legeltetni. Eszt a falu szájozta. Mikor asztán
kezdett lefogyni annak is a java, mentünk máshova, met a zünőknek tejet kellett
aggyanak. A szüleinket nem érdekelte hova viszem a tehenet legelni, csak este aggya
meg a tíz liter tejet.” „Hatvanhétbe (1967) megvót hagyval, hogy Pusztinának es
aggyanak legelőt, s e'vót fogadva hatvan hiktár, hogy vágjanak le Pusztinának a
zerdőből, s aggynak nekik legelőhejet. Me nekünk csak ez vót itten, nemtom tizenhét
hektárunk. S a negyvenhat után megatták a zigazat, hogy aggyanak nemtom hány
hektárt, ötvenet-e, hatvanat-e, hogy legyen nekünk es legelőnk. Közben ide vót
engedvel, hogy a Magura nevezetű hegyet aggyák ide. Másként nekifogtak, hogy a
zerdőt vágják el ott, s közbe mektévettek. Aszonták: ne vegyük el a Magurát, me fére
van, messze van legelőnek, hanem vegyük el a falu mellett lévő erdőt. S akkor a
zelőljárókat eléhítták, én es ott vótam, mekkérdesztek, jobb lesz-e ott, vaj itt? Hogyne
lenne jobb itten, nem kell a marhát, vaj a tehént áthajtani két kilométerre. S akkor itten
atták ki a legelőt. S akkor negyvenhatba félbehattuk a zerdővágást ott, s mekkesztük
itt, s elváktuk eszt a zerdőt legelőnek. Mikor e'vágtuk, akkor csak kesztek jőni, s
keszték rakni a szondákat. Akkor ébrettünk fel, hogy métt vót ez a szó, hogy onnét
jőjjünk erre. Ott nincs degett, csak itt van, s velünk vágatták ki a zerdőt. S itten kellett
tenni szondákat. Akkor asztán Mári, csapd ki a zünőt, vaj a marhát, de nincs mit
egyék, met a szondák miatt össze van rontva. S akkor még jöttek más reformálások,
átalakulások. Adott a néptanács egy rend engedéjt, hogy csinájanak házakat, kartéjt
(cartier=lakónegyed, rom.), s akkor az Izlázból kiszakítottak egy rend hejet, hogy a
fijatalság épiccsen oda. S akkor marhát nem lehet tartani úgy, ahogy kell. S annak ott a
Fe'ső részen ugy es mongyuk, hogy Izláz ucca. A csutakos alatt.” Izlázon, Izlázra.
Jancsi tellája: „A Jancsi telláját én es értem a Vőgyben, most es megvan a neve.”
Jancsi tellájánál, Jancsi tellájához.
Jerán: A falutól északnyugatra eső Pojána része. Füves, bokros hely, a
hagyomány szerint innen jöttek ki a pusztinaiak a mai helyükre. Lásd még Pojána.
Jeránban, Jeránba.
Jórész, Jórészek: A falutól délnyugatra, jó minőségű szántóföld. Egy részét a II.
világháború után kiosztották házhelynek. „Annak a jó sima hejnek a neve. Hova menc?
A Jórészekbe.” Jórészben, Jórészekben; Jórészbe, Jórészekbe.
Kanton: A Pusztinai erdőben lévő hegyen volt egy erdészház. „Az egy ojan
erdei pásztornak a lakása, amejik őrzi a zerdőt, ojan erdőpásztoré.” Kantonnál,
Kantonhoz.
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Kálváriája: A Háromkeresztfához vezet fel, de a keresztút állomásai nincsenek
jelölve. Lásd még Keresztút. Kálváriájánál, Kálváriájához.
Kenderes: A Temető alatti szántó, egészen a Tázlóig. „Métt montuk
Kenderesnek? Azétt, hogy a népnek mindég vót ott két-három prezsinája, vaj háromnégy ár heje, ahová vették a kendert. Onnéttól felfele aszontuk annak Cárinka.”
Kenderesben, Kenderesbe.
Keresztút: A Kálváriához vezető, jelöletlen keresztút. „Ahogy mejen ki az az út,
de nagyon meredek vót. Édesanyám idejibe... husvét előtt, vaj mikor esőjér
imátkosztak, vaj hogy ájjon el a zeső, vaj ijesmi, akkor kikerültek, imátkosztak, hogy
aggya meg a jóisten, amit kérnek. Vaj husvét előtt énekeltek a ljányok. Máshol es
vótak keresztfák a határban, néha azokhoz es e'mentek, de inkább ide jártak.”
Keresztútnál, Keresztúthoz.
Kéncsesgödrök: A jórészekben van a Tázló mellett. Valamikor ott kincset
kerestek. „Mejek le a Kéncsesgödrökbe.” Kéncsesgödrökben, Kéncsesgödrökbe.
Kicsicserés: „A bojér erdeje vót. Negyvenötbe kivákták a zemberek, ki hogy
érte. Előbcör mekkeszték éjjen, asztán vákták nappal es. A bojér tett egy őrzőt, s mikor
a zágat hordani keszték aki akarta mekfizette, aki akarta nem.” Kicsicserésben,
Kicsicserésbe.
Kicsikeratúra: „A Kicsijános keratúrája vót, eszket mindég a családok után
neveszték el.” A Fábiján része, kaszáló. Kicsikeratúránál, Kicsikeratúrához.
Kicsifábiján: A Fábiján nevű határrész alsó része. Szántó és gyümölcsös.
Kicsifábijánban, Kicsifábijánba.
Kicsirunk: A Nagyrunktól délre eső szántó, „attól béfelé jöttek a Littyek.”
Kicsirunkban, Kicsirunkba.
Lacierdeje: Erdő és legelő. A hagyomány szerint Pusztina első telepesei itt
irtottak maguknak legelőt. A falutól északnyugatra, a Fábiján felé. „Mikor a ze'ső
családok mektelepettek, s keszték irtani a zerdőt, akkor oda kesztek kerűni a Lacik.
Lacijánosestány, Lacijánosjózsi. Asztán így ez lett a Lacierdeje.” Lacierdejiben,
Lacierdejibe.
Lackópéter kúttya (Lackó Péter kútja): Lackó Péter nevű ember földhje végében
álló kerekeskút a Külső szeren túl. Lackópéter kúttyánál, Lackópéter kúttyához.
Leányhalála: A Vágások nevű bokros, bozótos helyen lévő keresztfa, ami a
hagyomány szerint egy román leány sírját jelöli. „A Vágásokban ott a Fábiján felé egy
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olá lejánt mekkaptak vót megütve. S annak ott egy keresztfát csinyátak, s az a
Leányhalála. Olául aszt mongyák Fata moarte.” Leányhalálánél, Leányhalálához.
Littyekkúttya (Littyek kútja): A Littyekben lévő nagy, kiépített forrás.
Littyekkúttyánál, Littyekkúttyához.
Littyekpataka: A Littyek kútjából eredő csermely. Ez a határ Pusztina és
Eszkorcén között. Littyekpatakánál, Littyekpatakához.
Lót, Lótok: (Lot=tábla, parcella, rom.) A Fehérlábak mellett lévő szántóföld
neve. „Mikor a ze'ső verekedés után huszonnégybe, huszonötbe kiosztottak egy-egy
féhektárt vaj huszonhat gazdának, annak aszt monták Lót. Ez a Lót aszt jelenti, hogy
egy nagy darab hej. Neked es egy darabocska, neked es, neked es... ezek vótak a
Lótok. A Lót olá nyelven jő, de magyarul es úgy monták.” Lótban, Lótokban; Lótba,
Lótokba.
Magura: (Măgură=hegykúp, domb, rom.) Lészped felé eső erdős hegy. „Erdő
vót közben s egy pusztaság a közepén. Ott vót ety régi olajkút, talán a ze'ső verekedés
előttről. Vesszővel fonták körbe a kézzel ásott kutat. Mikor ásták, s mekkapták a gászt,
a Bartha Istány, aki éppen lenn vót, ottpusztult. A Magura ódalában a zöreg Kánya
mindig piszkát valamit. Kereste a kéncset. Az a börtönben vót ijen őr, s hallta, hogy a
rabok beszégették: ott egy kétágú fánál kéncs van elásva. A falubeliek kacakták, de ő
mincsak kereste.” Maguránál, Magurához.
Mészáros tellája: Mészáros István tanyahelye volt, 1962-ben bontották le a
kollektivizáláskor. Mészáros tellájánál, Mészáros tellájához.
Naccserés (Nagy cserés): A Cserés nevű erdő része. „A Naccserés a bojér erdeje
vót.” Naccserésben, Naccserésbe.
Nagyfábiján (Nagy Fábián):
Nagyfábijánban, Nagyfábijánba.
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Fábián

nevű
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Nagykeretura (Nagy keretúra): Nagy János kaszálóhelye. „A Fábijánban vót a
Natykeretura, ijen erdei tisztásokon, ahol erőst jó füvek vótak.” Natykereturánál,
Nagykereturához.
Nagymart: „A pusztinaji Mezőnél van a Nagymart. Met a víz, a Tázló addig
mosta keletre a fődeket, míg Márisistány tellája (Máris István tellája): Tella a
Vőgyben, még az 1970-es évek elején megvótak a romjai. Márisistány tellájánál,
Márisistány tellájához.
Mátyásjánoska keretúrája (Mátyás Jánoska kereturája): Kaszálóhely volt a
Fábiánban. Mátyásjánoska keretúrájánál, Mátyásjánoska keretúrájához.
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Mátyásjánoska tellája (Mátyás Jánoska tellája): „A Bullák tellájától nem messze
vót a Mátyásjánoska tellája, a gyermekeivel s a marhákval ott ült egész nyáron.”
Mátyásjánoska tellájánál, Mátyásjánoska tellájához.
Mező: A Hegyfarka alatti, Tázló menti rész összefoglaló neve, idetartozik a
Fehérlábak, a Feketelábak és a Bonyha. „Korábban a bojéré vót a Mező, s a bojér
Bukarestben ült, Eszkorcénba csak egy háza vót neki, s idejött nyárolni.” Mezőben,
Mezőbe.
a Szőcsgyőrjános kúttyát is elrontotta. S ott lett egy mart.” Nagymartnál,
Nagymarthoz.
Nagymartajja (Nagy mart alja): A Nagymart alatt levő homokos, porondos rész.
Nagymartajján, Nagymartajjához.
Nagyrunk: (Runc=tisztás, irtás, rom.) Szántóföld az eszkorcéni határnál.
„Nagyrunktól befelé jött asztán a Vőgy.” Nagyrunknál, Nagyrunkhoz.
Nyomás: A falutól északnyugatra, a Hegy felé eső, rossz legelő. „Ha a
Háromkeresztfánál mentünk ki, annak aszt montuk: Nyomás. Ott nem termett meg
semmi, ojan termeletlen főd vót. Lúd, majorság, valami ha kiment, egy bárány, de még
az sem. Nem vót ott fű, semmi sem.” Nyomáson, Nyomásra.
Ódal, Ódalak: A Pusztinai hegy Tázló felé néző oldala, a falutól délkeletre, a
Fetekelábak felé. „Az az Ódal es egy ijen vágás vót, ahol kaszáltak, s ősszel etettek.”
Ódalban, Ódalakban; Ódalba, Ódalakba.
Padló: Gyalogosoknak való függőhíd a Tázlón. „Most készült a hatvanas
években, azelött a vizen jártak át, s ha megáradott, fel kellett menni Baszestig, met ott
vót ety fahíd. De má eszt is sokcor e'vitte a víz.” Padlónál, Padlóhoz.
Papfőggye (Pap földje): A pusztinai birtokos gazdák a földjeik végeiből
összefüggő területet hagytak meg a pap részére. „Akkor a zemberek aszmonták, hogy
hagynak nemtom hány rudat a Keretúrák végéből es, a Surinák végéből es, a templom
számára. S akkor ahogy vótak a Keretúrák, itt a végiből kiváktak. Útyhogy a Mezőn
lévő Surinákból es. S akkor a papnak a főggye megindult a Tázlótól így ni. S mikor
aszt fölmérték, akkor huszonhét hiktár vót, s eszt a zemberek atták az övékéből, mikor
vót a fődosztás.” Lásd még: Templomfőggye. Papfőggyinél, Papfőggyihez.
Pap keretúrája: Egy szomszédos falubeli ortodox, román papnak volt a birtoka, s
annak egy része beleesett a pusztinai határba. „A Rózsa keretúrájánál, a grigoréni
határnál, ott vót a Pap keretúrája.” Pap keretúrájánál, Pap keretúrájához.
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Papkúttya (Pap kútja): A Jórészek darabja, a kút már nincs meg, de körülötte a
szántóföldet így nevezik. „A Papkúttya lenn volt tova a Mezőbe, a Fetekelábak és a
Jórészek között. Valamikor oda vót csinyáva a Papkúttya.” Papkúttyánál,
Papkúttyához.
Páljózsi erdeje: Pál József nevezetű ember az eszkorcéniektől vette meg az
1930-as években, örökösen. Páljózsi erdejében, Páljózsi erdejébe.
Pártyét (Parchet=vágásterület, rom.) Erdőirtás, ahol meghagyták a kivágott fák
törzseit, s legelőnek használták. „Ha felmegyünk a Fe'sőszerbe, akkor nekijutunk a
Pártyétnak, a legelőnek. Ott vót egy erdő, de a zerdőt elvákták, s ottmaradott a legelő.”
„A Pártyétot, az Izlázt és a Vágást nem tutták felhasználni csak legelőhejnek. Nem
tutták kaszáni, met csutakok vótak, meg összevissza főd. Meg nem ojan jó a fű es. De
a kaszálókon jókora tavasszal a johukat ott etetted, s asztán tavasszal aszonták: mától
kezdve a kaszálókra senki! Se johó, se ünő, semmi. S attól fogva már ki az Izlázra, a
Pártyétba s a Vágásra mentünk.” Vágáson, Vágásra.
Petrás, Petrások: A Bonyhán túl lévő szántóföld. „Mejen a Petrásba kapálni.”
Petrásban, Petrásokban; Petrásba, Petrásokba.
Pojána (Poiană=nagyobb erdei tisztás, rom.): Egy alacsony mező, amit egy erdő
választ el Pusztinától. Valamikor falu volt, a lakói később beköltöztek Pusztinába. A
hagyomány szerint elsősorban a templom miatt, pedig Jerney János (keleti utazása a
magyarok őshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845 között, Pest, 1851. 202. old.)
azt írja, hogy saját temploma volt: „I. oszt. falu a' bákói czinut tazlói alsó okolban,
Rosszet' birtoka, Pusztina félegyháza... 20 család 100 kath. székely-magyar lélekkel, új
temploma van ker. sz. János' tiszteletére.” Ezzel szemben a falubeli hagyomány
szerint: „Pojánában mind magyarok laktak, de hogy kicsin vótak s templomik nem
vótt, jöttek Pusztinába a templomba, a zelőbbcöri háború után, me jó gazdák vótak,
csak rossz hejt laktak. Valami tíz-tizenöt gazda vót, nem több. Egy részük kijött
Pusztinába, s más részük e'ment Reketóba. Ott es magyarok laknak, Katona Estány oda
ment le Pusztinából... asztán a Pojánát felhatták.” „Ez a Pojána fennéb vót egy
gödörbe. Aszt én éltem, de mind kiszálottak ide Pusztinába, meg e'mentek Reketóba,
meg a Mezőségekre es.”
„Vót a bojérnak hetvennyóc hiktárja a zerdőn túl, a Pojánában. Ahhoz erőst
tartott a bojér, most utójjára, mikor e'hatták ötven hiktárra, ekkor es ott vette ki az
ötven hiktárt. Úgy tartott hezzá. S az egész Mezőről lemondott, s arról a zötven
hiktárról a Pojánában nem mondott le. Aszt monták, aszt otthaggyák neki. S asztán
negyvenkilencben tavasszal aszt es e'vették, de aszt nem osztották föl, hanem ety firma
(firma=cég, rom.) élte aszt, majd a zállami gazdaságnak maradott. Amikor pedig
közgazdálkodást csinátak a szomszéd faluban, Grigorénban, akkor a zállami gazdaság
nekik atta jándékba. A mi Pojánánkat! Met azétt mi örökösen törekettünk, hogy a
Pojána a mihénk. Met ezerkilencszázharmincháromba mink a Pojánát úgy vettük el
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erővel, a bojér nem akarta. A reform megvót huszonkettőbe, de a bojér méges
kéccáztizenhárom hiktárt élt. S ő nem akarta egyáltalán es nekünk adni. S mü asztán
harmincháromba kitörtünk s egy éjen bécsaptunk oda öccászhúsz marhát erővel. A
bojér törvénbe adott, s aszt mi megnyertük met a bojérnak csak szászkilenc hiktárra
vót igaza.” „A negyvennégyes verekedés után attak fődet az éfjuságnak Pojánában es.
A Pojánából akkor e'vett húsz hiktárt a szomszéd falu, Kömpény. Közben tőtt-mútt a
zidő, s kesztünk velük évődni. Mi dógosztunk vót eszt es, asztán a Pojánán
összementünk, met Kömpénynek nem lett lenne igaza, hogy Pojánát e'vegyék. Közbe
még történt egy verekedés es. Esszement a nép egyik a másikára, kapával, kaszával, s a
kömpényieket e'hajtották a pusztinaiak. Aszt monták nekik: tük ott üjjetek, ahol
dógosztok...” Pojánában, Pojánába.
Ponk: A Grigorén felé vezető út legmagasabb pontja. „Ahol Grigorén felé mejen
ki a zatóbusz, ott mentél ki a Ponkra. A tetőre.” Lásd még: Tető. Ponkon, Ponkra.
Pusztinai erdő: A Magura felé eső állami erdő. „Ha a Vágás tetőtől mejünk
mincsak észak felé, akkor ottan találjuk a Pusztinaji erdőt. S ha a Pusztinaji erdőn
keresztülmentünk, akkor vagyon jobbra a Magura egy ojan hegyes vidék.” Pusztinaji
erdőben, Pusztinai erdőbe.
Pusztinai hegy: Lásd még: Hegy. A falutól délre esik, a Pusztinai hegyen túl van
a Vőgy. Pusztinaji hegyen, Pusztinai hegyre.
Pusztinai patak: „A Partyétban ered, végigfojik a falun, s beléfojik a Tázlóba.
Régebben ez a patak lement itt a Mezőn majnem Eszkorcénig, de a zöregek, a régijek
húsztak a zekével egy vonalat bé, hogy ne máj mennyen le a Mező közepin, hanem
mennyen bé ide, me itten közelébb. S az addig mosta, s addig mosta, hogy most már le
van menve két-három méterre.” Pusztinaji pataknál, Pusztinaji patakhoz.
Pusztinai tető: Erdős, bokros hely. „A Pusztinaji tetőn találod az Eszbonkát.”
Pusztinaji tetőn, Pusztinaji tetőre.
Pusztinka szőlőse, Pusztinkáé: Pusztinka nevezetű család szőlője volt a filoxérapusztítás előtt, ma szántó és etetőhely. „Pusztinkájéknak vót egy régiféle szőlőjük, de
az már régen ki van veszvel met a filoxéra kiposztította. De még a kollektív után es
úgy monták, hová? A Pusztinka szőlőséhez ki. A Vőgyfejnél van.” Pusztinka
szőlősénél, Pusztinkában; Pusztinka szőlősébe, Pusztinkáéba.
Rózsa keretúrája: A Fábián része a Grigoréni határnál. „Ha a Fábijánból
fölmentünk egy sorokba, ott annak úgy montuk, hogy Rózsa kereturája. Valamikor ott
annak a Rózsának vót a heje, ahol nyárolt, vaj tellája vót.” Rózsa kereturájánál, Rózsa
kereturájához.
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Rózsapéteranti malma: Vízimalom a Tázlón. „Rózsapéteranti malma a Tázlóra
volt szervezve, csak ety kicsit férébb vót vezetve a vize. Annak olául aszt monták gella
(gârlă= patak, folyóág, rom.), nemtom magyarul mi a neve. Az utóbbcori verekedésig
megvolt a malom.” Rózsapéteranti malmánál, Rózsapéteranti malmához.
Sóskút: A Völgyben lévő egykori kutak, valamikor sós vizet hordtak onnan,
amivel aztán főztek, vagy az állatoknak adtak belőle. A hagyomány szerint voltak
idők, amikor kifőzték a sót ezeknek a kutaknak a vizéből. „Ott a marton két kút es van,
most ott kövek vannak, de korábban kút vót, láccik, és régen onnat horták a sóvizet. Ez
ott van, ahol van a Vőgypataka, s egy ojan ötven méterre jobbra. Mü minden évben ott
vettük ki a részünket kaszálni. S ott ahogy a rendet lekaszálták, azok a kégyók oda
bujkáltak bele. S ott eccer a bátyám lefekütt, s én mászkátam mellette mint gyermek, s
akkor ő érzette, hogy valami nincs rendbe... s ahogy fekütt, aszt a rendet felvette, s a
kégyó ott vót alatta. Ott inkább ijen fejér kégyók vótak.” Sóskútnál, Sóskúthoz.
Szarbonka: Lásd még: Eszbonka. „Egy ojan fás hej az Esztenka másik ódalán.
Ez egy ojan csúfolkodás, kicsi gyermeknek mongyák, te szarbonka, ne legyen ojan
nagy a szád!” Szarbonkában, Szarbonkába.
Szánduj vőggye, Szándujé: „Ety Szánduj nevű családnak vót ott a Vőgy
közepinél egy majnem két hiktáros darabja, szőlő, meg kaszáló, s keves szántó. Ezek
erőst jól gazdákottak. Most a kollektív összenyomta aszt a hejet es, hogy szántó
legyen, de nem lett ott semmi.” Szánduj vőggyében, Szándujéban; Szánduj vőggyébe,
Szándujéba.
Szondák: A falutól nyugatra a Régi temető hejin vagy harminc esztendeje fúrt
olajkutak. „A Szondákat, mikor ásták, Bece Anti apja oda belé vót halva. Met egy ojan
nagy mérges ember vót, s akkor a szondákat úgy ásták ugye ásóval. Halattak le s
húszták a fődet ki, s ő ment befelé. S közben eccer... mikor ő mozgatta a kötélt, akkor
kellett vegyék ki. De ezek a fe'sők a téli időbe mindég melegettek, amejek kellett
hujzák ki, s nem még ügyeltek. Eccer kihúszták, mikor nem kellett lenne, s akkor ő
veszekedett: métt húsztatok ki? Aszonták: nem mozgattad a kötélt? S akkor az
kárinkodott nekik, métt húsztatok ki? Hát mozgattad! Én nem mozgattam! No,
visszaeresztették, s amikor mozgatta valóbul, akkor nem húszták föl. S a büdösségbe
meghótt.” Szondáknál, Szondákhoz.
Tamásjózsika kúttya (Tamás Józsika kútja): Kiépített forrás a Jórészekben.
Tamásjózsika kúttyánál, Tamásjózsika kúttyához.
Tamásgyörgy tellája: Tamás György nagyobb gazda volt, s a telláját ott
találhattuk a Tetőn, „ahol Grigorén felől jön bé a zút, s látni a zegész falut. Kicsi
gyermek vótam (az 1960-as évek eleje), mikor még vót ott ety kicsi házacska, egy
burdé. Oda jártunk legeltetni a zünőket a Tamás tellájához.” Tamásgyörgy tellájánál,
Tamásgyörgy tellájához.
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Tázló: A falu nyugati határában folyó folyócska. Elsősorban kenderáztatni,
ruhát és lovakat mosni jártak a Tázlóhoz. „A hatvanas években nyáron szappannal
mostak, télen meg szapultak a Tázlóban. A hímes ingeket úgy szárították, hogy a
kimosott inget loboktatták, míg meg nem száratt.” „E'vettem a loakat, kefém vót s
vakaróm a szekerbe, bévittem őket a Tázlóba, kiferesztettem őket szépen, jól
kimostam.” „Mikor megáratt a Tázló, mü gyermekek úgy jártunk át rajta, hogy a tehén
farkába kapaszkottunk. Amikor megáratt, akkor a közeli házakból mindent e'vitt,
tyúkpajtát, gyisznyópajtát.” Tázlóban, Tázlónál; Tázlóba, Tázlóhoz.
Templomfőggye: Lásd még: Papfőggye. „A pusztinaji papnak vót heje s vót a
pusztinaji templomnak es. Nyócvan hóggya vót, holdba neveszték. Megindult a
grigoréni határtól és a Tázlóig bé. Megindult a Runktól, bément a Littyeken, bé a
Fetekelábak mellett, átvákta a Mezőt, s a Feteke- és Feérlábak között béért a Tázlóig.
A pap adminisztráta, s az emberek dógoszták kalákába. Ez vót a Templomfőggye. A
papnak nem vót heje, hanem a templomé vót. S a templom kihez tartozott? A néphez!
Legalább így monták, így hangoszták ki.” Templomfőggyinél, Templomfőggyire.
Terpe (Törpe): Alacsony fák nőttek ott - tartja a hagyomány -, s mikor kivágták
és szántó lett a terület, gyakran „elcsúszott” a föld. Valószínűleg a Grigorén és
Eszkorcén között folyó patakról kapta a nevét, amiről Jerney (Keleti utazása, 204. old,)
azt írja Szkorcénnal kapcsolatosan, hogy „egy sík hegy' élén lévén a Terpe nevű patak'
medre felé lejtősen építve.” Manapság a szántó mellett egyre inkább etető (legeltető)
hely. „Ott rengeteget veszekettek és verekettek az oláságval a pusztinajiak. Ott vót
Terpénél a Tamás tellája s az a pusztinaji részhez tartozott, de azután csak a
rományoké lett. De még gyerekkoromba (1970-es évek közepe) bennünk
gyermekekben es élt az, hogy úgyes (csakazért is) odamentünk, s a tehenekvel mind
megetettük aszt a füvet örökké. Semmi hasznát nem tutták venni... me ott sok
cseresznyefa vót, gyümőcsös vót, ugyes mind leszettük a gyümőcsöt s megettük. Ez
akkor került a grigorénijekhez, mikor kesztek osztozódni, hogy nem akarunk többé
odatartozni, hanem menünk Pörzsojhoz. Mi, a kűsőrészijek inkább tartosztunk vóna
Grigorénhez, met azoknak több főggyük vót, sokkalta gazdagabbak, mint a pörzsojiak.
Hát ugye az oláok es külömböznek egymástól, s azok sokkal gazdaságosabbak vótak,
mint ezek a szarházi pörzsojiak. Gondolom csak a gazdagabb pusztinajiak akartak
tartozni a grigorénijakhoz.” Terpében, Terpébe.
Tető: Lásd még: Ponk. A falu fölött lévő magaslat neve. Bokros hely. „Ahogy
jövünk bé Grigoréniből Pusztinába, sürül a zút, s lehet látni a zegész falut. Az a Tető,
másszóval ponk.” Néhány ház is épült ide 1945 után. „Ez úgy kerekedett az utóbbcori
verekedés után. Mégpedig nyomorúságból kerekedett, amikor vagy tizenegy gazda
visszajött, met nem csapták ki őket a grányicánál Magyarfődre. Itt mind elatták a fődet,
s nem tutták visszakapni. S azok építettek az Újrészbe, néhányan pedig a Tetőre.
Leghamarabb egy Kánya János nevezetű, akit bécsapott vót a testvére. Ment le
Bukarestbe a magyar köveccségre, s az e'vette a pénzét, hogy aszonta pénzvel nem
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csapják ki. Hát pénzük sok vót nekik, met itten elatták a birtokjaikat, s asztán
dugdosták a párnájikba. De ő aszonta a testvérinek, aggya oda neki, me mennek
Bukarestbe, ott béviszi a köveccségre, hanem e'zsebelte. Aszt akik e'vitték, még
váltottak belőle, még e'veszejtették, met sok pénzik vót. De eszeket, kiket
mektérítettek...ők mikor elatták, mind abba jártak, hogy az atyafijaknak aggyák el, ne
idegenyeggyék el. Kénáltak engem es, vaj a szomszédokat kenálták, vaj az atyafijakat.
Aszmonták: vedd el magad, ne aggyuk másnak, ocsóbban adom. Jó, elatták, e'siratták,
mikor visszajöttek, akkor mint a kutyára, nem néztek vissza. Szegények eleget kénáták
a pénszt. Mások meg gúnyát vettek el, met pénzük ezeknek se vót, s akkor e'vettek
gúnyát. S ne, mi a gúnyátokat nem szaggattuk el, s ne visszahosztuk a gúnyátokat. S
nem atták vissza, pedig mind atyafiak vótak. Ez a Kánya János es mit sírt, mit
könyörgött... sok gyermeke vót. S akkor kiment ide a darabocskába a Tetőre, s hogy ő
kiült, akkor egy másik is ki, asztán más es kerekedett oda.” Tetőn, Tetőre.
Tímár Tellája: A Hegy túlsó oldalán lévő szántóterület. Tímár tellájánál, Timár
tellájához.
Újhíd: Gyalogosoknak való függőhíd a Tázlón. Ld. még: Padló. „Sokcor e'vitte
az árvíz, s akkor a munkába menők bajba vótak. Most asztán építettek egy naty
kőhidat, de nem Pusztinához, hanem Kömpény és Pörzsoj között. Nagy vita vót a
pusztinajiakkal, met oda kérték, hogy épíccsék, Pusztina és Pörzsoj közé, ahol most
van ez a Padló. Met Kömpény az egy kicsi olá falu, s a nagy forgalom ott van
Pusztinánál három rendben járnak el munkások, éccaka es van buszjárat. De hát ugye,
minek csánjanak hidat pusztina és Pörzsoj között, s mé ne Kömpény és Pörzsoj közé,
mikor az minkettő olá falu?” Újhídnál, Újhídhoz.
Vágás, Vágások: „Valamikor erdő vót, s mindenkinek megvót a maga része.
Asztán a zeggyik kivákta, a másik nem. Ahol kivákták ott lett szőlő és kaszáló hej.”
„Ahogy a Fábijánba menünk bé, ott es van egy mart, s ott, ahol bé kell szálni, ott
annak aszt montuk: Vágások. Métt montuk, hogy a Vágások? Az mindig ijen csereség
vót, ojan bokros hejség. S ha bémentünk a zajba, az vót a Fábiján.” „Így neveszték az
ojan hejet, ahol erdő vót és kivákták, s ojan apró, nem ojan nagy fák, nem az az igazi
erdő, hanem ahogy mongyák nálunk a círe. Az ojan küssebb fákból álló fijatal erdő.
Ezek etetőhejek es vótak. Meg tettek oda a zemberek szőlőt es, mijeknek sikerült..., de
nem nagyon. Sűjett az a hej, met a zerdő tartotta vót a fődet, de hogy e'vákták, minden
sűjett, e'csúszott, s rengeteg főd tönkrement.” Vágásban, Vágásokban, Vágásba,
Vágásokba.
Vágási Erdő: Amit nem vágtak ki és megmaradt a Vágásokban. Vágási erdőben,
Vágási erdőbe.
Vágástető: A vágások felső része. Bokros etetőhely. Vágástetőn, Vágástetőre.
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Vőgy (Völgy): A falutól északkeletre lévő nagy kiterjedésű völgy, a pusztinai
gazdálkodás egyik súlyponti helye, változatos művelési ágakkal. Ebben folyik a
Vőgypataka. „A Vőgybe le, úgy híttuk a Becepatakja. Vót ojan rész, ahol vízállta, ott a
kaszáló sátés vót, asztán künn a végin jó szénafű termett. Akkor ott fön még vót egy
darab erdő, az erdő alá csinyáltak tellákat.” „Ebben a Vőgyben lett errefelé a Halstó. A
vőgy két ódalán mind szőlők vótak, ijen szép szőlősök, s aszkat mind kivákták, s akkor
mind e'csuszott a főd.” Vőgyben, Vőgybe.
Vőgyfej (Völgyfej): A vőgy felső része. „A Nyomástól mentünk ki ott egy
kicsikét, s akkor ott mektaláljuk a Vőgyfejet, ahonnét indul ez a patak. Onattól észak
felé van a Fábiján.” Vőgyfejnél, Vőgyfejbe.
Vőgypataka (Völgy pataka): Lásd még: Becepataka.
Zaglaica: A Pusztinai erdőnél lévő bokros hely. „Az egy ojan román név vót,
valamikor egy asszonynév lehetett.” De elképzelhető, hogy az aglikă koloncos bajnóca
ill. legyezőfü (Filipendula hexapetala) után kapta a nevét, mert ez a szárazabb réteg
egyik jellegzetes növénye.
Zegyott fődek: A Kenderes, a Jórészek, a Feketelábak és a Fehérlábak közös
neve, mivel ezek bérelt földek voltak valamikor. Zegyott fődeken, Zegyott fődekre.
Zerös keretúrája: A Völgy fölött, ahol egy Erős nevű családnak volt birtoka.
Zerös kereturájánál, Zerős kereturájához.
Zsitárburdé: (Jitar=csősz, rom.) A Hegyen volt a „kűsőzsitár” kunyhója. Két
zsitár (csősz) őrizte az egyéni gazdálkodás korában a határt. A külsőzsitár a falutól
északnyugatra eső földeken ügyelt, a belsőzsitár a falutól délkeletre eső mezőket
vigyázta. Zsitárburdénál, Zsitárburdéhoz.
Zsiterija: (Jitărie=csőszkunyhó, rom.) „A zsitár az vót, aki őrzötte a mezőt. S
mikor ősszel jött a nép a termésvel haza, akkor a zsitárnak kellett aggyanak valamit.
Há mit attál? Attál ety kas terebuzát, ha buzát hosztál ety kéve búzát, vaj ety kéve
zabot. S ez vót a zsitárnak a fizetése. S ott a faluszélén, a Temetőnél, aszt monták,
hogy az a zsitár heje. Valamikor kapu es vót ott, de én már nem értem (1910 elött). Ez
vót a be'sőzsitár, met a Hegyen kün vót ety kűső es.”
Távolabbi helyek nevei, amikhez a pusztinaiaknak valamilyen formában
közük volt, de közigazgatásilag nem tartoztak a falu határához.
Kiss Károly
Bákó mezeje: Mardzsinén (Mărgineni) mellett, Bákó közelében lévő szántó. Ott
béreltek a pusztinaiak földet. Bákó mejezin, Bákó mezejire.
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Blegyesti erdők: Erdős hely Bohus (Buhuşi) felé Blegyest (Blăgeşti) határában,
ahol a pusztinaiak kaszálóterületet béreltek. Blegyesti erdőkben, Blegyesti erdőkbe.
Bubulók: Szántóterület a falutól délre eső Eszkorcén határában. „Egy mezős
hejnek a neve Bubulók, ahol sok forrás vót. Eszkorcénhoz tartozott, s mincsak a bojéré
vót, de a pusztinajiak dógozták. Hézánk tartozott a munka résziről.” Bubulókban,
Bubulókba.
Garófa (Garoafa): Mărăşeşti és Focşani között félúton lévő település, ahová
számos pusztinai család költözött az első világháború után. „A tizenhati verekedés
után a népet keszték megfődesíteni. A zállam adott a népnek fődet, s a bojéroktól
keszte e'venni. Foksény környékén nagy mezőségek vótak, s akkor aszonták, aki
odamenyen, annak ott adnak öt hiktárt. Nálunk ittegyen a főd kicsibb vót, s itten
féhektáron fejjül nem attak. Itten csak annak attak három hiktárt. Akiknek nem vót
lábik, kezik, vagy valamijük hiányzott, de ijen csak három-négy családdal történt. S
akkor aki akart menni le Garófára Foksény mellé, annak ott attak öt hektárt. S akkor
lement egy rend pusztinaji nép oda Garófára. Ott templomot építettek magiknak, s az a
Jézusszivire van szentelve. Valami tizenöt család ment oda. Rományok es mentek,
Kömpényből, még több falukból es. A katolikusok most errefelé csinyáták a
templomikat.” Garófán, Garófára.
Pisztivále: „Bákón túl lévő hej, magyarul úgy jő ki, hogy túl a völgyön. A
bojérnak vót ott főggye, s a pusztinajiak dógoszták. Húszkilométeren túl vót. Mentek
Pisztiváléba, Szekérvel mentek, s ott ültek hetesleg. Ottagyon kaszáltak, kapáltak.”
Pisztiváléban, Pisztiváléba.
Runk, Runk hegye: (Runc=irtás, tisztás, rom.) Teckán (Tescani) mellett lévő
terület, amit a pusztinaiak béreltek az ottani bojértól. „Sima hej, szántó, de szegény
hej. Határos a zoláokval, Eszkorcén, és Teckán között.” „A bojér főggyét a nép élte.
Vót neki adminisztráttya, ety falusi ember, aki intészte a dolgokat, s ahoz mentek
télbe, akinek nyomorúsága vót, s vett e' fődet. De sokja ment Teckánba, ment még
Himijusba es, met ott olcsóbb vót. Teckánban a Runkon ha vettem fél hiktárt, harminc
prezsinát, a bojérnak azétt kellett dógozni, tizenkét prezsinát s felet, aszt mekkellett
kapálnom, aszt le kellett törjem, aszt bé kellett tegyem a kasba, s a csokánt es
béraknom a kurtéhoz, asztán még learatnom kilenc prezsinát, s még csináltam három
napszámot hová kérte ő, s mikor a zövét ősszel bévittem, akkor nekem adott irást,
hogy a darabomba szabad vagyok, szeggyem le. S mikor leszettem a darabot, odahítt a
számításra. Hogy számította, hogy nem, nemtom, de ő örökké fizetett. Ősszel még egy
rend pénszt es adott...” Runkon, Runk hegyin Runkra, Runk hegyire.
L. Copyright 2009-2015 Asociația „Pusztinai Házért” Egyesület & Szigonyos
L.Halász Péter
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Megjegyzés:Majd minden határnév a falu népének életét, munkáját,
szokásait, küzdelmét, harcát eleveniti meg. Hosszabb tanulmányt érdemel.!! Igazi
csángó-magyar örökségi leírások. A határnevek majdnem teljesen magyar
elnevezésüek. (mező, hegy, völgy, fődek stb.)
Csak a határ használati megnevezésében vannak román nevek (keretura,
tella stb.)
Az erdélyi csángómagyarok mezőgazdasági öröksége , az erdélyi megyék
falvai közt találhatók.
Kiss Károly
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