Bőlkényi Kiss Károly
“Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége.
- adatok-magyarázatok- “
V.kötet
Az Ön által most kinyitott könyv „Az erdélyi magyarok mezőgazdasági
öröksége „című könyv tizenegy kötetének az ötödik kötete.
A tizenegy kötetben van összegyűjtve azon adatok összessége amelyeket
összegyűjtöttem, s amelyekből az ötödik kötetben a következő megyék örökségi
adatai vannak.
Első szócikke a Fehér megyében az általam össze gyűjtött magyar
mezőgazdasági örökség található. S ugyanakkor az itt szereplő Fehér megyei
helységek magyar és román megnevezései.
Következik az ősi Hunyad megye szócikke,amelyben az általam összegyűjtött
nagyon megviselt, magyar mezőgazdasági öröksége van leírva. S vele együtt
megtaláljuk a megyének az írásomban szereplő helységek magyar és román
elnevezéseit.
Nagyon tanulságos gyűjtemény!!!!!!
Az ötödik kötet tartalmazza még az erdélyi magyar termelvények
szócikkét.
Útmutató az idézett szerzők,művek visszakereséséhez.
A bibliográfiai adatokat ,a tizenegyedik kötetben szereplő ABC-s sorrendű
általam összeállított keresőben találjuk meg, a következő képen:Mivel én végig
számítógéppel dolgoztam a visszakeresést is evvel kérem ,hogy végezzék a kedves
olvasók. Minden adat végén egy L. (lásd) betű található melyet egy szerzői név,
vagy egy mű címe vagy egy szó követ. Ezeket a Google keresőbe beütve kapjuk
meg a keresett szerzőt vagy művét.
A szerző.
Élesd 2016. IX. 5-én
Tartalomjegyzék
V.kötet
Fehér megye………………………………………2 – 156. oldal
Hunyad megye………………………………… 157 – 272. oldal
Erdélyi magyar termelvények…………………273 – 350. oldal
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Fehér megye és vármegye általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági
örökségi adatai.

Alsó-Fehér vármegye 8 járásra oszlott s területén 177 község és 4 rendezett
tanácsú város volt; a községek közül csak 8 haladta meg a 2000 lakót, a többi aránylag
kicsiny. A megye az országgyűlésre 7 képviselőt küldött. Székhelye Nagyenyed.
-Alvinci járás, székhelye Alvinc
-Balázsfalvi járás, székhelye Balázsfalva
-Kisenyedi járás, székhelye Vízakna
-Magyarigeni járás, székhelye Magyarigen
-Marosújvári járás, székhelye Marosújvár
-Nagyenyedi járás, székhelye Nagyenyed
-Tövisi járás, székhelye Tövis
-Verespataki járás, székhelye Verespatak
Ezen kívül volt négy rendezett tanácsú város:
-Abrudbánya
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-Gyulafehérvár
-Nagyenyed
-Vízakna
Főbb terményei gabonaneműek, nevezetesen szép és jó búza, rozs (gabonapiacok
Gyulafehérvár; Nagyenyed), jó bor (celnai és csombordi), kukorica, kender, burgonya,
gyümölcs és tömérdek fa. A megye területéből 131 052 hektár szántóföld, 5 247 ha
kert, 4 244 ha szőlő, 6 351 ha rét és kaszáló, 45 253 ha legelő, 166 ha nádas, 93 296 ha
erdő ebből 37 479 ha tölgyes, 5 249 ha bükkös, a többi fenyves.
Állattenyésztése jelentékeny, nagyobb gulyák Nagyenyeden, Magyargombáron,
Lőrincrévén és Balázstelken vannak. Igen jelentékeny a juhtenyésztés. A megyében
volt (1886) 764 ló, (1880) 58 919 magyar fajtájú s 1 676 színes fajtájú szarvasmarha,
367 hízó marha s 1 843 bivaly; továbbá 130 476 magyar vagy erdélyi juh s 2 726
nemesített juh; 4 252 kecske. A folyókban sok a hal.
L.Wikipedia
Legnagyobb birtoka a megye területén az erdélyi egyháznak,a püspöknek és
káptalannak volt. Gyulafehérvár közelébenés a Maros jobbpartján feküdtek azok a
birtokaik, amelyeknek egyedüli földesuraik voltak. Ezek: Borbánd, Csatár,Kisfalud,
Fülesd, Szentmihálykő, Szentmihályfalva, Sárd,Vajasd, Bocsárd, Mursinaháza,
Vládháza, Nyírmező, Poklospatak, Sóspatak, Pad (Hungarica), Akmár, Szentimre,
Magyarorbó;Oláhorbó, Ompolycza, Metesd, s talán Nagyorbó, Abrudés Zalatna is. —
Jelentős birtokuk volt Nagyenyeden, Miriszlón, Rákoson; birtokrészeik voltak: Gáld,
Szentmiklós és Mindszentfalvakban. Birtokrészeik voltak a Maros balparti vidékén is,
Csombord, Gombás, Apahida, Hari, Acintos, Koppány,Ivántelke, Makótelke,
Kutyfalva, Nagylak, Nándorlaka, Szilvás, Bekenszeg és Váradja falvakban. Összesen
43 faluban volt több-kevesebb birtokuk, s ezek között kb. 24-ben voltak egyedüli
birtokosok.
Az erdélyi egyház után a Gyógyi-család nagybirtoka következett. Kezén volt
Gyógy, Oláhgyógy, Diómái, Miriszló, Orbó, Tövis, Mindszent, Újfalu, Lőrincréve,
Megykerék, Pacalka,Kapud, Solymos, Akna, Vadverem, Hari, Karácsonyfalva,
Bolgárcserged, Búzásbocsárd, összesen 24 falu. Ezek közül 18 tisztán az övé volt, s
csak Mindszent, Újfalu, Lőrincréve, Solymos, Hari, Karácsonyfalva falvakban
osztozott más nemesekkel.
A Kelnekieké volt: Demeterpataka, Spring,Drassó, Vingárt, Birbó, Gergelyfája,
Veresegyház, Henningfalva, Kutfalva, Ringelkirch, Újfalu, vagyis 11 falu.
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A bagói Miske-család birtoka: Bagó, Ispánlaka, Csesztve, Csongva, Mindszent,
Tordás.A 6 falu nem volt teljes egészében a családé,de mindegyikben legfeljebb csak
1—2 nemesi családdal osztozott.
A balázsfalvi Herborth-család birtoka: Balázsfalva, Véza, (Oláh)Csesztve,
Szászpatak, tehát 4 falu.
A Gáldi-család több ágának falvai: Gáld, Gáltő, Hari, Bekenszeg,Béld,
Karácsonyfalva, Fahíd, Sülye, Újfalu. A 9 falu közül 3, Gáld, Gáltő, Fahíd tisztán az
övék volt.
A BecseGergely nemzetségből származó Somkereki-családnak Gombás,
Csombord, Apahida és Tordás falvakban volt birtokuk. A 4 falu közül Gombás és
Apahida 1343-ig egyedül az övék. A Pókafalvi család 4 falva: Pókafalva, Nagykerék,
Kiskerék, Jakabpataka.
A Vingárti Geréb-családdal rokon Bogáti-családé Bogát, Szentjakab, Oroszi,
Radnót. A Csanád-nemzetség Telegdy-ágáé Csáklya, Benedek, Tinód és Szentkirály.
Az egresi apáté Monora, Farkastelke, Sorostély és Holdvilág. A Bátori-családé
Mihalcfalva és Szarakszó.
A Kácsik-nemzetség Széchenyi-ágáé a két Lapád. A Járai-családé Váradja és
Lumbfalva. A Vizaknai-családé Vízakna és Ringelkirch.
Mivel a megye itt felsorolt 120 falva közül 86-ban csak egyegy birtokos nemes
család élt, a terület legnagyobb része több falura terjedő nagybirtok vezetése alatt állt.
A többi faluban sem élt több 2—3 nemesi családnál, s így kisnemesi falvakkal nem is
találkozunk Oláhok egy faluban sem voltak földesurak, hanem kenézeik vezetése alatt
a falu földesurának adózó állattenyésztő jobbágyok.
L.Iczkovits

EZREDÉVES
KIÁLLÍTÁS.
Ezüstéremmel
Alsófehérvármegyei gazdasági egyesület,

kitüntetett

kiállító

az

L.Köztelek 1896 november 7
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Erdélyi Hegyalja:
-Nagyenyed és Gyulafehérvár vidéke, régi történeti borvidék. Az Erdélyi
Hegyalját a magyarság igen korán benépesítette (10. sz.). A középkorban virágzó
magyarlakta táj volt.
A Maros jobb partján a honfoglaláskor talált viszonylag nagyobb számú bolgárszláv lakosság hamarosan megmagyarosodott.
L.MNL-Hegyalja
-A járdoványnak hatalmas nagy, zöld, karélyos levele és vastag fája van,
bőventermő nagy gerezdjei 3 — 4 fontra is kinőnek; kedvező helyen kerek, nagy
bogyói igen tömötten nővén, megrozsdásodnak és szép alakzatban csiklandoztatják a
szemet; érett korukban hatalmas rozsda szin lepvén be az egész napsütötte gerezdet,
miért rozsdás járdoványnak is nevezik. Érés idejére nézve inkább korai, hanem ez is
alanti helyeken, kivált esős időben megszokott rothadni, azért magasabb helyeken
ültetve bő terméséért igen háládatos szőlőfaj; tele van vele egész Erdély; legnagyabb
mennyiségben található Erdély-Hegyalján……….
L.Borászati 1872 november
Alsó-Fehérmegye m.-igeni járásában a szőlő a kedvező idő folytán szépen
fejlődött, közép termést nyújtott; ellenben a vízaknai járásban savanyu s gyenge bort
adott .
L.Borászati 1882 december
Fehér megye falvai
Abrudbánya
-Itt született 1814. június 5-én Kagerbauer Antal építész.
-Itt született 1876-ban Szlávik Ferenc irodalomtörténész, nyelvész.
-Itt született 1880. április 13-án Ürmösi Károlyné Kántor Gizella magyar költőnő,
az Unitárius Irodalmi Társaság tagja.
-Itt született 1926. július 22-én Fazakas Béla magyar orvos, orvosi szakíró.
L.Wikipedia
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-„…..magyar réteg is lakott Abrudbányán; ezt a határában 1444-ben feltűnő
Solamkw, Fenyepatak, pons Kewkuth, Hollokew, (Karna) pataka, via AlsoKerw
helynevek mutatják.”
L.Iczkovits
-1595 nap niugot feleol eg'arant eg' vegb(en) vagion három alma fiataloczka –
Abrudbánya.
L.E.M.Sz.T.
-A b r u d b á n y a (al. Fehérmegyébe}.Erdély hegyesebb 's terméketlen részében
feküvén, élelmi 's ruházati szerekben nagy szükséget lát. Éppen azért árruczikkei,
gabona , ruházati kelmék többnyire. Országos vásárain inkább a' havasokon kihizott
apróféle szarvas marhát keresik, mellyet innen nagy mennyiségben hajtanak ki
Magyarországra.
L.Nagy
Abrudfalva
Híres emberek
-Esztergár Lajos (1894-1978) egyetemi tanár, Pécs polgármestere 1943-45 között
-Radnóti Dezső (1865-1903) az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) alapítója, titkára,
majd 1891-1902 között főtitkára
L.Wikipedia
Alfüged
-Székelyek által alapított település, először 1219-ben említik. Magyar lakosságát
idővel románok váltották fel..
L.Wikipedia
Alkenyér
-Itt született 1902-ben Dózsa Farkas András szobrászművész, ipari formatervező.
-itt volt 1479 okt. 13. a véres ütközet, melyben Báthori István és Kinizsi Pál a
törököket megverték.
L.Révai
-Kezdetben szász lakossága helyére az 1479-es törökhadjárat után magyarok
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költöztek.
- a16. században valószínűleg már román lakosságú volt.
L.Wikipedia
Alsóaklós
-1448-vámszedő hely volt. Több birtokosa is volt; így a Járai, Alsójárai, Lupsai
Kende, Peterdi, Csáni, Tordafi, Hosszúaszói, Zichy, Gordovai, Tusoni Bolgár,
Vizaknai, Kemény és más családoknak is volt itt birtokrésze.
-1518-ban Jára vár tartozékai között szerepelt.
L.Wikipedia
Alsócsóra

Barcsay kúria

- Itt halt meg 1806-ban Barcsay Ábrahám költő.
L.Wikipedia
- Kristóf György irja ,hogy valamikor Csórja magyar község volt.
-„…..Barcsay Abraham kedvelt almafája…..”
- „Hisz már a csórai és marossolymosi uradalmak - a haszonhajtó jogok és egyéb
dominiumok nélkül is - teljesen biztosítottak Barcsaynak a megfelelő főúri életmódot.”
„A mag Lovakért, azt tartom, lovász elküldött eddig. A gyermek lovakot jó
volna, ha Mihály lassanként tanítgatná.”
-.”Tudod-e miért drágák a báránybőrök? Már valaki reá akadott az erire.
Kereskedés "lett belőle.”
- „……a vetések hogy állanak a mi kedves Hazánkban s földünkön?”
- „Mindezekből alkalmasint tapasztalod, hogy én' a szántást-vetést s
vintzellérséget éppen nem utalom.”
-„Az anglus . kancának bevitettetésit Lovász Consiliarius és az én rendelésem
ellen tselekedték, sőt inkább utolljára azt Irtam vala a Tiszttartónak, hogy ha valaki 120
aranyakat ad érette, adják el; inkább hiszem ezt a Levelemet kesőn vette. Minek
'szaporitsuk a sok drága lovat? Ezt is talán tsak Szebenbe küldjük. G. Esterházy János
által és Lovászmestere által eladatjuk, e nagy kupetz, majd irok az urának elébb tsak
azt akarom megtudni. ha meg van-e hágatva a szép strinfis kisaszszony.Ennek az árát
gabonavevésre akartam fordítni.”
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- „Az én Lovászom és kertészem szerentsésebbek nállamnal, mivel már most nem
lesznek messze Erdély határától.”
-„Tsak a sző1ő hegyeken jártam egyedűl és nyögtem mint a Gerlitze; már ezentúl
még unalmasabb napjaim lesznek, mert a szüretelést ma estébe elvégezem. A Boglit
volt utolsó, de ugyan hideg is vala ez a 3 nap. Az én gondolatom szerint az Ablazból
lesz jegjobb bor ; a legjobban is viselte magát, Ürmöst még-is egy keveset tsak
tsináltam aval a reménységgel, hogy nemsokára az én kedves uram velem együtt iszik
belőlle,………………..”
L.Dr. Kristóf György
Fent idézetek, Barcsay Ábrahám és felesége Bethlen Zsuzsanna között
íródott levelekből, az 1789-1793 évek közöttről. Az idézetekből következtetni lehet
arra,hogy az uradalom mivel foglalkozott.
Kiss Károly
-……..Barcsay Ábrahám, a költő csorai udvarházát……….
- Barcsay Abrahám a deli gárdista és korának kedvelt költője végakarata szerint
kedvelt almafái alatt nyugossza örök álmát.
L.Téglás Gábor

Alsócsórai Barcsay-kúria
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Alsó-Gáld :

báró Kemény kastély

-A középkorban magyarok lakták. 1461-ben Magyargáldnak nevezték.
-1839-ben a Kemény család birtoka volt, román lakossággal.
-Kemény István birtokát képezte. A báró Kemény család ősi fészke várkastéllyal.
Térségi jelentőségű.
L. Révai
-Az eredetileg is magyar Fahíd és Gáld határában: 1345-ben Kuuesnoguth,
Galdvyze, mons Mykohalma, pratum Meley és aqua Nogzig. Benedek, Csáklya neve
szerint magyar.
-1337-ben Sceuke (Szőke) és Benedek kuriáiról történik említés.
L.Iczkovits
- A szőlők a Kemény kastély északkeleti oldalán Tövis irányába széles lejtőn
vannak. Valamikor itt is létezett a híres Plébános nevű telepítés,valamint a Fehér
leányka és más erdélyi régi fajták táblája..
L .Csávossy
- Híres volt a Gyógyi veres csíkos almáról
L.Nagy - Tóth Fere
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A gyógyi alma erdélyi télialma-fajta. A gömbölyű alakú, kicsiny gyümölcsök
sűrűn piros csíkosak. A Maros nyugati és D-erdélyi mellékvölgyeiben, valamint a
Fehér- és a Fekete-Körös vízgyűjtő területén a kertekben és félvad ligetekben nagy
mennyiségben termett. Amíg az Alföldön nem hódítottak tért a nemesített
gyümölcsfajták (a 20. sz. elejéig), tutajokon és szekereken nagy mennyiségben
szállították le a Tiszántúlra.
L.Magyar Néprajzi Lexikon
- …….legnevezetesebb ezen megyében az úgy nevezett g y ó g y i a l m a , melly
verescsikos, hosszukó, igen leves, és alsó-gáldon, …………., 's több más helyeken
roppant mennyiségbe terem évenkint, 's szinte aratásig megáll. Enyedet,Fejérvárt,
Tordát, Kolozsvárt holnapokig elgyőzi tartani, sót Fejérvárt hajókra rakva hordják
Hunyad megyébe, 's a'Bánátba.
L.Nagy
- Az alsógáldi 1908-as Plébános bort annak idején a jó nevű Palugyay ház
vásárolta meg.
L.Wikipedia

-Néhai Mlsgos özvegy B. Kemény
Lászlóné B. Bánffy Ágnes asszony ő.nsga
halálával
A.Gáldon
találtatott
1832,1833,1825,1836-beli szinborok a
legjobb
esztendőbeli
assszu
szőlők
öszvesen
mintegy
kétezer
vederig
eladandók a succesorok által árverésen a
jövő hónap Mártius 6- napjára 9 órára van
határozva Alsó Gáldra.Kinek kedve lészen
a megnevezett borokból részesedni az irt
időben elváratik.

L.Erdélyi Hiradó 1837 február 23-án
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Alsókarácsonyfalva-1910-ben itt a Bethlenek kúriáját említették.
-1313-ban a Veresegyház-székesi uradalom határjárásában említették, mint
Gyógyi András fiainak birtokát.
-1410-ben a diódi váruradalom tartozéka volt,…..
-1324-ben I. Károly egy oklevelét a Küküllő folyó mellől keltezi, még- pedig
Karachynus háza közelében. Ezt a helyet nevezhették el az udvarház tulajdonosáról
később Karácsonfalvának.1329-ben Szomordoki Péter és János ottani birtokuk
harmadát két házzal együtt Egyed fiainak, Jánosnak és Gergelynek, valamint Jakab fia
Domokosnak adják
L. Transindex adattár
-1910-ben itt a Bethlenek kúriáját említették
L. Wikipedia
-1873-ban 104 gazda 23 k.hold szőlőt dolgozott meg.
L. Csávossy
Alsóorbó valamikor Magyarorbó
-1282-ben került az erdélyi káptalan birtokába. A 13–15. században uradalmi
központ volt
-1733-ban Magyar Orbo,
- A középkor folyamán katolikus, neve későbbi előtagjából következtetve magyar
lakosságú volt. Legkésőbb a 17. század elején elpusztult és azután települt be
románokkal.
L.Wikipedia
-“…. latinul Hungaricum Orbónak hangzik, de tiszta román jobbágyfalu. Szinte
ugyanez az eset Erdély csaknem minden többi olyan falvában, amely nevében a
Magyar előtagot viseli: vagy tiszta románok, vagy nagyrészt románokkal vegyesek. A
magyarok ugyanis a háborúk viharaiban a legtöbb helységben végzetes csapást
szenvedtek s a szomszédos Havasalföld tájairól románok léptek örökükbe”
L. Benkő József
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AlsópodságaA
falu
közelében
találhatók
cseppkőbarlang és Bélavár több száz méteres mészkőszirtjei.

a Bedellői-

-Áprily Lajos itt írta a „A podságai forrás” című versét.
L.Wikipedia
Alsótatárlaka
← A tatárlaki lelet emlékműve.
-Itt fedezték fel 1961-ben, amelyet egyesek
alegkorábbi (több, mint 6000 éves) írásos emléknek
tartanak.
L.Wikipedia

T a r t a r i á n Barcsay Jánosnak kőzel 15 ezer eperfája van.
L.Nagy
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Alvinc:

alvinci Martinuzzi kastély
Nevezetes a Rhédeyek és a Barcsayak kastélya

Alvinci Martinuzzi
kastély
-Itt született 1814. június 12-én Kemény Zsigmond író.
-Itt ölték meg 1551. december 17-én Fráter Györgyöt.
-Itt született 1570 körül Alvinczi Péter református lelkész, Pázmány ellenfele.
-Itt született 1582-ben Pongrácz István, az egyik kassai vértanú.
-Itt született 1639 körül Alvinczi Péter királyi ítélőmester, a „második Werbőczi”.
-Itt született 1735. február 1-jén Alvinczi József tábornok.
-Itt született 1824. január 19-én Lázár Jakab, az első magyar nyelvű erdészeti
szakkönyv szerzője.
-Itt született 1833. április 6-án Csató János botanikus, ornitológus.
-Itt született 1877. március 21-én Pakots József újságíró, író.
-Itt született 1880. január 29-én Bodor Aladár újságíró, költő.
-Itt töltötte fiatalkora egy részét Szentimrei Jenő író.
-Itt élt és itt halt meg 1912. március 4-én Pataky László festő.
-Itt töltötte gyermekkora egy részét Szőts István filmrendező.
L.Wikipedia
-A 13. századtól a marosi sóút átkelőhelye, vámmal. 1300-ban ferencesek
építettek benne templomot. 1370-ben kapott vásártartási jogot, attólkezdve
oppidumként, 1430-ban Borberekkel együttcivitasként említették.
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1435 és 1526 között kerületével („Alvincszék”) együtt a Királyföldhöz tartozott.
1488-ban 182 egésztelkes gazdát írtak össze.
-Bethlen Gábor 1621–1623-ban habán (hutterita) kézműveseket telepített le.
-A habánok („morvák” vagy „fekete németek”) fejlett munkamegosztású
kézművességgel, zöldség- és virágkertészettel, a bolgárok kereskedelemmel
foglalkoztak.
-1786-ban 2146-ban lakták, 98%-uk mezőgazdaságból élt. A 19. századramind a
morvák, mind a bolgárok elmagyarosodtak.
- 1784. november 6–7-én uradalmának parasztjai feldúlták majorságait és nemesi
udvarházait. Batthyány Ignác az 1780-as évek második felébenpapírmalmot alapított a
sibisáni határban, a Sztrungár-patakon, az „erdélyi tudós társaság” és saját kiadói tervei
számára..
- a 20. század elején hivatalosan „Alvinc – Újvinc – Borberek – Sibisana egyesült
nagyközség”-nek hívta magát.
-A 20. század kezdetén jelentős boralma- és szilvatermőhely volt, évi két országos
vásárral, szesz- és konyakgyárral és három fogadóval.
- A kastély előtti téren tartották akkoriban az éves állatvásárokat.
L.Wikipedia
-A szerzetesek kolostorának az alapkövét a XIV. században tették le, ezek voltak a
hires domonkos-rendi szerzetesek, melyeknek nemesi származásuk volt. Ők egész az
1438-1442-es török betörésig maximális jólétben éltek.
L. Bethlen kastély
- Csató János (Alvinc, 1833. ápr. 6.-Nagyenyed, 1913. nov. 13.)Az erdélyi flóra és
faunakutatás jeles személyisége.
Főbb művei:A Székásvölgy flórája és madárfaunája. Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek Munkálatai 13. 1869: 72-89.; Alsó-Fehér
vármegye növény- és állatvilága. In.: Alsó-Fehér vármegye monográfiája. Nagyenyed,
1890.
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Megalapította az Erdélyi Kárpát Egyesület Alsó-Fehér-megyei osztályát. Az AlsóFehér vm.-i Történeti, Régészeti és Természettudományi Egyesület elnöke.
L.Tudósnaptár
-„Itt van az erdélyi püspök kastélya, mely főként Martinuzzi György haláláról
nevezetes; piaca és vásárai is jelesek.”
-“…..diéta végezéseiben az is megtalálható [2. cikkely],hogy Alvincen és
Borbereken a hetivásárokon a külső mészárosok állatokat vághassanak, mint más
helyeken is.”
-„A legnevezetesebb vásárnap az, amelyet november havában Szent Katalin
napjára szoktak összehívni. Ilyenkor Magyarországról is nagy bőségben hoznak
vizákat, és árusítják petéiket, a vizaikrát. „
L. Benkő József
Bethlen Gábor habán fazekasokat telepít ide. Híresek voltak a habán kancsók. Itt
született Kemény Zsigmond történelmi regény író.
Szőlő dűlő nevek
-Pap gödre,a Házak mögött,Konc alatt,Gobli völgye.
-Termelt szőlő fajták:Olasz rizling,Szürkebarát,Fehér leányka, Ottonel muskotály
,Járdovány, Chasselas -fajták, Furmint és Kövér.
-A kommunista uralom előtt a falusiak emlékezete szerint Alvinc szőlőterülete
elérte a 100 ha-t. Nagyobb szőlőse és pincéje a Glück, a Binder és a Friedrich
családnak volt. A szőlőterületek Mereteu falutól kezdődően Borberek felett és
északnak Borosmező oldalain, majd Poklos irányában Stauini falu határrészén terülnek
el. Ma a magángazdák összesen 10 ha szőlővel rendelkeznek. Alvinc és környéke a
kihasználatlan lehetőségek példája.
L .Csávossy.
-az 1675. május-júniusi IX. tc. (Alvincen és Borbereken a közföldek, makkos
erdők élése, szőlőpásztorok állítása, piac, más városi közvagyon ügyében a régi szokás
megtartása).
L. Trócsányi
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-Ferenc-rendi szerzetház, különböző társulatok; cognaegyár és szeszgyár,
bortermelés és nagy kereskedés faárukkal; nevezetes a Rhédeyek és Barcsayak
kastélya.
L.Révai
-1842 körül-Alvincz , (al. Felső.) vásárai közt a Katalin-napi érdemli a'
megemlítést. Sok jó dohány ,viza, vizaikra, csiga árultatik el, 's vitetik széllyel az egész
országba.
L.Nagy
Aranyosmohács
- Eredetileg magyar lakossága a 16. századtól fokozatosan elrománosodott.
L.Wikipedia
- Három fordulóban élték határukat Mohács ……lakói.
-Mohács és Aranyospolyán határát 1820-ban már három nyomásban
hasznosították a lakosok. A mohácsiak nem dicsekedhettek földjeik jóságával. Hegyek
között lakván, földjük kétötöde rossz, ami „az őszi vetéstteljességgel nem, de a tavaszit
jól termi". A szántójuk egyötöde a legrosszabb minőségűnek bizonyult, amely „a
tavaszit is igen gyengén termi", s a hegyekből lezúduló zápor nemcsak beiszapolta
veteményeiket, hanem az itt lévő földjeik trágyázását is lehetetlenné tette. A
középszerű egyötöd rész az őszi gabonából csak a rozsot, az elegyes búzát termetté
meg, de ezen a részen sikeresen termeltek „ tavaszbúzát, zabot, alakort és
tönkölyt,törökbúzát"
-Három jobbágy és két zsellér háztartás szolgált Mohácson, a többi lakos
libertinus,szabad székely, vagy határőr katona volt.Kiterjedt határuk bővelkedett
erdőkben, s a rét szénájának feltakarásáig itt legeltették barmaikat, juhaikat kecskéiket
az emberek, ahogyan maguk is vallották: „Marhalegelőink nagy részit teszik az erdők,
melyeken kaszáláselőtt mindenféle marháink jól legelődhetnek, azután pedig kaszáló
reléinken legelnek".

A vallomás ezen részéből természetszerűleg adódik, hogy sarjút nem
kaszálhattak,pedig a rétjük nem volt alávaló. Ahogy mondották, a „marhák hízlalására
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igen jószénát teremnek", s olyan helyen voltak, ahol az árvíz, hegyekről lezúduló zápor
sohasem tett kárt bennük..-1820-Conscriptio Czirakyana vallomás.
L.Takács Péter
Asszonynépe:
Asszonynépe és Fugad határában van 1202-3 körül,Fequet,Fequetkopua, Husee
Berke, Hegesholmum, Sos- sed, Thow.-Csesztve és Csongva neve……., de Ohungua
terra első birtokosaiként már székelyek tűnnek fel.
L. Iczkovits
-Asszonynépén, Medvésen s az ózdi dombok alatt elterülő u. n. malozsa
völgyében már a fejedelmi korban nevezetes bort termeltek..
L.Lázár István
-1911-ben Maros-Torda megyében Asszonynépe község gazdaköre folyamodott
segélyért tenyész-apaállatok beszerzésére.
L.Fehér vagy tarka
Bagó lásd Magyarbagónál
Balázsfalva: Apafi kastély , Bagdy György építtette 1534-ben
-Itt született 1917. november 3-án Semlyén Éva pedagógiai író, tankönyvíró,
műfordító.
-Itt született 1918. július 22-én Kulcsár J. Géza vegyészmérnök, kémiai szakíró.
-Itt született 1929. február 14-én Szőke Amália geológiai, művelődéstörténeti
szakíró, műfordító.
L .Wikipedia
-„A XVI. században a balázsfalvi uradalom birtokosa Bagdi György volt, egy
felirat tanúsága szerint, amelyet máig is őriz a püspöki lakás fala, és amely így
hangzik:
„Hanc domum fecit aedificare Georgius Bagdi, fide terminavit eam post Christi
nativitatem Anno MDXXXV tempore magnae famis, cum agricole suum faciebat
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unum cubulum tritici
Lapi[cida]de Tasád.”

lorenis quatuor, vel citra; hoc opus fe[cit] Stephanus

Magyarul: „Ezt a házat építtette Bagdi György, tisztességgel befejezte a Krisztus
születése utáni 1535. évben, a nagy éhínség idején, amikor a földműves egy köböl
búzáját négy forintra vagy még többre tartotta. Ezt a munkát végezte tasnádi Kőfaragó
István”
L. Benkő József
Gy. Fejérvárt 1627. máj. 28.
-Michael Literatus Toroczkay de Torda protestalt a gyulafejérvári káptalan előtt
Debreczeni Katalin, Eörrendi Literatus Pál özvegye és mások nevében az ellen, hogy
szent-erzsébetti Péczi Simon kanczellarius bírja Balázsfalva kastélyát, vagyis nemesi
kő curiáját a hozzá tartozandókkal. Építése és bírása ellen protestáltak.
L.Székely oklevéltár-balázsfalvi kastély
-“…… van itt a csinos kertben az érseki kastély, melybon hajdan Apafi Mihály
fejedelem gyakran tartózkodott.Balázsfalva élénk hely, van két takarékpénztára,
hitelszövetkezete, mezőgazdasági szeszgyára, jelentékeny marhavásárai s nagy
forgalma és kereskedése.
L.Révai
- 1689 Hatas Lovak 1. B(a)l(á)sfalvi ménes Almás Fakó.
L. E.M.Sz.T.
- B a 1 á s f a 1 v a' (al. Fehérmegye.) vásárain jó kelete van a'veres karmasin és
szattyán bőrnek mellyeket itt nagy mennyiségbe készítenek.
L.Nagy
-1873-ban a városban 49 gazda 2 k.holdon termelt szőlőt.
L .Csávossy
Bethlenszentmiklós
-Bethlenszentmiklóson a Bethlen kastélyt 1667-1683 között építette Bethlen
Miklós, aki építészetet tanult Hollandiában, Ultrecht és Leyden városában.
BethlenMiklós(1642-1716) egy magyar író és építész volt, Bethlen Jánosegyetlen
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fia. Bethlen János Erdély kancellárja volt, majd ezt a tisztséget gyakorolta fia is 16911704 között. A kancellári tisztség betöltése elött, Miklós a máramarosi régió és a kővári
kastély seregének a parancsnoka volt.
-A kastély a folyó partján fekszik és körülbelül 1700-ban a kastélyban élő
nemesség a folyó túloldalára egy parkot épített ki.
L. Bethlenszentmiklósi
← Bethlen kastély kastélykert,
kúriakert. Térségi jelentőségű.
L. T.K A.
- „A felső kastélyt, amelyet
gróf Bethlen Miklós, Erdély
egykori
sokat
szenvedett
kancellárja páratlan serénységgel
emeltetett, ifj. gr. Bethlen
György úr, ő szent cs. kir. és
apostoli felsége ezredese használja. Az alsó kastély id. gr. Bethlen Gergely úr
örökségei közé tartozik”
L. Benkő József
- Itt halt meg Bethlen Farkas (1639-1679)történetíró. Főműve Historia de rebus
Transilvanicis.
- „Ennek a helységnek a szőlőse, amelynek Sütőné vápája a neve, kitűnő illatú,
nagyon kellemes zamatú bort ad inni.”
- „…. méltán megilleti a vásártartás joga.
L .Benkő József
-Lágy időre van kilátás télen akkor, ha a holdnak udvara van; ha a szentmiklósi
harang (dél felől) Medvésre hallik; ha ugyanott a gőzös Balázsfalva, vagy Hosszúaszó
felől hallatszik (dél felől)………”
L.Lázár István
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“-Rettenetes pusztulás érte a tájt, s ez annál irtóztatóbb, mivel Erdélynek tavaly
sem vala aratása, tengerije a sok esôben meg nem érhetett, s így, amit lakosai
eltakarítottak is, megromlott.
Kancellárius gróf Bethlen Miklós felől beszélik, hogy ő általában meg akará
tiltani a kukorica termesztését, mely azért veszedelmes, mert a köznép nagy része, az
oláhság egészen, ehhez ragaszkodik, s így midőn az esztendő kukoricának nem kedvez,
semmi termése nincs. Neveli a bajt az, hogy a kukoricának kövér föld kell, az oláh
pedig azt minden sovány oldalba ülteti, hol kukorica kevésbé teremhet, mint a gabonák
más neme. Ezzel veti be kertjét is.
Bár most egy új Bethlen a krompély termesztését kívánná törvénnyé tétetni, ahol a
kisoványodott föld gabonát nem terem.
De amit törvény nem parancsol, rászoktatja Erdélyt, úgy hiszem ez az idén
bekövetkezô ínség.
L.Kazinczy
Bokajalfalu

Kapi György kastélya

-Első írásos említése Bakay alakban 1263-ból maradt fenn. Magyar neve 1587ig Bakaj .
-Határában egy katolikus
a tatárjáráskorpusztult el.

lakosságú

falu

létezett,

amely

talán

L.Wikipedia
-Mátyás idejében a Bakaji-család birtoka és lakóhelye.
-Kitünő szőllő terem Bokajnak a Marosra néző hegyoldalain.
L.Kislexikon
-I n d r e s József,Bokaj, földbirtokos 1909-ben.,
L.Dénes
- Utótagja csak a 19. század végén bukkant fel, miután kivált belőle Bokajfelfalu.
L.Wikipedia
- Hunyadmegyében Bokajban báró Szentkereszty György ur 8 hold uj szőlőt állit,
mely már nem a riesling utján halad elő, hanem a felséges bort adó fehér és szürke
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pineau szőlők vannak oda szállítva. Tavaszszal ültettetnek meleg mész vegyületü
talajba. Készül tehát a pezsgőnek való anyag, mely versenyezni fog a cliquottal. –1872
végénL.Borászati 1873 január
Boldogfalva -valamikor Boldogasszonyfalva
-1462-ben és 1507-ben Küküllővár tartozékai közé tartozott.
L.Wikipedia

- A XVIII.század elején
Boldogfalva szántóterülete 97
köböl.
L.Kiss Réka

Borbánd
- 1326-ban ………egy határjárási ügyet említenek.
L.Lestyán
- „Borbánd határában 1299-ben Kutfew, 1439-ben vallis Zenasay, Zenasberch,
Lykashatar, Sárd, Vajasd neve szerint magyar keletkezésű.”
L.Iczkovits
-1578 .július3-án egy szőlőt, kertet, szántóföldet és kaszálót örökre elad Borband-i
Zentkyraly Lukács Nagy Miklósnak.
L. Báthory Zsigmond
-1581 május 22-én egy udvarházat említenek egy adományozás alkalmával.
L .Erdélyi történelmi adatok
- Mivel az előző évszázadban a különböző viszontagságok folytán a lakosság
száma nagyon leapadt, Erdélybe bebocsátást nyertek a rácok és a románok, s bizonyos
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elhagyott területeket rájuk ruháztak, amelyeket maguk között 31 telekre osztottak fel, a
478 köböl gabonát termő szántóföldekkel együtt. Apafi fejedelem 1666-ban átadott itt
holmi telkeket a Lugosról érkezett jövevényeknek.
L .Benkő József
-A járdoványnak hatalmas nagy, zöld, karélyos levele és vastag fája van,
bőventermő nagy gerezdjei 3 — 4 fontra is kinőnek …..legnagyabb mennyiségben
található Borbándon.
L.Borászati 1872 november
Borberek

Kendeffy-Horváth kastély

-Itt halt meg 1701. február 26-án Alvinczi Péter nádori bíró.
-Itt
született 1876. október
Egyetem rektora

1-én Tankó

Béla filozófus,

a Debreceni

L.Wikipedia
-1694: vagyon . Nagy Majorság Szőlő . . Vannak benne gjűmőlts fak is, ugy mint
Alma fák nro 8. Kőrtvélj fák –Borberek.
L .E.M.Sz.T.
-Borberek Alvinc része…..a nyugati partnak mindjárt az elején fekszik, a jó
borokat termő hegyeken innen. Mágnások és nemesek kúriái népesítik be……
-“…..diéta végezéseiben az is megtalálható [2. cikkely],hogy Alvincen és
Borbereken a hetivásárokon a külső mészárosok állatokat vághassanak, mint más
helyeken is.”
” Borberek (és nem Borkerék, ahogy néha olvassuk)összetevő szavaival a bor
berkét jelenti (vini nemus )”
L. Benkő József
-Bélpataki János udvarházának 1694 -beni leltárából:Húsz falábon álló
gabonásház ,mellette a szőlőhegy felől egy két szakaszos nagy pajta,egy szekérszín,
veteményeskert barackfákkal. új pajta.”......a veteményeskert melynek hossza uln.nro
122 (kb 78 m)szélessége uln.nro 72(kb 46 m)(1 ulna =sing kb 64 cm)(összesen kb 3500
m²).Vagyon elosztva négy öreg táblákra,holott az 1-ben vannak zöld petrizselyem s
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tavalyi 10 ágyakkal. 2 -ben vannak vereshagyma is 15 ágyakkal. 3-ikban
mogyoróhagyma 2 ágyakkal,fokhagyma 6 ágyakkal,vereshagyma 15 ágyakkal. Az 4ikben vannak ugorka,kertiborsó,murok.”Következik a kúria felett egy csűröskert
csűrrel,egy nagy majorságszőlő „ ......melynek szélessége alól ….243 singnyi, a felső
tetején penig szélessége …. 180 singnyi,,hosszúsága penig napkelet felől alá az
udvarház findusáig.....408 singnyi,(kb 54.000 m²) Ez a szőlő kb......húsz ember kapáló
egy hétig. Ennek eddig való műve karózása,hajtása,kapálása.....homolítást kéván
gyakor helyeken.........Vannak benne gyümölcsfák is,úgymint almafák nro
8,körtvélyfák nro 19,aprószerű diófák nro 7,barackfák nro 3,eperjfácska nro
1,Szilvafák apró-cseprőstől feles számmal valók. Fenyőfa nro 1.....meggyfák nro
7,veres mogyorófák nro 4 bokorral. Item borostyán csemeték.”
L. B. Nagy Margit
- 1697: Rideg Gunár nro 8. Tojo Lud nro 18. Hizlo lud nro. 4. Hizo Recze nro 3
[Borberek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 6]
-1697: az Hizlo Disznók és malatzokon kivűl .. . vad(na)k .. . sertések promiscue
112 [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 12]
L.E.M.Sz.T
-Borberek (Erdély), nov. A szüret nov. hó közepén tartatott meg és' a mennyiséget
tekintve igen roszúl ütött ki. — Minőségré nézve borunk jó, mert a közönséges must a
klosterneuburgi mustmérőn 18°/0 czukortartalmot mutat, Rizling 20% ; árak akonként
5-5/2 a frt. Jelenleg metszéssel és szedéssel vagyunk elfoglalva.
L.Borászati 1874 december
Borosbenedek
- Itt született 1919-ben Xantus Gyula festőművész.
- Előtagját ahelységnévrendezéskor bortermeléséről kapta.
- Kecskekő várának uradalmához tartozott,……..
- középkorban erős nemesi rétege volt. 1601-ben magyar lakosságú. Román
lakóinak őseit 1630 előtt a tövisi Baxa Gergely diáktelepítette Moldvából.
- 1784-ben Horea felkelői felperzselték nemesi udvarházait.
- A 18–19. században mezővárosként szerepelt. 1750-ben négy csizmadia, négy
fazekas, négy kovács, három ötvös, két kádár, egy tímár, egy bognár és egy
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harisnyakészítő dolgozott benne. Jelentős volt bortermelése és gyümölcstermesztése.
Ekkoriban román–magyar lakosságú.
L.Wikipedia
Böstelke –ma nem létező falu.
Bőstelke Kü (KK Ny-i sarkában, Péterfalva, Panád, Iklód táján) 1415: p.
Ewstelke; 1437:Bwsthelke; 1437-40: p. Bwsthelek. Péterfalvi, Tátéi, Diódi ~ Gyógyi,
Tövisi-birtok (Cs 5: 871). 1437.I.13.: Diódi István Bwsthelke felét (beleértve a malom
felét is) Tövisen lakó familiárisának: Antalnak (pr) zálogba adja (KmJkv 86);
1440.V.28.k.: Tövisen lakó Antal tiltja a királyt és királynét Bwsthelek
eladományozásától (236). – Su 2: 324. Ewstelke.
L .Vistai
Borosbocsárd
-Árpád-kori település.
-’Magyarborosbocsárd a Boros nevet a bortól kapta, melyből sokat és finomat
szüretel. A falu földjének és szőlőseinek a tizede a helvét hitű püspöké, akinek itt
birtokrészei”……..vannak
L. Benkő József
- a középkorban még magyar lakosságú falut Magyarbocsárdnak, később
Magyarborosbocsárdnak nevezték el .
-Szőlőművelő település volt. A paraszti réteg a 17. században már
Magyarborosbocsárdon is román.
-A hagyomány szerint a pónyikalma innen került Nagyenyedre a 19. század
elején, ahonnan aztán Erdély szerte elterjedt.

Boroskrakkó

Bíró Miklós udvarház térségi jelentőségű
L. T.K.A

- A közeli Magyarigennel együtt szász telepesek alapították,
- Katolikus lakói a 16. században már magyarok voltak,……
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-1784-ben kifosztották a nemesi udvarházakat.
L.Wikipedia
-„Karkó, közönségesen Krakkó, szőlőiről annyira nevezetes,hogy ha a dicséretet a
bor alapján kellene osztogatni, semmiképpen sem kellene irigyelned a lengyelek
Krakkójának a nevét. A Teleki és Székely grófok és nemesek birtoka:”
L .Benkő József
-

„….a krakkói (Fehér vm) udvarház negyedrészét megvásárolják -1695L.Valantiny-W’Kovács András

-A járdoványnak hatalmas nagy, zöld, karélyos levele és vastag fája van,
bőventermő nagy gerezdjei 3 — 4 fontra is kinőnek …..legnagyabb mennyiségben
található Krakkón.
L.Borászati 1872 november
- A földmivelési miniszter intézkedése következtében megkezdődtek a minta szüretek az ország bortermő vidékeinA további mintaszüretelés a következő23- án
Krakóban , erdélyi hegyalján Teleki Miklós grófnál ,
L.Borászati 1881 október
Eladó 30 arab méhcsalád és 54 darab jól készült mű-kaptár
mint a méhcsaládok egyenként is eladatnak.

Ugy a kaptárak,

SZONTAGH ELEK, Krakkó, u. p. M.-Igen
L.Méhészeti Közlöny 1894 április 1
Búzásbocsárd:

Udvarház

-A búzásbocsárdi udvarház 1656-os leltárából:Lóistálló és két hosszú lóistálló,
szárazmalom, tiszttartó ház, szekérszín szuszékkal amelyben búza, árpa, köles, liszt,
lenmag, kendermag, vagyon. Káposztás pince, szalonnásház,sütő és gabonásház
,isztena- Csűrkertben, szekérszín,szőlőskert alatta kerti vetemények. méheskert 11
kosár méhvel. Majorház és tó.
L .B. Nagy Margit
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-„Alsófehér megyében, a havasi vidékeken kívül még ma is készítenek eladásra
faekét Háportonon, Búzásbocsárdon és Maros-szentimrén.”
L.Magyar néprajz.II.K.
-1873-ban a faluban 102 gazda 51 k.hold szőlőt dolgozott meg.
L. Csávossy
- Az ezredéves kiállításon kitüntették Id. Zeky József báró. nagybirtokost Búzás.Bocsárd. Jó termelésért.
L.Köztelek 1896 november 28
Celna
←Teleki udvarház.

-1784. november 10-én felprédálta nemesi kúriáit és pincéit.A reformkorban
Erdélyben az elsők között próbálkoztak Celnán a vetésforgóalkalmazásával.
(feltehetően a Teleky birtokon )
-A Teleki-udvarház és melléképületei a 18. század első felében épültek.
Borpincéje, amelyet 1784-ben ástak, U alakú, százötven méter hosszú és hat méter
széles. Régen a legkiválóbb borokat tartották benne.
-A 19. század második felében a járdovány, kövér és király borszőlőfajtákat
termelték.
- Itt töltötte gyermekkora egy részét Teleki Sámuel és Teleki József.
L.Wikipedia
-1173-ban Velencébe szállitották a celnai bort..
-1489-ben Mátyás király az esküvőjére celnai bort rendelt.
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-„.a gr. Teleki család birtoka.....a falú feletti déli oldalt egészen szőlő borítja a
faluig...a szőlő kiterjedése 101 k.hold,.....szőlőfajtái Járdovány,Kövér, és Király(szőlő)
a kora,Fekete lámpor, Rozsdás muskotály, ….....Hóviz,Fekete járdovány,Ágasfark és
Rózsaszőlő (két utóbbi kiirtásra ítélve)”A celnai borok gyönyörűek, tükrösek............
tiszták, vékonyak, simák, tüzesek........” és még egy vélemény”... a celnai rizling
sokkal édesebb mint a csombordi de nincs olyan rizling jellege...”
L. Csávossy
-Nem szűkölködik gyümölcs dolgában Celna.
- A' hegyalján sok nemes gyümölcsöt termesztenek a' Teleki grófok' kertjei is.
L.Nagy
-Érdemes itt az EGE múlt századbeli szakíróját idézni: „Celna (…) a gr. Teleki
család birtoka, a Hegyalja egyik nagyobb sziklacsúcsa, a Kecskekő alatt. Egy hosszú,
hegyek közé szorult helység ez, melyet, keletet kivéve, minden felől hegyek vesznek
körül, s így szőlőskertjei a szelektől minden oldalról fedvék. E bércek közé eldugott
helynél bortermésre aligha találunk alkalmasabb földet. A falu feletti déli oldalt
egészen szőlő borítja a faluig. (…) hogy a borág e vidéken régóta díszlik, talán a római
uralom ideje óta (…) bizonyos. (…) A szőlő kiterjedése 101 hold, miből a földesuraké
mintegy 80 hold. (…) Az uralgó szőlőfajok közül a járdovány a legháládatosabb,
mindig bőven terem, a korábban érő kövér és király keveset teremnek.”
-Celnán található a régi Teleki-udvarház. A ház jobb és baloldalán látható a híres
patkó alakú Teleki-pince két bejárata. Az utca felé eső pinceajtó fölött zsindelyes,
félkör alakú fedél van, a homlokzaton pedig a következő felírás: „gróf Teleki József,
1774”. A pincét mélyen a dombba vájták. E neves létesítmény 150 m hosszú, 6 m
széles, boltozatos ászokpince, melynek hőmérséklete (8-10 °C) a bor érlelésére
kiválóan alkalmas.
Celnán kimagasló minőségű borok teremtek. Naláczy József (1814) megemlíti a
megaszalt szemekből készült híres Teleki-féle celnai „Liquorokat”.
Az 1854-es kolozsvári tárlaton az öt híres bortermőhely között Celna is szerepel.
A Borászati Füzetekben a celnai Rajnai rizling dicséretét olvashatjuk.
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A cikk megállapítja, hogy a celnai Rajnai rizling édesebb, mint a csombordi, de
nincs olyan rizling jellege, mint ennek.
L.Csávossy Erdély
Az 1869-iki utitárczám jegyzeteiből. C z e 1 n a.
Az úgynevezett erdélyi Hegyalját vizsgálódásaink tárgyává tevén, Kisfalud,
Saárd, Magyar-Igenen keresztül Czelnára fordítottuk leginkább figyelmünket, mint oly
szőlőtelepre, mely a vidéken legjobb hírben részesül. Gróf Teleky Domokos ur
gazdatisztjei, úgymint Gálfi Sándor jószágigazgató, és Albert Elek uraktól a
legnagyobb előzékenységgel fogadtatva megjártuk először is a nagy kiterjedésű
szőlőket, melyek részint vegyesek; részint elkülönített ujabb fajokkal ültetvék be, e
fajok közül a következőket emeljük ki: rizling, tramini, bakator, kövér, oportó, leányka,
sárfehér, olasz rizling stb., a rizlinget nem fedik Czelnán.
A Lúgoson és Lászlóhegyen mintegy 19 — 20 bold szőlőt művelnek. Rendes
termésben számitanak 200 vedret egy egy holdra. A talaj alól igen tapadó agyag, a
domb tetején agyagos homok, elég gazdag mészvegyülettel, a kőnemek vegyülékei a
mészpát, kova és homokkövek. Mustmérések eredményei :
Klosterneuburgi Vajda féle czukormérö:
Ágasfark 16 % 11 fok
Rajnai rizling 20 „ 12 % „
Olasz „ 22 „ 13 „
Fek. Járdovány 22 %13 % „
Tramini 25 „15 %
Miután Czelnán a szőlőmivelés nagyban űzetik, nagyobbszerü is a
borgazdálkodási berendezés minden egyes részeiben; van két óriási törzssajtó, és még
egy Vidacs-féle is, melyek most szüret alatt teljes működésűkben voltak; de nagyszerű
leginkább a pincze, mely egy egyenszögü négyszögnek 3 karját képezi; de kell is ily
nagyszerű pincze, mert tavai is szűrtek 4.800 vedret. A pincze hőmérséke 8 — 9 R. és
tágassága s helyesen alkalmazott szelelői következtében ritkán alkalmatlankodik
borerjedéskor benne a szénsav. A hordók jobbára 50 akósak. Vélemény a Czelnán
kóstolt borokról:
Lampor 1868-iki renkivüli erős, még fejletlen, de sokat igérő bor.
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Lampor 1866-iki már érettebb bor, mely szokatlan természetes tüze által szinte
meglepő.
Vegyes 1866-iki kellemes zamatra és illatra is
Muskatály 1866-ki, nagy mértékben muskatal zamatu és igen erős bor. Rizling,
inkább tüzes, mint zamatos.
Rizling 1867-iki, sokkal édesebb mint a csombordi, de bouquetje sokkal kevesebb
is, mint amazé.
Rizling, 1866-iki, a czelnai rizlingborok közt ez bir a legfeltűnőbb rizlingbouquettel.
Aszubor, vegyes aszüszőlőből, lampor musttal felöntve igen kedves liqueur bor,
mely mogyoró zamattal ajánlja magát.
Aszubor. a kövér szőlő aszúszemeiből, rizling musttal felöntve, ritka" finomságú
liqueur bor, mely a rizling kedves bouquetjével bővelkedik.
Muskatál aszubor 1866-iki hasonlít a franczia muskatlunel borhoz.
Fekete járdoványbor 1866-iki, jó, de a vörös borok charactere nincsen eléggé
benne kifejtve.
Egész átalánosságban akkép véljük a czelnai borokat characterizálhatni, hogy
azok egyátalán kitűnően jelesek, de nem abban az irányban, a melyben a kitűnő magyar
borok jeleskedni szoktak. A fő jellem bennök az erő, a tüz, mely előtt a zamat és
bouquet háttérbe szorul. Czelna vidékén ismét előtérbe lép már a föld mészvegyülete,
mely szintúgy mint Magyarországon, inkább a szesz, mintsem a zamatos és illatos
részek kifejtésének kedvez. A borkezelés Czelnán igen avatott értelmes kezekben van.
A borok gyönyörűek és tükrösek, de későn érik el eme fejlődési fokukat, mi arra mutat,
hogy a tanninban hiányt szenvednek, min véleményünk szerint az által lehetne segíteni,
ha a leszemeléssel készült maláta 12— 24 óráig a héjak és magvak kilugzásának
tétetnék ki, minthogy a taninnak a legtisztább és legtermészetesebb nemét tartják
magukban,mely ezen egyszerű fogással a mustba kerülvén, az ujbor megtisztulását
előmozdítaná. Az eléggé kiérett borok Czelnán egyébiránt igen szép tiszták, vékonyak,
simák, és a kitűnő tüzes borok összes jó tulajdonaival birók; iskoláztatásuk egyedül
csak a rendes lefejtésekre szorítkozik, s mivel természetes szeszben bővelkednek, csak
nagy ritkán van szükségük a közönséges deritő szerekre.
L.Borászati 1872 május
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- E kitűnő zamatos bort az úgynevezett erdélyi fehér muskotály adjap. o. Czelnán,
…… hol nagyobb mennyiségben szaporították.
Az erdélyi gazdák Dicső-Szent-Mártonban tartott vándor gyűlése alkalmával
előadta szőlészeti vándortanár Fekete Pál .
L.Borászati 1872 november
-Az erdélyi kövér fent felséges, zamatos és vékony borral fizet, mint ezt Czelnán a
Teleky családok pinczéjében láthatni.
L.Borászati 1872 november
-A járdoványnak hatalmas nagy, zöld, karélyos levele és vastag fája van,
bőventermő nagy gerezdjei 3 — 4 fontra is kinőnek …..legnagyabb mennyiségben
található Czelnán.
L.Borászati 1872 november
- Alsó-Fehérmegye, Czelna, alsó-marosi szőllővidék. Ó- borból 1000, 1874-ből
ugyanannyi a készlet r. Teleki Sándor, Sámuel és légid. Domokos részéről a
borvásároni részrételve 800 akó fehér és 20 akó aszúborral, lehet számitani.
L.Borászati 1875 január
-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve: Gróf Teleki Sándor örökösei, Czelna, kitünő 1876-iki fehér
pecsenyeborért, kitünő törköly pálinkáért és jó minőségű silvoriumért.
L.Borászati 1885 október
Csákó
- Székely alapítású település, először 1291-ben említik Csakoteluk néven. A 16.
század táján románok költöztek a faluba
L. Wikipedia
-Csákó szolgálónépei kilenc részre osztották határukat, s abból háromkilenced
részt vallottakjónak,egykilenced részt középszerűnek, melynek „földe sárga, sovány, és
inkábbtrágyával használható", míg négykilenced része „északra fekvő oldalas", és
egykilenced része a legrosszabb, „ omladozott, elsüllyedezett, palaköves, a vizet
állandóul magábantartó " volt.
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-A csákóiak szabad embereknek vallották magukat. Szarvasmarhát, kevés sertést,
több juhot tartottak. Marhalegelőjük nem volt, „hanem - amint vallották - a
szomszédfalusi erdőkkel vagyunk szerencsések, hogy ottan egyezés szerént marháinkot
járathatjuk".
-Itatóik alkalmasak voltak, de csak egyetlen darab rétjük volt, s annak is
háromnegyede rossznak minősült, mert„ sárgás, vizes a földe, s vadpetreselymet terem,
s az iscsak egyszer kaszálható " -1820- Conscriptio Czirakyana vallomás .
L.Takács Péter- szántóvető
-legnevezetesebb ezen megyében az úgy nevezett g y ó g y i a l m a , melly
verescsikos, hosszukó, igen leves, és Csákon , …………., 's több más helyeken roppant
mennyiségbe terem évenkint, 's szinte aratásig megáll. Enyedet,Fejérvárt, Tordát,
Kolozsvárt holnapokig elgyőzi tartani, sót Fejérvárt hajókra rakva hordják Hunyad
megyébe, 's a'Bánátba.
L.Nagy
Csáklya
-Nevét 1337-ben említette először oklevél p. Chaklyas néven. Ekkor Telegdi
Csanád esztergomi érsek és a Makófalviak osztották ketté, azonban az erdőket,
kaszálókat és a szántókat közösen használták.
- Hires volt az 1860-70-es években a Kiss József gyümölcsöse. 1869. Kiss József
gyümölcsöse Csáklyán, Nagy Ferenc cikke.
- Bor és gyümölcstermő falu.
L. Wikipédia
- Híres volt almaterméséről ahol Gyógyi verescsíkos almát termeltek.
L. Nagy -Tóth Ferenc
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Csombord: Kemény kastélytérségi jelentőségű
L .T.K.A.
-Itt
született Kemény
Gábor (1830–1888)
politikus,
publicista, az MTA tagja, 1878–
1882-ben földművelés-, ipar- és
kereskedelemügyi, 1882–1886-ban
közmunka- és közlekedésügyi
miniszter.
-Itt született 1899-ben Vásárhelyi Boldizsár Kossuth-díjas útépítő mérnök.
-Nagyenyedi diákévei alatt a Kemény-kastélyban töltötte a szünidőket Bolyai
Farkas.
-Itt szállt meg Jókai Mór 1853. május 14-én.
-Itt született 1908. július 21-én Csíky László Antal orgonaművész, karnagy,
zenetanár.
-Itt született Szabó István orvos professzor 1921. március 15-én.
-A szőlészeti-borászati
Sándorborszakíró.

iskola

-Itt született 1935. szeptember
helytörténész.
- Árpád-kori eredetű település.

tanára

10-én Varga

volt Csávossy

Gyula tanár,

György és Mezei

muzeológus

és

- Középkori magyar lakossága van.. Román lakói a18. század elején költöztek be.
A 18–19. században a Kemény család és a nagyenyedi református kollégium
birtoka volt.
-Már 1880-ban vincellértanfolyam br. Kemény István kezdeményezésére, saját
birtokán. A nagyenyedi kollégium 1935-ben, a Kemény Árpádtól vásárolt földbirtokon
borászati iskolát alapított
L.Wikipedia
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-A megyének rég idő óta nevezetes szőlőterületei vannak. A csombordi, miriszlói
hegyaljai fajszőlők országszerte híresek.
L.Lázár István
- 1880: Vincellériskola; br. Kemény István kezdeményezte, saját birtokán.
-Jelentős szőleszeti és borászati intézetté fejlődött
L. Vistai
-A budai vinczellér- és pinczemesterképezdénaz első éves tanfolyamról
vizsgázott Deési Samu, Csombordról.
L.Borászati 1880 júlis
-1935-ben alakul meg a csombordi református gazdasági iskola.
L. RMIL
-Az erdélyi szőlőhegyek koronagyémántja. Csombordot az oltványtermelés és
kitűnő bora tette híressé. A csombordi bor első nagy sikerét az 1867-es világkiállításon
éri el, Kemény István 1866-os évjáratú Rajnai rizlingjével amikor aranyérmet kap.
További híres borok és előállítóik:1874-ben Orbán József asztali bora,1866-ban
Kemény István az 1866-os csombordi rizlingje,és 1874-ben Orbán József csombordi
muskotálya. A Kemény hegy szőlői 1858-ban: Som,Király Kövér,
Járdovány,Rizling,Vékony héjú, s 1883-ban már csemegeszőlők ugyanott: Croquant
muskotály, Alexandriai gyöngyszőlő, Quadrat muskotály, borfajták: Rajnai rizling,
Croquant muskotály, Tramini, Piros bakar, Oportó, Kövér, Kék nyelű.
-A csombordi borok minőségét a kiváló fekvéssel párosult mikroklima és a
szőlőhegy talaja biztosítja. Legfőbb értéke a tűz, a gerincességet biztosító,ízes,elegáns
savtartalom,a teltség, selymesség és összhang,a hosszú utóíz, és főleg a gazdag
fűszeres illat és zamat .
- Hires erdélyi szőlőfaj gyűjtemény volt: a Kemény Istváné
L. Csávossy.
Az erdélyi borok, -1869-ottani lapok szerint, mindinkább magukra vonják a külföld figyelmét. E
napokban egy drezdai borkereskedőház 200 akó rizlinget vásárolt Kemény István
bárótól, akónkint 8 frtjával, mely valóban illő ár, mivel az erdélyi akóban csak 8 osztr.
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pint van, s igy egy ausztriai akó ára 40 frtra megy. Afönebbi 200 akó bor egy 1 %
holdnyi szőlőkert egy évi termését képezi.
L.Borászati
- A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve Kemény István báróné, Csombord, jeles fehér rizling boráért.
L.Borászati 1885 november
-„….. több nemes becsvággyal telt gazdaembernek köszönhetően alakul át az
erdélyi szőlőművelés és borkezelés lassan, de folyamatosan olyannyira, hogy az erdélyi
borok a nemzetközi élvonalban is megállják a helyüket. Ezt az 1867-es párizsi
világkiállításon elért siker, elsősorban a csombordi rajnai rizling által nyert nagy
aranyérem fényesen bizonyítja.”
- „….Csombordon, már iskolában meggyökerezett vesszővel történik a telepítés.
Az ötvenes évektől kezdődően az élenjáró gazdaságokban metszőollót használnak.
L.Csávossy Gy.
- a' Maros'mellékén C s o m b o r d on termelnek nemes gyümölcsöt.
L.Nagy
-Csombord az erdélyi szőlőhegyek koronagyémántja. Azzá teszi a Maros éghajlatszelídítő közelsége, a szőlőhegy kiváló déli fekvése, melynek nyomán minden
szőlőkaró akár napóra pálcájának is beválna. Csombordtól délre magasodik az
Érchegység kéklő szélfogója, Székelykőtől a Kecskekőig, mely védően óvja a hosszan
melengető, szőke, kék szemű őszök békéjét, a szőlőérés mézelő folyamatát. A helység
neve valószínűleg szláv eredetű és a Magyarban csombornak mondott növény
elnevezéséből származik……………………….
Az első levéltári adatok a 14. századból valók, amikor az Obus család
leszármazottjai csombordi és gombási birtokukat az erdélyi püspökségnek
adományozzák. A 18. században Csombord gróf Kemény László gubernátor,majd
fiának, Farkasnak a birtoka. 1922-ben a Bethlen Kollégium Kemény
Árpádtól vásárolta meg, hogy 1948-ban államosítsák. Ekkor a Csombordi
Szőlészeti Szakiskola birtokába ment át.
Csombordot a szőlőoltvány-termelés és borai tették híressé. Az 1867-es párizsi
világkiállításon báró Kemény István Rajnai rizling bora III. Napóleon aranyérmét
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nyerte el. Az EGE nagyenyedi vándorgyűlésének jegyzőkönyve szerint Kenény
Istvánné csombordi szőlője 40 k. hold. Az akkor rendezett kiállításon az 1876-os
Traminit a legnagyobb díjjal: állami ezüstéremmel tüntették ki. 1872-ben Fekete Pál
jelentése 64 kat. hold szőlőről ad hírt,…….
-Szentkirály egyébként ekkor Bánffy birtok volt. A csombordi szőlők ma két
különálló szőlőhegyen találhatók, a csombordin és a szentkirályin. E két hegyet a
Lapádi patak választja el, mely Csombord közepén ömlik a Marosba.
A csombordi hegy három birtokrésze nyugatról kelet felé az Ugarok, a Keményhegy és a falusi szőlők.
L.Csávossy
-Az izlelt rajnai borok közt volt egy palaczk: 1859-ik évi johannisbergi, melynek
félkupája 20, mond husz frtba jött, mely minden, ezúttal izlelt borok felett állott, de ez
csak ritkán előjövő év különös gonddal készített termése; könnyen felismerhető,
hogyily kitűnővé aszúszemek hozzáadásával tétetett, ezt azonban mi is gyakran
megtehetjük. Végre kostolás alá került a báró Kemény István csombordi 1866-beli
rizlingje, s általánosan elismertetett, hogy — az 1859- beli rajnait kivéve —
mindeniket felülmúlja.
L.Borászati 1870 ferbruár
Utitárczám jegyzeteiből.
Csombord.
Alig egy kis órányira fekszik N.-Enyedtől Csombord helysége terjedt
szőlőhegyeivel, melyek mint borászati nevezetességek a jövendő generatió előtt szint
azon világhírben részesülendnek, mint a milyennek a Rajnamellék Johannis- vagy
Steinbergje jelenleg örvend. Ha pedig hajlandók vagyunk ezen jövendölésünket egész
komolysággal kimondani, akkor tesszük azt azért, mivel meggyőződésünk azt tartja,
hogy a borok bouquetje szüleménye ugyan a szőlő fajnak, de olyan? melynek
létrehozatala benszülött chemiai alkatrészeitől függ. Miután pedig minden véges
quantitásnak, mely a mindennapi fogyasztásnak alávettetik, — tehát a talajnak is
bizonyos mennyiségű chemiai alkatrészei is, —• a kimerülésnek alá vannak vetve;
smiután a szőlőtőke a Rajna mellékén már körülbelül Tacitus óta a talaj benszülött
capitalisát nemcsak folyton fogyasztja, hanem a trágyázás ki nem elégithető segítségére
már most is rászorul, Erdély rizling talaja pedig előttünk ugy áll szüziességében:
feljogositva érezzük magunkat azon prognosticon komoly kimondására, mely
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szerintCsombord és környékében Johannisberg hirének biztositott utódját üdvözöljük.
S ha vannak tulajdonok, melyek a szőlészet terén az embert valamely természet
nyújtotta előny kiaknázására képesitik, akkor missiókép találjuk fel azokat ifj. Báró
Kemény István személyiségében.
Ügyszeretet, — szakismeret, — erély és kitartás
képzik azon ritka tulajdonokat, melyekkel a hires csombordi szőlők birtokosa azok
culturáját vezérli és 30 évi tapasztalatai fonalán a tökélynek lehető legnagyobb fokára
potenczirozta. Báró Kemény István nemcsak sokat elmélkedett és dolgozott a szőlők
helyes megmivelése mezején, hanem le is irta kipróbált mivelési módjának főbb
fogásait, miszerint mások is okulhassanak belőlük. A mezei gazdáknál nagyon
helyesen szokássá vált már, hogy a különböző vegyi alkotású talajnemeket tenyészeti
képességük szerint elnevezzék. A mezei gazdák helyesen különböztetnek meg buza, —
rozs, — zab, — here talajt stb., és senkinek sem fog köztük eszébe jutni, hogy a
búzának qualificált földön rozsot, vagy csak a zabnak qualificált talajban búzát
termesszen. A gazdaközönség eddig a tapasztalás vagy termesztési eredményei szerint
classificálta s nevezte el földjeit búzát vagy rozsot termő földeknek stb., s fogja
hihetőleg, — legalább Magyarországon, — ezen ususát még sokáig követni: de mi
egyénileg legalább arról vagyunk meggyőződve, hogy előbbre haladt nemzeteknél az
idő távol nem lehet, melyben a birtokos szintúgy mint az állam, valamely földterületről
hanem azt is: hogy a kérdéses talajnak alkatrészei mily arányban állanak egymáshoz;
ennélfogva fognak kétségkivül életbe léptettetni kisérleti állomások, melyeknek a többi
közt az is leend feladatuk, hogy a talajnemek alkatrészeit és arányukat chemiailag
constatirozzák; s ennek meg az leend eredménye, hogy a gazda vagy szőlész előrefogja
tudni biztosan meghatározni: vájjon talajának termő képessége miféle termesztmények
előállitására alkalmas? A haszon pedig, melyet a tudomány a praxisnak ezzel nyújtani
fog, épen nem leend megvetendő, s ez kétségkívül már nagy a mezei gazdaságban is,
de szinte megbecsülhetlen a szőlőmivelés terén, hol a talaj beplántálása iszonyú
költségekkel jár, és a helytelen, gondolom szerinti faj megválasztás kára nemzedékekre
kihat, és szinte nemzetgazdasági jelentőséggel és fontossággal is bir. De nézzük a
dolgot concret esetben. Valakinek van p. o. olynemű talaja, mely alkatrészei s a vidék
climaticus viszonyainál fogva nagyobb értékű bonquetborok s nevezetesen rizlingborok termesztésére kiválóan alkalmas volna, de a gazda, ki ha talaja alkatrészeire
nézve magával tisztában volna, magának s utódainak talaja czélszerü beültetésével p. o.
rizling kiültetésével aranybányát nyithatna meg: kiülteti azt holmi lampor, vagy
hóvizféle keverékkel, melylyel magát, és Ő utána 2—3 generatiót haszontalan munkára
és legalább is félszázadon át tartó veszteségekre kárhoztatja; ide sem számítva
alaptőkéjének vagyis földbirtokának tetemes értékcsökkenését, mert ha a helyes
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fajválasztás egyszerű és természetes fogásával élt volna, mesésen felemelhettevolna
annak örök árát. De lássuk a dolgot a valóságot megközelítő számokban kifejezve is:
egy hold első rangú rizling talaj, ha azt rizlinggel beállítjuk, s annak évenkinti átlagos
termését csak ötven erdélyi vederre vesszük, melynek vedrét 5 forintjával el lehet
árusítani: akkor biztosítottunk magunknak évenkénti 250 frtnyi bruttó jövedelmet, s
egyszersmind szőlőbirtokunkban oly tőkét, mely körülbelül 3000forintot képvisel,
holott ugyanezen tér a szokásos keverék fajokkal beállítva, — mint fennebb már
egyszer kimutattuk, — több bruttó jövedelmet mai nap nem hozhat, mint 40 frtot,
minélfogva szőlőnknek tőke- értékét semmikép sem becsülhetjük magasabbra, mint
800 frtra, mihez az élet is megadja tanúbizonyságát, mert a legjobb hirü, de közönséges
ültetvényü erdélyi szőlők p. o. a Steininger-félék sem érnek mai nap többet, mint 400
egész 1000 frtot. (Folyt, követk.)
L.Borászati 1871 április
Az 1869-ki utitárczám jegyzeteiből. (Folytatás.)
De az áprilisi füzetünkben felsorolt előzményeknek csak akkor lehet practicus
haszna, melyet ezúttal czélba vettünk, — ha belőlük a következendő corollariumokat
levonjuk.
1. Hogy vannak a szőlőmüvelés terén szintúgy, mint a mezőgazdaságén oly nemei
a talajoknak, melyek a climabeli viszonyok szinte kedvező conditiói segítségével
alkatrészeiknek benszülött minőségénél fogva emez- vagy amazon vegetatio
előállítására kiváltságosán qualificálva vannak. Van tehát tagadhatlanul per
eminentiam buza, rozs, burgonya-talaj stb. s ennélfogva per eminentiam rizling-talaj is.
2. Ha van ezen — a tapasztalás és tudomány utmutatásából levont axióma szerint,
— praeformált buza vagy rizling-talaj: akkor nagyon is fonákul cselekednék a gazda,
ha az elsőben p. o. zabot, az utóbbiban holmi más kevésbé jövedelmező szőlőfajokat
tenyésztene s szaporitana.
3. Ha az ily speciális talaj minőségének nemcsak létét kell elismernünk, hanem a
tudomány és tapasztalás annak mibenlétét a rizling talajnál a káliban bővelkedő szivós
agyagban és a mésznemüek minél mérsékeltebb előfordultában kimutatta: akkor saját
és a közgazdaság érdekei ellen elkövetett bűnnek kell tekintenünk, ha valaki
Erdélyben, a hol e ritka vegyűletü rizling-talaj a Marosmentében eredetiségének egész
szüziességében előfordul, — azt más kevésbé értékes szőlőfajok, — nevezetesen nem
bouquetfajok alá felhasználná; — illetőleg zabot vagy krumplit a primissima
búzaföldben termesztene!
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Midőn báró Kemény István és még egy szakember, báró Veselényi Ferencz ur
kiséretében a csombordi szőlőültetvényeket megjártuk, s a talaj és expositio minőségét,
a fajültetvények czélszerü elrendezését és szakértelmes beállítását, a bouquet-fajok s
nevezetesen a rizling-ültetvények tulnyomóságát egész figyelemmel végig kisértük:
azonnal tisztában voltunk magunkkal arra nézve, hogy ezen szőlők tulajdonosa
márévek óta ugyanazon vezérelvek hive, melyeknek a fentebbiekben mint ujabbi
abstractioinknak adtunk kifejezést. Báró Kemény István ur rizling s egyéb bouquet
fajborainak kitűnőségéről volt szerencsénk már akkor is szólani, midőn a kolozsvári
pincze egylet jelesen kezelt borait kiemeltük, melyek közt a csombordiak az első helyet
foglalják el, de ha erre alkalmat sem vehettünk volna, szólnának a csombordi rizling
borok dicsőségéről azon számos kitüntetések és érmek, főkép pedig az 1-ső rangú nagy
arany érem, melyet a párisi világkiállításon nyertek. A mustmérések Csombordon
következő czukorszázalékokat mutattak:
Somszőlő 18 %-et
Rizling 22 %
Kövérszőlő 22 %
Bakator, piros 22 %
Vegyes must 22 %
Veres tramini 23 %
Fehér tramini 23 %
Szürke Klavner 25 %
Ha végig tekintünk ezen Erdély Johannisbergjén történt mustmérések
eredményein, akkor szolgáltatnak azok ismét sok tanulságos következtetésekre
alkalmat, s megerősítik előttünk ama nézeteink alaposságát, melyeket eddig is a
bouquet borok képződésére nézve már régóta tápláltunk. Hol maradtak t. i. az első
rangú rizling-talaj birtokában lévő híres csombordi hegyen a czukorképzés szokott
matadorai: a som, vagy furmint, bakator, tramini? — Messzi, vagy legalább jóval a 25
perczenten alól! S csak a tüzesek legtüzesebbike birta elérni a czukrosság azon fokát,
melyet mesze s talajban már középszerű évjárat- s expositiókban rendesen mindnyájan
tul szoktak haladni Magyarországon! A chemiának theoriája és praxisa szerint
képződhetnek a bouqueteket alkotó aethylek csak bizonyos mennyiségű savak
hozzájárulásával, nem tehát Magyarhon jobbára feltűnően meszes földvegyületében,—
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nem a mészben bővelkedő lősz talajban, — mely a féktelen czukorképzést elősegítvén,
még a savak legnagyobb részét is ezukorrá változtatja át, s igy a tüzes borok
szülőhelyévé válik, — leszen tehát keresendő a valódi rizling-talaj, hanem a kies
Erdélyben, a Maros mentében, s főkép Csombord vidékén, a hol a földvegyület a
szőlőtőkét elegendő kálival látja el, a hőmérsék bizonyos mérsékeltebb aránya, és a
lecsapódások elégsége a fürt fejlődési processusát alkatrészeinek azon arányába tereli,
melyből később a bor lassú erjedése után a bouquet anyagok készülhetnek, — és a
külviszonyok e ritka természeti adományában részesült Csombord, mely ennélfogva
per eminentíam rizling-talajjal bir.
L.Borászati 1871 május
-A csombordi hegyen termő rajnai riesling bor — öszehasonlitások után — a
párisi világkiállításról aranyérmet hozott, s minden erdélyi kiállításon kitüntetésben
részesült, emellett a Rajna mellől hozatott 10 frtos palaczkos bort túlhaladta. Erdélynek
minden részében jól diszlik, de zamatját kirekesztőleg csak agyagtalajban tartja meg.
L.Borászati 1872 november
- Szept. 28 án Csombordon voltam, hol összesen eddig 64 hold szőlő van.
B.Kemény Istvánnak 24 hold rigolirozva beültetett szőlője,mint vezércsillag tündöklik.
Ez volt az első úttörő példája Erdélynek, honnan, mint középpontból terjedt el a fény,
melynek világánál a szőlősznek haladni lehete. 1854-ben az első kolozsvári kiállításon
már nyert a csombordi riesling bor s azóta a hol csak megfordult, mindenütt dicsőséget
aratott. Párisból Erdélybe aranyérmet hozott s nem elégedve meg európai hírnevével,
Amerikába vitték dicsőséget aratni. A fáradhatlan báró ur megmutatta, mit lehet tenni,
s ezáltal magának nemcsak élvezetet és hasznot, hanem a hazai bornak is győzelmi
babért szerzett. A jó mivelés, a szép termés és a szőlőfajok egész csoportja örömmel
töltik el a szőlőkedvelőt. A riesling mellett a tramini, oportó, som és kövér szőlőfajok
külön-külön táblákban diszlenek. E szép szőlőtelep hálásan fizeti a tulajdonos ur
fáradalmát. A tavalyi rieslinget 4 frton adták el, de jó is az, nemkülönben a
kövérszőlőbor is remek. — A riesling jelenleg az érés tetőpontján áll
Fekete Pál szőlészeti vándortanár jelentése szeptember hóról.
L.Borászati 1872 november
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-1875. évi. nov. Budapesten tartott borkiállításra beérkezett bor: Báró Kemény
István (Erdély, Csombord) szőlőbirtokostól. 1 db 1/2 palaczk csombordi rizling 1 frt, 1
db x1 /2 palaczk 60 kr.
L.Borászati 1876 január
- A fehér percsenye borok közül: Mint kitűnő első rendűnek találtatott: a
fajborok közt Báró Kemény István évnélküli csombordi rizling bora az 1875-ős
borvásáron.
L.Borászati 1876 március
-Az 1940 február 17-21 között
Kolozsváron megtartott
EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a Református Téli
Gazdasági Iskolát.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Csongva
-Árpád-kori település,
-Pávai-Vajna Ferenc (Csongva, 1886 március 6-Szekszárd, 1964. január 12.)
geológus, a magyar hévízkutatás úttörője itt született Csongván
L.Wikipdia
Diód
Diodi vár és a volt udvarházak: Horváth László volt háza, Mohay-ház,
Boér Jenő volt háza, Zeyk -kúria
- Magyar neve a dió főnév -d képzős alakja. Eredetileg a falut és patakját
is Gyógynak nevezték, ami a tő gyió változatából való.
- 1506-ban …….. a 24 faluból álló diódi uradalom.
- A 18–19. században a Kemény, a Miksa, a Szoboszlai, az Eperjesi, a Zeyk, a
Csernátoni, a Sárpataki, a Darvay, a Bíró, a Vas, a Czirjék, a Pallos és a Boér
kisnemesi családok lakták. Több udvarház állt benne. A 18. század folyamán és a
következő
első
felében Diódváraljanéven
végig
református
anyaegyház
maradt……………... Az újkor századaiban jelentős bortermő település volt.
- A jobbágycsaládok közül 34-nek volt szőlőbirtoka a környező szőlőhegyeken. A
század elején a birtokosok tilalmassá tették a korábban községi használatú erdőket.
Első ismert birtokosa a Diódi család volt, ők építették várát a 13. századmásodik
felében.
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-Az újkor századaiban jelentős bortermő település volt.
L.Wikipedia
-Diód, Gyógy is magyar nevű és mindig magyar birtokosok kezén levő falvak.
1340-ben Kandi Margit, Ilona, Erzsébet és Katalin nevű jobbágyokat szabadítják fel itt.
L.Iczkovits
- Diomál, Dyod 1452-benDiód
L.Nagy -Uray
-…….legnevezetesebb ezen megyében az úgy nevezett g y ó g y i a l m a , melly
verescsikos, hosszukó, igen leves, és Diodon, …………., 's több más helyeken roppant
mennyiségbe terem évenkint, 's szinte aratásig megáll. Enyedet, Fejérvárt, Tordát,
Kolozsvárt holnapokig elgyőzi tartani, sót Fejérvárt hajókra rakva hordják Hunyad
megyébe, 's a'Bánátba.
L.Nagy
-Az 1800-as években itt országos hírű gyümölcsös és csemete kert létezett. Ahol
Gyógyi veres csíkos almát termeltek.
L.Nagy -Tóth Ferenc.
- Festőtelepét 1883-ban alapította Körösfői-Kriesch Aladár és 1944-ig működött,
de virágkora 1912-ig tartott.
L.Wikipedia
-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve: Vinczenti Nándor, Diód, jó fehér rizling boráért , Zeyk Gábor, Diód,
kitünő 1876-iki fehér rizling boráért és Bogyay Ödön, Diós, kitűnő fehér rizling
boráért
L.Borászati 1885 október
- Az Erdélyi Érchegység lábainál elterülő táj, az erdők mögül kimagasló sziklás
hegyoldalak, a patakparti jegenyék és a szőlővel, gyümölccsel beültetett
dombok”……………….
L.Nyugati Jelen 2002 december 17
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Dombró
-Első lakosai székelyek voltak, de idővel románok váltották fel a székely
lakosságot.
L.Wikipedia
- Dombró határának fele bizonyult rossznak, szakadásosnak, meredeknek,
ahonnan a „ záporok a trágyát is le szokták hordani".
A juhaikat és néhány kecskéjüket a maguk határán, a rossz, „sok helyen
béomladozott...igen kicsin" legelőjükön terelgették Dombró lakói, de szarvasmarháikat
– amintvallották -„kénteleníttetünk nyári legelőre kiadni, akiknek a fizetésre módunk
vagyon,9-10 garast adván egy marháért". Allataikat kutakból itatták, és „a forrásoknak
folyamatai megdugulásából", a vízfolyások elárkolásával összegyülemlő vízből. Az
„oldalaskevésszéna a szabadokat és a földesurakat illette. A zselléreknek Dombrón sem
mértek szántótés kaszálót. Kaszálhattak más falvak határán részért, vagy vásárolhatták
pénzért aszénát.--1820 Concsriptio Czirakyana vallomás.
L.Takács Péter
Drassó
-„Drassó falu a Székás patak mellett, amelyet gróf Lázár kúriája ékesít, akinek
engedelmeskedik.
-Ennek korábbi birtokosa kolozsvári Kassai István belső tanácsos és ítélőmester
volt, akire 1643-ban írták rá 7000 forint értékben a kúriát és a falut, vingárdi,
gergelyfájai és springi birtokrészekkel együtt”
L .Benkő József
-Szilvási Boldizsárné Perneszi Erzsébet a drassói és springi határban levő tavat
elcseréli Bogáti Druzsianna lengyelkéki jószágrészével(1635)
L.Valentiny-W’Kovácas Andxrás
-1893-ban gyors fejlődésű erdélyi szürkemarha
Árvédnak.

tehenészete van itt gróf Teleky
L.Dr. Szentkirályi Ákos
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-A XXIII. Vásárral egybekötött keresztúri kiállítás alkalmával nyilvánvalóvá vált,
hogy a drassói fehér marha tenyészet a kitartó tenyésztőnek köszönhetően fennállt
még..
L.Fekete vagy tarka
-A Kemény István árváinak udvarházi leltára 1647-ből-: Szekérszín, lóistálló 20
lónak. Az udvaron levő pince 2 hordó borral, második pince több hordó gergelyfáival
( ) és vingárdi borral, öt méhkosár mogyoró hagymával. Harmadik pince két kád
káposztával csigerrel, vereshagymával. Tyúkház. Egy helyt „ egy kis börböncében
bagolyborsó metr 1”.Gabonásház búzával ,alakorral, zabbal,rozzsal. Kertek
:csűrkert,jégverem,lókert, tök veteménnek való kert, és káposztáskert..meggyeskert,
apró oltványokkal és ültetésekkel., lugaskert három renddel veteményes tábla
közte,szalmás pince répa,retek petrezselyemnek való , majorház, pajta, tehénbarom
akol, juhoknak és disznóknak való pajta.
L. B. Nagy Margit
-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 (AlsóFehér vm.), Nagyteremiben (Küküllő vm.), Gerenden (Torda 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 Albert
- A kolozsvári főügynök a bécsi mezőgazdasági gépgyár termékeit (fű-, lóhere és
gabona kaszálók,aratógépek, szénagereblyék) úgy reklámozta, hogy azon neves
gazdákra hivatkozott, akik ezen típusú gépeket használták: „Ilyen gépek dolgoznak
gróf Teleki Gusztáv úr tancsi és drassói jószágán .
L.Roth András
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EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS.
Gróf Teleki Arvéd gazdasági rendszere.
A mezőgazdasági csarnok egyik kisebb, külsőre nézve kevésbé feltűnő fülkéjében
foglal helyet gróf Teleli Arvéd kiállítása, mely nem czifra látványosságaival vonzza a
látogatókat, hanem a kiállításában látható hosszú évi munkásság feltűnő
eredményeivel. Gróf Teleki Arvéd neve „a magyar gazdaközönség előtt ismeretes. Ő a
magtermelésnek Magyarországon valóságos úttörője, a ki tapasztalatait nagy és
sokoldalú elfoglaltsága daczára mindenkor közrebocsájtja, hogy azokból másoknak is
hasznuk legyen, ha a megfelelő viszonyok között utánozzák és követik.
Gróf Teleki kiállítása főként azon különböző vetőmagvakból kerül ki, a melyeket
ő a kezelése alatt álló gazdaságokban termel, továbbá bemutatja azon eszközöket,
melyeket legnagyobbrészt a saját tervei alapján ezen magvak piaczképessé tételére
használ. Ezenkívül térképekben és kimutatásokban egész gazdaságának rendszerét
közli.
Gróf Teleki gazdasági rendszere nemcsak különlegességénél, hanem azon
alapeszménél fogva különösen érdekes és tanulságos, a melylyel a jelenbeni
jövedelmet nem nyújtó egyoldalú szemtermelést gazdaságaiban annyira redukálja,
hogy az daczára terjedelmes birtokainak, egészen másodrendűvé lett.
E gazdasági rendszert, a következőkben ismertetjük:
Gróf Teleki Arvéd vezetése alatt álló gazdaságok e Királyhágón tul szétszórtan
feküsznek. Mintegy 8—9 év előtt történt átvételük idején a müveltetési módjuk ugarrendszernek felelt meg azon kivétellel, hogy a gazdaságok bizonyos részein a ló-here
mivelésével is történtek kísérlete.
A birtokok legnagyobb része nemrég menvén át a tagosításon, talajuk számtalan
paraszt-földből keletkezvén, rendkívül egyenlőtlen termő erőben és változó miveltségi
fokon állott, épületekkel, eszközökkel és igavonó erővel igen hiányosan voltak a
gazdaságok felszerelve és a takarmány hiánya folytán a haszonmarha is csekély számú
volt s ennél-fogva a szántott területekre alig került huszonöt évenként trágya.
Mindez az előző évtizedek magas gabonaárai és a birtokrendezések folytán
történt átmenetek által teljesen indokoltnak mutatkozik. De miután a birtokviszonyok
konszolidálódtak a müvelés intenzivebbé tétele önként értetődő szükségletté válván, az
istállók megkétszerezése, a legjobb talaj-mivelő eszközök, így pl. 60 Sack-eke, 30 db;
Howard és Laake-borona, 15 db grubber és 19 darab sorbavetőgép s az ezek
szolgálatára való szaporított fogatok beszerzése volt a, tulajdonos grófnak első gondja.
Hogy az eddigi csekély trágyatermelés folytán sem igen elkényeztetett földek az
ugarrendszerből való rövid átmenetelt a rendszeres fordarendszerre kibírják, ezen
átváltoztató művelettel kapcsolatosan aránylag olcsó áron beszerzett körülbelül 40
waggon konczentrált marhatrágyát alkalmazott gróf. Teleki. A 2 éven át megelőzőleg
folytatott kísérletek ugyanis más műtrágyákra nézve negatív pénzügyi eredményeket
mutattak fel, míg a konczentrált marhatrágya a búzánál megfelelő kamattal
visszatérítette a befektetett tőkét és nagy átlagban holdankint 5 méter-mázsa szalma- és
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polyvatöbbletet adott tiszta nyereségképp, nem számítva az utóhatást, mely a
lóheréseken mindenütt észlelhető volt.
E közben a búzaárak a mostani alacsony állásuk felé közeledtek. Minden évben
azzal vigasztalta magát a gazdakö-zönség, hogy ez már tovább nem tarthat így, hanem
vissza kell jönni a régi jó áraknak.
Gróf Teleki Arvéd ezt be nem várva, gyors elhatározással a búzatermelést nagy
mértékben redukálta behozva gazdaságaiba egyelőre a nagybani lóheretermelést. A
lóhere sok takarmányt adott, és sok magot és eleinte: 1889-ben holdankint 810 kilóra
felment a termés magban, s ez 42 krajezárjá-val értékesittetvén, holdankint kereken
130 forint bevételt szerzett, mit átlagban 6 mázsás búzatermés és 7 frtos ár mellett 3
holdon is alig lehetett volna elérni.
Egyidejűleg kísérletek tétettek Drassón, mint főkisérletező helyen a
legkülönfélébb növényekkel, köztük fümagvakkal és konyha-kerti növényekkel. Hogy
pedig a talajok humusz tartalma mielőbb hathatósan növeltessék az összes
gazdaságokban, összesen több száz hold csillagfürt és bükköny szántatott alá mint
zöldtrágya. A mütrágyázási kísérletek, melyekről a „Köztelek"-ben is történt részletes
jelentés, tovább is folytak, de sajnos mindvégig negatív vagy legfeljebb olyan
eredménynyel, hogy el lehetett mondani : veszteség nem volt, de a jobb zsebből a bal
zsebbe ment át a pénz. Viszont az istállótrágyával ellátott földek egy holdon már az
első évben 3—5 q-val eredményeztek nagyobb termést s az utóhatás pedig 3—5 évig
szemmel láthatólag felismerhető volt s több esetben történt számitások az istállótrágya
q-ként való értékét még 30 krajezár-ral felvéve sem tüntették fel túl magasnak. A
marhaállomány folytatólagos szaporítása tehát minden veszélynélkülinek mutatkozott.
Időközben a gabonaárának csökkenése tovább folyt, viszont a lóheremag ára
évenként 10—12 frttal emelkedett, mely körülmény szerencsésen közreműködött, hogy
a lóhere magjának holdankint folyton csökkenő átlagtermése mellett még némi
jövedelmi egyensúly fentartható legyen.
Mindenesetre azonban intelemnek hathatós volt ezen termés hanyatlása a
lóherénél tehát éppen azon terménynél, melynek kiválasztása, javítása, tisztítása,
cséplésének megkönnyítése gróf Teleki Arvéd időt, fáradságot és költséget nem kimélő
beható kísérleteket tett. De miután már a herének nemcsak a magtermése csökkent —
megjegyzendő, hogy akkor minden földön még csak egyszer ment volt keresztül a
lóhere, — hanem már takarmányul is alig adott valamire való terméseket, előállott
annak a szüksége, hogy a fent említett kísérletezések közben bevált növények is
bevonassanak a termelésbe.
Mint ilyen, első helyen a luczerna említendő. Ezen növény idáig a Királyhágón
túl csak elenyésző terjedelemben miveltetett, majdnem kizárólag csak a községek
legközvetlenebb közelében pl. puszta telkeken volt feltalálható s nagy gazdaságok is
aránylag, csak kis területekre szorították.
Ezen növényt, úgy nagy takarmány-termelő képessége, mint azon körülmény,
hogy több egymásután következő éven át is elfogadható magtermést képes adni,
különösen alkalmassá teszi, hogy a hanyatló lóhere kisegítéséül szolgálhasson. Igy
például 1895-ben egy 50 holdas luczerna tábla 1500 q zöldtakarmányt 2000 q szalmát
és polyvát 75 q á 50 frttal értékesített plombozott vetőmagot és 3-ik termésében 200
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marhának 2 heti legelőt adott. Teljesen a lóherét persze nem pótolja, mert a talajjal
szemben válogatósabb, de szerencse, hogy létezik, mert az állattenyésztés egyik
leghathatósabb segédeszköze.
Teljes mértékben bevált ezután a baltaczim, mely szintén igen mélyen gyökerező
növény kitűnően ellenáll a szárazság és különösen a szeleknek és napsugaraknak kitett
helyeken szolgáltat termőhelye gyakori silányságával örvendetesen ellentétes
eredményeket. így például 1895-ben egy 20 holdas baltaczimtábla 80 hold vetőmagot
500 q feltakarmanyozható szalmát és husz marhának 2 havi legelőt szolgáltatott.
Ezidén pedig ugyanezen föld 200 drb marhát május 5—25 évig folyton javuló
állapotba hozva kitartott, julius elején pedig egy — kis mag-terméssel lepett meg.
Beváltak továbbá a fűfélék közül a komócsin, csomós ebir, és franczia perje
tisztán fümagtermelésre is. De eltekintve a luczernának a neki teljesen megfelelő
talajokon való miveléstől, legkedvezőbb eredményt azon kísérletek mutatják fel,
melyeknél fent elősorolt pillangósok és fűfélék kevert vetése alkalmaztatott.
Időközben emelkedett a munkabér, helylyel-közzel a mezei munkások
indokolatlanul dupla árakat kezdtek követelni kaszálás és aratás idején, midőn látták,
hogy a gazdának munkája torlódik és a munkás kézre nagyon rászorul. Hogy az ebből
eredő túlkiadások és a termények romlása elkerülhető legyen 1890/91-ben 16 darab
lógereblye, 16 darab Wood-féle kaszáló és 12 darab marokrakó aratógép szereztetett
be, és egy csapással megszűnt a termények letakaritásának minden nehézsége s a
mellett a munkásoknak is maradt illő keresete az 1/2 részért nekik kiadott természetes
réteken nyert szénából és a géppel learatott termények kötözése további kezelése körül;
nemkülönben a régi szokás szerint továbbra is feles, részint pedig harmados művelésre
kiadott tengeriföldekből. így munkaadó és munkás mindegyik részen megtalálván
számadásukat szent a szocziális béke.
Mindazonáltal az évi béres cselédek fizetése folytonosan emelkedő, a termények
ára pedig csökkenő irányukat megtartván, az eddigi főtermény a lóheremag 1894—95ben hanyatlását, a mennyiségről már az árra is átvivén gróf Teleki Arvéd szükségesnek
látta az előző évek trágyázási és növénytermelési kísérletei körül szerzett eredmények
alapján a gazdaságok rendszerét igy reformálni, hogy
1. kevesbbittessék a szántott terület tehát a gabona és lóhere müvelése.
2. Szaporittassanak a luczernás, baltaczimes és kevert fűfélék területei.
3. Kevesbbittessenek az igavonó állatok.
4. Szaporittassanak a tenyésztett és nevelt haszonállatok.
Ezen uj rendszernek előnyei a következők :
1. A szántott terület csökkentése folytán több gond, munka és trágya fordítható a
szántókra, tehát növekednek a termésátlagok, ugy hogy a végeredmény mind jobban
megközelíti azon állapotét, melyben minden terület eke alatt állott; a talajtőkeérték
azonban emelkedésnek indul.
Továbbá a biztos és állandó kiadások apadnak, mi a jelen körülmények között, a
midőn „csupán a pénznek van ára" fontos dolog.
2. A luczernás területek szaporítása pótolja ugy a nyert nagymennyiségű
takarmány, mint a magnyerés által a lóherénél előálló kevesbletet. Hogy a luczernások
értékét a józan parasztnép is mennyire elismeri, arra bizonyíték azon tény, miszerint
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1896-ban 30 hold luczernaföldnek egy nyári használatáért mintegy 45 parczellára
osztottan holdankint ötven forint haszonbért fizetnek a tulajdonos grófnak.
A baltaczimföldek gyengébb kiadásban hasonló eredményeket adnak, mint a
luczerna, mert pl. egy harmincz holdas olyan meredek lejtő, mely uradalmi marhával
kihasználható nem lévén, lakóinak összesen 45 forint értékű hordási napszámért volt
kiadva, most baltaczimmel lévén' bevetve, éveken át 40—45 fuvar baltaczimszénát,
vagy magbaltaczimot szolgáltat, mi az előbbi bevételnek fuvarát csak 10 forintjával
számítva, éppen tízszeresét teszi ki.
A fűfélék termelésének előnye az, hogy 4—6 éven át minden talajmivelés nélkül
közepes - de a búzáét többnyire megközelítő pénzügyi eredményű - magterméseket
adnak, egy holdról alig exportálunk egy métermázsa anyagot, a szalma és tarló, mint
jól használható takarmány otthon marad és késő őszig legelőül szolgál a föld, mialatt
visszapótlás is történik; a talaj ereje tehát nem fogy, a ráfordított költség azonban
csökken.
Fokozott mértékben állanak ezen elő-nyök a kevert vetésű táblákon. Így például
egy 1894-ben buza közé vetett ilyen keverék 1895. szolgáltatott 40 holdon 40 q
(holdankint 1 q) 45 forintjával eladott és 6 q vetőmagul megtartott franczia perjemagot.
Alig volt ezen termény sarlóval letakarítva, már megindulhattak a kaszálógépek
letakarítani az időközben beért baltaczimmagot, mely 20 q (holdankint 50 kg.) magot
és a közte maradt franczia perje levelekkel szénaszerü minőségűvé vált szalmából 400
q-t (holdankint 10 q-t) adott, a learatott franczia perje szalmája pedig körülbelül 200 q-t
tett ki. 1896-ra ugyanezen táblán a báltaczim teljesen besürüsödött úgyszintén az ezzel
egyidejűleg elvetett komócsin is. Az 1895-beli müvelet ismételtetvén, 1896-ban is
holdankint 1 q franczia perjemag, 1 q baltaczimmag és 30 q-át meghaladó takarmány
van begyüjtve, mely utóbbi a tavalyinál is jobb minőségű, minthogy a késői fejlődésü
komócsin a baltaczim kaszálásakor még csak alig hányta volt ki kalászait és igy teljes
tápértéke meg volt őrizhető.
Most alig három héttel a kaszálás után a fentemiitett füfajok annyira megvannak
sarjazva, hogy dus legelőül hasz-nálhatók, vagy pedig hatalmas sarjutermés volna
kaszálható még egy hónapi várakozás után.
Ezen kevert vetéseknek tehát főelőnyük az, hogy, ha fümagvakat termelni
kívánunk, azt eredményesen tehetjük ez uton is, ha azonban erre nem reflektálunk,
nagy mennyiségű és kitűnő minőségű takarmányt termelhetünk földeinken, végül
pedig, ha még kevesebb munkát kívánunk felhasználni gazdaságunkban, legelő
marháinkat küldjük ezen területek hasznosítására s a marhák is könnyen meg fogják
adni azon 10—12 frt holdankénti hasznot, melyet a buza művelése utján már oly
nehezen tudunk még ki is mutatni, hát még tényleg be is venni. Ezenfelül ezen
termelési rendszer mellett a talaj ereje épségben marad gondunk, fáradságunk és
költségünk pedig csökken.
3. Az igavonó állatok kevésbitése, a drága állandó személyzet számának
csökkentése és a kevés trágyát és semmi hust nem szolgáltató ökröknek
haszonállatokkal való helyettesítése folytán kézzel fogható előnyöket nyújt.
4. A haszonállatok szaporítása előnyös, mert a bevételeknél ellensúlyozzák az
állati termékek és az eladott állatok, maguk azon nagyobbmérvü ingadozásokat,
47

melyeket a szemes terményeknél tapasztalunk s továbbá kevesebb személyzet és
készpénzkiadás szükségeltetik egy bizonyos mennyiségű bruttó bevétel elérésére, mint
a szemtermelésnél és ezen eredmény természeti esélyeknek is kevésbbé van kitéve.
Helyes istállózási rend és nyári hordozható és pl. 2 naponként tovább rakott aklok utján
meglepő módon javítható a föld termőképessége, istállói trágya utján a szántók és
luczernások, aklok utján a többi terület.
Végül összefoglalva a gróf Teleki Arvéd által most követett gazdasági rendszer
előnyeit, azt találhatjuk, hogy kevesebb bajjal és költséggel érhető el ez uton a
megfelelő vidékeken a jelen nehéz helyzet hátrányainak elkerülése s a mellett, ha
kedvezőbb terményárak, a birtokos személyében beállható változás vagy bármely
körülmény, egy más rendszerre való át vagy visszamenetelt tenné szükségessé, ez
könnyebben vihető keresztül s a talaj érték kisebb veszélyeztetésével, mint
megfordítva.
A fentvázolt elvek alapján jelenleg következőleg találjuk a gróf Teleki Arvéd által
kezelt gazdaságokat berendezve :
1. Drassói uradalom (Alsó-Fehérmegyében.)
Éghajlat: télen a hideg -32° C.-ig leszáll, hó csak minden 3-4-ik évben fedi
folytonosan a vetéseket nyáron a hőmérőnk a napon felmegy majdnem 50° C.-ig, esők
rendetlenül és csekély mennyiségben hullanak ; a széljárás heves és majdnem folytonos.
A talaj televényes agyag a hegyeken és homokos agyag az áradmányi
lapálytalajokon.
Erdő = 360 hold, tölgyes.
Szőlő = 12 hold, Oportó, Carbenet, Rizling.
Természetes legelő = 70 hold.
Vetett legelő, melyen fümagtermelés is űzetik -1200 hold.
Természetes rét = 150 hold.
Luczernás = 120 hold.
Állandó tengeriföld = 50 hold.
Zöldséges kert, holdankint 50 frtért bérbeadva - 20 hold.
Fordában kezelt szántók = 480 hold.
(1. Tengeri. 2. Buza. 3. Zab. 4. Lóhere. 5. Tengeri. 6. Bükköny. 7. Buza. 8. Zab.)
Igavonó ökör 48 darab
Igás ló 10 1 „
Haszonmarha:
Tehén 60 „
Növendék állat 500 „
2. Járai gazdaság (Torda-Aranyosmegyében).
Éghajlat: A tél hosszú és egyenlőbb, a nyár melege mérsékelt; a csapadék
rendesebben eloszló.
Talaj: többnyire könnyű erdőtalaj; helyenkint meszes, majd agyagos részekkel,
lapályokon: homokosagyag.
Erdő = 1100 hold legnagyobbrészt tölgyes.
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Term. legelő = 90 hold.
Szántó = 60 hold.
Vetett legelő fümagtermeléssel — 200 hold.
Term. rét == 30 hold.
Igás ökör: 16 darab. Haszonmarha: 160 darab.
3. Tancsi uradalom. (Kolozsmegye északkeleti sarkán.)
Éghajlat: Tél egyenlő, nyár meleg, csapadék eléggé rendesen eloszló.
Talaj: agyag. Erdő ........ 1100 hold.
Szőlő 14 „
Term. legelő 125 „
Vetett legelő ..... 100 „
Term. rét 130 „
Luczernás ....... 60
Kertek, gyümölcsös .... 20
Fordában kezelt szántó (1. Tengeri. 2. Buza, 3. Bükköny. 4. Buza. 5. Zab. 6.
Lóhere. 7., 8., 9., 10.Vetett legelő) = 1000 k.hold„
Igavonó ökör 40 darab
Igásló .....10
Növendékmarha 1, 2, 3, 4, éves igás ökörnek való összesen= 400 k.hold
Tehén . . 12 „ és szaporulata.
4. Faragói gazdaság. (Kolozsmegye.)
Éghajlat: mint Tancs.
Talaj: Televény.
Vetett legelő ..... >60 hold.
Luczernás 40 „
Fordában kezelt szántó. (1. Tengeri. 2. Bükköny. 3. Buza. 4. Répa tengerivel
felváltott sorokban. 5. Magrépa tisztán, többi részen tengeri. 6. Zab. 7. Maghere. 8.
Maghere esetleg füvei , keverten. 9. Tengeri. 10. Árpa.) 400 hold
Ezenkívül van egy külön fekvő és szabad gazdálkodás alapján kezelt luczerna,
tengeri, búzával stb. vetett.tábla = 110 hold.
Igás ökör ...... 40 darab.
Igás ló 2 „
Tenyésztehén 60 „
Növendékállat ..... 60 „
5. Nyárád-Sárd. (Maros-Tordamegye.)
Éghajlat: mint Tancs.
Talaj meszes agyag.
Erdő 120 hold.
Szőlő . . 12 „
Term. legelő ...... 30
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Állandó baltaczimes .... 50 „
Luczernás ...... 15
Vetett legelő 28 „
Fordában kezelt szántó. (1. Tengeri. 2. Buza. 3. Bükköny. 4. Buza. 5. Tengeri. 6.
Zab. 7. Lóhere.) ..... 21 k.hold
Igás ökör . 20 darab
Igás . ló .... . . . . 6 „
Haszonmarha = 120 „
A gazdaság bérel hasonló forgóval egy szomszédos 130 holdas birtokot.
6. Mezö-Szent-Márton. (Maros-Torda megye.)
Jelenleg tagosítás alatt áll s e miatt még ugarrendszerben, összterülete 400 hold.
A 3, 4, 5, 6 alattiak kiskora gróf Teleki Artúr tulajdonát képezik.
Valamennyi gazdaságban saját nagy cséplőkészleteken történik a cséplés. Á
magvak termelése, letakaritása, ugyanazon elvek alapján történik, különösen pedig a
magvak tisztítása, első sorban pedig az arankamentesités, mely mivelet két gróf Teleki
Arvéd saját tanulmányát és szabadalmát képező s több példányban meglevő ,200 kiló
munkaképességű gépen történik.
A magvak ezután varratlan zsákokba töltve a budapesti m. kir. magvizsgáló
állomás kiküldöttjének vizsgálata alá vettetnek, ki minden féleségből hivatalosan
mintákat vesz, a zsákokat állami ólomzárral lezárja a mintákat Budapesten vizsgálatnak
veti alá és minden zsákhoz az állomás bizonyítványát leküldi. Ez tartalmazza, az összes
magvaknál a csiraképesség és tisztaság százalékait, hereféléknél az arankamentességet/
miről már a lezáráskor meggyőződik a kiküldött, a répamagvak egyik hivatalos mintája
a m. kir. növénykisérleti termelési állomásnak is megküldetik Magyar-Ovárra, hol a
mag termelési kisérletnek vettetik alá, hogy megállapítható legyen, miszerint tényleg
pl. sárga Oberndorfi-e a'beküldött répamag. Ilyén vizsgálat 1895-ben több történt, mind
kitűnő eredménynyel, ezidén szintén vizsgálat alatt állanak a faragói és drassói
répamagvak. A csiraképességi és tisztasági vizsgálatok mindig a 90-es százalékokon
felüli számot szoktak eredményezni a legtöbb magnál s igy pl. a fentebb emhtett 40 q s
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének eladott franczia perjemag, mely egyike a
gyengébben csírázó magvaknak a zürichi magvizsgáló állomáson 97%
csiraképességünek találtatott.
Megemlítendő gróf Teleki Arvédnak azon eljárása is, melyet a hohenheimi
magvizsgáló állomás is újnak és előnyösnek jelez, a melynek folytán a franczia perje
és csomós ebfümagvak polyvatokjuktól megfosztottan, 60—70 kg. hl. sulylyal kerülnek
zsákba, mely alakban a vevő jobban megítélheti, hogy mit vesz, de elvetése is sokkal
könnyebb és biztosabb.
Gróf Teleki Arvédnek legújabban szabadalmazott találmánya, melylyel bármely
cséplőgép felszerelhető és ekkor gabonanemüket, hereféléket, fü vagy más magvakat
egyszeri működésben csupán csak a rosták változtatása által megszakított gyors
egymásután csépelhet, csakis terjedelmes voltánál fogva nincs kiállítva; de láthatók
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gróf Teleki Arvéd kiállításában a Mezőgazdasági csarnok baloldalában a hámozott
franczia perje és csomós ebir más magvak mellett, továbbá a fentemlített hererosta 1/4
nagyságú modellje és többek között azon térkép, mely feltünteti a gróf Teleki Arvéd
kezelése alatt álló gazda-ságok vetőmagvainak forgalmát e szerint meg van valósítva a
gróf azon elve, hogy a termelők és fogyasztók a közvetítés mellőzésével direkt
kapcsolatba hozassanak.
L.Köztelek 1896 július 22
Lásd bővebben a Mellékletben.
Öszi vetésre
Luczernamagot 60 frtért, Baltaczimot 10 “ Korán érő búzát 7 „ Őszi borsót 7. „ab
Alvincz zsákostól mérve a vételár beküldése után
Gróf Teleti Arvéd
drassói uradalmi intézösége u. p. Koncza
L.Köztelek 1896 szeptember 30

EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS.
- Díszoklevelet kap gróf Teleki Arvéd nagybirtokos Drassó,
L.Köztelek 1896 november 4
Vetőmagvak.
-1000-ed éves kiállításon legmagasabb díjjal: díszoklevéllel kitüntetve. Répamag.
Sárga Oberndorfí állami ólomzár alatt, 50 kilonkint 12 forintért 500 kilónként l00 frtért
kapható .
gróf Teleki Arvéd
drassói uradalmában u. p. Konca.
Szétküldés ab Alvincz és Szászrégen utánvéttel. A pénz előre küldőjének áru
franco megy. Továbbá lucerna mag, vörös lóhere mag, baltaczim, fehér paszuly,
Heine-féle és Dupaui zab kaphatók.
L.Köztelek 1897 január 18
-Gróf Teleky Arvéd drassói uradalma, az egyetlen hazai uradalom, mely a
vetőmagtermeléssel szakszerűen foglalkozik, főbb terményeit, luczernát, lóherét,
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duppaui zabot, különféle tengerit és különböző fümagvakat mutatott be, melyek kiváló
szép minősége általánosan figyelmet keltett a szegedi kiállításon.
L.Köztelek 1899 december 29
- Egyik későbbi hirdetésében korai székely tengeri magot ajánl vételre.
L.Köztelek1901szeptember 30
P á r i s i k i á l l í t á s:
G r a n d P r i x: Vetőmagvak lóhere,luczerna, oberndorfi répamag és a hazánkbanennél is jobban
Bevált óvári répamag,francia perje, csomosebir, fűmag, duppaui zab, tavaszbuza,
magtengerí, csemeték és pekingi kacsák. . . kaphatók . . .
G r ó f Teleki Arvéd úrdrassói uradalmában,u. p. Koncza.
L.Köztelek 1901 szeptember 30
Magyar bikák iránt a kereslet megindulván, azon tisztelt vevők, kik az idei
felállítás javarészétegyütt látni kívánják, kéretnek az Aradon át közlekedő gyorsvonat
direct kocsijában Koncza posta távirda és vasúti állomáson kiszállva gróf Teleki
Árvéd drassói uradalmát meglátogatni.
Sürgönyre az állomásnál kocsi vár.
Megjegyzés : ezen Köztelekben és más
folyóiratokban
megjelent
hirdetésekből is megtudjuk, hogy mivel foglalkozott a drassói gróf Teleki Arvéd.
A felkínált többféle árú, nagy választékot árul el. Takarmány vetőmagvaktól,
gabonán, facsemetéken keresztül a pekingi kacsákig,magyar bikákig .Érdekes a
nagy változatosság a takarmány magok között:Sárga obendorfi vagy óvári
répamag, lucerna, vörös here, baltacim, Heine-féle és Dupaui zab, francia perje,
csomos ebir, fűmag. Mindez modern gondolkodást és gazdálkodást igazol. S azt is
érdemes megjegyezni ,hogy ezen termékek részt vettek a párizsi és ezred évi
kiállításokon ahol nagy díjban részesültek. A komoly termelői munka elismerését
jelezve. Tehát érdemes a hirdetéseket is figyelni,mert munkáról, örökségről
tájékoztatnak.
Kiss Károly
-Gróf Teleky Arvéd drassói uradalma, az egyetlen hazai uradalom, mely a
vetőmagtermeléssel szakszerűen foglalkozik, főbb terményeit, luczernát, lóherét,
duppaui zabot, különféle tengerit és különböző fümagvakat mutatott be, melyek kiváló
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szép minősége általánosan figyelmet keltett./Szegedi országos mezőgazdasági kiállítás
1899 december/
L.Köztelek 1899 december 23
-Az 1899 decemberi szegedi országos mezőgazdasági kiállításon “A IX. számú
istálló jórésze már magyar marhával van tele, még pedig a királyhágóntúli erdélyi
tipusú marhafajtával. Itt mint elsőrendű anyag elsősorban is a gróf Teleky Arvéd
drassói uradalma által kiállított bikák tűnnek fel, amelyeket a „ Köztelek" olvasói
képekben bemutatva már igen sokszor láthatták. A többi magyar marha a karámok-ban
volt elhelyezve künn a szabad ég alatt.
Valóban festői látvány terült el a kiállítást látogató gazdaközönség előtt,- amint az
utolsó istállóból kiérve a 19. karámban elhelyezett magyar marhakiállitást
megpillantotta. Különösen magyar szemnek kedves ez a látvány, mert mi érezzük
elsősorban, hogy micsoda kincset birunk ebben az állatfajtában.
Az a két-három erdélyi tenyésztő,aki merész kézzel, kellő szakavatottsággal,
lelkesedéssel hozzáfogott a sokak által megvetett magyar marhának új
haszonirányokban való kiformálásához, -anélkül, hogy a magyar marhát eredeti
őstulajdonaiból kivetkőztetné,- nagyon hasznos munkát végzett, amely nemcsak, hogy
önmaguknak hozta meg fáradozásuk jutalmát, de mint példaadás a magyar nemzeti
közvagyon gyarapodását is előmozdította.
L .Köztelek 1899 december 23
-1900 április 1-i jelentés szerint gróf
Teleki Árvéd uradalmának 52 to lucerna és
4 to lóhere magot ólomzárolt a budapesti
m.kir. vetőmagvizsgáló állomás.
L.Köztelek 1900 április 4
20 magyar tenyészbika egyenként
is ,60 magyar 5 éves igásökör egytételben
eladó G r ó f Teleky Arvéd drassói
uradalmában u . p . t. és áll : K o n c z a,
hová a z aradi gyorsvonaton direct kocsi
megy.
K a p h a t ó k
Pekingi kacsák és tojásaik

m é g:

L.Köztelek 1901 március 13
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P á r i s : G r a n d Prix. kizárólag itt kapható. ÓVÁRI RÉPAMAG 1900-ban
30mm.-át, 1901. szintén 30mm.-át szállítottunka kisgazdákból állómagyaróvári s z a r
v a s m a r hatenyésztő egyletnek. OBERNDORFI RÉPA ma még a legelterjedtebb.
LÓHEREMAG a budapesti magvizsgálóállomás ólomzára alatt.
Prairie királynéésSzékely tengeri. Székelykincs burgonya, diófák, sorfák,
csemeték.
P e k i n g i g ácsérok, tojásokmég kaphatók:gróf TELEKI ARVÉDdrassói
uradalmában. 10 elsőrendűgyors fejlödésüe d z e t t e n nevelt MAGYAR
TENYÉSZBIK Agróf Teleki Arvéddrassói uradalmában99% tiszta és 96%
csiraképeslóherét még szállíta drassói uradalomu. p. Koncza.
L.Köztelek 1901 április 17
A drassói magyar-erdélyi gulya.
A drassói magyar-erdélyi gulya Teleki Arvéd gróf egyike azon főurainknak,kik a
gazdálkodást nemcsak kedvtelésből űzik, hanem szakértelemmel dolgozva,az
egyoldalúságot kerülve, minden módon arra törekszenek, hogy gazdaságukban
mindazt, minek termelése és előállítása haszonnal járhat: termeljék és előállítsák, hogy
igy a rizikót kisebbé, a jövedelmet biztosabbá tehessék………. s amely tenyészet
egyedei a szegedi kiállítás alkalmával méltó elismerésben részesültek s mindenfelé
keresletnek örvendenek
A tenyészet a „Mezőség"-ről származott s 1890—1894. évben született, 125 darab
magyar-erdélyi fajtájú tehén és üsző vásárlásaival vette kezdetét. Ezen állatok
befedezésére 1896 ban 800 forintért vásároltatott egy „Huszár" nevű bika a gróf
Almássy Kálmán-féle híres sarkadi gulyából. Az ettől származó üszőket a mezőhegyesi
apától származó „Konczos" nevü bika, míg az eredeti mezőségi teheneket ma már
„Huszár"'ivadéka: „Lehel" fedezi.
Az országos törzskönyvbe felvett állomány,mely házilag is törzskönyveztetik, a
faron való sütő bélyegzés és a szarvak bélyegzése alapján, a már említett „Konczos" és
„Lehel" nevű bikákon kivül áll: 48 db öreg tehénből, 16 db előhasiból és 40 darab most
fedezett üszőből.
Kinézés tekintetében ezen állatokban feltaláljuk a mezőségi állatok mélységét
párosulva a sarkadi bika különösen hosszú törzsével.
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A mellkas széles és öblös; a lapoczka hosszú és erős; a hátvonal egyenes; a far
feltűnően hosszú,' széles és egyenes, a koncz terjedelmes, a végtagok csontozata semmi
kifogásolni valót sem hagy hátra. A farok hosszú, sötét és bojtos. A szarvak csákók
vagy galyasok. Szine az állatoknak általában véve darvas.
A tenyészet czélja a magyar-erdélyi fajta kiváló edzett és ellenálló képességének
megtartása mellett az igavonó képesség fejlesztése s egyidejűleg a testnagyság
fokozása és a fejlődés gyorsítása az előbbi körülményekre való tekintettel.
E czél elérésére a tenyészet állatait a következőképpen kezelik:
A hágatás kézből történik s erről pontos jegyzéket vezetnek. Egy bikára 50 darab
tehenet számítanak. A vemhesedési százalék: 96 s ennek megfelelőleg a borjazási
perczent 92.
Minden állat születése után külön egyednek tekintetik s minden 14 nap mázsára
kerül.
Ennek nemcsak az a jó oldala van meg, hogy tájékozást nyújt az állatok
növekedéséről, fejlődéséről s arról, mennyire közeledik a gyorsabb fejlődést tekintve a
tenyészet a kitűzött czélhoz, hanem az állatok a mázsálás alkalmával hozzászoknak az
emberhez, kezesebbekké válnak, mi tudvalevőleg különösen magyar marhánál szintén
számottevő körülmény.
Születéskor az állatok 20-40 kgmosak. De mig 1896 ban a született borjaknak
csak 8%-a haladta tul a 30 kgmos kezdődő életsúlyt, addig 1897-benmár 15%, 1896ban 34% volt 30 kgnál nehezebb, mi mindenesetre a helyes táplálékon és gondozáson
kivül a szakértelemmel vezetett tenyészkiválasztásoknak és pároztatásnak az
eredménye.
Mig 1896-ban, a 12 hónapos korban a legnehezebb bika-borju, 315 kg., addig
1897-ben 334 kg.,1898-ban pedig már 360 kg.volt és pedig,nem is hizlalt,hanem
gulyabeli kondiczióban tartva. Ma egyéves korban átlag a bikák 270 kg.-osak, az üszők
240 kg.-ot nyomnak;kétéves korban a bikák 490 kg., az üszők 360 kg. súlyúak. Volt
bika, mely egyéves korban 360 kg.-ot nyomott, 2 éves korban 550 kg.-ot ért el. A ma is
tenyésztésre használt „Lehel" nevü bika 2 év 10 hónapos korban 750 kg.-ot
nyomott,ma pedig közel 900 kg. súlyú s daczára ennek, könnyen fedez s gyakran
mindennap.
A fiatal állatok addig szopnak, mig a bikák a 200, az üszők a 150 kg. élősúlyt
elérik.
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Ennek megfelelőleg a tehenek csak oly mérvben tejelnek, hogy a napi és
tehenenkinti egy liter tej meglegyen. Tehát leginkább a jobb tejelők és azok fejetnek,
melyeknek borjai már el vannak választva.
A tehenek átlagban 8—9 hónapig tejelnek, mely idő alatt 800—2000 liter tejet
adnak,amelynek átlagos zsírtartalma a 4% körül ingadozik.
A drassói uradalom a magyar-erdélyi marha tenyésztése terén a Sperker Ferencz
20 év előtti kezdeményezésének nyomán, továbbá Somogyi Albert, gróf Teleki Géza
örökösei,Ugrón Zoltán és báró Kemény Béla erdélyi tenyésztőkkel együtt rövid idő
alatt megmutatta, hogy a magyar-erdélyi szarvasmarhát gyorsabb növekedés, nagyobb
testi tömeg és hizodalmasság tekintetében is fejleszteni lehet, anélkül, hogy edzettsége
csökkennék.
Ami az állatok tartását és takarmányozását illeti,a legelő megnyíltától egész annak
végéig minden állat a legelőre jár, kivéve a teheneket, akkor, midőn igás munkát
végeznek.
Mert az is érdekes dolog ezen tenyészetben, mit más helyen nem gyakran lehet
tapasztalni,hogy a tehenek rendszeresen igáztatnak.
Ezek végzik ugyanis a gazdaság összes eladott terményeinek a fuvarozását a
vasúti állomásra,, továbbá az összes vásárolt póttakarmány és kőszén beszállítását,
azonkívül az egy évi szaporulatnak takarmány- és trágyaszállitását.
Az itt felsorolt munka pedig nem is oly kevés, mint amilyennek első pillanatra
látszik s hogy nem is olyan könnyű, kitűnik abból, hogy a takarmányos kert négy
kilométernyire fekszik az istállótól, az út pedig igen sokszor sáros és nehéz. A trágyát
most is l 1/2 kilométernyire szállítják csinálatlan dűlőúton oly helyre, mely 100
méterrel magasabban fekszik, mint a major épületei.Szóval a tehenek mindazon
munkát végzik,mi nem tartozik a szorosan vett földmiveléshez, mely munkára ökrök
állanak rendelkezésre, mi kellő takarmányozás mellett sem maguknak a teheneknek s
esetleg anyjukat kisérő borjaknak ártalmára nem lehet.
A legeltetésről szólva, fentebb emlitettem, hogy az állatok a legelő megnyíltától
annak végéig legelőn járnak. A legeltetési idény pedig igen korán kezdődik, mivel a
réteket és fümagtermelő területeket már márczius elején kezdik legelni.
Ily természetes rét 200 kat hold van, fűmaggal pedig állandóan 300 kat. hold van
bevetve. Ezen természetes rét és fűmaggal bevetett terület április hó .közepéig ad
legelőt az állatoknak.
Április közepétől június végéig a fümagtermelés és
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szénanyerés miatt a legeltetés ezeken a területeken szünetel, de a magnak való fű és
anyaszéna lekaszálása után, körülbelül julius 1-től, ezen területek újra legelőül
szolgálnak s deczember elejéig látják el az állatokat takarmánynyal. A legeltetés ideje
alatt az állatok reggel és este abraktakarmányt, éjjelre pedig ezenkívül
szálastakarmányt is kapnak. Az emlitett területeken kivül legelőül szolgál még 100
hold luezernás is.
A téli takarmány részben a 200 hold természetes rétről, a 100 hold luczernásról és
a 300 hold fümagtermő területről lekerülő szálastakarmányból kerül ki. Ezenkívül
tengeriszár, zab és tavaszi búza, szalma, takarmányrépa, a fiatal állatoknak korpa és
zab képezik táplálékukat. A felnőtt állatok a már emlitett takarmányokon kivül
csutkásan darált tengerit és korpát is kapnak és pedig fejenként és naponként 2 kg.-ot,
szálas takarmányból 12 kg.-ot s a tehenek répából 10 kg.-ot.
Az állatok sót külön nem kapnak.Nem pedig azért,mert a már emlitett 200
kat,hold természetes rét több helyen erősen sós növényeket termel s ezenkívül a
kutakban a víz igen sok sót tartalmaz, mely körülmények a sózást egészen fölöslegessé
teszik.
Nyáron az állatok legelőn tartózkodván, elegendőt mozognak. Télen, éjjelre, 26
mméter vastag deszkából álló fallal biró, jól szellőztetett istállókban vannak
elhelyezve. Az istállók amellett, hogy minden felesleges fényűzéstől mentesek, a
magyar marha kívánalmait tekintve,teljesen megfelelők. A jászlak keresztben vannak
elhelyezve, 10—11 méter hosszúak, melyekhez nagyságuknak megfelelőleg 6—9 állat
van kötve. A jászlak előtt is, az állatok faránál is széles járók vannak, a takarmány
elosztása, illetőleg a trágya kihordása czéljából. A higürülék felfogására széles
csatornák szolgálnak,melyek buzapolyva és törekkel vannak kibélelve, mely a
cseppfolyós ürüléket felszívja s ezzel együttaz istállóból a trágyatelepre vitetik.
Télen, nappal a tehenek igában vannak. A növendékállat ok az udvarokon állanak,
vagy a legelőkre lesznek kihajtva, egyrészt azért, hogy a legelők trágyáztassanak,
másrészről,hogy az állatok télen is eleget mozoghassanak. A legelők körülbelül 2
kilométernyire vannak a majortól s minthogy az üszők délben is hazajönnek,
naponként 8 kilométernyi utat tesznek meg, ami az edzettség fokozódását nagyban
elősegíti.
Az ilyenforma bánásmód és ápolás mellett nem csoda azután, ha az állatok
egészség tekintetében is mi kivánni valót sem hagynak hátra. Járványos betegség az
állatok között csak 1896-ban jelentkezett száj-és körömfájás alakjában, mely
alkalommal a borjukat forralt tejjel itatták, minek igen jó eredményét látták. Hizlalással
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nem foglalkoznak, egyrészt azért, mert nagyobb fogyasztó góczponttól távol esik a
tenyészet, másrészt pedig azért is, mert a drassói magyar ökrök igen keresettek
nemcsak a vidéken, hanem a külföldön is.
Igy különböző ausztriai uradalmakba már több izben adtak el 50—80 darabból
álló csoportokat. Legutóbb 1899;év tavaszán Salm herczeg raitz-imorvaországi
uradalma vett egy 50 darabból álló csoportot 14000 korona árban, tehát párját 560
koronáért. Az eladás élősúly szerint, koplaltatás és minden levonás nélkül történt. Ha
az állatok egyenkénti átlagos 550 kg. élősúlyát tekintjük, úgy egy kg. élősúly 50,8
fillérrel lett megfizetve.
Tenyésztésre alkalmas tehenek még egy ideig nem adatnak el,mivel az, eredeti és
tenyésztett tehénállomány, nagyon szigorúan selejteztetik s igy a szaporulat a hiány
pótlására és a tehénállomány szaporítására szolgál.
Bikákból az 1899. év tavaszán 20 darab állíttatott be eladásra, melyek közül 2
darab, a „Sátán és ,Zalán 800 koronáért adatott el; ,Rozsdás" Baranya megyébe
1000koronáért talált vevőt; a többi 500—600 koronáért cserélt gazdát két és fél éves
korban. As 1900. évben felállított 33 darab bikából Nagy-Küküllőmegyébe az „Éber"
600 koronáért, a „Huba" 800 koronáért; Torontálmegyébe a „Pandúr” 1000 koronáért;
Vasmegyébe a„Zsivány" 1000 koronaért adattak el, 20 db pedig Horvátország részére
darabonkénti 650 korona átlagárért adatott el s ma már csak egynéhány darab van a
legjobbak közül eladó.
Az itt felsorolt árak eléggé mutatják, hogy a tenyészetből milyen állatok kerülnek
ki.
De bizonysága a tenyészet jóságának és hírnevének az is, hogy az állatok nagy
keresletnek örvendenek, még távolabbi vidékekre is vásárolják ; hogy az 1899-ben
felállított állatokat az apaállatvizsgáló bizottság egytől-egyig köztenyésztésre
alkalmasoknak találta és különösen előnyére szolgál a tenyészetnek azonkörülmény,
hogy az eladásra felállított állatokmind el is adattak.
De a tenyészet jóságára vall azon körülmény is, hogy az utóbbi időkben látogatott
minden kiállításon ezen tenyészet állatai dijakat és pedig nem jelentéktelen dijakat
nyertek.
Igy 1899-ben április hóban Nagy-Szebenben az első dijat; 1899. év május
havábanNagy-Enyeden szintén első-dijat-, 1899. évben a szegedi kiállításon második
dijat nyertek el saz utóbbi kiállításon csak azért nem az elsőtmert saját tenyésztésű
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tehenek ugyanekkornem voltak bemutatva. A szegedi kiállításon sok nézője akadt a
gyönyörű drassói marhának,
………. a szegedi kiállítás alkalmával, ……is arról győződhetünk meg, hogy a
tenyészállatok nevelésének a már említett módszere nemcsak elvétve, egy-egy állatnál,
kivételesen jár jó eredménynyel és nemcsak egy állat az, mely mindentekintetben
megfelel a kívánalmaknak, hanemaz egész tenyészet olyan, melyet egészben véve is
kiválónak kell tartanunk.
De nemcsak az uradalom tenyészállatai kiválók,hanem a tenyészetből a községek
részére vásárolt állatok is ilyeneknek mondhatók,mert jó tulajdonságaikat nemcsak
eredeti helyükön, de egyebütt, mostohább viszonyok között is megtartják.Erre
vall,hogy a nagyenyedi kiállításon a község részére kitűzött dijak közül Gzintos
községnek Brassóról vásárolt „Rezes" nevü bikája nyerte el a legjobb kondiczióban
levő bikákra kitűzött első dijat.
Ez igazolja egyszersmind azt is, hogy a nagy használat daczára, kellő ápolás
mellett, idegen kézen is kitűnő szolgálatokat tesznek a drassói gulyából származó bikák
és minden esetre épen ezért is hathatósan közreműködnek abban, hogy a kisgazdák
kezén lévő s mármár országszerte elzüllő magyar marha pusztulásának gát vettessék.
Sztankovics János
L.Köztelek 1900 márczius 21
MAGYAR BIKÁK iránt a kereslet megindulván, azon tiszteltvevők, kik az idei
felállítás javarészét együttlátni kívánják, kéretnekaz Aradon át közlekedőgyorsvonat
direct;kocsijában Konczaposta távírda és vásutiállomáson kiszállva gróf TELEKI
ARVÉD drassói uradalmát meglátogatniSürgönyre, az állomásnál kocsi vár.
L.Köztelek 1900 december 19
Páris -Grand-Pris ! Páris-Grand-Prix!
Gróf TELEKI ARVÉD
drassói uradalmában u. p. Koncza, Alsófehér megye
KAPHATOK : gyorsfejlődésü, kiválóan edzett, az ország minden részében
előnyösen ismert magyar bikák, 100 drb. 5 éves magyar igásökör, tíz általánosan
kedvelt öberndorfi répamag, a Cserháti tanár által meghonosított bőtermő Óvári
répamag , továbbá : Pekingi kacsák , amerikai diócsemeték , sorfák .
59

Állataink megtekintésére mindenkit szívesen látunk.
WT" A Budapestről reggel 6,50 perczkor induló gyorsvonaton a Nagyszeben
táblával ellátott kocsiban délután 5 órakor egyenesen Konczára lehet érkezni, hol
sürgönyi értesítésre kocsink vár, Brassó és. Kolozsvár felől érkezés ugyanekkor.
Sürgönyczim : Drassói uradalom Koncza. Visszautazás d. é. 11 órai gyorsvonattal
L.Köztelek, 1901. december 25.
Enyedszentkirály

Enyedszentkirályi Bánffy kastély

-térségi jelentőségű.(Marosszentkirály is volt)

1914-ben
-A Bánffy családnak itt várkastélya is épült a Maros partján, melyet Bánffy
György halála után Bánffy Mihály és fiai: Zsigmond és Péter örököltek.
L.Wikipedia
-A Bánffy kastély 1725-ből való leltárából: Gabonásház
,istálló
,szekérszín,veteményeskert amely valamikor egy szőlőskert volt ,apró meggyfa
csemetékkel: Van még két veteményes és gyümölcsös , az egyik hossza 141 lépés
szélessége 76 lépés, a másik kert szélessége 92 hosszúsága 48 lépés.
- pince 6 ászokfával.
- bolthajtásos pince.
- felső bástya alatt való pince
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- sütőház
- hosszú istálló
- csűröskert
- majorház
L. B. Nagy Margit
- “….menvén a gabonásházba….”
-…….jobb kéz felől istálló s szekérszín, azok elpusztulván, az úr, Bánffi
Zsigmond uram építtetett azon helyre egy hosszú istállót, különben az egész udvarnak
fele része közös Bánffí Mihály urammal……
-Vagyon az ……………mosó- és sütőházak megett napnyugot felől egy
veteményeskert, melynek harmadrésze, mely vagyon az Maros felől, néhai Bánffi
Mihály úr részére való, mely quondam szőlőskert volt; vadnak benne valami apró
meggyfa csemeték, melyeket az úr, Bánffi Zsigmond uram ültettetett, jó lészás,
támaszos kerttel vagyon körülvéve.
Vagyon az udvarkapun kívül az néhai Bánffi Mihály úr csűröskertének és
majorházának helye, melynek hossza 106, szélessége 40 lépésnyire terjed; a Maros
felől az udvarkapu előtt lemenő országútja, kívül a gyümölcsös és veteményeskert, alól
penig (a) Keresztesi részpuszta határozzák meg. Mely csűröskert és majorház helyen
laknak most az úr, Bánffi Zsigmond uram cselédi, szabó, sütő etc, apró házacskákat
csináltatván nékiek oda.
- Az megírt csűröskerten kívül, dél felé vagyon az úr, Bánffi Zsigmond uram két
veteményes- és gyümölcsöskertei között az néhai Bánffi Mihály úr részére való
veteményeskert, melynek hossza 141, szélessége 76 lépésnyire terjed; egy része
gyümölcsös, jó lészás kert körülette.
- Vagyon a megírt udvarházon belől a szigetben, a Maros vize folyása között egy
darab gyümölcsös, melynek szélessége ad orgias circiter 92, hossza ad 48
extendálódik; alól Bánffi Péter uram gyümölcsöse, felyül mégyen fecskefarkúlag a
sziget orrára, ide nem ért(et)vén a szigetet körülvevő bokros és jegenyés helyek.
L.Adatbank pdf, 1423.2k
-„.....a kastély épületén kívül a birtokhoz tartozott.......gabonásház, istálló, és
szekérszín,veteményes és gyümölcsös de szőlő is.....”Az 1753-as birtokösszeírásból
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megtudjuk,hogy a szőlőtermesztés lehetett az egyik legjelentősebb tevékenység az
enyedszentkirályi birtokon
- ”. ….. vagyon szép lugos szőlő mind végig......”.
L. Bicsok- Orbán
-1745: „Barona vasfogu öt állu nro 2” (Marosszentkirály, Alsó-Fehér m.
L.Magyar Néprajz.II.k
-1872-ben Enyedszentkirályon, Csombord közvetlen szomszédságában 18 kat.
hold szőlő van,
L.Csávossy
- Szeptember 23-án M.-Szentkirályra mentem. /Ma Enyedszentkirály/Van itt 18
mivelés alatt, s ezen kivül Tóth Ferencz urnak két hold
uj ültetvénye, kévés muskotály, tramini s risling fajokkal. A hegyben a következő
szőlőfajok az uralgók: kövér, som, járdovány, fehér, piros és fekete lugosi szőlő s a
vékonyhéjju. Csudálatos az, hogy a fehér petreselyem szőlő is el van terjedve. Egy
hold szőlő mivelés kerül 60 frtba o. é. s ugyanekkora hely terem 150 veder bort. A
mustnak vedre 1 frton kél el, nagyobb részét Enyedre hordják.
L.Borászati 1872 november
Farkastelke
-1769-ben az elpusztult települések közé sorolták. Magyar lakosai helyébe
románok települtek az elpusztult faluba.
L.Wikipedia
-Az 1875. é. nov . Budapesten tartótt borkiállításra beérkezett bor:
Egerpataki Kiss Károly . N.-Szeben. 1862. évben Alsó-Fehérmegyében
Farkastelkén ugyanazon egy hegyen termett szőlőből szűrt és ugyanegy minőségű
eladásra szánt szinborból 500 erdélyi 8 kupás veder vagyis : 100 akó van.
Kiállító a nevezett községtől hat óra távolságra lakik : ott a szőlőmivelés
kezdetleges állapotban van, s már sok év óta jó nagy termés nem volt; a kívánt
adatokkal legjobb akarat mellett sem szolgálhat. A bor mindig ugyanabból töltetett fel;
az ottani pinczében van, vevőnek a nagyszebeni pályaudvarról kellend elszállításáról
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gondoskodnia. A bor 50—60 vedres hat kemény vasabroncscsal ellátott hordókban
összesen 15 darabban van. A. n.-szebeni indóházhoz elszállítva és az edény árát is
beszámítva, 5 erdélyi vedrének vagyis egy akójának ára 50 frt osztr. ért. Megbízottja
leend.
L.Borászati 1876 február
Ugye ha keressük, még ilyen “ kemény történelmi múlt “útán is van magyar
mezőgazdasági nyom a faluban.
Kiss Károly
-A fehér percsenye borok közül: Mint kitűnő első rendűnek találtatott: a vegyesek
közt: Kiss Károly 1862. erdély-farkastelki bora .
L.Borászati 1876 március
Felenyed
-Bethlen Gábor az 1629. szeptember 2-án kelt végrendeletében a települést
egészében, mindenféle hasznával és tartozékával együtt a gyulafehérvári kollégiumnak
adományozta több más helységgel együtt és ezzel 1948-ig hozzákapcsolta Felenyed
életét a főtanódához. A kapcsolat még erősebbé vált, amikor Apafi Mihály a
kollégiumot az 1658-as pusztulása után, 1662-ben birtokainak középpontjára,
azaz Nagyenyedre költöztette át. A kollégium nagy erdői Felenyed határában
kezdődtek, a felenyediek őrizték, vágták és szállították be fáit. A református gyülekezet
gondnoka általában a kollégium főerdésze volt.
- Ezen erdőben magaslik ki a fák közül - igaz, ma már szárazon – a
legendás Bethlen-fa, az az öreg tölgy, melynek árnyékában szokott megpihenni - a
legenda szerint – a vadászni ide járó fejedelem, Bethlen Gábor.
-A helységben malmai is voltak a főiskolának, a fűrészmalom, meg a híressé vált
papírmalom, ……………..
L.Wikipedia
- A felenyediek sokan folytatnak famunkát házi-iparképen, Különösen kereket és
faekét készítenek, s ez utóbbival eljárnak a balázsfalvi, fehérvári s felvinczi vásárokra;
sőt a Székás mentén is ismeretesek, hova tavaszonkint ujat csinálni s régit igazítani
látogatnak. Télen fát fuvaroznak a nagyenyedi kollégium erdejéből.
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-Ha pedig a gazda, a mint ez Felenyeden gyakori dolog, az ács mesterséghez is
ért, akkor még: sug, czol, bárd, fürész-kócs, porozó-, simitó-,párkányozó-gyalu,
bokázó-, csapózó-furu, kisebb-nagyobb vésők s fenkő is tartozik a családi házhoz.
L.Lázár István
-“…….s a kertek terményeit szolgáltatják.”
L. Benkő József
Felgyógy
-„Szőlőhegyein, a Susánkán és a Malomárokhegyén stb. bőségesen szüretelik az
egészséges bort. A kertek gazdagon termik a párizsihoz közel álló, gyógyinak nevezett
piros almát, amelyet a szomszédos vidékeken eladva, az itt lakók leküzdik a
gabonahiányt. Van körte és cseresznye is.”
L. Benkő József
-1873-ban 250 kataszteri holdon termesztettek szőlőt.
L .Wikipedia
- legnevezetesebb ezen megyében az úgy nevezett g y ó g y i a l m a , melly
verescsikos, hosszukó, igen leves, és F e l g y ó g y o n , …………., 's több más
helyeken roppant mennyiségbe terem évenkint, 's szinte aratásig megáll. Enyedet,
Fejérvárt, Tordát, Kolozsvárt holnapokig elgyőzi tartani, sót Fejérvárt hajókra rakva
hordják Hunyad megyébe, 's a'Bánátba.
L.Nagy
Felsőgáld- Gáld
-1377-ben Csesztvei Domokos gáldi
nemesi telkén álló palotáját
melléképületeivel és kertjével Tátéi Péter feleségének, Ilona asszonynak adja.
L .Transindex Adattár
- Az eredetileg is magyar Fahíd és Gáld határában: 1345-ben Kuuesnoguth,
Galdvyze, mons Mykohalma, pratum Meley és aqua Nogzig. Benedek, Csáklya neve
szerint magyar. 1337-ben Sceuke (Szőke) és Benedek kuriáiról történik említés.
L.Iczkovits
- Nem szűkölködik gyümölcs dolgában Gáld.
L.Nagy
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-1579. február 2 előtt Báthory Kristóf egy
jutalomként.

nemesi udvarházat ad

örök

L. Báthory Zsigmond
Felsőmarosújvár

Teleky kastély -térségi jelentőségű.
L. T.K.A
- Talán már 1068-ban, de a 11–13.
században mindenképpen várispánságközpontja
volt. Első vára földből készült, a 14.
században már kővár állt benne, a mai várkastély
elődje.
-1478-ban két országos vásár tartására kapott

szabadalmat.
-………..a várat és a mezővárost …………..
- Magyar lakossága kihalt, románokkal telepítették újra.
L.Wikipedia
- A hegyfoki részt Felső-Ujvárnak nevezik
Felvinc

Bethlen-Horváth-(Martinuzzi?)-kastély↓
-kastélykerttel, kúria
kert. Térségi jelentőségű
L. T.K.A

-1219-András
a
János esztergomi érsek
hűségéért,
kire
többedmagával,
a
Szentföldön
való
távolléte
idejére,
az
ország
kormányzását
bizta és a ki a garázdálkodók által javaitól megfosztva az országból száműzetett, a
kanonokok pedig ezen idö alatt szintén sok kárt szenvedtek, — az Erdélyben fekvő
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Vincz (Felvincz) földet a rajta élő s névszerint felsorolt udvarnokokkal együtt az
esztergomi káptalannak adományozza.
-1327. aug. 2. Torda.-A vajdai szék alkalmával, Tamás erdélyi vajda előtt,az
esztergomi káptalan képében megjelent Theofil prépost és kanonok társa tiltakoznak az
ellen, hogy amikor a király emberével és az erdélyi káptalan tanujával Felvinc faluba
be akartak menni, hogy határát megjárván, annak birodalmába az ítélet értelmében a
káptalant beiktassák, a nagy számban összegyűlt nyakas kezdi székelyek útjokatállván,
ebben életveszélyes fenyegetésekkel megakadályozták, egyben Sándor országbírót is
megvádolták, hogy pénzért hamisan ítélt.
L.Barabás Székely oklevéltár
-Aranyosszék kis mezővárosában, Felvincen a 155 családfő közül mindössze
háromnak nem fő foglalkozása a mezőgazdaság .
L.Pál Judit
- Zsigmond király óta városi rangja volt. A szomszédos magaslaton épült Zsidvár
ellenőrizte a Maros menti utat. Az I. Rákóczi György elé terjesztett rendszabály, mely
szerint senki a házán és szőlőjén kívül más örökségét meg nem nemesítheti, a
szőlőültetvények különös becsét bizonyítják.
A település háta mögött nyugatra található szőlők a Mézes-mál, Torda-mál,
Magyaros, ezekkel alkot szöget a Pestes nevű. Márkodi Siklódi Sándor szerint a nagy
kiterjedésű szőlőhegy két része a Nagyhegy és a kisebb területű Pestes (utóbbi szláv
eredetű szó, jelentése „tűzhely”). A szőlőterület nagysága 80 kat. hold. A szőlőművelés
meglehetős jólétet biztosított a településnek.
-A neve magába foglal egy latin eredetű szót: vinus,vinum- bor.
A valamikori Aranyosszék főhelye volt. Orbán Balázs ír arról ,amikor a város
elöljárósága új törvényerejű rendszabályokat terjesztett I. Rákoczi György fejedelem
elé,ebből az egyik nagyon érdekes cikkely. ”Senki városunkban házán és szőlőin kívül
egyéb örökségeit meg nem nemesíthette t.i. Szántóföldit,kaszálórétet,fűzberkét aki a
városon kívül vagyon:mert mert a szántóföldeket és szénafüveket,esztendő által olyan
szokást követünk mostan is,hogy elosztjuk és csak addig mienk,míg
róla
szolgálhatunk,ha nem szolgálunk,városra marad viszontag”Ez bizonyítja
a
szőlőültetvények különleges becsét és jogi helyzetét. Szintén Orbán Balázs írja a
felvinci szőlők akkori elhelyezkedéséről „Felvinc mögött van, egy nyugatról keletre
húzodó hegyláncolat,melynek délre néző oldalát a felvinciek szőlőültetvényei
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borítják,itt vannak a Mézes-Mál,Torda-Mál,Magyaros stb szőlőhegyek,melyek igen
sok és jó bort szolgáltatnak .Ezen szőlőheggyel szögletbe ütközik Pestes nevű másik
szőlőhegye Felvincnek.” A felvinci szőlők első említése 1533-ból való.Hagyományos
művelési módja az erdélyi karikás művelés.
L .Csávossy
-1538-ban Szapolyai János már úgy ítélkezett róla, mint olyan városról, amelyik„
a király részére adandó ökörsütéstől és az Aranyosszék közköltségeihez való
járulástólmentesítve van".
-1568-ban pedig János Zsigmond már úgy említette, mint Székelyudvarhellyel,
Csíkszeredával „és a többi székely városokkal" egyenrangú települést.
-Felvincnek jelentős - a középkori területébe az idők során négy falut földjeivel
együtt beolvasztó - határa volt, amely területen - a környező falvak lakosainak
vallomásai szerint - jelentős mezei gazdaság folyt, ahol minden időben bárki
elszegődhetett napszámra.
-“1785-ben a mezőváros lakóit is kifaggatták. Szántóföldjükről akkor azt
mondották,hogy azok közepes minőségűek, két fordulóban művelik őket, és mindenhol
négy ökörrel szántják. Már ekkor szót ejtettek a külön kiszakított törökbúza földjeikről,
amelyeket időnként a Maros vize rongált áradásaival. Termeivényeik közül - a
törkbúza mellett - megemlítették a tiszta búzát, elegyest és rozsot.”
Veresmart ma Felvinc része.
- Veresmart lakói szerint, hogy „ egész határunk csak két fordulóra oszoljék fel,...
Abba/!/ semmi hátrányunk nincs, hogy három fordulóra nem osztatott, mert törökbúza
s más tavaszgabona földeinket minden esztendőben használjuk".
Közepesminőségűnek vélelmezett határuk egyharmad részét legjobbnak,
egyharmad részét jónak, egyharmad részét gyengébbnek mondották, mert ez utóbbi
rész „ oldalas és dombos, nem trágyázható,... némely helyt sárga földje vagyon és
vizenyős.- 1820 Conscriptio Czirakyana. vallomás.
L.Takács Péter
-„april 29-én 1643-ban I. Rákóczi György fejedelem által adott privilégiumokrészlet-:……..
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4,”Senki városunkban házán és szőllőin kivül egyéb örökségét meg nem
nemesithette, t. i. szántóföldit, kaszálórétit, fűzberkit a ki a városon kivül vagyon; mert
minden szántóföldeket és szénafüveket, esztendő által olyan szokást követünk mostan
is, hogy elosztjuk és csak addig mienk, mig róla szolgálhatunk, ha nem szolgálunk,
városra marad viszontag.”……..
5. Senki városunk lakossi közül szántóföldet, szénarétet örök áron, sem zálogon el
nem adhatott, mostan is nem adhatja a ki a vinczi határban vagyon……….
13. Városunk tilalmas tartása ellen városunk lakossi közül hogy ha cselekedtenek,
hogy tilalmasunkat megszegték és szántszándékkal marhájokat beléhajtották minékünk
kárunkra és boszuságunkra, az olyan ember is megbüntettessék a város törvénye szerint
3 forintig………
14. Ha valaki városunk lakossi közül ilyen vétekben találtatott, u. m.: szekeresek
között valami apró lopásban, kertben való vetemény dolgában, hagymában,
káposztában, a város mezején valókban, avagy valaki kertit kedve ellen meghágván,
kártételért: az olyan malefactor ember város törvénye szerint megbüntetessék 3 ftig;
abban is részek nem volt a tiszt uraknak.
15. Ha városunk lakossi közül olyast cselekedett vagy lopva, vagy hatalmasul,
hogy valaki tyukját, ludját, malaczát ki övé nem volt, ellopta vagy elvette, másnak
kárára az olyan malefactor is megbüntettetett 3 forintig. Ebben sem volt része a
tisztnek.
24.Akármiképpen eltévelyedett marha vagy ortól, tolvajtól vagy utramque
akármiképpen eltévelyedett marha, ló, ökör vagy barom, juh és sertés-marha és egyébb
akármiféle marha találtatott városunk határába vagy városunkban is, az olyan marhát
városunk kezéhez kellett adni, a biró megkiáltatta a körülvaló városokban is, ha a káros
ember reá talált az ő marhájára, és harmad magával reá esküdt, övévé tehette az olyan
marhát; ha pedig reá nem talált, a város birájánál maradt és városé volt, a szék
tisztjeiknek itt részek nem volt.
Datum in Civitale nostra Alba Julia (ex consilio) Die 29. Apr. Anno Dni
millesimo sexcentesimo quadragessimo Tertio Georgius.”
-„Medgyestelkén amely valamikori falu területe feltételezhetően”
- Felvinchez csatolódott 1761- ben két malmot említenek.
-„Felvincz háta mögött van egy nyugatról keletre huzódó hegylánczolat, melynek
délre néző oldalát a felvincziek szőlőültetvényei boritják, itt vannak a MézesMál, Torda-Mál, Magyaros stb. nevű szőlőhegyek, melyek igen sok és jó bort
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szolgáltatnak. Ezen szőlőhegygyel szögletbe ütközik össze Pestes nevű, másik
szőlőhegye Felvincznek.”
-„1761-ki esketésben találjuk, melyben – mint emlitém – csaknem minden tanú
összevágólag azt vallja, hogy „Liketelek, Medgyestelek és Sidóvár praediumokat,
ember emlékezet óta Felvincz bírta, ott – a kiszakasztott szénafüveken kívül – ki
mennyi szántóföldet felfogott facultásához képest bírta, holta után fiára, ha fia nem volt
a városra szállt, s ez áldomásért másnak adta; de senkinek azt eladni, sem
elzálogosítani nem volt szabad. A kiszakasztott szénafüvet kinek-kinek állapotjához és
értékéhez képest adta a város ….””... Tehát e szerint Felvinczen közös használat alatt
volt az osztatlan határ, a fiú-gyermek kivételével mindennemű örökösödés és
tulajdonjog kizárásával, ebből azonban a népesség szaporodtával – midőn a
földművelés hova-tovább több tért fogott fel – kellemetlen összeütközések és
viszálkodások merültek fel; ez okon 1817–18-n gróf Kemény Miklós főtisztségében
határszabályozás jött létre, még pedig ismét a legeredetibb modorban, mert az egész
határ jus-okra oszlott, egy jus fordulónként 7 és igy összesen 14 holdat tett. Az ily
jussok a lakosok közt felosztattak, de nem a belső telkek, hanem marhaszám szerint és
pedig egy négy ökrös gazda kapott egész just, két ökrös gazda fél just, marhátlan egy
negyed just, mindezek azonban csak ugy részesedtek, ha valódi incorporált felvinczi
polgárok voltak. De mivel a marhaszám folyton változott hogy a birtokjog és viszony
evidentiában tartassék, minden tavaszszal lustrát tartottak, midőn a marhák számba
vétettek, mely alkalommal kinek marhája fogyott, attól a birtoktöbbletet elvették, s
annak adták, kinek marhája szaporodott.”
-„Ezen birtoklási viszony egészen 1846-ig tartott, midőn többek elégületlensége
miatt előidézett hosszas per után végre a fenjelölt évben az uralkodó beleegyezésével
uj birtokszabályozás jött létre, még pedig az előbbi sajátságos viszonyok által
előkészített még sajátságosabb alapon; ugyanis az egész 4418 holdra terjedő felvinczi
határ 264 egyenlő részre oszlott, ebből a városi allodiumnak jutott 6 rész, a
lelkészeknek külön-külön 2 rész, a kántoroknak és iskoláknak egy-egy rész; az ezen 12
rész felett fenmaradó 252 rész aránylagosan feloszlott a városi belső telkek székely
tulajdonosai közt, mert a ki nemes, vagy székely voltát kimutatni nem tudta, az ha bár
belső telke volt is, külső birtokban nem részesedhetett.” „
-„A határ-birtoklás ily eredetisége mellett a bennvalókra (belső telek) nézve is
Felvinczen azon a Székelyföld más részeinek magán jogától teljesen eltérő sajátsága
volt, hogy a bennvaló és szőlő a fiú- és leány-gyermekek közt egyformán oszlott. „
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-„Vincz legfőbbként földmívelésből élt, sok gazdasági gyüjteménye szokott lenni:
ezek köztudomás szerint éghetők és elvihetők. Gazdasági épületei is fából valának,
helyöket alig lehetne kijelölni. Már a kertekre is igen kevés gondot forditottak Vincz
egyszerű székely lakói; gyümölcsfájok inkább szőlőjükben vala és a fák is hiányozván
a városban……..”
- kik el nem menekülhettek, ujból felkonczoltak, ugy hogy 2000-nyi lakosából
csak 500 maradt életben*, s e mellett a Maros terén legelő csordájukat – vagy 500
darab szarvasmarhát – is elhajtották./1848-ban az oláhok./
-1848-ban a”...a Pestes nevű szőlőhegy alatt.....”.
L. Orbán Balázs A székely
- A hajó-malmok azóta, hogy Hariban, Csekelakán, Maros-Ujvártt, Magyar
Lapádon, Felvinczen gőzmalmokat állítottak, lassankint elvesztik forgalmukat s vele
jelentőségüket.
L.Lázár István
- Számunkra fontos utca nevek:Malom utca,- valamikor malom állhatott rajtaTyúkszer (sok tyúk lehetett az utcán?) utca,Káposztás utca. -a város káposztás kertjére
vezető utca- Fűzes utca, Csihányszeg-az 1848-as román vérengzés után pusztán
maradt város részt csihányok nötték beL.Sepsiszéki
-…….. termékeny föld mind megtalálható ezen a területen.
- A Likinek nevezett határrészen…………..
- valamikor Oronos –Vinch………
-Feltételezések szerint a településen az 5.-8. századtól bolgár-törökök, majd a 13.
századtól magyarok éltek.
-1219 után lakói vadászok, halászok, lovászok, pásztorok, sütők, tímárok,
kovácsok, szűcsök, pecérek, solymárok, zenészek, hírnökök stb .
- 1289-ben Aranyosszék létrehozásával Felvinc jogi, gazdasági, közigazgatási és
társadalmi helyzete megváltozott: már nem tartozott a tordai várhoz, és a betelepített
székelyek adómentességet élveztek. Felvinc Aranyosszék legnépesebb településévé
vált. Itt is bevezették a székely faluközösség hagyományos szabályait, a szabad paraszti
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életformát, az önigazgatást. A falu lakói közösen választottak maguknak vezetőket,
alkottak helyi törvényeket, intézték el a vitás kérdéseket.
-Szapolyai János király 1538. november 27-én ítéletet hirdetett Gerenden az
aranyosszéki székelyek és Felvinc városa közötti perben, innen tudjuk, hogy a
településnek
ekkor
már
városi
kiváltságai
voltak. Felvincnek,
mint mezővárosnakpallosjoga volt.
- Felvinc az Erdélyi Fejedelemség része lett. A város gazdasága fellendült, a
vidéken szőlőt termesztetek. Az 1533. június 1-jén Gyulán tartott ferencrendi
közgyűlésen elrendelték, hogy a kolozsvári ferencrendiek is kapjanak a jó minőségű
felvinci borból
-1867-ben három malom működött a helységben,
-1918-utána magyar gazdáktól földet vettek el,ezeket a románoknak adták.
- Itt született 1894-ben Weress Béla unitárius lelkész, egyházi író, lapszerkesztő.
- Itt született 1906-ban Szécsi László brassói tanár, népművelő.
-Itt született 1932-ben Wagner István kolozsvári kutató, növénynemesítő aki
rózsanemesítő,45 rózsafajtát állított elő.
L.Wikipedia
- Klosterneuburgból hozatott simagyökeres szőlővesszők megrendelője:
- Aranyos szék. 1870/71. Felvincz. Lemberger Samu. 1872/73. Felvincz
Lemberger Samu.
L.Borászati 1875 március
-a felvinci paprika -a vinci paprika valamikor híres volt
L. Marosvásárhelyi Rádió.
- 1906 nyarán Dilnbeger Béla a minisztérium szakembere helyszíni bejárásokat
és vízügyi műszaki felvételeket végez Felvincen.
L.Balaton Petra
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- Felvinc. Torda-m. Mefigyelő: Bognóczky József.A megfigyelő távolléte miatt az
augusztusi jegyzetek elmaradtak. Mérleges kaptár súlya 78.50 kg.
L.Méhészeti
-1938 januárjában itt Gazdakör működött.Január
3-iki kezdéssel
EGE
tanfolyamot szerveztek. a gazdakör elnöke Szécsi Ferenc, titkára Lazsádi Domokos.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben a gazdakör elnöke Albrecht Elek
L. EMGE
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
Márkodi Siklódi Sándor: Felvinc,
Maiko kiadó, Bukarest, 1999.

Fugad

A Bánffy kastély.↓

-Fugad…..a
Csenger-völggye

kaszálóiról

híres

L. Benkő József
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Fugadi ménes.-1903-körül
Tulajdonos: Szalánczy Jenő.
A ménes helye: Fugád,
Állomány 10 drb. angol félvér anyakancza, melyekre ez idő szerint «Jussuf» arabs
fajtájú kisorolt állami mént használják.
L.Podmaniczky
-A második világháború végéig, a báró Bánffy család volt a falú nagybirtokosa.
/báró Bánffy Dezső 1896-ban Magyarország miniszterelnöke, unokája báró Bánffy
Dániel 1940-1944 között földművelésügyi minisztere volt./
-1875-ben Fugad szőlőterülete 52.k.hold volt.
Szőlődűlőinek nevei:Beteghé, Zsoldalja, Kiszsoldalja, a Báróé, és a falusi szőlők.
A Bánffy kastéllyal szembe van a Báró szőlője.,a kastély alatt borpince.
-A fugadi borok kiváló minőségűek,a Sauvignon és a Neuburger kiemelkedő
fajtajelleggel.
L. Csávossy
-Ezután tétetett elé a herczeg Metternich pinczéjéből Johannisbergből hozatott
1862-beli rizling bor, melyből egy félkupás palaczk ára Joharmisbergben 4 frt o. é.,
öszszehasonlitva a báró Bánffy János fugadi ugyazon fajú 1866-beli borával, s habár ez
utolsó illat tekintetéből amazt el nem érte, de szesz dúsabb és épen oly testes volt.
L.Borászati 1870 február
-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve: Szalántzy Lőrincz, Fugad, kitűnő fehér som boráért.
L.Borászati 1885 október
Gáltő
- Gáltő faluban van 1492-ben egy Thathayrez nevű terület, a Tátéi nemesek
birtokában.
L.Iczkovits
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-1579. február 22 előtt Báthory Kristóf egy udvarházat ad örök jutalomként.
L. Báthory Zsigmond
- Kazinczy Ferenc “………Erdélyi útján 1816-ban megnézte a Bethlehenek gáltői
kastélyát és kertjét.”
L.Rapaics
-A Maros megyei Földmüves
Szövetség tagjai 1937 szeptemberében
meglátogatták
dr.Szász
Pál
mintagazdaságát, a melynek híres
állatállománya van.
l..Erdélyi Gazda 1937 október 1

Gyulafehérvár
-K á r o l y f eh é r v á r országos vásárain sok ló,és
szarvas marhát szoktak bánátiak összeszedni.
Sz. Mihály-napkor 1 0 0 szekerén felül való hagymát
hoznak a
Szász-Régenen felül lakó szászok, melly
innen hajókon és tutajokon Magyarországra szállíttatik.—
Ugyan ekkor dohány,szüreteléshez tartozó "s egyéb
faedények, többnyire udvarhelyi székelyek által hozottak, nagy mennyiségben
találtatnak. A' Lázár-napi vásár fris vizáról és sós halról nevezetes.
L.Nagy
-A honfoglalás után a Gyulák ,majd Szent István által 1009-ben alapított erdélyi
püspökség ,végül 1556-tól az önálló erdélyi fejedelemség székhelye .
L. Fekete Albert
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- A város lakosságáról a város határában előforduló hely- nevek és a polgárok
nevei adnak felvilágosítást. A helynevek a következők: 1350: vinea... in loco
poppataka in districtu Al- bensi;168 1363: in contiguitate parvi vici ad vicum
Vinchucha;169 1400: a város határában silva Turulberek;170 1402: vinea... in monte
Elewmal;171 1450: piscina... Zentelsebethazontawa;172 pratum Pwspekkerthe,
Waydazalassa; 1461: Ompayaga, Jaro- rew, Zenthelsebethfewlde, Fewenyesrew, via
magna lapidea; Chath, nune communi vocabulo Kenderfewlde; terra episcopa- lis
papi;173 l469: promunturium Elewmal, Borbathpathak- thorka;174 1492:
promunturium Chath arymal.175 Ezek a hely- nevek kivétel nélkül magyarok.
-“…Gyulafehérváron a középkori szőlők neve is magyar…..” A város lakosságáról a város határában előforduló helynevek ……..adnak
felvilágosítást. A helynevek a következők: 1350: vinea... in loco poppataka in districtu
Albensi; 1363: in contiguitate parvi vici ad vicum Vinchucha;1400: a város határában
silva Turulberek; 1402: vinea...in monte Elewmal; 1450: piscina...
Zentelsebethazontawa; pratum Pwspekkerthe, Waydazalassa; 1461: Ompayaga,
Jarorew, Zenthelsebethfewlde, Fewenyesrew, via magna lapidea;Chath, nune communi
vocabulo Kenderfewlde; terra episcopalism papi; l469: promunturium Elewmal,
Borbathpathakthorka;1492: promunturium Chatharymal.Ezek a helynevek kivétel
nélkül magyarok.
- A tiszta magyar helynevek és a túlnyomóan Magyar személynevek tanúsága
szerint Gyulafehérvár és közvetlen környékének fejlesztésében a magyarságnak volt
döntő szerepe.
- De Gyulafehérváron a középkori szőlők neve is magyar. Így az esetleg ide is
beköltöző szászság a XV. század végére éppen úgy elmagyarosodott, mint az
abrudbányai és a zalatnai szászság.
L.Iczkovits
-„…a fehérvári mezőváros az erdélyi püspök székhelye volt. A püspök ugyanezt a
mezővárost és a hozzá tartozó nagyszámú jószágot a liberbáróság címén teljes joggal
úgy birtokolta, hogy azok nem tartoztak a vajdák és más hivatalosságok jogköre alá.”
Az 1650. évi jegyzék a következő falvakat sorolta a gyulafehérvári uradalomhoz:
Tótfalud,Metesd,Gaurán,Celna,Dorombár,Sóspatak, Strázsa, Dálya, Poklos,
Felsőgáld, Berve,Alamor, Oláhigen, Borbánd, Kisfalud, Sárd, Igen, Borosbocsárd,
Szentimre, Csüged, Váradja, Tövis, Magyarorbó, Monora.Holdvilág, Preszáka,
Nagycserged, Csanád, Kiscserged ésSulinka birtok.
Benkő József gabonaraktárakat említ a Transylvania specialisban.
-“De már induljunk ki a városból, azonban ne a nyugati kapun,mely a szőlővel
beültetett dombokhoz……….”
-
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“A piacon sok mindent árulnak nagy bőségben, főleg kenyeret; ezenkívül itt halad
el az országút, majdnem folyton vonulnak a szekerek a tordai sóval a Maros
kikötőjébe, amely egymérföldre van innen. Abban az időben, amikor a fejedelmek
Gyulafehérvárt székeltek, a hetipiac napjain a nap tizedik órájáig csak a fejedelmi
udvarnak és a mágnásoknak volt joguk vásárolni konyhára valókat; amikor ez
megtörtént, mindenki számára szabad lett a vásárlási jog, amint ezt mutatja az 1666.
Február havában Fogaras mezővárosban tartott országgyűlés határozatainak 3.
cikkelye.”
L. Benkő József
A fejedelmi pompának része lehetett a virágoskert, valószínűleg ezért alakított ki
I. Rákóczi GyörgyGyulafehérváron az egyik bástyán talajjavítással virágoskertet.
- Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonynak Gyulafehérváron a virágoskertre nyílt
az egyik szobaajtaja, a kertben pedig szökőkút volt. A fejedelemné virágoskertjei késő
reneszánsz tábláskertek lehettek.
Erdélyi fejedelemnéként Lorántffy Zsuzsanna is virággal gondoskodott
környezete szépítéséről. Beszterce városától szép füveket, virágokat, magokat,
valamint rozmaringot, spikinardot (levendulát), ciprust és nemesített szegfüvet is kért.
- A pozsonyi mintakerttel szoros kapcsolatot tartott fenn, az első tulipánok és
nárciszok így kerülhettek Erdélybe.Azonban minden igyekezete ellenére fekete tulipánt
és szederjes színűt nem sikerült szereznie még Lippay György érseknek, a kert
tulajdonosának sem. Nem véletlen a nagy érdeklődés a tulipán iránt, ez az időszak az,
amikor a tulipán hihetetlen tündökléssel emelkedett a virágszeretők között. A növekvő
keresletre utal a tulipánhagyma árának emelkedése. Nadányi János 1669-ben
Kolozsváron megjelent, erdélyi kertészkönyvként elhíresült könyvfordítása sem
tartalmazott a tulipán termesztésére vonatkozó adatokat. Bár Comeniusnak, Lorántffy
sárospataki tanítójának könyvében már szerepelt a tulipán, a viola, a hyacinthus, a
nárcisz, a rózsa és a szegfű mellett. A „mezei virágok” csoportján belül említette a
gyöngyvirágot, a Teucrium chamaedryst, a Centaurea cyanust és a kamillát.Nadányi
kertészkönyve, 16. századi francia szakirodalmi fordításként, amely az ókori szerzők
ismereteit frissítette fel, természetesen a keresztény szimbolikában Mária virágává vált
rózsát még nem említi.
L.Csoma-Tüdősné
- új kolostor létesül 1725-ben L. Bicsok
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-„Lugaskert a gyulafehérvári fejedelmi kertben is létezett. Lorántffy Zsuzsanna
Sárospatakról hozatott barackfákat, ezekből alakította ki. Kertészeit, kik „igen szép
virágos ágyat rendezének, melyek számára ritkább és drágább külföldi növényeket,
tulipánokat,
nárciszokat
rendeltek”, Felső-Magyarországról
hozatta
a
fejedelemasszony.”
L.Fekete Albert
-Gyulafehérvár a szőlőművelés múltja és borának minősége révén az erdélyi
borok zászlóvivője. Híres bora a Rózsamál bor.,amely a Rózsamál szőlőtelepen
termett.
-Itt termesztett szőlőfajták a XIX.században:Kövér,Járdovány,Som,leányka,
Hóvíz,Királyszőlő,Boros,Fekete járdovány,Vörös farkó (vörös-ágas)és a Rajnai
rizling.,Művelési módja a négykarikás mód. ( Lásd bővebben a Rózsamál bornál)
- Hires erdélyi szőlőfaj gyűjteménye volt itt Munsáth Adalbertnek.
-Erdély legrégibb székes városa a szőlőművelés múltja és borának minősége révén
is zászlóvivő. Leghíresebb bora a 19. században Londonban is kitüntetett „Rózsamáli”
volt. Ez leginkább Járdoványból és Kövérből készült.
-A Rózsamál az erdélyi érsekség tulajdona.
-Szőlőhegyei: Sir völgye,Pap völgye, Fennsik,Napos oldal.
L. Csávossy
-1568 június 28 előtt ” a város Czathary mal nevű szőlőhegyén levő Wereochey
János (hon) és néhai Feoldwáry Bálint……. szőlőjével szomszédos –két megművelt
szőlőt”…adományozza II János király
-1581 március10-én Báthory Kristóf két szőlőt adományoz hűséges szolgálatért.
L .Erdélyi Történelmi adatok.
-Erdély egyik igen jelentős ampelográfusa,Fekete Pál a „szőlő fajok”
ismertetésében (Borászati Füzetek I. 1869, 718) szintén említi a Hóvíz fajtát.
Gyulafehérvárnak, amely Kolozsvár előtt valaha Erdély központjának számított,
leghíresebb bora a XIX. században Londonban is kitüntetett „Rózsamáli” volt. A
Borászati Füzetek 1870-es évfolyamában az olvasható, hogy a Rózsamál „ültetvényét
képezik az erdélyi ősfajták, melyek között a somszőlő alig, a leányka csak igen gyéren
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van képviselve, főfajta a kövér és járdovány, ezek után következik a hóvíz, továbbá a
királyszőlő és boros”
L.Rácz János
-Bethlen Gábor függőkerteket építtet Fehérvárt.
-……..”felesége számára Fehérvárt …..az öreg Rákoczi……. „gyönyörűséges
virágos kertet” ültettetett; ritka s drága külföldi növényeket, tulipánt, nárciszt hozott be,
szigorú regulamentumokkal védte a gyümölcsösöket.
L.Bíró József
-Apafi Mihály radnóthi udvarbírájához intézett rendelete, hogy a Béldi Pál
lefoglalt jószágaiból odahajtatott lovakból kinek mennyit adjon, a többi marhát pedig a
fejedelem számára bélyegeztesse meg: Kelt Gyula- Fejérvárt 1678. jul. 10.
-Bánfi Sigmond uram számára csitkós kancza-lovat négyet, meddőt peniglen ötöt,
Apafi Miklós uramnak csitkós kanczalovat négyet, meddőt nyolczat, Baló László
uramnak csitkos kanczát hármat, meddőt penig kettőt és Vajda postamesterünknek
csitkós kanczát hármot, meddőt hármat és ugyan postamesterünknek borjus tehenet
hármat, meddőt penig kettőt és egy bikát adasson, hitelesen quietáltatván magát róllak.
Ennek felette az mely száz köböl búzát Bodonból percipiált, az helyiben belsőszolnakvármegyei arra rendeltetett emberei kezében adasson száz köböl búzát hiteles
quietanciát vévén. Az több marhákat az mi illeti, a fejős juhakat, teheneket és az
sertéseknek egy része is ott hagyatván, számunkra bélyegezze meg, az ménes közül is,
ha mi maradhat. Az többit peniglen hajtassa mind ide konyhánk szükségére, ne
búsítassunk többé miattok. Hűséged is azok iránt eszt tartván végső dispositiónknak.
Secus non facturus. Datum in civitate nostra Alba- Julia, die 10, mensis Julii, anno
1678.
L.Székely oklevéltár VI.Alba
Megjegyzés : Pontos számot összegezéssel, nem tudunk kihozni, mert azon
állatok számáról amelyeket saját részére
bélyegeztet, s amelyeket konyhára
küldet Apafi Mihály sajnos nem szól az irás. Mégis szép állatállománya lehetett
Béldi Pálnak. Ősszegezve az adatokat: ajándékba adnak a Béldi állatokból
csikós kancát 14-t, meddőt 18-t, 1 bikát, borjus tehenet 3-t, meddőt 2-t, juhokat,
sertéseket és 100 köböl búzát. A lovak, szarvasmarhák számát meglehet duplázni.
Kiss Károly
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- Az erdélyi kövér fent felséges, zamatos és vékony borral fizet, mint ezt láthatni
a Rozsamálon.
L.Borászati 1872 november
-A járdoványnak hatalmas nagy, zöld, karélyos levele és vastag fája van,
bőventermő nagy gerezdjei 3 — 4 fontra is kinőnek …..legnagyabb mennyiségben
található a Rozsamálon
L.Borászati 1872 november
Árverési hirdetmény.
Alólirt kir. közjegyző ezennel közhírré teszem, miszerint néhai Fogarasy Mihály
erdélyi püspök hagyatékához tartozó 45,000 frtra becsült, 1848-tól kezdve különböző
évekből levő jó részt rózsamáli, rizling és más finom dessert-borok mintegy 2000
hektoliter mennyiségben és a 9000 frtra becsült hordók elárverezése a gyulafehérvári
kir. törvényszék által 3304/882. sz. a. elrendeltetvén, azok árverése folyó 1882. év
junius 19-ikén d. e. 9 órakor kezdve és az azt követő napokon fog Gyulafehérvártt a
püspöki residentiában megtartatni, a vételár készpénzben a kir. közjegyző kezéhez
azonnal lefizetendő.
Gyulafehérvártt, 1882. május 25. Halász Jakab, kir. Közjegyző
L.Borászati 1882 május
-nemes gyümölcsökkel
L.Székely oklevéltár VI.k.
- XIX. század első felében faiskola működött Gyulafehérváron..
L.Budapesti Corvinus faiskolák
- Fejérvártt a püspöki- és a Czirjék-kert dicsekszik nemes gyümölcsökkel, jeles
fajú gyümölcsöket termeszt.
L.Kövárí
-Jónás Gyula
faiskolájából és
szőlőoltvány telepéről
gyümölcsfáit ,szőlőoltványait, és gyökeres szőlő oltványait.

vételre ajánlja

L.Erdélyi Gazda1938 február 1.
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Hosszúaszó
eredetileg 1700 körül épült.

báró. Szentkereszty kastély a Szentkereszthy-kúria

- Parkját Szentkereszthy György az 1860-as években különleges növényfajokkal
ültette be.
-A 18. században szász–román–magyar lakosságú falu volt Küküllő vármegyében.
- 1888-tól hetivásárokat rendezett.
- 1912-ben főbb birtokosai Binder A. Gusztáv és a neves borász, Szentkereszthy
György voltak, aki határábanrajnai rizlinget termesztett.
- Itt született Szabó Zoltán nyelvész, egyetemi tanár (1927–2007)
L.Wikipedia
-Zágoni br. Szentkereszty György, István és Daniel Anna fia 1840. okt. 23-án, a
Küküllő menti szüretek idején született Hosszúaszón. Erdélyi főnemesként 1891-től
Hunyad vármegye főispánja.
-Szentkereszty György Kemény István példáját, valamint Fekete Pál tanácsait
követve, azokat a saját tapasztalataival javítva és gazdagítva az új szőlőépítés egyik
úttörője volt. Hosszúaszói felújított szőlőtelepe, a korabeli sajtó szerint 8 hold,
többségében Rajnai rizling, 1869-ben létesült.Szentkereszty könyve 1870 és 1871-es
telepítésekről is beszámol.Ez a munka Szőlőépítés, művelés és pincekezelés címmel
1878-ban jelent meg Kolozsváron.
L.Csávossy György
- Az erdélyi gazdák második vándorgyűlése folyó 1872-dik évi október 3. 4. 5. és
6-ik napjain a Dicső-Szent-Mártonban megtartandó gyülés terve alapján egy bizottság
megyB. Szentkereszti Györgyhosszu-aszói szőlőtelepének megtekintésére
L.Borászati 1872 május
Nevében az aszó 'időszakos vízmosás'-t jelentett.
-a báró.Szentkereszty család már az 1700-as évek elején itt kúriát épít. Itt
gazdálkodott br. Szentkereszty György ….ő alakította ki a kastély, körül levő szép
parkot. Aki az 1860-as években különleges fajtákat telepített ide. Jelentős borász lévén
8 holdas szőlőtelepet hozott létre főleg rajnai rizling fajtából.
L. Bicsok -Orbán
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-Szentkereszty György báró (Hosszúaszó, Kisküküllő vm., 1840. okt. 23. – uo.
1932. jún. 17.) fiatalkorában, az 1850-es években dzsidáshadnagy volt, majd
lemondott, és birtokán, Hosszúaszón gazdálkodott.
- Szentkereszty Györgynek két megyében – Kisküküllő és Hunyadvármegyében –
volt mintegy 1100 holdja, de apjáéval együtt mintegy 2400 holdrarúgott a birtoka.
L .Pál Judit
Ez és a szomszédos Hosszúpatak igen jó minőségű bort termel; főleg az kiváló,
amely a Tongor nevezetű szőlősből jön.
L. Benkő József
-Bánffy Pál itt is alapít facsemete kertet.
L .Nagy -Tóth Ferenc
- Mélt. báró Szentkereszty György úrtól Hoszszuaszóról borok voltak felajánlva
az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 14
Jelentés az erdélyi gazdák vándor gyűlése által báró Szentkereszty György
hosszúaszói ső'lő'telepének megszemlélésére kiküldött bizottságnak, melyben
résztvettek : Nagy Ferencz, mint bizottsági elnök; Simén György, Sándor Lajos, gr.
Bethlen Márkus bizottsági tagok ; Gál Domokos, mint jegyző.
Ezen 8 hold kiterjedésű, nagyobb részben riezlinggel .beültetett fiatal szőlő'telep,
egyike Erdély legszebb szőlőtelepeinek. 1869-ben történt az első ültetés, s igy egészen
fiatal szőlő lévén, előadásunk is csak annyira terjedhet, mennyire ily fiatal
szőlőtelepnél észlelni lehet. A talaj nagyobbrészben homok, csillám, s igen kevés
agyag vegyülékből áll. A rigolozás 3' mélyen történt, ennek tulajdonitható, hogy a
szőlőtőkék ezen kevés idő alatt, oly szép fejlettségi haladást mutattak főleg a 69 és 70ben beültetett táblákban. A rigolirozási költségek a tulajdonos saját állitása szerint
holdankint 250 frtot tettek, mely ár jelenlegi drága napszámjainkhoz képest, olcsónak
mondható.
Szőlőfajok következők vannak képviselve: 6.3 hold riesling; 1.2 hold oportó; 5
tizedhold asztali faj. Ültetési rendszer a négyzet 3½ távolságra. A tőkék ezen
egymástóli távola nincs kellő arányban a hegy meredekségségéhez képest, mi
egyrészről a földdeli gazdálkodásra ; de másrészről főkép a bor jóságára és zamat_ jára
igen káros behatásu, mert a szőlőfürt megfosztatván a kellő árnyéktól, nem fejlődhetik
81

avval a folytonos lassú előmenetellel, mely a szőlő valódi zamatjának alkotója, hanem
kényszerittetik rohamos fejlődésre. Mivelési eszközök a rendes hazaiak vannak
használatban, mi ajánltuk az első kapálásra a franczia vagyis úgynevezett kétágú kapát,
melylyel ugyanazon erő és fáradsággal dolgozhatni, mint a hazaival; de előnye efelett
az. Hogy 1-ször mélyebben hatolván be a földbe, a burjánt gyökerestől együtt kivágja s
2-szor mi legfőbb, szerkezeténél fogva a szőlő gyökereit meg nem sértheti, s igy a
szőlőt övénél levő föld elhúzását lehetségessé teszi, a nélkül, hogy a szőlőtőke
gyökereire vagy tőkéjére legkevésbé kártékony behatásu lenne.
Most áttérünk a szőlőkertnek egy igen nevezetes részére t. i. annak utjai és
vizcsatornáira. Ezek képezik a mi erdélyi szőlőtelepeink azon részét, melyre
legkevesebb gondot fordítanak gazdáink, s melynek következése aztán az, hogy hosszú
éveken át tett fáradtságaink eredményét, egy nagy zápor által képezett rohanó viz ereje
pár perez alatt semmivé teszi. Itt ez utak és csatornákra oly gond és ügyesség van
forditva, milyet vajmi kevés s talán — fájdalom — ritka szőlő- hegyben találunk.
Mintaképül ajánljuk ez utak és csatornák alkalmazását szőlősgazdáinknak s ezért nem
sajnáltuk a fáradságot, hogy tökéletes térrajzát készitsük e szőlőhegynek, melyet
ezennel jelentésünkhöz csatolunk; hogy igy a rajz szemlélése által lehetségessé tegyük
azon gazdáinknak a tanulást, kiknek nincs alkalmuk ezen fiatal szőlőtelep
megtekintésére. Ez utak 2° szélesek; a fordulatoknál 3 1/2 egész 4°. Emelkedési
nagyság ölenként 5" Ezek ügyes alkalmazásának tulajdonitható, hogy azon borzasztó
magas, majdnem 50 fok meredek hegyre nem csak gyalog, de szekérrel…… is minden
fáradság nélkül felmenni lehet; mi mind a gazdára nézve fölötte nagy kényelem, mind
pedig szüretkor a leszedett szőlőfürtök leszállítását, télen pedig a trágya felhordását oly
könnyűvé teszi, milyennel szőlőhegyeink ritkájánál dicsekedhetünk. De második és
legfőbb eredménye ez utaknak az, hogy egyszersmind vizvezetőül is szolgálnak, a
fordulásoknál levő elvezető csatornák alkalmazása által. Ennek czélszerüsége látszik is
az egész szőlőtelepen, mert daczára annak, hogy oly meredek és homok tartalmú a
talaj, a vizmosásnak még nyoma sem találtatik. A szőlőtelep megszemlélése után
bemutatta tulajdononos ur, Obert Károly megyesi gépésztől 350 frton vásárolt
vassajtóját, melynek egy sajtókádja 50 veder mustot ád; s melynek jóságára elég lesz a
tulajdonos azon nyilatkozata, hogy a kisajtolt malátát a kereskedő nem hogy
megvenné, de még ha ingyen oda ajándékozná, még akkor sem vinné el. Egy szóval
báró Szentkereszty György azon fiatal gazdák egyike, kinél nemcsak a szőlészet körül,
de a gazdaság minden egyéb ágában annyi csínnal, izlés és fáradliatlan szorgalommal
találkozik a szemlélő, hogy őt bátran legkitűnőbb gazdáink közé sorolhatjuk. Mi
részünkről szorgalmat, kitartást kivánunk szivünkből a fiatal bárónak kitűzött pályáján.
Még megkivánunk emlékezni Fekete Pál vándortanár úrról is, ki fáradhatlan szorgalma
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által mindenütt, hol csak megjelenik, igyekszik a szőlészet iránti előszeretet szikráját
feléleszteni, lelkesitő buzditása által istápolni s alapos szakismertetéseivel azt minél
nagyobb lánggágyulasztani; az ő fáradhatlan szorgalma, lelkesítő buzditása és alapos
szakismeretének köszönhetni, hogy e megyében a szőlészet oly szép lendületet nyert ez
ujabb időben. Végre ez alkalommal megtekintettük az ott levő u. n. paraszt szőlőket is,
s nagyon sajnosan tapasztaltuk, hogy épen Küküllőmegyében, mely hivatva volna
szerencsés talaja, kedvező éghajlata által hazánkban, borászat tekintetében,
vezérszerepet vinni, a szőlőmivel és oly annyira el van hanyagolva, hogy nem tudjuk a
magas kormánynak és a gazdasági egyesületnek eléggé figyelmébe ajánlani.
L.Borászati 1873 január
Igenpataka
-1784. november 10-én népe lerombolta nemesi kúriáit.
L.Wikipedia
Inakfalva
Az 1642-es lustra adatait sajnos nem tudtuk kiegészíteni, mivel a XVII.
század közepérõl mindössze egyetlen falu (Inakfalva) „mindennemű, falun levõ
fundusoknak sessióknak, a falun levõ földeknek, házhelyeknek, azonképpen kint a
mezõben, az inakfalvi határban levõ szántóföldeknek, réteknek és falut concernáló
földeknek kikeresésére és kihasítására “ hivatott 1643-as, határnevekben gazdag,
elsõsorban helytörténeti szempontból értékesíthetõ conscriptio állt még
rendelkezésünkre.
L. Róth András Lajos, Róth Edith
- 1291-ben alapították székely telepesek. A középkor vége felé a székely lakosság
románokkal cserélődött fel.
L.Wikipedia
- A szántóföldek két fordulóra osztásáról, a külön kiszakított, minden évben vetett
kukorica földek rendszeréről Inakfalva,…….. lakói vallottak.-Inakfalva határának egy részét a Maros vize járta, s a partmenti földjeiket
szaggatta a folyó, rongálták a tutajosok, akik gyakorta kikötvén községük alatt a
tutajokat, a kikötéshez levert karóikkal a folyóba szaggatták a partmenti földeket
úgyannyira, hogy szántóik egyhatod része a Maros mentén „elvizenyősödtek és
elromlottak"
83

- A földeket Inokfalván, …………..négy, olykor és olyik helyen hat ökörrel
szántották, a többihelyen néggyel..
1820-Conscriptio Czirakyana vallomás.
L.Takács Péter
Ispánlaka
1334-ben katolikus egyháza volt,
a reformáció előtt románok települhettek.

de

-

katolikus

lakói

helyére

még

- Itt született 1735-ben Báróczi Sándor író.
L.Wikipedia
-Ispánlakán 1435-ben van egy Alsozeg nevű falurész.
L.Iczkovits
Kismindszent
- A középkorban magyar lakossága volt, neve pedig Mindenszentek tiszteletére
szentelt templomáról tanúskodik. A magyar lakosság azonban még a középkorban
elpusztult, mert már a 15. században román lakosságú település volt.
L.Wikipedia
-Az 1800-as években híres volt almaterméséről ,ahol Gyógyi verescsíkos almát
termesztettek.:
L .Nagy -Tóth Ferenc
-“legnevezetesebb ezen megyében az úgy nevezett g y ó g y i a l m a , melly
verescsikos, hosszukó, igen leves, és Mindszenten, …………., 's több más helyeken
roppant mennyiségbe terem évenkint, 's szinte aratásig megáll. Enyedet,Fejérvárt,
Tordát, Kolozsvárt holnapokig elgyőzi tartani, sót Fejérvárt hajókra rakva hordják
Hunyad megyébe, 's a'Bánátba.”
L.Nagy
Konca
- a magyar lakosságot a 12. század közepén váltották fel a németek, utána román
lett.
L.Wikipedia
84

-A viz erejének ipari czélra való felhasználására épp most van befejező félben a
drassói uradalom konczai gazdaságában egy vizimü, mely egyelőre vámőrlésre
berendezendő malmot lesz hivatva üzemben tartani. • A feladat meglehetősen nehéz,
mit az is bizonyít, hogy a felhasználandó „Székás" patakon teljes hosszában sehol sem
található semminemű vízhasználat. Ennek oka főképp abban rejlik, hogy a patak
arálylag igen keves vizzel bir, másrészt partjai nagyon magasak (4—5 méter) és a viz
széles lapályon kanyarogván a Tisza módjára, esése is csekély (kilométerenkint 2—
21/2 méter.)
Az 1892-ben befejezett tagosítás folytán Konczán a Székás patak mindkét partja 2
kilométernyi hosszúságban gróf Teleki Arvéd birtokába jutván, kézzel fekvő eszme
volt a viz élő erejének erőmüvi czélra való felhasználása. A patak esési viszonyai és
vízmennyisége tanulmányoztatott, kilométerenként ca. 21/2 m. esés mutatkozott, a
vízmennyiség ugyan nagyon változónak bizonyult, de meglévén a lehetőség bizonyos
mennyiségű vizet tárolni is, a mű kivitele annál érdekesebbnek mutatkozott mert igy
mintegy 70 k. holdnyi terület öntözhetésére is nyilt kilátás.
A vízjogi tárgyalás rendén, tekintettel a munka nehézségeire, öt évi építési
engedély adatott. A földmunka jelen év tavaszán kezdetett meg, a leendő gát helyén és
érdemleges része augusztus végén fejeztetett, be. Az összes földmunka 12,000
köbmétert tesz ki és a'mélyebb részen 28 krajczárjával, a csekélyebb részein 16
krajczárjával számítva 2400 forintba került. Az árok fenékszélessége 1 m. 60 cm.,
hossza 1850 m., rézsűje 1: 1'25. E szerint kezdetén a felső szélesség 9 m. Esése
egyenletesen 40 cm. kilométerenkint, a viz mp.-kénti sebessége 30—40 cmre
számíttatik.
Ezek alapján a malomnál elérhető esés kereken 5 métert tesz ki és egy 42"-es
malom-kőjárat hajtására ca. öt lóerő lévén szükséges,fa hány hl. másodperczenkénti
vizmenynyiség fog a malomhoz jutni, annyi malomkő fog járhatni. A duzzasztás kb. 1
kilométernyire hat vissza s a meder, szélessége 40 m. lévén minden czentiméternyi
duzzasztási magasság, melylyel a malomcsatorna feneke fölé emeltetik, a viz egy
malomkőnek egy órai működtetésére elegendő, s eszerint az 1 méternyi felülduzzasztás
4 napi viz tárolásának felel meg. A fentirt vizimü keletkezése helyén felállított gát a
régi vizszin fölött 2 m. magasságig működik, a czölöpök és a gátfeletti palánkfal a
vizszin alá 4 méternyire bevervék, s igy a legnagyobb árvíz nyomásának is
ellentállhatnak. A gát duzzasztó éle alatti mederrész oldalfalai a természetes rézsűnek
megfelelőleg 7 em. vastag tölgyfapallókkal béleltetnek ki s ugyanigy a bukó viz ereje
megtörésére szolgáló, s a meder fenekén előállított két fenéklépcső, melyek fokai
egyenként 1 m. magasak és 4 m. szélesek. Ezen gát összes előállítási ára 800 frtot tesz
ki, mig a hozzá felhasznált kizárólagosan tölgyfaanyag értéke 2000 frt, a munka
nagyrésze már elkészült és az egész vizimü ez év végéig üzembe helyezhető lesz, mint
millenniumi alkotás. A mü összes költségei a malomhajtáshoz szükséges turbina és
közlőmű költségeire 1500 frtot, 4 malomjáratára 2500 frtot, a malom épületére 1000
frtot véve számításba, az egész mü előállítási ára az öntönzési berendezésekkel együtt
10,000 frt-ra rug kereken. Ezen összeg kamatoztatásához a malmon kivül hozzáfog
járulni a hetven hold öntözhető terület, az öntözés által elérhető jövedelmi többlettel.
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Egy további vízhasználat, mely egy más ingyenes természeti erő segélyével
történik, látható a drassói alsó udvarban, hol 18 m. magas tölgyfatoronyra szerelt 41/4
m. átmérőjű aczélvitorlás szélkerék nyáron a kastély körüli disz ós zöldséges kertet,
télen pedig a tehenészet istállóit látja el vízzel, 20 m. magasra perczenként k. b. 25 liter
vizet szolgáltátván.
L.Köztelek 1896 szeptember 12
Kűkűllővár:

A küküllővári Bethlen kastély, térségi jelentőségű.

itt született Könczei Ádám folklorista 1928.január 1-én ,elhunyt Kolozsvárt
1983.június 14-én
-”A kastélyt egykor hatalmas park vette körül,mely egyike volt Erdély legszebb
díszkertjeinek.......”
-

L .Bicsok- Orbán
- a XV.században a küküllővári uradalomhoz 14 falu tartozott.
L.Szabó Márta.
A Kis-Küküllő mente elzártabb, védettebb települései az un. Vízmelléken, a KisKüküllő partján feküdtek. A vidék vezértelepülései közé tartozott Küküllővár, amelyet
már az első, 14. század eleji irásos feljegyzésekben is királyi várként emlitettek. Az
önálló erdélyi államiság korában fejedelmi birtok volt. Különösen Apafi fejedelem alatt
nőtt meg a szerepe, aki szivesen tartozkodott itt.
L.Kiss Réka
- Apafi Mihály és felesége, Bornemisza Anna .......küküllővári, .........kertje..... is
híres.. volt... az önálló fejedelemség idején a 17. században.
L. Fekete Albert
-1869-ben 101 hold szőlő-- az 1873-as évben a faluban 118.k.holdon 100 gazda
termelt szőlőt.
L. Csávossy
- a küküllővári Székely István örökös jobbágynak 28 köből szántója mellett 15
kapás szőlője is volt, amelyet „mikor jobban terem” 80 veder bor hozammal is
számoltak.
- Küküllővár 1713. évi összeirása emliti, hogy a telepűlésen él három nemes
ember, akik „magok személyében nemes emberek mindamellett parasztföldeket
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laknak”, s az „megirt mód szerint az mellyet esztendőnként nyil szerint szoktak
felosztani az parasztemberek egymás között, melyekből ők is participalodnak.
L.Kiss Réka
Határnevek:
Alsó cserberia, Avas, Dupe gardului (a kert megett), Ebhát, Felső cserberia,
Gorobastyine, Heves, Hidak felett Hinsur de ketre Bajom, Irtás, Kisrét, Kaszta teului,
Huretori, La Szpiny, Livadia, Magyaros, Meszes, 'essze szőlői láb, Mészáros rét,
Nityol, Pe vale, Ploty, Poduri, Podurille lenge szát, Podu mare, Porta Heresului, Puszta
malom, Serature pe lenge drum, Srana, Sub kaste, Teu, Treptile, Uj földek az erdő
alatt, Új földek az úton alól, Várhegy.
L.Erdélyi Gyopár
Lőrincréve
-A településnév eredetileg mint mikronév jöhetett létre a Lőrinc személynév és a
rév ’vízi átkelőhely’ földrajzi kn. összetételéből. Később ennek az átkelőnek az
elnevezése vonódhatott át metonimikusan a közeli település nevévé.
-Lőrincréve nagy szülőtte Karsai Zsigmond festőművész, népművelő,- 1920. X.
4.-2011.március .15.
L.Erdély .ma 2002 .02.05
-1818: a Kis Hostad (sz) (Lőrincréve AF.EHA].
L.E.M.Sz.T.
Magyarbagó:
- 1411-ben Bagó határában van mons Bendek és Bagofew.helynevek.
L.Iczkovits
-Bagónak festői határa van. A nagyobb vonulatok a falutól keletre Magyarlapádig
tartanak.

-”A bagói hegy Csombord felőli oldalán,az „ urak fája „felé vezető völgy
torkolata fölött,ott ahol az „ iszapvulkánok” fortyognak,található a falusi szőlők
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kisebbik része ,ezt követi a falú eleje fölött,a főutca északi oldalán a Torok:a másik
nagyabb tag a falú központja fölötti Gorgan nevű szőlőben van....”
L. Csávossy
-1658-ban egy udvarházat említenek.
L .Erdélyi testamentumok
-Feneketlen-tó (Tăul fără fund) tőzegláp a falutól két kilométerre északkeletre
emelkedő hegy tetején, 440 méteres tengerszint feletti magasságban. 250×130 méteres
területű (az éves csapadéktól is függően), 4–5 méter mély, részben 70–80 cm
vastag tőzegmoha-takaró fedi. Növénytani érdekessége a kereklevelű harmatfű.
L.Wikipedia

Magyarbece
- 1914–1924 között itt szolgált református lelkészként Gruzda János festő.
L.Wikipedia
-Híres barack termelők.”...a környék legjobb kajszibarack termő helye”
-Helyi sajátosságú fekvése következtében.1875-ben szőlője 90 kat.hold.
A szőlő a Nagyhegyen található.
- Legjobb dűlőinek nevei: Novotnyé, Szabó Bercié. Karos támasztással,művelése
erdélyi karikás. Fajtái.: Olasz rizling,Szürkebarát, Fehér leányka, Ottonel muskotály,
és kevés Chasselas,Neuburgi és Piros tramini.
-Az itteni borok tüzes, inkább száraz pecsenyborok.
-A Novotny-féle szőlőben (6 ha) 1,5 ha Olaszrizling, 2 ha Szürkebarát és Ottonel
muskotály, a többi vegyes telepítés;
-a Szabó Berci dűlőben (4 ha) 0,5 ha Piros tramini található. A leggyakoribb
fajták a vegyes telepítésben az Olaszrizling, Szürkebarát, Fehér leányka és Ottonel
muskotály, kisebb arányban Neuburgi és Piros tramini. Becéből származik a híres,
zamatos Prédikátor bor, mely nem utólagosan összeállított cuvée, hanem, mint a
Plébános, közös szüretből és feldolgozásból származik.
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Öt fajta alkotja: a Szürkebarát a csokoládé, a Tramini a rózsadzsem, a Neuburgi a
sült alma, a Fehér leányka akácvirág, az Ottonel muskotály citromhéj ízével fűszerezi.
L. Csávossy
- A falu híres volt barackjáról és cseresznyéjéről, amelyet az enyedi piacon adtak
el.
-„……. jelentős bortermelő vidék, igazi kis borvilág.”
L.Wikipedia
- Előfordul, hogy a ház nyitott pincéjében hívatlan vendég is megfordul. Régebbi
történet, amit szívesen elmesélnek, hogy a ház gazdája postaszobájuk ablakából
észrevett egy alakot, amint éppen beosont a ház nyitott pincéjébe. Utána is eredt
rögvest, és hamar rátalált, amint javában szívta a bort az egyik hordóból, ráadásul meg
se lepődött a rajtaütésen, hanem azt kérte a házigazdától: „Hadd igyak még egy kicsit”.
Ez a mondás aztán megmaradt a családi krónikában, gyakran emlegetik, és mindig
derültséget vált ki.
L.Szabadság 2011.szeptember. 3
Magyarbénye
- Entz Géza által összeállított kimutatás szerint udvarháza volt.
L.www.adatbank.ro/html/alcim_pdf3559.pdf
-„1475.V.12.: Bewnye-n K. I. részbirtokos, a Küküllőre épített malom fele övé”
L. Vistai
- Az 1400-as évek közepétől több birtokosa is volt; 1501-ben p. Beenyebwanéven
volt említve és a Váradjai, Sztrigyi, Kolonity, Barcsai, Décsei, Dienesi
családoké, 1525-ben Wessedi Miklós fia Jánosé, majd a Komjátszegieké lett.1522-ben
Bényei Ádámé, 1525-ben pedig az ugyancsak itt birtokos Vessződi Nagy Miklós
Bewnye-i részét nővéreinek ajándékozta.
L.Wikipedia
Magyarcserged
- Egykori szász vagy magyar lakosságát 1600 után bolgárok váltották fel, akik a
19. század elejére nyelvileg elrománosodtak…………
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- 1302-től az erdélyi káptalanbirtoka volt.
-1521-en a Mikefalvi (Középfalvi vagy Kápolnai), Mocsi (Miskefi), Madarasi
Székely, Sztrigyi, Szengyeli és Kóródi családok birtokolták. A falu 1505-ös Magyar
Chergewd neve magyarokra utal
L.Wikipedia
Magyarcsesztve Mikes-kastély , az egykori Mikes-kastélyok az „ó- m e g az új”
-Az udvar közepén álló nagyméretű gazdasági épület hazai barokk építészetünk
jelentős darabja.
L. Csortán Ferenc
-egy kertészt említenek.
L. Erdélyi testamentumok
- A kastély a 19. században épült klasszicista stílusban. A kastély érdekességei
közé tartozik az épület délnyugati falán található napóra.
-Itt és Miklóslakán- gróf Mikes Károly (1815-1876) „...jó gazda hírében állt...” ”
….szőlőtermesztéssel és méhészettel foglalkozott.”
L. Bicsok és Orbán
-1658-ban Mikes Mihály udvarházát említik.
L. Erdélyi testamentumok II.
-T. Pávai Elek úrtól Magyar-Csesztvéről buza, kukoricza, 2 faj rozsvolt felajánlva
az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 14
A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve: Pávai Vajna Elek, Magyar-Csesztve, jó fehér asztali boráért.
L.Borászati 1885 november
Magyarigen.
-Gyvmurd a Maros jobbpartján, Krakó és Gyulafehérvár között fekhetett, mert
1266-ban az ifjabb király ezt a krakói és igeni hospeseknek adományozza, mivel
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azoknak nincs földművelésre alkalmas földjük. Így valószínű, hogy nem messze feküdt
tőlük.
L.Iczkovits
-Bod Péter síremlékével. Szőlő ültetvények a Gondos hegyen
L .Csávossy.
-Itt élt és alkotott Bod Péter református lelkész író, irodalomtörténész és itt halt
meg 1769. március 2-án, sírja a templom előtt van.
- Református lelkésze volt 1691 és 95 között Miskolczi Csulyak Gáspár, az első
magyar nyelvű állattani mű, az Egy jeles vadkert fordítója.
- Itt született 1863. február 25-én Ajtay-Gecse Sándor magyar jogász, szakíró.
- A legkorábbi erdélyi hospestelepülések egyike volt …….
-…… magyar nyelvű protestánsai mellett az 1608-ból feljegyzett Oláh
utca román lakosságról is tanúskodik. 1615-től folyamatosan mezővároskéntemlítették.
Szombatonként vásárt tartott, piacvámot szedett. Jelentős volt bortermelése.
- Köznépe 1784. november 10-én lerombolta a nemesi kúriákat.
- Határában 1873-ban 399 kataszteri hold szőlőt műveltek.
- 1920 után jobb módú magyar gazdái nagyrészt Magyarországra költöztek.
- A gazdag, jó termőföldű Hegyalja természeti környezetének szépségével és
gazdagságával rendekezik.
-A településen a XVI. század vége fele már többségében magyarok éltek.
L.Wikipedia
-1570 február 1-én II .János király Sárd mezőváros birtokába iktatja „….Igen
(Magyarigen) (in cottu Albensi) mezőváros Alsószer nevű szőlőhegyén fekvő egy
darab művelt szőlőt…”
-1570 március 4-én az íródeák jelenti,hogy a király parancsát teljesítette
L. Erdély történeti adatok I.k.
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-1778: „Magyarigen, vagyis latinul Hungaricus Hyginus, a Szent Hyginusról
elnevezett mezőváros ... Hetipiacát pénteken tartja, nemes borral büszkélkedik.
- Kőfaragó műhely is működik, ...
- Nem szűkölködik gyümölcs dolgában M.igen.
L.Nagy
-1936-ban alakult a Magyarigeni Vidék Szövetkezete.
L.Csávossy Erdély
-A járdoványnak hatalmas nagy, zöld, karélyos levele és vastag fája van,
bőventermő nagy gerezdjei 3 — 4 fontra is kinőnek …..nagyabb mennyiségben
található Igenen.
L.Borászati 1872 november
-Eladó lépesméz! Szép fehér dolgozósejtes országos kis keretekben . kgr.-ként
bérmentes küldéssel 1 Kg. 50 frt,. 10 kg.-on felül bérmentes küldéssel 1 K. 40 f. —
Ajtai Gecse —- Bálint méhtenyésztő Magyar-Igen (Alsófehér vm.\
L.Méhész Közlöny 1907 március 1
Magyarforró.:
-A kollektivizálás előtt a falú határában 47 ha szőlő volt. Birtokosai a forrói
nemesek.
L. Csávossy
Magyarkapud
-Árpád-kori

település. Neve alapján egykori gyepü, határvédelmi hely lehetett.

-Kemény Zsigmond - író 1835-1837 között itt, Kapudon élt édesanyjával.
L.Wikipedia
Magyarlapád.
- Gizella királyné adományából az 1030-as években a déli apátság birtoka lett,
1296-ban a budai káptalan birtokába került.
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-A 17. század viszontagságai során lakossága jelentős mértékben megcsappant, de
nemsokára ezt hajdúk betelepítésével pótolták.
L.Wikipedia
- Entz Géza által összeállított kimutatás szerint udvarháza volt.
L.www.adatbank.ro/html/alcim_pdf3559.pdf
-A lakosság fő foglakozása régebben a földművelés,
szőlőtermesztés volt (Magyarlapád híres bortermő vidék).

állattenyésztés,

L.Szabó
-A helyi hagyomány szerint Miriszló és a Maroson túli Magyarlapád lakói is
hajdúszabadsággal bírnak az erdélyi fejedelmek korában.
L.MNL-hajduszabadság
-Az udvarház első okleveles említése Erdélyben 1316-ból való amikor is itt,
udvarházat építenek.
L. Transindex Adatbank-udvarház
-A föld birtokbavételének képes kifejezését őrizte meg a nép Magyar-lapádon és
Medvésen a karóleütésben. Hagyomány szerint az első helyet a múlt században
Alvinczy és Béldi foglalta el ……..”.
L.Lázár István
“…..a fölötte elterülő szőlőskertek miatt kellemes völgyben fekszik,……”
L. Benkő József
- A hajó-malmok azóta, hogy Hariban, Csekelakán, Maros-Ujvártt, Magyar
Lapádon, Felvinczen gőzmalmokat állítottak, lassankint elvesztik forgalmukat s vele
jelentőségüket.
L.Lázár István
-”A szőlő és újabban az almatermesztés …...szép lakóházakat és takaros portákat
eredményezett ,hiszen alig van ház Magyarlapádon melynek pincéjében ne lenne
jóféle borital” ”.....köztudott,hogy a falú magyar dalairól ,táncairól és népviseletéről
egyaránt messze földön híres.”Béldi Kálmán gróf után van elnevezve egyik híres
kertjük a Béldi kert. Szőlődűlőiknek nevei:A Szőlőhegyen: Csillaghegy, Rózsamál,
Bömbös, Szájdié, Olgáé, Ácsé, Kisujszőlő, Hágsó, Farkasdomb, Eperesé. A
Lepénymezőnek nevezett határrész dűlői:Szurdék,Miklósmál,.A Dezső tagban a
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filoxéra vész utáni új szőlők dűlői:Kiserdőnyak,Karácsonhorgos,Korhány,(korán
hányja a gerezdet)?Máré,Tangelé,. Külön álló kisdűlők: Acsé,Két-fatorok,Telek,Luca
oldal,.Nagyobb telepítés létezik a Felszeg Nagyhegy felőli részen.
-A lapádi hegy régi szőlői:Hóvíz,Királyszőlő, és Rizling.Ujabb fajták:Piros
tramini,Szürkebarát,Ottonel muskotály,Olasz rizling( rizli),Neugurgi és ritkán: Som,
Kövér,Járdovány,Fehér leányka, és Chasselas.
- Az 1854-es terménytárlaton I. helyezést nyert el, és a tárlat legjobb borának
bizonyúlt. A lapádi borok kellően tüzesek ,általában tartalmas pecsenyeborok.
Kimagasló boruk a Szürke barát szőlő bora.
-… Hogy van-e a fenti tény és a magyarlapádi népművészet között összefüggés,
mert a falu népdalairól, táncairól és népviseletéről messzeföldön híres, azt döntse el a
képzelet.
-A szőlővel betelepített dűlők nevei nyelvemléknek beillő anyagot képeznek.
A rövidség kedvéért helyrajzi megjelölés nélkül csak a megnevezéseket soroljuk
fel: Csillaghegy, Rózsamál, Bömbös, Szájdié, Olgáé, Ácsé, Kisúj(sző-lő), Hágsó,
Farkasdomb, Eperesé, Szurdék, Miklósmál, Új szőlők, Kiserdő-nyak, Karácsonhorgos,
Korhány (korán hányja a gerezdet), Máré, Tangelé, Két-fatorok, Telek, Luca oldal. A
ma termesztett fajták közül megemlíthető a Piros tramini, Szürkebarát, Ottonel
muskotály, Olaszrizling (rizli!), Neuburgi és az elvétve előforduló Som, Kövér,
Járdovány, Fehér leányka és Chasselas.
Kimagasló minőségű bort a Szürkebarátból szűrnek.
L.Csávossy.
- Szőlőhegyén mely 1872 -ben gr Mikó Imre tulajdonában voltak a következő
szőlőfajtákat termesztették:(zárójelben az 1872-ben mért cukorfokkal %-ban)Hóviz
mustja(17%),Királyszőlő(21%),Rizling(21%)más még ott létezett fajták: Som,
Semillon, Sauvignon, Bakator, és Hárslevél
L.Csávossy
-A budai vinczellér- és pinczemesterképezdén vizsgázott László Kálmán,
Magyar-Lapádról.
L.Borászati 1880 júlis

94

- 1937 augusztus 22-én megalakult az E.G.E magyarlapádi gazdaköre.A
gyűlésen megjelent dr. Szász Pál az E.G.E. elnöke,Szász Ferenc körzeti
felügyelő.Elnöknek Kovács Pált választották meg.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
Magyarpéterfalva
-1838/1839: Van a' pintzébe ászokfa 10 darab.Van még a' pintzébe egy Almaászok is -M.péterlaka.
L. E.M.Sz.T.
- Itt született 1921. október 19-én Szikszay Jenő pedagógus, irodalomtörténész,
az 1956-os forradalom áldozata, aki inkább a halálba menekült, minthogy diákjai ellen
valljon, brassói kihallgatásának másnapján, 1977. április 11-énönkezével vetett véget
életének.
L.Wikipedia
Magyarsülye
- A 17. századi háborúskodások során a település magyar lakosságamegcsappant
így román jobbágyokat telepítettek be a faluba.
L.Wikipedia
- „Bezzeg a mi időnkben, amikor a gyümölcsös még gyümölcsös volt, …..
- A sülyei alma és a szilva olyan ízletes volt, hogy szinte kizárólag csak külföldre
küldték.
-1702-ben nemes Pávai Istvánnak és Sárdi Gáspárnak voltak itt kúriáik.
L .Benkő József
-A rendszerváltás előtt a határban kb 20 ha szőlő volt.Birtokosok a gáldi nemesek.
L. Csávossy
Magyarszentbenedek
-1339-ben a Szentbenedeki nemesek birtokát Gambuc mentálisában említették.
-1458-ban A Csesztveiek és Csekelaki Lukács részbirtoka volt.
-1461-ben Mócsi Miske fia Balázs és felesége is birtokosok itt, akik ez évben
Szentmiklósi Dorottyának hitbért fizettek az itteni birtokból.
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-1469-ben Zentbenedeki Dénest írták birtokosául.
L.Wikipedia
Maroscsesztve

Mikes kastély ,

- térségi jelentőségű.
L. T.K.A
Mikes-kastély - A 19. században épült klasszicista stílusban.
érdekességei közé tartozik az épület délnyugati falán található napóra.

A

kastély

L. Wikipedia
Az én nagyanyám, rettentően sokat dolgozott, hajnalban már az istállóban voltaz
etetésnél, 7-kor osztotta szét a napszámosokat: a kaszáláshoz, a szőlőbe, a
dinnyésszekérrel a gyéresi piacra menni, kendert áztatni, dohánylevelet szedni.Naponta
legalább kétszer ment le a malomhoz, hogy megnézze, jár-e minden malomkő,
mennyire húzták fel a zsilipeket a malomároknál. Sok-sok km-t tett megminden nap,
minden munkánál ott volt, számontartott mindent, harcolt az adószedőkkel
Az agrárreform tönkretette a legtöbb családot. Nagymama a gyerekeire íratta
acsesztvei vagyont, felosztotta a birtokot, és így jórésze megmaradt a családnak.
L. Oláh-Gál Elvira beszélgetése
október.

gróf Mikes

Borbálával Székelyföld 2010

Maroscsúcs
-Tutajozás. A marosparti községek, különösen Nagy-Lak és Maros- Csucs
lakósainak tavaszon kezdve jó és rendes keresetet nyújt a tutajozás.
L.Lázár István
- A földmivelésügyi miniszter az 1898-ik évben pályázatot hírdetett amelyen a a
községnek a saját határában a másodrendű második elismerő jutalmat, azaz 200
(Kettőszáz) koronát Gáspár Jánosnak az Alsó-Fehér vármegyei Maroscsúcs község
határában 11 '70 k. holdon, , nagy költséggel, kiváló gonddal és szakértelemmel
létesitett közérdekű erdősítésekért adta.
L.Erdészeti Lapok 1904 január
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Marosdécse
Itt
született 1886-ban Varga
bölcsészprofesszor.

Zsigmond teológus,

szumirológus,

- Itt született 1929-ben Turzai Mária történész.
- az itt talált leleteket a szakirodalommarosdécsei kultúraként tartja számon
- Árpád-kori település.
-1514-ben p. Decheh néven Décsei vagy Décsai-birtok volt, és a Décsei családé
maradt egészen az 1700-as évekig, amikor a Bethlen Kollégium birtoka lett.
L.Wikipedia
Marosgombás

egykor Kemény-, majd Toldalaghy-kúria

- Árpád-kori település.
- 1623-ban „……..az udvari szőlőhegy alatt…………….
L.Wikipedia
- Birtokosai a Somkerekiek, a későbbiekben Kemény, majd Zeyk és Tholdalagi
uradalom volt. Az EGE 1883-ban készült jegyzőkönyve szerint Zeyk József gombási
birtoka 18 hold szőlő. Borfajok: leányka, som, alexandriai és croquant muskotály,
Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Epine, Pinot noir,
burgundi. Házi bora a gombási zamatos, hazai fajokból, melyek levét speciális
borfajainak héján forrasztja meg. 1895-ben Gombáson 23 hold szőlőt tartottak nyilván.
A párizsi világkiállításra küldött jegyzékben szerepel a gombási monvin, 13,2 tf%
alkoholtartalommal, mely a gombási borok minőségét ékesen bizonyítja.
A második világháború után Gombáson 8 ha szőlőt műveltek, mely az enyedi ÁG
tulajdonába ment át. Ebben a Királyleányka, a Neuburgi és az Olaszrizling volt az
uralkodó fajta.
-Hires erdélyi szőlőfaj gyűjtemény volt a Zeyk János gyűjteménye.
L .Csávossy
Szőlők :Felső szőlők, Magurák köze és Temetőknél.
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-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve:. Zeyk József, Maros-Gombás, kitünő fehér-, zamatos- és chateau
gombási boraiért.
L.Borászati 1885 október
Marosnagylak:
- 1466 körül egy malmot említenek a Maroson.
- Orbán Balázs egy kastélyt említ.
L .Orbán Balázs A székely
-Tutajozás. A marosparti községek, különösen Nagy-Lak és Maros- Csucs
lakósainak tavaszon kezdve jó és rendes keresetet nyujt a tutajozás.
A tutajok a Maros felső folyásától, a székely hegyekből nagy mennyiségben
szállítják a fenyőfát, részint feldolgozatlan boronafában, részint blánákra fürészelve,
vagy zsendelylye aprózva. Nagy-Lakon vagy Csúcson rendesen felvesznek minden
tutajra két embert, a kik a malmok állását ismerik s köztük a tutajt egész a marosujvári
malmok aljáig elkormányozzák. Napjában néha kétszer is megteszik ezt az utat s vele
egy-két forint napszámot állandóan megszereznek.
L.Lázár István
- A nagylaki szőlők a káptalani és a csúcsi völgyben voltak találhatók. Régi
szőlőtelepek az Oszlopok és a Tövises dűlőkben voltak. Régebb ültetett szőlőfajtáik:
Fehér leányka, Olasz rizling,Neuburgi,Ottonel muskotály, Szürkebarát, Sauvignon, és
Chasselas.
L.Csávossy
Marosörményes
-A települést székelyek alapították, idővel a székely lakosságot románok váltották
fel.
L.Wikipedia
- A legmostohább viszonyok között talán Örményes lakói gazdálkodtak. Tizenkét
részre osztott határuknak csak az egy tizenketted része minősült jónak, amelyik
megteremte a búzát, rozsot és kukoricát. A határ nyolctizenketted része középszerűnek,
háromtizenketted része rossznak bizonyult, amelyik „a tavasz gabonát is rosszul"
98

termetté. A határuk nagyobbik része „ oldalon lévén, a trágyát, melyet egy részire
bajosan, más részire teljességgelnem is vihetünk, a záporeső lemossa, földeinket
árkolja, sok gabonáinkban is kárt tészen" - panaszolták. ".Örményes számra a legkevesebb ember által lakott falu volt Aranyosszéken.
Határuk jelentős részét erdők alkották. Ebben legeltették szarvasmarháikat, juhaikat,
kecskéiket, s ahogyan vallották, az erdők „mindenféle marháink számára elégséges
füvet teremnek".
Rétjük nem is volt a lakosoknak. Téli takarmányt “a parlagban hagyott
szántóföldeken " kaszáltak, amit,, a meg nem akadályoztatható záporvizek" szüntelenül
eliszapoltak. Itatóhelyük - a rendkívüli szárazságot kivéve - közel volt.
-1820-Conscriptio Czirakyana vallomás.
L.Takács Péter
Marosújvár:

Mikes kastély.
Felsőmarosujvári Teleki kastély
←

-1881-ben Kováts István fotóművész.
-1903-ban Jancsó Béla publicista, orvos.
-1905-ben Jancsó Elemér irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.
-1911-ben Jelenik Imre szobrászművész.
-1913-ban Molnár Árpád filozófiatanár, szerkesztő.
-1917-ben Naftali Zoltán orvosi szakíró.
-1920-ban Farkas László közgazdász, újságíró, műfordító
99

-1921-ben Jancsó Adrienne színésznő, előadóművész.
-1930-ban Botár Edit báb- és díszlettervező, textiltervező, grafikus, festőművész.
-1938-ban Csire Gabriella gyermekíró.
- az Árpád-korban a magyarok folytatták a sómasszívum kitermelését. Később
azonban a Maros áradásai a sótelepet iszappal fedték el.
- A Mikes család 908 holdas birtokát, amelyen a sótelep és Szaratura falu
feküdt, 1803-ig elcserélték a széki kamarai bányatiszti telepre és terménydézsmára.
A Mikes János grófot kastélyában 1821 júliusában felkereső Széchenyi Istvána
következőket jegyezte be a naplójába: „Marosújvár a legkiválóbb akna. Az új
bányászati módszerek szerint 35 év óta művelik. Viszont találtak nyomokat, melyek azt
sejtetik, hogy már a rómaiak ezekről a helyekről vitték a sót, azonban a bányászatban
tapasztalatlanul, saját aknáikat beomlástól félve, hamarost el kellett hagyniok –
,,,,,,,,,,,,,,,,,”
L.Wikipedia
- A kastélyhoz egykoron gondozott park is tartozott.” ...A Főépület
mellett....borpince ….áll.” Térségi jelentőségű.
L. T.K.A.
-1487 május 30-án Mátyás király vásártartási jogot ad a városnak.
L .Báthory Zsigmond
- “…a nagyszerű udvarházakig Gálffi János épített…”
L. Benkő József
-Híres sósfűrdői és sóbányája
volt.1875-ben a szőlőterülete a városnak
45.k.hold.A legjobb borok a báncai hegyen teremtek. . Az itt termett borok magas
cukorfokuak. Itt termesztett szőlőfajták :.Leányka(20%) (zárójelben az 1872- ben mért
cukorfokok, %-ban)Kövér(21),Járdovány (21)Som(22),Tramini (24,% )Szürke
Klavner(27)Ekkor a bánca hegy gr Mikó Imre tulajdona.
-Hozzátartozó falvai: Felsőujváron volt a gróf Teleki szőlő,és Csongva egy részén
.A többi falvakkal együtt a XX. században Marosújvárnak összesen 117 ha szőlője
volt.Csesztvén Tramini volt nagyobb területen,Miklóslakán a Neuburgi, az Olasz
rizling,Királyleányka,Fehér leányka, Ottonel muskotály, és a Chasselas csoport.A
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marosújvári borok mindig kiemelkedően tüzes,zamatos borok .Az 1872-es párizsi
világkiállításon szerepel a Rajnai rizling,a muskotályok és a Sauvignon csoport borai
is.
-A hegyfoki részt Felső-Újvárnak nevezik. Szőlőterülete 1875-ben 45 kat. hold. A
legjobb borok a báncai hegyen teremnek, mely ekkor gróf Mikó Imre mikószilvási
uradalmához tartozik. Marosújvár határában a hozzá tartozó falvakkal a 20. század
második felé- ben 117 ha szőlő létezett. Ez a terület a kollektivizálással az MTSZ
tulajdonába került. Az állami gazdaság 40 ha szőlővel bírt: a báncai hegy szőlőterülete
25 ha körüli volt, ma a falusi szőlők megmaradt része körülbelül 5 ha. Felsőújváron a
volt gróf Teleki szőlő, valamint a csongvai szőlők egy része található.
L.Csávossy
-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve:. Gróf Teleki Károly, Felső-Ujvár, kitünő fehér szilvási- és chateau
boraiértL.Borászati 1885 október
-Pár évtizeddel ezelőtt a Gálfi-kastélynak több bástyája s a vár körfalai is részben
állottak, de azok ellapultak, hogy a műkertnek helyet adjanak;
A marosujvári kastélyt és tartozandóságait a gróf Mikes-család birta egészenaz
ujabb időkig. Ezektől vette meg 1854-ben jelenlegi birtokosa gróf Mikó Imre.
L. Orbán Balázs A székely
-

-A hajó-malmok azóta, hogy Hariban, Csekelakán, Maros-Ujvártt, Magyar
Lapádon, Felvinczen gőzmalmokat állítottak, lassankint elvesztik forgalmukat s vele
jelentőségüket.
L.Lázár István
-Itt született Horváth József természetfotográfus 1905-ben.
L.Beke

←„E lakot / régi vár romjaiból
építtette / zabolai gr. Mikes István 1742. /
Ismét rommá lett 1848 / újra építtette hidvégi
gr. Mikó Imre 1856.” A valaha híres-neves
park a Maros partján övezi az épületeket.
L.Csortán Ferenc
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Wrolin Wrolin.
A legjobb , legbiztosabb peronospora elleni szer .
Aránylag olcsóbb, mint bármely más szer, mert kiadóbb, erösebb és teljesen
peronospóra mentessé teszi a szőlőket, burgonyát, veres szőlőt stb. Árak: 1/2 kiló 40
kr., 1 kiló 80 kr., 6 kiló (1holdnyi területre elegendő) 4 frt 50 kr.
LÁSZLÓ JÓZSEF gyógyszerésznél és vegyészeti laboratóriumában MarosUjvárt, Erdély.
Kolozsvárt kapható BURGER FRIGYES gyógy árú kereskedésében
L.Köztelek 1899 április 8
Az 1940 február 17-21 között a Kolozsváron megtartott
EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták gróf Teleki Ádámot.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Marosszentimre
- Nem szűkölködik gyümölcs dolgában Szentimre.
L.Nagy
- 1442. március 18-én itt szenvedett vereséget Hunyadi János Mezid bég
seregétől. A csatában esett elLépes György erdélyi püspök.
-Talán épp ebben a törökhadjáratban pusztultak el szász lakói is, mert a
későbbiekben magyar, a 18. századtól román lakosságú.
- 1660-ban Barcsay Ákos udvarházat adományozott benne Rizmáni Vas
Mihálynak.
-,,,,,,a környező falvak lakói tutajkikötőjében szerezték be a fenyődeszkát és
a zsindelyt.
L.Wikipedia
Meggykerék Kemény István árvái udvarházának leltárából 1647-ből.
-„A kapun belül tyúknak ,lúdnak való szalmás ól.” Sütőház,,két istálló,
szekérszín,belső pince búzával,kölessel,,tyúknak való rozs,lenmag,két kád káposzta,
veres és fokhagyma elégfaggyú és Királyfalváról hozott bor. Kertek:”Igen jó
veteménnek való kert” és gyümölcsöskert. Csűrkert.
L. B. Nagy Margit
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-„….. magyar lakosságát utoljára 1410-ben említették, ezt követően nincs több
adat róluk. A 16. században már román lakosságú település.
L.Wikipedia
Mihálcfalva
-Itt töltötte az 1811-es vakációt Jósika Miklós.
L.Wikipedia
-„Mihálczfalván az udvar és udvarház……..”
- „Volt atyámnak ez időben Mihálczfalván egy Benkő nevű, keskeny, hórihorgas
gazdatisztje, udvarbírája, miként Erdélyben mondják,…………..”
-„ Így érkezett meg szép csendesen az 1811-ik év, híres, pompás üstökösével s
még híresebb jó borával.”
L. Jósika Miklós Emlékirat.
Miklóslaka
-1299-ben Gombás káptalani birtoka.
-1332-ben a pápai tizedjegyzékben is szerepelt, ekkor a falu lakói ……..magyarok
voltak.
- Időközben a magyar lakosság mellé románok is költöztek a faluba, a magyarok
száma pedig elkezdett folyamatosan apadni.
L.Wikipedia
- Először kerültek kostolás alá az 1868-beli borok, nevezetesen, a Johannisbergből
Melirer Fridrichtől hozatott hegyi és lapálybeli, ugy a rüdesheimi SturmEmiltől rendelt
rizling-borok, összehasonlítva a gróf Mikes Árpád miklóslaki és báró Bornemisza
János 1868-beli mácsói rizling-boraival; s bár e rajnai borok mindenikének ára erdélyi
vedrenként 22 frton felül áll, a mácsói és miklóslaki borok testesség, zamat és illat
tekintetében amazokat felül multák.
L.Borászati 1870 február
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Mikószílvás valamikor Oláhszilvás
- Árpád-kori település.
L.Wikipedia
Maros-Ujvár és Szilvás. Mindkettő gróf Mikó Imre jószága, de a terjedt
szőlőültetvények inkább csak a szilvási határba esnek, a hova Imre István, a marosujvári udvarbíró kíséretében kora reggel útra keltünk. A szilvási jószágnak leginkább
bánczai hegyében s továbbá a lapádi hegyben űzik nagyszerű mérvben a
szőlőművelést, mintegy 42 catast. holdon. E terjedt szőlőknek mintegy negyedrészében
történtek már az ujabbi időben tiszta fajültetések, a többi régiebb szőlő, mely részint
kevert, részint külön választott fajtiltetésü. Van abban 6 holdon bakator, 2 holdon
furmint vagy somszőlő, % holdon hárslevelű stb., mi tanuságot ad arról, hogy ezen
jószágokon az okszerű szőlőművelés elvei már a mostani gyökerestől reformáló
korszak előtt alkalmazásban álltak. Alegujabbi ültetvényekben találni legnagyobb részt
rajnai rizlinget és traminit, de van egy holdon alexandriai, croquant és Lunel muskatal
is, továbbá Semilion, Sauvignon és Pinot noir is, és egy másfél holdas táblán a
legjelesebb asztali fajok válogatott gyűjteménye. Az uradalmi tisztség részéről a
legnagyobb előzé kenységgel fogadtatva kirándultunk annak társaságában az egyes
szőlőtelepekre s megjárván sorra, példás mivelés alatt találtuk azokat, örvendetes
tanulságául annak, bogy az erdélyi gazdatisztek hazájuk szőlőmivelésének jelentőségét
kellően méltányolni tudják; — nemcsak a borász Fodor György, hanem az udvarbiró
Albert Lajos is szenvedélyes szakember. A fajmustok, melyeket klosterneuburgi
czukormérővel kisérlet alá vettünk, a következő czukorszázalékokat mutatták:
A lapádi hegyben mutatott a:
Hóviz mustja 17 °/0
Király szőlő 21 %
Rizling „
21 %
bánczi Leányka „ 20 %
Kövér „ 21 %
Járdovány „ 21 %
Som — — „ 22 %
Tramini — „ 24 %
Szürke klav. „ 27 %
A szilvási pinczében a következő borok mentek vizsgálatunkon keresztül: Lapádi
1866-iki vegyes, mely erős s igen kedves zamatu pecsenye bornak mutatkozott, kedves
savanykásságánál fogva tán még a vizet is tűrné.
„ Somszőlőbor, testes, zamatos fajbor, mely a jóféle furmint bor összes kitűnőségeit birja.
„ Pinot noir, veres bor, mely kissé fanyarnak s nem eléggé szinesnek mutatkozott.
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Bánczai 1866-iki vegyes, hasonlókép kitűnő kedvességü, de erős pecsenye bor
Bánczai 1863-iki vegyes, nagyon kellemes világos szinü asztali bor.
Szilvási 1866-iki tramini bor, tüzes de egyszersmind zamatban is gazdag fajbor.
„ 1867-iki rizling, mely a rajnainak felséges bouquetjében bővelkedik.
Gróf Mikó Imre úr miveltet a szilvásiakon kivül még más jószágain is nagy
terjedelmű szőlőket, igy Prezsákán 20, és a Szilágyságban szinte még 20 katast.
holdon; összes szőlőbirtokának kiterjedése meghaladja tehát a 80 katast. holdat. Az
erdélyi szőlőmivelés költségeinek kellő megbirálhatására ide igtatjuk a vinczellérek
szokásos conventióját, eszerint kap az erdélyi vinczellér 2 hold után évenként: 45 frtot
készpénzben, 36 véka török búzát, 3 „ tiszta búzát, 3 veder bort, ½ holdat málé
(kukoricza) alá, 1 /2 holdat kender alá, 1 éves sertést, 50 font sót, 25 font túrót, 1
szekér szénát, 3 szekér fát. Szabad lakást és veteményes kertet.
L.Borászati 1872 április
-Az 1878-as párizsi világkiállításon szilvási bor is szerepel a pecsenye borok
kategoriájában13,2 v.v % alkohol tartalommal.
L. Csávossy
Miriszló
-A helyi hagyomány szerint Miriszló és a Maroson túli Magyarlapád lakói is
hajdúszabadsággal bírnak az erdélyi fejedelmek korában.
L.MNL
- Mihály hadseregének vereségéről vált híressé, ami 1600. Szeptember 18-án
történt e falu és Décse között.
L .Benkő József.
- Itt 1381-ből oklevél igazolja a szőlő itteni meglétét.
L .Vita Zsigmopnd
-A megyének rég idő óta nevezetes szőlőterületei vannak. A csombordi, miriszlói
hegyaljai fajszőlők országszerte híresek.
L.Lázár István
Miriszló . Az erdélyi reformált szőlőültetvények közt egyike a
legérdekesebbeknek a n.-enyedi collegium nagyszerű miriszlói szőlőtelepe, mely
egyébiránt csak részét teszi ama 100 catast. holdra rugó szőlősöknek, melyek a n.enyedi collegium összes szőlőbirtokát alkotják. — Classicus fekvése a Maros
völgyének déli lejtőjén, — talajának szinte classicus és a bouquetborok termesztésére
superlativ fokozatban alkalmas volta teszi azt már magában érdekessé minden
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szakember előtt. A miriszlói szőlőtelep kiváltságos természeti minőségének oka abban
keresendő, hogy annak földvegyülete mint eredménye a földpát elmálásának, alig
mutatja fel a mésznek holmi nyomát, leginkább ha ez ásvány ama homoeopathicus
adagait. számba nem veszszük, melyek benne csak itt-ott elvétve, vonalnyi
rétegtöredékekben vagy egyes gypsdarabkákban előfordulnak. Elmélet és tapasztalás
azt tanúsítják, hogy a szőlőtőke a fajának megfelelő bouquet-részek nyers terményeit
csak akkor és azon mértékben képes kifejteni, ha a talaj, melyben gyökerezik, káliban
ép azon arányban gazdag, melyben a mész belőle hiányzik, és — ha a vidék nedvesebb
éghajlati viszonyai a tőkének e nembeli phisiologiai működését szinte előmozdítják; —
ellenben minél meszesebb a föld, melyben a tőke gyökerezik, — minél szárazabb és
hevesebb a clima, mely alatt a tőke életműködéseit gyakorolja: annál kevésbé találja fel
a talaj részéről azon elemeket és a climabeli külviszonyokban azon segédeszközöket,
melyek a bouquet alkatrészek physiologiaielőállításának lehetőségét magukban
hordják; mert a száraz és forró clima külbefolyásai arra ösztönzik a tőke
életműködését, hogy a rendelkezésére álló s neki a talaj által nyújtott elemeket
physiologico-chemiai törvények alapján czukorrá feldolgozza A természet soha sem
működik igy vagy amúgy szeszélyből, hanem azért, mert neki igy vagy amúgy
működnie kell. Elismerjük a kultura hatalmát és azon eredmények roppantságát, melyet
az emberi értelmiség a kultura eszközei segítségével a termesztmények mennyiségének
szaporitására gyakorolhat, de ép azért kellelismernünk, azt is, hogy a termesztmények
minőségének meghatározását a természet magamagának fenntartotta. — Az értelmes
gazda képes leend a cultura alkalmazásával búzatermését mennyiségileg szinte csodás
mértékben felfokozni oly talaj- és climabeli viszonyok alatt, melyeket a természet a
búzatermesztésnek kijelelt és qualificált, de soha sem lesz képes búzát termeszteni oly
talaj és climabeli körülmények alatt, melyeket a természet csak az általa előidézhető
factorok által rozs vagy zabtermesztésre qualificált. A jóravaló kertész, ki a cultura
segédeszközei felhasználásához ért, fog mindenütt tudni szép vastagságú
tormagyökeret kellő mennyiségben termeszteni; de édes mandula-izüt, — mint p. o. a
bambergi vidéken — csak ott, hol a természet maga talaj- és climában speciális áldását
meg nem tagadta stb. És már most legyen szabad ezen előzmények után az ezekből
folyó következtetéseket határozott formulázással a szőlőre is alkalmazni, annál is
inkább, mivel a fajválasztás helytelensége sehol sem boszulja meg magát
érzékenyebben, mint épen a szőlőmüvelés terén, mely egyike a legköltségesebbeknek.
1. Miután a bouquet-szőlőfajok s nevezetesen a rajnai rizling bouquetjének
kifejlődhetésére a talaj részéről minél tisztább, tehát káliban gazdag s a mésztől minél
mentebb agyagot kiván, — a vidék climabeli viszonyai részéről pedig minél több
lecsapódásokat és továbbá oly hőmérsékletet követel, melynek befolyása alatt a rizling
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mustja a 20 — 22 czukorszázalékot meg nem haladja: óvakodjunk annak elszaporitását
oly vidékeken eszközölni, melyek meszes talajjal és száraz, heves climával birnak,
mert a rizling soha sem fizethet mennyisége, hanem csak kitűnő bouquetje által, mely a
neki nem való külviszonyok alatt ki nem fejlődhetik.
2. Oly esetekben, melyekben a talaj vegyülete a rizling termesztését ugyan
megengedi, de a clima száraz és heves volta azt ellenjavallaná: törekedjünk a hevesebb
déli expositiók ildomos elkerülésével a keleti — sőt a kellő védelem esetében az északi
— expositiók megválasztásával neki a climabeli mértékeltséget és a nagyobb
harmatokrai kilátást biztosítani, mert ily körülmények alatt csak az felelhet meg
természeti követelményeinek. Somlyó legszebb bouquetbora a hegy északi lejtőin
terem, mi e tekintetben elég érthető ujjmutatás.
3. Ha a chemia eddig nem birt volna kémszerrel, mely a talaj mésztartalmát képes
volna hangosan kimutatni, akkor a rizlingtőke szolgálhatna biztos kémszerül valamely
talaj meszességének bebizonyítására: minél meszesebb valamely talaj, annál kevesebb
bouquettel bir a rizlingbor, mely benne terem. Nem sok pont van a világ összes
borvidéke közt, mely a szakembert a fentebb kifejtett tanulmányokra és a bouquet
képződés okainak kifürkészésére nagyobb mértékben felhivná, mint a miriszlói
szőlőhegy s annak szomszédos környéke; és ha van borvidék, mely a bouquetképzés
titkait a talaj- és climabeli sajátságok minőségében előttünk kitárja : akkor Miriszlé és
környéke képzi annak egyik valódi prototypját s az opportunitás kedveért voltunk is
bátrak a fentebbi észrevételeinket részletezni. A n.-enyedi collegium mivelteti a
körülbelül 20 katast. holdra terjedő miriszlói szőlejében holdszámra és a legjobb
eredménynyel a rajnai rizlinget, traminit, szürke és fekete klávnert, fehér alexandriai —
croquant és Lunel muscatalokat, — kisebb kiterjedésben a fekete kadarkát és számos
elsőrangú asztali fajt, mely utóbbiak mintegy 1 /2 holdat töltenek be. A miriszlói szőlő
egyébiránt csak egy részét képezi a gazdag collegium szőlőbirtokának, mely összesen
mintegy 100 holdra rug. A N.-Enyed környékén elterülő szőlőknek talaja Jancsó tanár
ur vizsgálatai szerint is legnagyobb részt igen szivós agyagból áll, mely mint a földpát
elmállása, csak itt-ott mutatja nyomait a mésznek; vannak ugyan lőszdombjai is, de
csak kivételesen. Minél szívósabb és tisztább az agyag, annál jobban díszlik benne a
rizling; a délkeleti expositiók adják e vidéken is a legzamatosabb s illatosabb rizling s
egyéb bouquet borokat. A tanári kar, mely jelenleg a n.-enyedi collegium
gazdaságának ügyeit kezeli, terjeszti el országszerte még most is a nemes
szőlővesszőket s általa fogadtatnak el a megrendelések. A nemes simavesszők száza 3
forint. A pinczék, melyek a collegium roppant bortermé-seinek befogadására állíttattak,
nagyszerűek ugyan, s bent a városban a collegium saját épületei alatt feküsznek,
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berendezésük szinte megfelel a czélnak, de hőmérsékük a borok eltartására nem
alkalmas; a déli napnak ki levén téve, felette szárazak és melegek. A pínczék e bajai
ellen jó szolgálatot tennének árnyékoló faültetések kívülről és gyakori öntözgetések
fris vizzel belülről, minél fogva szükséges volna azokat egy vagy több helyen kúttal
ellátni. A pinczének ezen tetemes hibái daczára a fehér borok igen jelesek voltak, a
vörösek pedig azt engedék gyanitni, hogy a vörösbor készítése Erdélyben tökélyét még
el nem érte. A collegium borai, mint most legutóbb értesültünk, eladattak.
L.Borászati 1872 április
- Szept. 25-én a miriszlói szőlőket tekintettem meg, melyeknek terjedelme 47 hold
és 432 öl. Ebből 18 hold megrigolirozva és rendszeresen beállítva a nagyenyedi
collegiumé. Van benne riesling, som, tramini, kadárka, a muskotályok egész légiója,
mely eredetét a budai iskolából vette, hozatva és beállittatva néhai Fosztó Ferencz által.
A mivelési rendszer karikás lenne, de mivel roszul alkalmazzák, inkább bokor
miveléshez hasonlit. — A mult télen egy része fedetlen maradt, sőt 1871- ben a felső
része ugar-kapálásban sem részesült. Itt el lehet mondani, hogy „quod multi curant,
nemo curat,/'
Fekete Pál szőlészeti vándortanár jelentése szeptember hóról.
L.Borászati 1872 november
Eladó szőlővesszök.
Valódi rajnai riesling 1000 darab ára 6 frt o. é
Semilion

„

„ „ 20 „

Souvignon

„

„ „ 20 „

Bakator

„

„

„ 4 „

Furmint

„

„

„ 5„

Croyuant

„

„ „ 20 „

Alexandriai

„

„ „ 20 „

A megrendeléseket elfogadja beérkezési sorszám szerint O-Szilváson, u. p.
Maros-Ujvár Albert Lajos, gazdatiszt
L.Borászati 1875 szeptember
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-Miriszló lakosai évente a legnagyobb bőségben gyűjtik be a mustármagot, s
mustban feloldva és hígítva egyfajta mártást készítenek, amelyet közönségesen
mustánkának, magyarul mustárnak neveznek. Igen jó ízű, enyhén csípős, édeskés
fűszer a sózott-füstölt húsokhoz és halakhoz, s ezeknek az elterjedt ételeknek az
emésztését nagyszerűen előmozdítja; szüret táján adják el az enyedi piacon.”
L. Benkő József
-„....Miriszló az enyedi főiskola országhírű szőlőhegyével.....””..... mely most
hirneves boráért bir nemzetgazdászati fontossággal...”
L. Orbán Balázs A székely
-1881-ben a Bethlen főtanoda /az enyedi Bethlen Kollégium/ miriszlói szőlője 15
k.hold,karikás műveléssel és a következő szőlő fajtákkal,borszőlők:Rajnai rizling,Piros
tramini, Alaxandriai muskotály, Oportó, Kadarka, Kövér,csemege szölök:Chasselasfajták, Kék izabella,és Ropogos gyöngyszőlő .A Maros menti szőlőoldal egykori híres
bora a„Miriszló gyöngye” nevet viselte.
Hires erdélyi szőlőfaj gyűjtemény volt a Fosztó Ferenc szőlőgyűjteménye.
L.Csávossy
-A középkorban a marosi sószállítás egyik állomása volt, sóraktárral.
-Benkő József említést tesz sóraktárairól és jó hírű mustáráról.
-A 19. században és a 20. század elején szőlőit a nagyenyedi kollégium birtokolta.
Régi házai két-, az újabbak már háromosztatúak voltak, az utcai szoba már mindenütt
modern berendezésű. A magyar férfiak ünneplő viselete kék-vagy barna darócujjasból,
az enyedi szűcsök által készített, karmazsinzsinórozással és bojtokkal díszített
fehér mellesből, fekete nyakkendőből és kis, kerek kalapból állt
L.Wikipedia
Mindszent:Alsó-fehér megye.ma Kismindszent
- Az 1800-as években híres volt almaterméséről, ahol Gyógyi verescsíkos almát
termesztettek.:
L. Nagy -Tóth Ferenc.
Mohács lásd Aranyosmohácsnál.
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Nagyalmás
-Az erdélyi ménesek lovai túlnyomó részt többségükben a régi erdélyi fajta lovai
voltak. pl,Vass Sámuel gróf lovai Nagyalmáson.
L .Hankó Béla
Snap fél vér mén az apja Ditto,az annya Snap,maga sötét pej,jegy nélkül ,15 markos hágni fog Nagy Almáson 3 arany bérért,a kanczák legeltetéséről jó móddal
lészen gondoskodva,akinek kanczáját istállóban tartani tetszik,a legillőbb fizetés
mellett szénát,zabot a legjobb gondviselés alatt fog kapni.
Dittó fél vér mén az apja zsibói Ditto, az annya Snap spanyol Brentano,maga
pej,jegy nélkül, 15- marok ¼ rész hágni fog 5 pengő forintért,a kanczák legeltetéséről
jó móddal lészen gondoskodva, a kinek a kanczáját istállóban tartani tetszik
alegillendőbb fizetés mellett szénát,zabot jó gondviselés alatt fog kapni .
-

L.Erdélyi Hiradó 1837 március 19
Nagyenyed.
-Az enyedi Bethlen Gábor Kollégiumból indult Ázsiába Körösi Csoma Sándor a
magyar őshaza felkutatására.
- Itt született 1759. október 17-én Sipos Pál író, matematikus.
-Itt született 1779. október 28-án Baricz György mérnök, műfordító.
-Itt született 1894. december
szülőhelyéről Nagyenyedi Lajos).

23-án Jeney

Lajos grafikus

(Művészneve

-Itt született 1829. június 15-én Szász Károly költő, műfordító, református
püspök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
- Itt született 1838. május 25-én Szász Domokos erdélyi református püspök.
-Itt született 1939. április 30-án Jánossy D. László festő és restaurátor.
-Itt született 1846-ban Antal Géza orvos, az MTA tagja.
-Itt született 1846-ban Dósa Géza festőművész.
-Itt született 1855-ben Boros Gábor irodalom- és gyorsírástörténész.
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-Itt született 1878. augusztus
örökmécses tervezője.

13-án Pogány

Móric építész,

a Batthyány-

-Itt született 1890-ben Makkai Sándor református püspök, történész, egyetemi
tanár.
-Itt született 1895. február 6-án Dési Huber István, grafikus és festőművész.
-Itt született 1896. szeptember 24-én Vass Albert festőművész.
-Itt született 1909. november 5-én Veress István botanikus, kertészeti szakíró.
-Itt született 1913-ban Jékely Zoltán költő, író, műfordító.
-Itt született 1914-ben Kónya László nagyenyedi református lelkész, erdélyi
magyar költő.
-Itt született 1914-ben és itt hunyt el 1972-ben Nemes János tanító, pedagógiai író,
néprajzkutató.
-Itt született 1916. február 7-én Varga Árpád emlékíró.
-Itt
szakíró.

született 1921. augusztus1-én Szász

József agrármérnök,

mezőgazdasági

-Itt
született 1921. szeptember
16-án Köpeczi
Béla művelődésés
irodalomtörténész, az MTA tagja, 1982–1988 között Magyarország művelődési
minisztere
-Itt született 1924-ben Kis Béla biológus, egyetemi oktató, természettudományi
szakíró.
-Itt született 1924-ben Szász Dórián festőművész.
-Itt született 1926-ban Szász Béla szerkesztő, műfordító (elhunyt 2000-ben
Bukarestben)
-Itt született 1930-ban Winkler Albert zeneszerző, zongoraművész, karmester.
-Itt született 1932-ben Móritz Miklós kohómérnök, műszaki és gazdasági szakíró.
-Itt született 1939-ben Veress Éva biológus, természettudományi szakíró
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-Itt született 1941-ben Tóth Vass Mária újságíró, szerkesztő, fordító.
-Itt született 1943-ban Nagy Miklós Kund újságíró, műfordító, szerkesztő
-Itt született 1954-ben Nagy Attila orvos, orvosi szakíró és költő.
-Itt halt meg 1816-ban Benkő Ferenc (kisbaconi) lelkész, mineralógus
-Az itteni börtönben halt meg 1952. szeptember 14-én Gajdátsy Béla római
katolikus lelkész.
L.Wikipedia
- N a g y E n y e d . Gál-napi vására alkalmával a' kereskedők nagyon szedik a'
fiatal tulkot. Tömlőturó, hordó, mustárliszt, gesztenye sűrűn kelnek. Áldozó csütörtöki
vására inkább a' juhról nevezetes, mellynek ekkor jó kelete van.
L.Nagy
-Az a körülmény, hogy a város felett levő legfontosabb hegy, az Őrhegy , és egy
kivételével összes mellékreszeinek neve magyar eredetű., következtetésemet abba az
irányba tereli, hogy a XII—XIII. században beköltöző frank, illetve szász vendégnépek
(hospes) nem tudták a harcokban megfogyatkozott és kezdetleges, inkább falusi életet
élő magyarságot a városból teljesen kiszorítani, hanem azzal együttélve, később
beleolvadva, fejlesztették a későközépkor folyamán e helyet várossá.
- Nagyenyed gazdálkodási képe a XVII. sz. végétől a múlt század közepe tájáig a
gazdálkodási forma szempontjából nagyjában változatlan. Mint régebben Erdélyben
mindenütt, úgy itt is a fordulós vagy nyomásos gazdálkodási forma dívott. A határt kéthárom fordulóra osztották és esztendőnként hol vetésnek, hol legelőnek (nyomás)
használták. E gazdálkodási forma történeti helynévanyagunk tanusága szerint csak a
múlt század végén, hihetőleg a tagosítás következtében adott helyet az újabb
váltógazdálkodásnak.
Megjegyzendő, hogy a földmivelő elem a XVIII. sz. közepéig csaknem teljes
kizárólagossággal magyar lehetett, mert az őstermelési területre vonatkozó helyneveink
között, ……… a Göblehemen kívül, egyetlen idegen származású sincs.
A dolgozat témájához közel álló dűlőnevek:A talaj-, és gazdálkodási viszonyokra
vonatkozó ()-be tett rövidítések a következők: á. = árok, be. = berek, bu. =?. búzaföld,
e. = erdő, f. = folyó, fz, = fűzes, gyü. = gyümölcsös, k. = kaszáló, kt. = kert, ku. =
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kukorica, tengeri föld, 1. — legelő, ma, = malom, mo. = mocsár, vizenyős terület, n. =
nevű, nevezetű, p. = patak, r. = rét, szg. = sziget, szö. — szöllő
Alájáró (sz.) 1693,
Alsóforduló. 1693, 1725, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1749, 1760, 1765,
1775, 1779, 1780, 1792, 1801 és 1818-ban említik. A Maros jobb partján elterülő
határrész összefoglaló neve és mint ilyen a fordulós gazdálkodás emlékét őrzi.
Alsómalom (ma.) 1729:
Az Felső Fordulón a' Ne(me)s Collegium kertye végiben az alsó Malomra
rugóban.
Alsóporond először 1900 körül említik. A XVIII. sz,-ban, sőt a XIX. elején is
főkép majorhely volt.
–A majorhely régebb gazdasági központ lehetett.!!!
1774: Apahida előtt való Terek búza föld, Apahidi törökbuza földek. 1765-ben
említik,
Barátok tava. 1896-körül az enyedi határban,….
Baromvásártér,
Berek. 1765: A Felső Fordulob(an)…,
Békámál (gyü., r„ sz.). 1870-ben ……. második tagja a déli, verőfényes, rendesen
szöllőtermesztésre alkalmas oldalt jelentő ,mál' szó…….,
- Borsóföld. (sz.) 1763: a Csere Mólom felett lévő Borsó Föld nevű
Törökbuza…….. 1780: A' Borsó földön fenn a' Laposon (sz.) ……………A közlő
szerint sovány terület; bükkönyt és zabot termelnek rajta.
- Burg. ……..báró. Kemény és Zeyk kúria közszájon élő neve.
- Búzapiac. 1677: a' búza piaczon. 1726………főként gabona eladásra szolgáló
piacrész neve.
- Bükkös alatt. 1780: a Bükkes alatt (sz.)…… művelt terület neve volt.
-Erdőirtásból származható szántó..!! Erre utal a szerző megjegyzése is.
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“A Bükkös felett levő, valószínűleg irtott és ma is irtás alatt levő fensíkos rész
neve.”
- Csenger (sző.) A Herzsa szöllő része.
- Cseremalom. 1742: A Csere malom felet v. a' Csere Malmon fellyül (k.)
1763: a Csere Mólom felett lévő Borsó Föld nevű Török búza. 1765: A Borsó
földb(en) a Csere Malom felet (szomszédja) egy felöl a Porlog (ku.). — A csertörő
malom neve lehetett. Nagyenyed fejlett csizmadia ipara a tímár vagy cserzővargaipar
kifejlődésére vezetett.
- Csere mellett. 1693: Galprity szölö, és a' Csere mellett való kert……….
- Csókaberek. (sz., k., 1.) 1839: Csóka Berek v. Csokaberki rétek nevű allodiális
k.-ja.
- Csombordi kert. Másként Postakert.
- Csombordi rét. 1760.
- Csombordi révek 1744: ………..Maros-rész táján lévő gázlós és tutajok számára
való kikötő helyek neve lehetett.
- Diómál. (gyü.) 1780: A' Diomali Zalagos gyümöltsös. — Talán a Herzsában
lehetett.
Diófákkal betelepített, vagy csak benőtt oldal.!!
-Ebhát (sz., 1.). 1740: ebhát nevű Tőrök búza föld. 1744: Farkas uczára jűnek
Lábbal az Eb hát felé (szö.). 1764: az Ebháton lévő kerti szőllők r e n d i b e n . . . . Elsőherzsa (gyü., szö., k't., r.). XVII. sz. vége:…… A Herzsa első. a városhoz közelebb
eső része.
-Enyedi nemes fertájok törökbúza földei (sz.) 1744:……..
- Farkaspatak (á., e, gyü., szö., irt.). 1679: Forcospatocbeli szölö hegy málban.
- Fazakasszöllő.1700-1701: vinea Speciali Nomine Fazakas Szőlő apelláta (szö.).
- Fazakasak agyagvermei,
- Fedeles palló. 1725
- Feketetó (sz., k.). XVII. sz. vége-………vadrucázó hely volt;
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- Felsőforduló. A XVII. sz. végén, 1727, 1729, 1730, 1731, 1732, 1741,
1744,1746, 1753, 1760, 1761, 1765, 1775, 1777, 1779, 1781, 1792, 1797, 1801, 1802
és 1830:ban említik. A határnak a Maros balpartján léyő fordulója; a név a múlt század
közepe tájáig űzött fordulós gazdálkodás emléke.
-Felsőporond. 1759: Felső Porondon az majorok között (pgyü.).
- Gálprigy. (sz., szö., kt., te.). 1693: Galprity szölö, és a' Csere mellet való kert.
- Gerepen (szö, kt., r.). XVII. sz. vége: Az Gerepen (szö.)………
- Grintyen (gyü., sző., k.). 1684: az Grintyen (sző.)…….
-Háromláb (sz.). 1708: az herlos nevű szölö hegy alat nevezet szerint a három
lábban (sz.)……..
- Határpatak (sz.)
- Hellos (szö., r., sz., gyü.). 1700: az Hellosban(szö.)……..
- Herzsa (szö., gyü., r., e.). XVII. sz. vége: Hersa (szö.)……
- Kádastó (sz., k.). 1764: az Felső Fordulóban a' Kádas taván belőll az bogoly Juk
felőli (sz.)…….
- Kecskekert (sz.). 1730……..
- Kolégium kert. XVII. sz. vége:…….
- Körtvéjfa (szö.). XVII. sz. vége: az Körtvélyfa (szö.). 1700—1701……..
- Középmalom. 1764: a közép Malom előtt (major hely)………
- Kurta szöllők. 1764:…..
- Lippai tő. 1700—1701……..
-Majorok rendiben. 1753:…….
-Principisták kertye. ……. a Bethlen kollégium tulajdonához tartozó kert neve
volt. A kert füvét eladták, a benne álló gyümölcsfákon termő gyümölcsből bizonyos
meghatározott napokon minden principista (= végzett diák, theologus) annyit vitt el,
amennyit elbírt.
Rektori puszta (gyü.). Valószínűleg elpusztult szöllő helyén, …. levő gyü. neve; a
területei a Bethlen kollégium rektor-a használja.
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-Sajtópatak (kt., szö., r., sz.). 1687: az Sajtopatakban (sz.)…… talán a
szöllőkben levő sajtókról vette nevét;
- Sujmostó. 1578: Swlmos tho (tó)……. „...az peres Sulmos to mind az
enyedieknek, mind a szentkirályiaknak, mind parasztnak (mind) nemesnek szabad volt
mind halászni, mind sujmot (Swljmot) szedni soha senkitől tilalmas nem volt.
-Újtilalom. 1700 körül: Az uj Tilalmon alól az mentásbann. ……művelés alatt
állott, szarvasmarha számára tilalmas határrész neve lehetett.
- Újmalom. 1764:………
- Úr kerté. 1700 körül……….
- Vargaszin. 1761:……… a vargák (= csizmadiák) árulóhelyének neve volt.
- Város földei. 1764:…………….
L.Szabó T.Attila Adatok
Megjegyzés : Az erdélyi szóhasználatban a majorság leggyakrabban a ház
körüli aprójószágokra, a ház körüli gazdaságra vonatkozott. A sertések tartását
épp úgy jelentette, mint a portára hordott mezőgazdasági termékeket, szénát, az
otthon tartott jószágokat stb.Itt inkább telepre érthető.!!
Kiss Károly
- Enyed igen jelentős, s így régi telep lehet; a XII—XIII. században beköltöző
németek már készen találtáks így a már meglevő viszonyokhoz voltak kénytelenek
alkalmazkodni.A helynevek tanulsága szerint a beköltöző németek nem szorították ki a
magyarokat a földmívelésből s az ehhez szükséges területekből, hanem a gazdasági
életnek más ágához folyamodtak megélhetésért, pl. a szőlőmíveléshez.
-1299-ben határában vannak: Nagenyedfew, alpis Gywlahawasa, Zadkew,
Mezkew, Nyarlow hegyek. 1377-ben: Tarkwpataka, Zarwazewpataka, Gywla- pataka,
Enyudpatak.
-Szabó Attila szerint a földmívelés meghonosítója a magyar elem, …………
L.Iczkovits
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- „….ha nyugat felől villámlik; ha ……..a Pilis teteje pipázik; ha reggel a nap
vizet húz magának (felhőben áll): mindebből esőt jövendőlnek” Enyeden.
L.Lázár László
-1568 június 23 előtt II. János király a Felenyed szélén levő a hasonló nevű
patakon levő kétkerekű malmot adományozza.
L. Erdélyi történelmi adatok I.
-Gróf Mikó Imre és a nagyenyedi főiskola boraiknak nemcsak qualitásával —
középszerű egy sem volt közöttük — de mennyiségével is imponáltak. Az előbbi hat-,
az utóbbi hétfélét állitott ki. A gróf két preszánkai szinbora mind a kettő Schlager volt
a maga nemében — nagy, az 1811-diki. A collegiumnak félaszu muskát borai
tetszettek különösen.-1869 boroszlói bor kiállításon.
L.Borászati
-Nagyenyeden azon békebelezett polgároknak, kik a közügy munkálásában
érdemeket szereztek, vagy a lakósságot fenyegető veszedelmek alkalmával kitűntek
éberségükkel s elszántságukkal, a községi birtoktestből 1200 négyszögöles darabot
adtak haszonélvezetre; később a kérelmezők közt kisorsolták; ma szavazás útján adják
át a visszamaradt vagy visszakerült polgári nyilat újabb haszonélvezetre, melyért 1 frt
40 kr évi taksát fizetnek a városi pénztárba a tulajdonjog elismeréséül.
-„..híres a heti- és nagyvásárairól, továbbá szőlőseiről. A Maros nyugati szélén,
egészséges helyen fekszik.”
-A hol tagosítás nincs, ott a földet három fordulóban művelik; az első évben őszit,
másodikban tavaszit vetnek belé, a harmadikban ugarnak, azaz legelőnek hagyják. A
kommasszálás megzavarja a nép eddigi művelés módját s az a hite, hogy lassankint a
föld kihasználása következik belőle, mert »a barom nem tapodja s felveri a burján.«
-Őszi búza alá május vagy június hóban jó mélyen ugarolnak, júliusban forgatnak,
szeptember Máté hetében a vetést bészántják s elboronálják. A Maros terén minden
átlag később, a hegyek közt korábban történik. Ha szeptemberben nem vethet valaki,
akkor Szt.-Mártonnyarára, november elejére hagyja. Egyébként régi gazda azt tartja,
hogy búzát akkor kell vetni, mikor a makk és a kőrisfa levele hullani kezd s a varjú
meg a borz mutatkozik.
L.Lázár István
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-„A város az alhavasi hegyek tövében, elég szép helyen fekszik. Nyugati részén a
Varcagás, Porond és Tót utcákkal Felenyed falu felé terjeszkedik; északról útját állja
egy magas szőlőhegy, az Őrhegy, a Grintyen, úgyszintén a Rétes, délről a Kakasdomb
és az Ebhát nevezetű dombok a tövisi út mentén, ahol a délre forduló előtt egy igen
termékeny és nagyon kellemes síkság tárul fel.”
-„Az itteni Tinód-rét (amelyet az 1532. évi határjáró levél Majornak nevez) híres
a kukoricatermesztéséről (közönségesen haricskának nevezik). A Bekesellen hadat
indító Báthory István itt megpihent Ez a síkság nyugat felé szőlősökkel megrakott
hegyekbe megy át, mint a Gálprity, Farkaspatak, Hersa és Gerepen.”
-„A másik oldalon a város kiszélesedik, mégpedig kelet felé van a Szentkirály
utca, amely mellett fekszik a Hell-szőlős;északra pedig a tágas Magyar utca és a
kicsinek nevezett Miriszlói utca, amelyek folytatódnak a Levélszín, Hosszú és Szent
Erzsébet szőlőskertekkel.”
-„A kollégium tágas kertje, mely a közeli gabonaraktárral a város alsó részét
foglalja el, gyümölcsfákkal és veteménnyel van beültetve. A földek és a szőlőskertek a
kollégium sajátjai, s szintén a kollégiumhoz tartoznak Décse, Miriszló, Felenyed
Muzsina falvak és más, Enyedtől nem messze fekvő birtokok dézsmái.”
-“Igen népes nagyvásárait évente háromszor tartja: január 25-én, Exaudi
vasárnapján és október 16-án, amikor egyéb árucikkek mellett nagy bőségben adnak el
torockói vasat és roppant sok tavaszi bárányt. A hetipiacot csütörtökön tartják.”
-“A legtöbb enyedi bor mészkőillatú, de mégis nemes borok. Ami a Hollóshegyen terem, a többinél nemesebbnek tűnik, ha egy évnél tovább lehetne tartani”
L. Benkő József
-Nagyenyed szőlőművelése mindig számottevő volt. Szőlőinek területe 1870-ben
220 k. hold, az ültetvények főleg polgárok tulajdonában voltak.
A szüret hagyományosan Gál napja (október 16.) után kezdődött és a feljegyzések
szerint 1866-ban sok száraz és töppedt aszúból készítettek bort.
-1881-ben létesült a Nagyenyedi Vincellérképezde, mely a szőlészet és borászat
korszerűsítésében és a filoxéravész utáni újratelepítés irányításában nagy szerepet
játszott. Szőlőtelepe az Őrhegy lábánál terült el, melyen szerpentinutak és vízvezető
árkok, illetve keresztbarázdák gátolták meg a talaj lemosását.
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-A Bethlen Kollégium főleg Miriszlón rendelkezett nagykiterjedésű szőlő
teleppel, melyen a 19. század derekán Fosztó Ferenc jószágigazgató értékes
fajtagyűjteményt létesített.
1902-ben jött létre az Ambrosi-Fischer telep, mely gyümölcsfa- és szőlő
oltványokat készített.
- Itt van a híres Bethlen Gábor Kollégium/Miriszlón van nagy kiterjedésű
szőlőtelepe,szervezője Fosztó Ferenc-értékes fagyűjteménnyel- az 1869-es boroszlói
borkiállításon a Kollégium két finom borral vesz részt-Félaszú muskát borral és
Furminttal. .Hires szőlő dűlők:Gálprigy, Gereben,Grintyen,Herlos, Herzsa,
Békamál,Farkaspatak,Batizné vápája, Sompatak. Nagyenyed szőlőművelése mindig
számottevő volt. Szőlőinek
területe
1870-ben 220 k.hold. Mind polgári
tulajdonban.1885-ben következő szőlőfajtákat említik:Rizling,Som,Oportó,Kadarka és
Bakator.1866-ban irják,hogy sok száraz töppedt aszú volt.
-

- ”...Nagyenyed mindmáig híres szőlőgazdaságának a megalapítói azok a Rajna
menti szászok voltak, akik a XIII. század közepén telepedtek meg itt.... a szőlőtermelés
szempontjából minden más szőlőterülettel vetélkedő Őrhegy és mellékrészeinek
nevei.....kétségtelenül magyar eredetűek, Minden arra mutat,hogy a szőlőtermelés már
késő középkorban, és azon túl még inkább a szászság,de szinte azzal egyenlő
mértékben magyar kézben volt.”/Szabó T.Attila/
L. Csávossy
„Fosztó Ferencznek – ki 1848-49-ben F.-Fehérvár megye országgyűlési
képviselője volt – a nevelésügy terén még nagyobb, országosan ható érdemei is
vannak, mert ő forradalom után a feldúlt, kifosztott nagy enyedi ref. collegium
jószágainak kezelését vette át; s azt a jelenre meglehet megszorítással, de a jövő
emelkedésre való tekintettel erélyesen és szakavatottan kezelte és rendezte be,
nemcsak, hanem a megvolthoz még egyannyit szerzett, mennyit Bethlen Gábor ezen
főiskolának adományozott volt, e mellett ezen jószágok gazdászatát czélszerű
befektetésekkel emelte, a miriszlói híres szőlőt ültette; szóval a jószágok jövedelmének
fokozatos emelésével a nevelésügy emelkedését és kifejlődhetését biztos alapokra
fektette; miért üdvös fáradalmai bizonnyal elismerést érdemelnek.„
L .Orbán Balázs A székely
-A l s ó f e h é r megyében a' nemesebb gyümölcstermesztésnek közép pontja N.
E n y e d városa. Dr. Váradi és Milotai urak a' legritkább 's nemesebb gyümölcsfajokat
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nagy mennyiségbe termesztik — jeles oltoványiskolát bírnak, 's az úgy nevezett
veresszálán kezdve minden gyümölcs fajnak tudják nemesített példányait mutatni.
L.Nagy
- VI-ik kerület. Méhészeti vándortanitó előadásai :
Abend András. Állandó székhelye: N.-Enyed (Erdély).
Működik: Április hó 9. Felenyed (áll. kölcs.), 10. Felvincz 11 . Szászváros, 12.
Algyógy (földm. isk.), 14. Déva (áll. t.képezde),16. Roskányon (m. évben mellőzött áll.
kölcsön.), 18. Petrosény, 20. Hátszeg, 21 . Russ, 22. Hosdát. Május hó 15. Gerend
(állami kölcsönös másodszor), 16. Báld, 17. Puszta-Kamarás, 19. Bethlen,2 1 . Deés,
23. Szamosujvár (áll. kölcsönös és tanitókép.), 26. K.-Monostor (gazd. tanint.), 27.
Törda (hol a gazd. egyleti méhtelep van készülőben). Június hó 9. Balázsfalva (t
képezde), 10. N.-Szeben (t képezdék és földm,-iskola), 12. Nagy-Csür, 13 . Medgyes
(földm.-iskola), 16. Nagy-Galambfalva (másodízben áll. kölcs.), 18. Derzs (először áll.
kölcsönös), 19. Földvár (földm.-iskola). Július hó 10.Maros-Ludas (áll. kölcs.), 11 .
Kerelő-Szt:-Pál (áll. kölcs.), 12. MarosVásárhely (állami kölcs.), 14. Szász-Régen, 15.
Görgény-Szt.-Imre, 1 7. Vajda-Szt.-Iván, 19. Nyárád-Szereda. Augusztus hó 7. Bilak,
8—9. Besztercze (földm.-iskola), 11 . Zsolna, 12. Ragián, 13. RománBudak, 14. SajóSolymos, 15. Nagy-Sajó, 16. Teke, 18. Szt.-András. Szeptember 10. Déva (tanitókép.),
12. Álgyógy (földmives-iskola),
L.Méhészeti Közlöny 1894 április 1
-Nem csekély vala meglepetésünk, midőn a Johannisbergi 1862-iki rizlinget,
melyből egy félkupás, vagy itczés üveg bor 10 frtba jött, a n.-enyedi tanoda 1866-beli
rizling bora minden tekintetben megverte .
L.Borászati 1870 február
-Szeptember 24-én Nagy-Egyeden voltam. N.- Egyednek van 221 hold és 1894
előadást. Rigolirozva, uj szőlőket ültettek Vajna Antal, Gazda József, Kasza Dániel és
Jancsó József tanárok, továbbá Vajna István, Medgyes Bálint, Sebesi Adám, Tódor
Miklós, Kaul Mátyás, Kovács Károly, Gyarmati Sámuel, Vajna Ádám, Gréf János,
Varró Gergely és Mártonffy János urak. Az ujitók nagyobbára rieslinget ültettek,
továbbá muskotályt különböző fajokkal. T. Jancsó József és Sebesi Ádám urak bakatort
is szaporitnak. Mivelési rendszer a karikás, de mint jó mivelést csak a t. Gazda József
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és a Vajna István urakét lehet kiemelve megemlíteni, és a régi szőlők közül a Bartha
Pál urét.
Fekete Pál szőlészeti vándortanár jelentése szeptember hóról.
L.Borászati 1872 november
- A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve: Szász József, Nagy-Enyed, jeles 1882-iki fehér asztali boráért.
L.Borászati 1885 október
- A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve:. Török Bertalan, NagyEnyed, kitünő 1878-iki fehér boráért
L.Borászati 1885 október
Nagy-Enyedről írják: Már máj. 6-án hajnalban észlelték a Maros terén, hogy a
növényzetet dér csipte meg. Pénteken reggel aztán a szőlőkben, a kerti veteményeken s
kukoriczán is mutatkoztak a fagyperzselés szomorú nyomai. Némely kertben a jóltakart
növények is megfagytak. Vannak szőlőtők, melyeken egyetlen ép hajtás vagy levél
nem maradt, mások látszólag kevesebbet szenvedtek. Hogy a gyümölcsben esett-e kár,
jelenleg még el nem határozható, hanem szőlőben, kukoriczában s kényesebb kerti
veteményekben a károsodás igen érzékeny.—
L.Borászati 1886 június
Nagy-Enyed, 1887. évi október hó 1-én. Szeptember 25-től október l-ig hűvös,
borús és esős idők jártak, napi átlag hőmérséklet 9,9 °C. volt. Ezen idő következtében a
szőlő érése fejlődésében túl gátolva lett annyira, hogy silányabb fekvésű szőlők érése
mit sem haladt elő, kilátásunk tehát jeles borra alig lehet.
Most végzik vidékünkön a gyümölcs-szedést, főleg almafajok: pónyik-, batul- és
tányér-alma; úgyszintén piros- és csíkos gyógyi, nagy termést hoztak ; körte oly kevés
termett, hogy számításba sem jöhet; szilva termésünk jó közép, helyenként bő termést
hozott .
A hullott almáknak litervékája 15—20 krajczárral értékesíttetik, mig az állani
valót még nem engedték forgalomba Borüzlet lanyha, a legjobb riesling
hektoliterenként 45 — 50 forint, jó pecsenyebor 35- 40 forint, finom asztali 24—26
forint, közönséges asztali 14—15 forint, korcsmai bor 10 - 11 forint.
L.Borászati 1887 szeptember
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Az ezredévi kiállításon elismerő oklevelet kapott Ábend András kiépitett
mézharangjáért.
L.Köztelek 1896 december 5
- XIX. század első felében faiskola működött Nagyenyeden.
-

- A XIX. század végén azonban nagy szőlőszaporító telepek is létesültek az
országban, nagyobb városok környékén :,……. Nagyenyed,…., de az ilyen telepeken
gyümölcsfaoltványokat, sőt díszfákat is termeltek (JESZENSZKY, 1995).
L.Budapesti Corvinus
- A Hangya, a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete
(1898) megalakulása után 8 év múlva kezdte meg működését (1906) a nagyenyedi
vidéki kirendeltség.
L.Balázsi
- 1905 őszén 2000 K összegben vásároltak gépeket a gazdakörök részére
használatra való kiadás céljából.
L. Balatoni Petra
- Vajna Károly árvaszéki ülnök kapcsolata Berecki Mátéval:
- Enyedi kormos pepin alma.
Származása. E becses, kisded, rendkivűl finomizű almafajról Vájna Károly,
árvaszéki ülnök küldött hozzám Enyedröl 1885. őszén leírásra is alkalmas
gyümölcspéldányokat mutatóul és meghatározás végett. Minthogy a nálam levő,
számos gyümölcsészeti munkában ismertetett almafajok közt hozzá mindenben
hasonlót s vele azonosnak vehetöt, egyet sem találtam; hajlandó vagyok hinni, hogy ez
is egyike lesz azon becses gyümölcsöknek, melyekkel Pomona Erdélyt áldotta meg.
Vájna Károly öcsém szívességéből a fa növényzetére vonatkozó minden adatnak
birtokába jutván, ………….
Stock renetje alma
Ojtóvesszejét 1886. Tavaszán kaptam Vajna Károly, árvaszéki ülnök, derék
öcsémtől, Nagy-Enyedről. Minthogy Vajna öcsém leírásra alkalmas gyümölcsöket is
küldött e fajról és ípja, Stock Adolf úr velem a növényzetre vonatkozó minden adatot
közölni szíveskedett; már is bemutathatom e jeles fajt ……………
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Érésideje. Nálam valószínűleg nov. dec.; Erdélyben tavaszig is eltart
L.Bereczki Máté IV
A reformáció magyarországi sikere nyomán protestáns lelkészek vállalták fel a
gyümölcsészeti ismeretek terjesztését, korszerű fajták termesztésbe vonását.
Jelentősége meghatározó volt az alulról építkező egyházszerkezet alapját képező,
öneltartó gyülekezet szempontjából. Másrészt fontos védelmet jelentett a reformáció
magyarországi kibontakozásától (XVI. század) tapasztalható, olyan állami
adminisztratív intézkedések ellen, amelyek a protestáns felekezetek és tagjaik
gazdasági ellehetetlenítésére irányultak. Ennek jellegzetes képviselője volt…….. a
nagyenyedi Bethlen Református Kollégium csombordi gazdaképzője.
L.Szanyi Zsolt
- 1840 körül Nagyenyeden papirgyár működött .
L.Nagy
- Az alsófehérvármegyei gazdasági egyesület Nagy-Enyeden, május hó 4-én
díjazással egybekötött tenyészállatkiállitást rendez. Dijazva lesznek, magyar, erdélyi,
havasi és pinzgauí fajta szarvasmarhák, továbbá bivalyok, sertések és juhok; pénzbeli
dijakra csakis a kisbirtokosok állatjai tarthatnak igényt. Kitűzve van 35 különböző díj
800 korona értékben.
L.Köztelek 1899 április 22
- 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 Nagyenyeden.
L.Köztelek 1899 március 29
- 1913-banitt működött az Erdélyben legrégebb- 1881-ben- alapított nagyenyedi
állami vincellériskola és szőlészeti –borászati felügyelőség.
L .Csoma Zsigmond
-1928 szeptemberében a nagyenyedi Ambrosi, Fischer és Társai faiskola,az
Erdélyi Gazdasági Egylet kolozsvári mezőgazdasági kiállításán vesz részt ,s itt kapott
I. osztályú aranyérmet.
L.Györfí Dénes
123

-A Maros megyei Földmüves Szövetség tagjai 1937 szeptemberében
meglátogatták a nagyenyedi szövetség által rendezett mezőgazdasági ,ipari és háziipari
kiállítást.
-Lemond dr. Szász Pál a nagyenyedi gazdakör elnöki tisztségéből és helyette
Császár Gyulát választották meg.
L.Erdélyi Gazda 1937 október 1
-Antal Dániel 1939-ben előadóként dolgozott egy nagyenyedi négyhetes EGE
tanfolyamon.
L .Farkas Zoltán
-A 19. század utolsó évtizedei óta a csemetekertészkedés lendülete folyamatos
volt mind a jelen időkig. Ennek keretében bontakozott ki mind a nemesítés, mind pedig
a fajtagyarapítás és a tájak, illetőleg ökológiai feltételek szerinti fajtaváltás. Ezt
tanúsítja a két világháborti között a Nagyenyed melletti sikeresen gazdálkodó
csemetekerti magánvállalkozóis. A kertészet 1938-1939. évi katalógusa 13 nyári, 19
őszi és 96 téli almafajtát, valamint 16 nyári, 13 őszi és l6 téli körtefajtát ajánlott
megvételre; egyéb gyümölcs (szilva, barack, cseresznye, meggy) és dísznövénycsemete mellett (Ambrosi Fischer1939)
L.Nagy-Tóth Ferenc II.
Nagyenyedi borvidék.
Évszázados hagyományú a szőlőművelés és annak a karikás művelési módja.
Helységei:Erdélyi hegyalja néven a krakkói,magyarigeni és a sárdi szőlők .Ide
tartoznak még Vadverem, Asszonynépe,Marosszentkirály, Tompaháza,szőlői.
Nagyernyedi kastély.
L.Csávossy
- „….amerikai szőlőtelep kezdi el működését:Nagyenyeden 1892-ben…..
L.Csávossy Gy
Vita Zsigmond :A népi szőlőművelés hagyományai Nagyenyed vidékén
„Az EMGE háziipari szakosztálya május hó 26-iki kezdettel háziipari és
szövőtanfolyamát Nagyenyeden rendezte,ahol Major Zsuzsánna oktatta elméletben és
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gyakorlatban a beiratkozott hallgatókat és Bogyó Jánosné zabolai születésű
szövőasszony tanította szövésbeli jártasságra a résztvevőket.
A tanfolyam lelkes vezetője dr. Müller Jenőné volt.”
L. EMGE
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,
háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Császár Gyulát.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1

L.Erdélyi gazda 1940

március 1

NagyLupsa
-(Tordamegye.) híres júhvására van maj. 5-ik 's következő napjain. Ritka helyen
lehet az országba szebb, épebb, 's testesebb juhokat találni, mint Lupsán ezen vásár
alkalmával.
L.Nagy
Nagymedvés
-A szőlők a templom felett vannak,karós támaszon,karikás műveléssel kb 5 ha.
Leginkább termesztett fajták:Olasz rizling, Fehér leányka, Ottonel muskotály és
szürkebarát.
L. Csávossy
-Asszonynépén, Medvésen s az ózdi dombok alatt elterülő u. n. malozsa
völgyében már a fejedelmi korban nevezetes bort termeltek.
- “…….ha nyugat felől villámlik; ha (Medvésről nézve) a harii hegy füstöl…;
ha reggel a nap vizet húz magának (felhőben áll): mindebből esőt jövendőlnek.
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-ha Medvésre az ózdi harang (északi), vagy ha a, gőzös zaja Akna felől (nyugat)
hallatszik: hideg időjárást várhatni.
L.Lázár István
Obrázsa

Wesselényi Kastély

-Erdélyben először Esterházy János tartott merinó juhokat Obrázsán, 1825és
1840 között.
L .Wikipedia
Oláhcsesztve
- A 18. század második felében az Esterházyaknak volt benne kúriájuk.
L.Wikipedia
Ompolygyepű-Preszáka
- E kitűnő zamatos bort az úgynevezett erdélyi fehér muskotály adjap.
o.Preszákán, …… hol nagyobb mennyiségben szaporították.
Az erdélyi gazdák Dic s ő-S ze n t-M ártonban tartott vándor gyűlése alkalmával
előadta szőlészeti vándortanár Fekete Pál .
L.Borászati 1872 november
Ompolykisfalud
-1299-ben ………… két kanonok élvezte a falu malmának jövedelmét.
-1498-ban egy oklevél szerint Borbánd és Kysfalwd határán, az Ompoly folyó
mellett 300 holdnyi szántóföldkáptalani birtok volt.
- Tanárky Sándor (1784. – 1839) királyi őrnagy, hadtörténész az 1800-as évek
elején így írt a településen szerzett élményeiről:
Estvére két kocsival Kisfaludra Gróf: Teleky Pálnéhoz érkezénk (...) Kisfaludon
az öreg Splényiné, s testvérje Gróf: Telekyné igen szivesen fogadtak. Amaz jó, derék
aszszon, ez lelkes, s valódi nagyvilági dáma. (...) Holdvilágon megjártuk a grofné szép
kis angol kertjét, mellynek kiességét a szép tájék, s a rajta keresztül vonuló Ompoly ág
felette emelik.
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- 1600-tól görögkeletiek telepedtek meg a református magyarok között.
L.Wikipedia
Öregyháza
1274-ben Euryghaz néven említik először, mint katolikus lakossággal rendelkező
települést,………………... A település azonban korábban elnéptelenedhetett, mert több
említés nem esik katolikus lakóiról. A 15. század táján románokkal népesedik be a falu.
L.Wikipedia
Panád
-

-1290-ben leiratták határait .
L Wikipedia
- 1869-ben 36 hold szőlő
L .Csávossy
Sárd

Eszterházy kúria
- Német nyelvű telepesek alapították
- A középkorban itt volt az erdélyi püspökök téli
rezidenciája. Életében mindvégig meghatározó szerepet
játszott a szőlőművelés.
- ……..a
későbbiekben
és református magyar lakosságú volt.

román

- Itt élt 1763-tól pár évig Teleki Sámuel és itt rendezte be először könyvtárát, a
későbbi Teleki Tékát.
- 1909-ben : 144 hektár volt szőlő, 953 szántó, 712 erdő, 287 rét és 115 legelő.
L.Wikipedia
- Sárd mellett 1525-ben Bikos, Agri és Csigás nevű rétek vannak.
L.Iczkovits
-„ Igy kerülhetet sor a Szőllősi-Teleki- Bornemissza udvarházak tönkretételére.”
L.Gudor
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-„Sárd, vagy amint mostanság több ízben írják, Sáárd, a mágnások és nemesek
birtokaival telerakott mezőváros, gazdagon termő szőlőkkel büszkélkedik, valamint jó
hozamú, a régi rómaiak emlékeiről is híres földjével”
- A mezőváros falvai közül legtágasabb a Lunka Mare nevezetű helység; a
szőlőhegyek közül az Efraim nevet viselő igazán felüdíti a jobbágyokat. A birtokosok:
az erdélyi püspök, méltóságos gr. Bánffy és Teleki, tekintetes szilágysomlyói
Halmágyi úr, továbbá a nemes Harsányi, Récsei, Nagy, Sárdi stb”
L. Benkő József
-1570 február 1-a király megparancsolja az íródeákoknak”….továbbá Zekely
Máténak és a Saard-i Sebessy Menyhártnak……. ,hogy iktassák be Saard mezőváros
közösségét a Saard-i Syger nevű-Sebessy Gáspár(e) és Szaz Anrdás (pr) továbbá a
Tarlószer elnevezésű_Zekely Antal (pr )és Warga Antal (pr) szőlői—a Kystarlószer
nevű-Nyirő Mihály szőlője-illetve a Kyskertzeolew elnevezésű szőlőhegyeken IgenyMáté(pr) és Takacz Gáspár (pr) szőlői szomszédságában-lévő négy darab
szőlőbe,valamint Igen(Magyarigen)(in cottu Albensi )mezőváros Alsoszer nevű
szőlőhegyén az ugyanazon településen lakó Zewcz János (pr) és Folnagi Vid (pr)
szőlői szomszédságában fekvő egy darab művelt szőlő birtokába”
1570 március 4-én az íródeák jelenti,hogy a parancsot teljesítette.
L .Erdélyi történeti adatok
- Legsikerültebb azonban a sárdi gazdaság vízvezetéke, mely egy teljes száraz
völgy fenekén azon a priori feltevésből kiindulva létesíttetett, hogy a körülfekvő
hegyoldalak elegendő vízgyűjtőterülettel birnak arra, hogy a gazdaság ujabban épült
külső tanyáját vizzel ellása. A viz 2 1/2—3 méter mélységben tényleg mégis találtatott
és néhány száz méternyi csővezetéken át egy 20.000 liter tartalmú földalatti tölgyfa
medenczébe vezettetett be; perczenkint 5 liternyi vizet ad és gyakran vétetik igénybe a
régi gazdasági udvar által is, hol szárazság idején a kutak kiapadnak. Az előállítási
költség 500 frtba került.Mindez a gróf Teleky Arvéd birtokán.
-Sárd a via magna mentén fekvő bortermő helyek közül Gyulafehérvárhoz a
legközelebb eső. Magyarigen szomszédságában egy majdnem 500 m magas, délnek
lejtő domb tövében épült ki. Ősrégi település, az okiratok már a 13. században
megemlítik. A szőlőterület a Borászati Füzetek szerint 1870-ben 134,5 kh hold. Teleki
Sámuel gróf 42 kh hold szőlőt birtokol, melyből 5 hold Tramini és 2 hold Cabernet
franc, a hagyományos fajták pedig ugyanazok, mint Celnán.
L.Csávossy
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-A járdoványnak hatalmas nagy, zöld, karélyos levele és vastag fája van,
bőventermő nagy gerezdjei 3 — 4 fontra is kinőnek …..nagyabb mennyiségben
található Sárdon .
L.Borászati 1872 november
- Sárd (Erdély hegyalja), 1887. évi január hó 28-án. A beállott tél folytán a
borkereskedelem teljesen szünetel s igy erről említésre méltót nem közölhetek.
A szőlők állása ;.z eddigi időjárás folytán kielégítő s ha csak rendkívüli
időváltozások nem következnek be, kilátásunk van, hogy szőlőink ba j nélkül fognak
áttelelni. A természet téli nyugalma lévén a legalkalmasabb időszak a pinczegazdászat
terén gyűjtendő tapasztalatokra, ellátogattam gróf Teleky Samunak itteni
pinczészetébe, hol a borlefejtési munkálatok javában folytak s hol Kozma Gyula
uradalmi gazdatiszt — ki nemcsak jeles gazda, de kitünő borász is — társaságában már
több érdeklődö szőlőbirtokost és borászt egybegyűlve találtam.
A teljes rendben levő és a mindenféle eszközökkel felszerelt pinczében 1.200
hektoliter bor van elhelyezve s majdnem felerésze kitűnő faj borokból áll, mely
utóbbiak képezték azután a beható tanulmányozás tárgyát. Van itt sauvignon és
semilion bor a legutóbbi 3 évből, tisztán kezelt furmint-bor (itt a somszőlő elnevezés
alatt ismeretes), fehér burgundi, tramini bor és a muscat-lunel nagy mennyiségben,
melyek mindannyian a termelő és borkezelő dicséretes buzgalmáról, fényes tanúságot
tesznek és azt bizonyitják, hogy a szőlők szakszerű' mivelése és a borok okszerű
kezelése a gazdaságnak egy jövedelmező ágát képezi. Vizsgálódásunk befejezése után
egy szükebbkörü társaság felvetette azon kérdést, hogy ezentúl mily szőlőfajokat
termeljünk és mily irányt kövessünk?
Hosszas megbeszélés után azon elhatározásra jutottunk, hogy csemege boroknak
legczélszerübb lesz a sauvignon és semilion fajt egyenlő minőségben külön táblákba
ültetni, de mustját összeszűrni. Középminőségű borok előállításához az olasz riesling,
egy harmadrész szilvánival — szintén külön táblákba ültetve, de mustja összeszűrve —
találtatott legalkalmasabbnak.
Az erdélyi jó asztali bor nyeréséhez, melynek termelése egész Erdélyre kiterjedhet
s mely mindeddig az erdélyi borok jellegét szépen megőrizte és a külkereskedelemre is
határozottan alkalmas, a következő szőlőfajoknak a következő arányodban leendő
termelése és összeállitása mutatkozik legajánlatosabbnak, úgymint:
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a) Az ültetvény fele részben legyen tiszta járdovány ; másik fele legyen az erdélyi
kövér szőlő, lámpor vagy király-szőlő, mely elnevezését bizonyosan Lampriorból
vette.
b) A furmint.
c) A vékony hajú vagy boros szőlő, mely székely szőlőnek is neveztetik,
minthogy a bekecsalji Nyárád folyó mentén nagy mérvben van elterjedve. Erdély
északi részében a fehér és szürke burgundi (Pinean blanc és Pinean gris), azután a
szilváni lennének szaporitandók. Ezen megállapodásunk után megköszönve a
házigazdánk előzékeny és szives fogadtatását, azon megnyugvással oszlottunk szét,
hogy szőlőinknek a fentebb vázolt módon leendő művelése után sikerülni fog
fáradságunk gyümölcsét is élvezni, mint megtestesülve magunk előtt látni volt
alkalmunk s mely uton haladva másoknak is utánzásra méltó példát adhatunk.
Fekete Pál, borászati szaktanúr
L.Borászati 1887 február
Szancsal
- Szancsal (Böszörmény-, Magyar-, Borsjakabháza) Árpád-kori település.
Nevét1252-ben említette először oklevél Zonchel néven.
-Szancsal eredetileg a két Küküllő összefolyásánál levő nagyobb földterület neve
volt, melynek azt a részét, ahol a mai Szancsal fekszik böszörmény lakóiról
Böszörményszancsalnak nevezték.
L.Wikipedia

Szászcsanád

Három Teleki-udvarház.

-Itt született 1870-ben Tuzson János botanikus.
-Itt született Csanádi Balázs erdélyi püspök (1424–1427).
-Itt halt meg 1685-ben Bornemisza Kata, I. Apafi Mihály sógornője.
-Itt született 1903-ban Dobolyi Tibor vízépítő mérnök.
-1705-ben, Bánffy György udvarháza elpusztul.
- 1731-ben összeírták benne Bánffy Dénes udvarházát.
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- Később a Telekiek birtokolták.
L.Wikipedia
Szászcsór
- 1816-ban a környékbeli parasztok lerombolták Bethlen Zsuzsanna udvarházát.
L.Wikipedia
Szásznagyvesszős
-1869-iki tárczám jegyzeteiből Szászvesszős. Gróf Degenfeld örökösök birtoka
ez, mely Bedőházy János ur igazgatása alatt áll. Sehol sem láttunk még Erdélyben
akkora szőlőtermést, — sehol a karikás mivelés rendszeresebben alkalmazott módját,
mely a tőke erejét igazán megkíméli, és ép azért annak termékenységét hosszú időre
biztosítja, mint azon 13 holdnyi szőlőben, mely Szászvesszősön Bedőházy János ur
által miveltetik. U g y látszik, mintha mindaz, mire ezen értelmes gazdatiszt befoly, a
tartósság biztositékával volna megáldva. — Megismerkedtünk a vesszősi hegyben egy
még igen jól conservált öreg vinczellér emberrel, ki uraságát már 57 év óta hiven és jól
szolgálja. A tisztes aggastyán nemzetiségére román, neve Rusz Mihály, ki jelenleg 75
éves. Midőn Bedőházy ur őtnem sokkal ezelőtt pensioval megkínálta, nemes haragra
lobbant a derék öreg, kiemelvén, hogy ő sem vak, sem béna nem lévén, alamizsnára
még nem szorult, s megteszi még mai nap is dolgát oly becsületesen, mint megtette
1812 ben félszázaddal ezelőtt több mint a Kreml hires felégetése korában.
Körültekintvén a szomszédos szászvesszősi szőlőkben is, feltűnően azt vettük észre,
hogy azok általános állapota és főkép termékenysége a Bedőházy alattiaktól messze
eláll, s a figyelmes utánvizsgálat csakhamar kimutatta, hogy ennek oka a szorgalmasan
véghez vitt válogatásban és szabályos metszésben keresendő. Bedőházy tőkéin sehol
sem látni többet, mint 2 — 3 magfát és 1 karikát. E rendszeres mivelés alatt láttunk
nevezetesen som-, bakator- és leányka-szőlő- tőket, melyeken 25 — 30 jól kifejlett fürt
díszelgett. — Igy kényszerül az okszerűség keze alatt még a makacs bakator tőke is
nevezetes termékenységet kifejteni! — A fajok, melyek a szászvesszősi gyönyörűen
kezelt szőlőben elkülönítve nagyban miveltetnek, a következők: rizling, tramini,
somszőlő, bakator, leányka, alexandriai, — croquant és lunel muskatály stb.;
gyüjteménykép pedig egyes sorokban találni még számos asztali s más egyéb kísérleti
fajokat. A leánykaszőlő mustja mutatott 26 czukorszázalékot, a vegyes must 20-at;
némely faj borok feltűnő tüzessége, köztük a jó szomorodni-féle somszőlő boré már
arra mutatott, hogy a szászvesszősi talaj a mészben sem szenvedhet hiányt. A mód,
melylyel Bedőházy János ur magának ügyes és szorgalmas szőlőmunkásokat nevel,
megérdemli már eredetiségénél és példásságánál fogva is a felemlitést: telepitett t. i.
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már le 27 czigány-családot, köztük 3 oláh, azaz vándorczigány családot is, s oktatja
őket már 4 télen át az okszerű gazdászatra vonatkozó gyakorlati tudományok
elemeiben a legjobb sikerrel. Ezek közül válnak azon ügyes és tanulékony
szőlőmivesek, kiknek segítségével aztán szőleit oly feltűnő szép karban fentartani birja.
Az ültetvények legnagyobb része fiatal, 4 — 5 éves.
L.Borászati 1872 május
-E kitűnő zamatos bort az úgynevezett erdélyi fehér muskotály adjap. o.Vesszősőn
, …… hol nagyobb mennyiségben szaporították.
Az erdélyi gazdák Dic s ő-S ze n t-M ártonban tartott vándor gyűlése alkalmával
előadta szőlészeti vándortanár Fekete Pál .
- Fekete Pál szőlészeti vándortanár jelentése szeptember hóról. Szeptember 15-én
Sz.-Vesszősön jártam, hol szép számú közönség előtt tartottam meg az előadást. Van
131 hold területű szőlője, melyben — minta-szőlő — említést érdemel a gr. Degenfeld
Lajos uré 13 holdon,szép és jó karikás mivelés mellett: Muscat Lunel 1 holdon a többi
som, tramini, bakator, kevés vegyes honi-faj és különböző muskotályok.
L.Borászati 1872 november
Szászorbó
A 12.
században székelyek lakták,
akik
ésbenépesítették a mai Orbaiszéket, amely a
Helyükre szászokat telepítettek be.
-

a tatárjárás előtt
elköltöztek
településről kapta a nevét.
L.Wikipedia

Szászsebes

Zápolya ház
-Itt hunyt el 1540. július 17-én vagy 21én Szapolyai János magyar király.
-Itt született 1894. november 24-én Zalotay
Elemér régész.
-1150-ben Sebes székely kerületet
említették (terra Siculorum terrae Sebus) Utána
szász település

A 12. század első felében környékét székelyek lakták, akikre főutcájának a
modern korig használt német Siculorumgasse elnevezése emlékeztet. A század közepe
-
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táján innen a mai Sepsiszék területére költöztek, amelynek neve a városra utal.
A szászok 1158 és 1200 között települtek meg helyén.
L.Wikipedia
-Báthory Gábor erdélyi fejedelem 1609. nov. 9-én Gyulafehérváron kelt magyar
nyelvű levele Szászsebes városához.
Báthory Gábor megparancsolja Szászsebes város lakosságának, hogy 6000 fő
káposztát szedjenek össze és küldjenek el Gyulafehérvárra, amelyeknek árát az
adójukból el fogja engedni .
Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek: Vankerek, Fejervar. 2 lapos papír,
Báthory Gábor aláírásával, hátoldalán vörös pecsét nyomaival és címL.Oklevelek,céhiratok a Dérí muzeum gyüjteményeiben.

A szászssebesi r. katolikus iskola udvarán díszfákat ás cserjéket, a plébánia
kertjébe pedig nemes gyümölcsfákat ültettek.
L. EMKE beveztés
-Báthory Kristóferdélyi vajda 1580. augusztus 27-én Gyulafehérváron kelt latin
nyelvű oklevele Szászsebes városa számára . Báthory Kristóf megparancsolja
mindenkinek, akit Szászsebes városa e levél felmuta- 209tósával felszólít, hogy 16
márka büntetés alatt jelenjék meg a bíróság előtt és a város peres ügyében vallja az
igazságot. Az oklevélben előforduló személynevek : Emericus Enyedi, Daniel Vaday,
Daniel Papay, Martinus Adamossy, Stephanus Zatmar Nemethy, Joannis Ambrosy,
Gaspar Baltasary, Baltasar Simighy, Joannes Koeszegy, Andreas Samsondi, Joannes
Megiery, Stephanus Va sarhely, Franciscus Demay, Gregorius Colosvary, Martinus
Thury, Andreas Zippky, Gaspar Thorday, Martinus és Blasius Galgeny Pokafalva-ról,
Franciscus és Gregorius Galgeny, Michael Horvath, Joannis Farkas Farnas-ról,
Nicolaus Thomori Fenesd-ről, Joannis Forro, Joannis Thoronk Nagylak-ról, Marcus
Isak Varasyn-ról, Gaspar Desfalvay, Franciscus Zaz Citin-ról. Az oklevélben szereplő
földrajzi nevek: Zazsebes, Pokafalva, Farkas, Fenesd, Fehér megye, Nagylak, Varasyn,
Citin .
L.Mody
Székelyföldvár

Zichy –udvarház-

Szabó Sámuel ( más néven F. Szabó Sámuel)1829. május 16-án született
Székelyföldváron, hol apja gazdatiszt volt,elhunyt Kolozsvárt 1905 január 1-én.Tanár,
-
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folklór- és néprajzi gyűjtő, gyűjtésszervező, kiállítás-rendező. A népköltészet
gyűjtésének korai időszakában indított mozgalmat az erdélyi folklórhagyományok
felkutatására, a magyar néprajzi kutatások úttörő előfutára.
L.Transindex-Olosz Katalin.
- Nevét feltehetően egy Árpád-kori földvárról kapta, amelyet székelyek védtek,
ennek azonban nyoma sem marad.
L.Wikipedia
-Legbüszkébbek szántóföldjeikre a székelyföldváriak voltak. Határuk
háromötödét a legjobb minőségűnek vélelmezték,amelyik mind az őszi, mind a tavaszi
gabonát „gazdagon termi", s az az egyötöd rész is, amit gyengébbnek vallottak,
szerintük „jó míveléssel mindenféle gabonátmegterem".
-Néhány lovat,kevés juhot,sok sertést és szarvasmarhát tartottak Székelyföldvár
lakói.
-Kevesebb legelőjük, több rétjük volt ehhez. Ahogyan vallották: „Legelőhelyünk
tavasszal és nyárban szűköcske, mindazonáltal marháinkat jó móddal legeltetve, más
legelőhelyekre nem hajtjuk, annyival is inkább, hogy a fűnek egészséges volta
marháinkat szembetűnöleg hizlalja". Réti szénájuk sem volt lebecsülendő. A lakosok
dicsérték rétjeikfekvését, s azt állították, hogy „marhatartásra a legjobb szénát termik".
A rét felétkétszer kaszálhatták, a másik felét éveként csak egyszer. Itatóhelyeik bőven
voltak. Jószágaikata határuk mellett elfolyó Maros, a határukat átszelő Szako és
Szabéj/M patakokvizéből, valamint a falu végén lévő, a vízimalmot hajtó
patakocskából itatták. Nagy bánatukraszolgált azonban, hogy rétjük „ igen termékeny
részét" egy idő óta a Mikes grófok által a Marosra épített malom gátján átszökő víz
időről időre elárasztotta, eliszapolta. Székelyföldvár földesurai és maga a község
perelték is emiatt a grófot..-1820- Conscriptio Czirakyana vallomásL.Takács Péter
- Szept. 26-án Földvárt jártam. Itt az előadást meglehetős számú közönség
hallgatta végig s igyekezett felfogni annak hasznos voltát. Szőlőállománya 28 hold,
közötte Mara Károly urnák 22 /4 hold rigolirozva beállitott uj szőlője, nagyobb része
riesling és muskotály karikás mivelés mellett. B Löwenthalnénak 1 hold traminije, 1
hold furmintja, 1 hold oportója, 1 hold wálsch-rieslingje van. A régi szőlőben uralgó
szőlőfaj a hóviz, vékonyhéjju, király vagy lámpor, kevés kadárka, a járdovány és a
som. Ezeknek borát 2 forintért szokták vinni Beszterczére mindenkor. Mara ur most
elalkudta riesling terményét vedrenkint3 frtért. Kerül egy hold mivelése 100 frtba és
terem 200 veder bort.
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Fekete Pál szőlészeti vándortanár jelentése szeptember hóról.
L.Borászati 1872 november
Székelykocsárd - Szilágyi kastély
- A szántóföldek két fordulóra osztásáról, a külön kiszakított, minden évben vetett
kukorica földek rendszeréről Székelykocsárd,…….. lakói vallottak.
Székelykocsárd földjeinek kétharmada jó, egyharmada középszerű volt. Voltak
„minden évben használható törkbúzaföldjei" is a falunak, amelyek évről évre „bőséggel
termettek"
-Nagy határú település volt Székelykocsárd, és több csordája is volt a falunak.
Ahogyan a lakosok vallották, mindennemű - heverő, növendék, meddő, fejős és igás –
állataiknak „külön-külön csordája" volt. A legelőjük bőségére jellemző, hogy
„mindenikcsorda megelégedett" a határon, mert kaszálás előtt is elégséges páscumukon
„mindenfelehasznos és bő fű teremvén", sem idegen határra nem kellett elszerződtetni
csordáikat, sem takarás után a rétre nem kellett ráhajtani. Itató vizük is volt mindenfelé
bőven.
Rétjeikre sem panaszkodhattak. Minden részében minden évben sarjút
kaszálhattak,de amíg kétharmadában „a marhák használására jó szénát teremnek",
egyharmadán„olyatén füvet terem, melyet a marha meg nem ehetik". Ez utóbbi gazt
„csak épületeink fedelére, s efféle szükségekre használhatjuk" - panaszolták,
hozzátévén azt is,hogy a Maros vize olykor-olykor Vajdaszegnél „megütközik", kicsap
a medréből, s a rétjeikre zúdul. Ennek az előidézője a már Székelyföldvár által is perelt
gróf Mikes Zsigmond malma. Ezért Székelykocsárd is perelte a grófot, s bíztak benne,
hogy a Guberniumnekik ad majd igazat.- 1820- Conscriptio Czirakyana vallomás.
L.Takács Péter
-„……s igen szerencsésen foglalkoznak a földműveléssel.”
L .Benkő József
„... gyönyörű berkek és szőlőültetvények …...”. Kocsárdon, ….....Gálfi János,
írja a 16.században: „Az Úristen megékesíté e helyet szép folyóvizekkel és drága szép
mezőkkel, kit különb különbféle szép vadak és madarak laknak. Ennek felette penig
kedves búzatermő földje úgyannyira, hogy kedves és gyönyörűséges hely”
L .Orbán Balázs A székely
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Kocsárd. Erdély reformált szőlőtelepei közt nagy érdekeltséget gerjesztenek
Fosztó Ferencz ur kocsárdi ültetvényei, melyeknek példás megápolása foglalja el az
erdélyi szőlőreformatió érdemdús meginditójának jelenleg is gondját és idejét. Fosztó
Ferencz ur volt t. i. a 40-es években még jószágigazgató korában az első szőlész
Erdélyben, ki több nemes fajokat a budai szőlőiskolából kicsiben meghozatván,
azokkal az enyedi collegium miriszlói szőleiben kisérleteket tett, melyek uj hazájukban
avártnál szerencsésebb eredményeket mutattak fel; s mivel a jó siker hangosabban s
vonzóbban szokott hatni, mint bármely más módja az ajánlatnak, nem maradhatott a jó
példa eredmény nélkül. Ugyanis Fosztó Ferencz szerencsés kísérletei, melyeket részint
uj muskatal fajokkal, részint rizling, tramini s más egyéb importált uj borfajokkal a
miriszlói szőlőkben tőn, felébresztették Erdélyben a közfigyelmet azon kiváltságos,
rendkivüli s eddig nem is sejtett termőképességre, melyet Erdélyország főleg a Maros
mentében a zamatos és bouquet borok előállításában oly ritka módon kifejt. Az ösvény
ezzel ki vala tűzve Erdély szőlősgazdái előtt, az ut feltalálva, mely Erdélyben az
értelmiség előtt egy ujabb Kaliforniát megnyitott s annak követői nem maradhattak el a
példák ily vezérlete mellett: de el sem maradtak s igy vált a miriszlói hegy Erdély
szőlőreformatiojának góczczává, melyből annak sugarai az ország szőlőművelő
közönségére oly hatalmasan szétáradtak. Hatalmasan, mondók, mert hatalmasok
ragadták ezentúl kezükbea továbbtörtetés zászlaját; élükön az egész magyar
aristocratia- és az ország értelmiségének szinével. így vetheti el sokszor egyetlen egy
szerény polgár szorgalma és tevékenysége az áldás magvát, mely termékeny földbe
kerülve, képessé válik jövő nemzedékek jobblétének megadni az impulsust.
Kiindultunk Fosztó ur kiséretében pinczéjébe, mely az erdélyi szokás ellen a
borházzal együtt szőlejének alján épült, jeléül annak, hogy a vidéket jobb emberek
lakják, kik a pinczék feltörésével nem foglalkoznak. Szives házigazdánk jó fekvésű
szőleje mintegy 5—6 holdnyi, s foglalja magában a legértékesebb bouquetfajok
elkülönített ültetésü gyűjteményét. Pinczéje kicsike, tartalma alig haladja meg a 60—
80 akót, de borai fajra és minőségre olyanok, hogy a Rajnamellékén bizonyosan már
valami tekintélyesebb kapitalist képviselnének; van köztük 25 osztrák akó jeles
minőségű rizlingbor, legalább is szintannyi alexandriai és croquant muscatal bor; a
többi részint aszú, részint másnemű kitűnő minőségű fajbor, mely fájdalom, a mostani
erdélyi borkereskedési viszonyok alatt aligha sokkal többet ér, mint a mennyibe a
termesztőnek került. Legyen azért szabad ezen állításunk igazolására a következő
jövedelmezési kimutatásnak helyet engedni : Egy hold szőlő hoz Erdélyben a több felől
meggyüjtött adatok szerint 50 erdélyi veder bort, melynek átlagos ára 80 krra
becsülhető, ennélfogva egy hold bruttó jövedelme 40 frt. Ha ennek felét a munkára
számítjuk, marad 20 frt. — Annyit pedig legalább is kell a rendes nyári munkára
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számitanunk, mert hogy a nyári munka annyit felemészt, azon esetekből kitűnik,
melyekben a szőlőket feléből munkáltatják, mi Erdélyben nem ritka eset. Marad tehát a
szőlőtulajdonosnak 20 frt, de ismét csak bruttó, mert, őt illeti 1-ször a karók jó karban
tartása, mi egy holdnál 4 frt 50 krba számitható, — 2-szor az adó 1 frt 94 kr, — 3-szor
a szőlőpásztor fizetése per 80 kr és 4-szer a téli munka: döntés, trágyázás stb., mit
ismét legalább 4 frtra kell becsülnünk; marad tehát egy hold szőlő után mint tiszta
jövedelem 8 frt 76 kr., melyből szinte még legalább is felét kell leszámítanunk azon
károk kiegyenlítésére, melyek 10 évátlagban elemi csapások képében a szőlőket
rendesen érik. Kitetszik ebből, hogy a szőlőmivelés magát ki nem fizeti a terménynek
eddigi potom ára mellett, és hogy az holmi értéktelen szőlőfajok folytatott mivelésével
magát még akkor sem fizetheti ki, ha egyszer a mostani főakadályok, mint milyenek a
vámok súlyossága, — a közlekedési eszközök hiánya, — közbiztonságunk gyarlósága
stb. felülről elháritva is leendenek.
A bortermelés üdve sz. István koronájának
területén s igy Erdélyben is a termesztők részéről egyedül csak akkor alapitható meg,
ha valóságos belértékkel biró szőlőfajokat mivelni, — s ha azok levét correct
modorban kezelni is fogják; mert csak ez esetben vagyunk képesek magunknak bort
képzelni, melynek erdélyi.vedre 5—10 frton leend elárusítható; — v a g y is oly bort,
mely termesztője költségeit s ezerféle fáradozásait képes leend illően megjutalmazni, s
az ilyféle borok termesztésére Erdélyben Fosztó Ferencz az egyszerü polgár tette meg
az .első initiativát, s nemzetgazdászati szempontból kénytelenek vagyunk ezt oly
érdemnek elismerni, melyet legalább a miveltebb külföldön nemcsak közelismeréssel,
de polgári kitüntetésekkel is meg szokták jutalmazni. Chaptal érdemei adták meg az
initiativát a franczia borok mai nap közösen elismert értékének s szerencséjének, ő
mint szerény vegyész kezdte s mint Francziaország ünnepelt embere végezte pályáját.
A Babó-család Németország szőlészete s borászata mezején szerezte szép polgári
érdemei koszorúját s Németország bárósággal s egyéb kitüntetésekkel jutalmazta meg
még utódaiban is érdemeit, kik az utókorra hatnak ki áldást hozólag! stb. stb. De mi
tovább utaztunk ilynemű reflexiók kíséretében s elértünk rövid idő múlván a
székelyföldvári határban egy a vidéken szinte jó hírben álló ujabbkori rizling
ültetvénybe, mely több holdra terjed s Mara Ferencz ur tulajdona; a jó karban tartott
szőlő meglehetős termésben állott. –
L.Borászati 1872 április
-Szept. 27-én Székely-Kocsárdon voltam, hol igen szép számmal voltak a
hallgatók. Van itt 24 hold és 777 q öl szőlő. Leginkább magára vonja a figyelmet a
Felszegi Sámuel ur gyönyörűen beállított 5 hold szőlője. Két hold muskotálya, 2 hold
rieslingje, s a kadarka, tramini s zöld sylvani fajok jó karikás mivelés alatt szép
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terméssel fizetik vissza a rájok tett költséget. A falusi szőlőkben kövér, járdovány,
vékonyhéjju s hóviz az uralgó fajok
- Fekete Pál szőlészeti vándortanár jelentése szeptember hóról.
L.Borászati 1872 november
-Felszeghy Sámuelnek kitűnő székhelykocsárdi muscat borai,…..
L.Borászati 1874 agusztus
-az Aranyos-menti székelység keleti határa
-szárítás után, maggal együtt őrölt csípős paprika-kacrosok- asztalosok és fafaragókL .M-vásárhelyi Rádió 2011 április 3-án
Számunkra fontos utcanevek: Szőlők alja,Disznószer, Virág utca, Dinnyés utca,
Livágya.
-

Fél évszázados múltra tekint vissza paprika termesztése.
L.Sepsiszéki

- 1938 januárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán ezüst éremmel díjazták Bara Dezsőt és Cseh Andort.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Táté
-1503-ban egy fennmaradt oklevél szerint még magyarok lakták.
- a 17. században már románok lakják a falut.
L.Wikipedia
Tompaháza
-A 14-ik század elején szászok települtek be, akik fokozatosan elmagyarosodtak,
majd a 17-ik században román többségű lett.
L.Wikipedia
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Topánfalva
-Báthory Kristóf erdélyi vajda 1578. január 19-én Újváron kelt latin nyelvű
oklevele Somlyói Nagy Gáspár részére . Báthory Kristóf Somlyói Nagy Gáspárnak
adományozza a Fehér megyei Topánfalva és Byzere birtokok tiszttartóságát egy
malommal és erdőhasznával együtt, magva szakadása esetén testvérére, Nagy Jánosra
száll . Az oklevélben el őforduló személynevek : Gaspar Nagy Somlyoról, Joannis
Nagy, Nicolaus Bözöre. Az oklevélben Fehér megye.
L.Mody
Torockó
Jellegzetes torockói házak.
←
-1291.[Az erdélyi káptalan elöt Torozko-i Ehellews
fia: Ehelleus comesTorozko/Twrwzko-I örökjogon birtokolt
várát, tulajdonjogát fenntartva, szabad akaratából
szomszédainak, az Aranias menti Kezd-i székelyeknek engedte át, hogy addig
birtokolják,míg az Aranias folyó mellett laknak, és a tatárok vagy más ellenség
támadása elől, vagy béke idején gyermekeikkel és javaikkal oda behúzódhassanak, és
úgy tartózkodhassanak benne, mint saját tulajdonukban.
L.Bogdándi
- A XV.században oppidum,mezőváros.
L.Borossy
- 1785: szántó földeinknek harmada hegyeken fekszik, a Záporak által el
árkoltatnak és nehezen lehet trágyázni [Torockó; Thor.].
-1786: kiknek tehettségek vólt az őszszel Sertést szerezni, legeltették a' vólt
Makkon magok Hizlojakat [Torockó; TLev. 4/13. 57]
L. E.M.Sz.T
A vashámorairól igen nevezetes Torockó bányaváros Tordától két mérföldre
fekszik egy kellemes, de szűk síkságon, amelyet kőhegyek öveznek -köztük a híres
Székelykő-, a roppant tágas Torockószentgyörgy faluval és más falvakkal.
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- A torockói vasat eladás végett elszállítják Tordára, Enyedre (amely két mérföld
távolságra van) és más helységekbe, de árusítják pont Torockó bányavárosban is,
nemcsak a hetipiacon, amelyre szombatonként gyűlnek össze, hanem a vassal
kereskedést űző szekeresek mindennap idehajtanak .
L. Benkő József
-vas művesség -hímzés- bútorfestés- A faeke vas alkatrészei: az ekevas és a csoroszlya a kis hámorokban
készültek…., Erdély más részein a torockói (Torda-Aranyos m.) vassal szántottak
legszívesebben.
-Keskenytalpú kétszarvú eke, feljegyezték Torockóból (Torda-Aranyos m.)
- Torockón és Tordán viszont a csűr az istállóval részint egybeépítve, részint
egybefoglalva található .
L.Magyar Néprajz II.k.

Torockói népviselet 1959 Szabó Tamás
-Népi iparművészeti múzeuma van.
L.Wikipedia

Torockói
vizimalom
gerendáját 1723-ban készítették
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melynek

Torockószentgyörgy: Thoroczkai-Rudnyánszky kúria, térségi jelentőségű.
L. T.K.A.
- Itt született Brassai Sámuel -1800-1897-Erdély utolsó polihisztora.
-1834.április 6-án megindul szerkesztésében a Vasárnapi Újság, a lap
mutatványszáma már február 22-én kikerült a sajtó alól; e hetilap – néhány kihagyással
– 1848 november 9-ig folyamatosan megjelent „Közhasznú ismeretek terjesztésére”
alcímmel.
A mezőgazdasággal kapcsolatos írásai,tevékenysége.:
’Hogy lehet pénzt megszaporítani a földmívelés felsegéllésére ?
VasárnapiÚjság-1834-fiatalok számára botanikai előadásokat tart Kolozsvárott 1835-. Publikációi-1836 – ’A fűvészet elveinek vázolata. Lindley János nyomán’
(Kolozsvár. 162 p., 2. kiad. Kolozsvár,1845. 162 p.– a Vasárnapi Újságban:
’Kőlcsönös tanításmód’ ’Egy kis útmutatás a fűvészetről’ – a Tudománytárban.
’Bevezetés a növények organographiájába’ (két részes tanulmány)
Életút: -1837– február 8-án a kolozsvári Unitárius Kollégium tanárává választják,
mely tisztséget 1848 november 17-ig tölti be; történelmet, földrajzot, a következő évtől
kezdve a matezist és a természettudományokat is tanítja, latin nyelven–március 2-an
megkezdi a tanítást – magyarul.
Életút -1841-ben:
– a korondi zsinaton (aug.) keresztül viszi,, hogy a kollégiumban a tanítás a latin
helyett anyanyelven folyjék Publikáció-1841- a Vasárnapi Újságban: „A földműves
bilincsei”
Publikáció 1846-ban a Természetbarátban: “Erdélyben” “Egy pár adat honunk
ismeretéhez” „. Magassági mérések Erdélyben”
-1848-június 22-től július 2-ig szerkeszti a Természetbarát c. hetilapot
Kossuth Budapesten kinevezi a Ludoviceum tanárává a földtértani tanszékre;
Publikáció:-1848- – a Természetbarátban: ”Kolozsvári időjárás” “A múlt január
Kolozsvárt”
Publikáció-1853-a Magyarország és Erdély képekben I. kötetében: “Fűvészet a
magyaroknál”„Miképp kell a tücsökkel bánni” „Egy téli séta a fűvészkertben”
“Virágtárlat”’

141

- a Gazdasági Lapokban:“Számvetési
tárgyában”Nézetek a szőlőveszőről”

észrevételek

az

ekék

becslése

– a Falusi Gazdában: „Jegyzetek a méhészetről”
Publikációi:-1854-ben a Magyar nép könyvtárában: „Micsoda állat a vegytan?”
(1859-ben ismét megjelenik) „Mikor folyamodjunk a vegytanárhoz”„A víz”
Publikáció–1855- a Gazdasági Lapokban: “ Mivelési kisérlet a chinai yam-mal” Életút:
-1858- az Országos Magyar Gazdasági Egyesület pályázatán …200 aranyat nyer
el Magyar Fűvészkönyvéért.
Publikáció-1859-a Gazdasági Lapokban: „Számvetési észrevételek az ekék
becslése tárgyában”
Publikácio-1860—„A
Szemlében:

növénytáplálkozás

ügye

napjainkban”

a

Budapesti

„A növények táplálkozása”
Publikáció:-1861-az Erdélyi Múzeum- Egylet Évkönyveiben:
„A növénytáplálkozás ügye napjainkban’ (előzménye a Budapesti Szemlében
1860-ban) “A természetrajzi múzeumokról”
Publikáció-1862-a Falusi Gazdában: „Jegyzetke a méhészetről”
Publikació-1863-az Erdélyi Múzeum - Egylet Évkönyveiben:
„A természetrajzi múzeumokról, hasznukról, az elrendezésükben követendő
elvekről”
Publikáció-1864-a Budapesti Szemlében: “Fűvész és kertész” (ismét megjelent
1865-ben)– az Emich Nagy Képes Naptára elnevezésű kiadványban: “A nap, mint
elemző tanár”– a Magyar Orvosok es Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek
Munkálataiban (IX. köt.): „A fűvész és kertészről, a kettőnek egymáshozi viszonyáról”
Életút: -1865– december 10-en az Akadémia rendes tagjává választják
Publikációk:
-1865-a Kolozsvári Nagy-Naptárban: „Virágdivat”
-a Magyar Növénytani Lapokban:-1877-„ Egy pár kis curiosum-„
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-a Magyar Növénytani Lapokban:-1885-„Jansen Albert, Jean-Jacques Rousseau
als Botaniker” (könyvismertetés)
-a Magyar Növénytani Lapokban:-1886- „Özv. Nagy Péterné báró Wesselényi
Krisztina’ „Töredékek a Brassai –Kováts - féle „Új magyar fűvészkönyv”-ből (Négy
közlemény, a további négy 1887-ben és 1888-ban)
-a Magyar Növénytani Lapokban:-1887- „A Brassai –Kováts féle „Új Magyar
Fűveszkönyv”- ből (két közlemény, előzménye 1886-ban, folytatása 1888-ban)
-’A növénynevek leírása’ (Kolozsvár.)-1888-’A Brassai- Kováts féle „Új Magyar
Fűvészkönyv”-ből (két közlemény, előzménye 1886–87-ben)
- a Magyar Növénytani Lapok mellékletében:-1888- „Magyar Fűvészkönyv, azaz
útmutatás a Magyar-, Erdély- s Horvátországban, Fiume vidéken és a körülfekvő
szigeteken vadon előjövő vagy nagyban mívelt törzs növények nevei meghatározására.
Hozzájárul: a fajok talaji elöjövetele és földtani elterjedése, virágzási ideje, haszna,
kára és más nevezetesebb tulajdonságai, különös tekintettel a gazdákra; nem különben
a növény neveinek rövid ismertetése és a műnyelv” (Társszerző: Kováts Gyula.
Különlenyomatkent: Kolozsvár. 54 p.)a Természettudományi Közlönyben:
-„Megjegyzések De Candolle termesztett növények eredete című művere1891”
„A termesztett növények ügyében’
L.Brassai Sámuel.
-Új kolostor alakult itt 1750-ben
L. Bicsok
-„A nagy csatornató meg éppen régi erdélyi hagyomány, hiszen például a
torockószentgyörgyi grófi kastély egykori díszkertjének halastavához még népmese is
fűződik; a férjeiktől elűzött rossz asszonyok e tóban tündérekké váltak s az út mentén
elragadták a férfiakat; s hogy bosszút álljanak, táncra kerekedve felkeringőznek velük a
várba s addig táncoltatják őket, míg a csizmájuk szárán kifolyik a vér…”
L. Bíró József
-1797. június 15-én Torockószentgyörgyön született ifj. Brassai Sámuel, Erdély
legjelentősebb tudósa a XIX. Században.
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Erdély utolsó polihisztora 100 évet élt, 1897. június 24-én halt meg Kolozsvárott.
A Házsongárdi temetőben nyugszik.
L. Wikipedia
„….legtöbben kúriáikat nem ebben a városban (Torockón) bírják, amelyről írunk,
hanem legközelebbi faluban, Torockószentgyörgyön.”
L .Benkő József
Tövis
Neve a magyar tövis közszóból származik.
- Itt töltötte 1455 karácsonyát Kapisztrán Szent János.
-Itt született 1881. november 18-án Gruzda János, az „erdélyi tél festője”.
-Itt született 1885. április 4-én Székelyhidy Ferenc operaénekes, a Magyar
Állami Operaház örökös tagja.
-Itt született 1900. augusztus 29-én Mátéffy Géza kisgazda politikus.
-Itt született 1925. február 21-én László János kutató orvos, egyetemi tanár.
L.Wikipedia
-A magyar nevű Tövis határában van 1481-ben egy tövisi hegyen a
Wyzewkewmal nevű szőlő. Faber Gergely és Fesews Mihály fia László, Szekeres
Lukács és Marthon Gergely birtokában. A szomszédok: Kwthas Antal és Gyewre János.
L.Iczkovits
-“…..a pálos atyák monostora malmukkal van megemlítve 1767-ből.
L .Benkő József
-A jövevények azonban ismételten megkísérelték elfoglalni a telkeket a jogos
örökösök ellenében is, míg meg nem tiltották az 1666 februárjában Fogarason tartott
országgyűlés 11. közönséges cikkelyével, mely szó szerint így hangzik:
-„…..Tövisi portionatus atyánkfiai találának meg, hogy az alföldi rácok és oláhok
Nagyságod kegyelmessége által mostan Tövisre letelepedtek, nem gondolván a régi
portionatus nemes emberekkel, sessiójokra házakat csináltatnak, nemes házok után
való szántóföldeket, réteket, berkeket magok számára foglalnának;….”
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-1448-ben itt ferences kolostor alakul.
L. Bicsok
Tűr
-1336-ban a Veresegyház-székesi uradalom határjárásában szerepelt. Területe
Csufud területével együtt Balázsfalvi Balázs fia Herbold és Miklós birtoka volt.
L.Wikipdia
-Türben ……….. Az ablakban virágok vannak: muskáta,bisziók, vijala, csakras
székfü; az ablak alatti kertecskében még: fadarminta,veres paréj, görgina,
baldagasszam-lapi stb.
L.Lázár István
-1873-ban a faluban 243 gazdának 18 k.hold szőlője volt.
L. Csávossy
Vadverem:
-Kiváló bortermő hely.,ahol egykori birtokosa Horváth Pál a Szürkebarát
mustjával Erdély-hegyalja egyik csúcsminőségét érte el .Horváth Pál a későbbiekben
az Erdélyhegyaljai Bortermelők Szövetségének az elnöke.
- 1904 után telepít 14 k.hold szőlőt ,Szürekebarátot,Piros traminit, Olasz rizlinget,
rajnai rizlinget,Kövért, Fehér leánykát, Somot és Ottonel muskotályt.
-A harmincas évek elején a szőlőterület 22 hold.
L. Csávossy.
Vajasd
- A középkorban a falu teljesen elpusztult. A XV. században telepítették újra
magyar és román telepesekkel.
L.Wikipedia
- Nevezetes községe Vajasd, melyet Bethlen Gábor 1617-ben a töröknek átadott
Lippáról eljött magyaroknak adományozott hajdúszabadsággal együtt. Ez a falu 1764–
1848 közt a katonai határőrvidékhez tartozott.
L.MNL
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-1900- népies mintagazdaság alakult itt.
A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy: 1. a
már előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat, gépeket s
egyéb segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott vetőmagot vagy egyéb
anyagot gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra felhasználja; 2. Gazdaságában
előállított takarmányt és szalmát állatai takarmányozására és almozására, a gondosan
összegyűjtött és megfelelően kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a
használatra nyert nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése
után gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő
mérsékelt dij ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első
sorban az eszközök javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai
szerint a gazdaságban szükségesnek mutatkozó beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a
megállapított vetésforgót szigorúan betartja és megfelelő nagyságú területet évenként
betrágyáz 5. gazdatársainak a gazdaság minden részére és menetére vonatkozó
bárminő kérdéseire felvilágosítással szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével
megbízottnak a gazdaság szakszerű vezetésére vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és
útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre nem látható okok miatt a vetésforgó
módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése mutatkozik szükségesnek, tartozik
a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak előzetes engedélyét, illetőleg
intézkedését kikérni.
L. Köztelek 1900 deczember 19
Vajdaszeg
-1362-ben említik a település nevét. Első lakói valószínűleg székelyek voltak,
később, a 16. század táján románok költöztek a faluba.
L.Wikipedia
Veresmart lásd Felvincnél.
Vingárd
A falu keleti részén a nagyenyedi református kollégium uradalmának egykori
kúriája.
- Vingárti Geréb család a 15. században a legjelentősebb erdélyi családok közé
emelkedtek. A század folyamán ők birtokolták a falut és a hozzátartozó uradalmat.
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-1643-ban I.
Rákóczi
György a
fiának, Zsigmondnak adományozta.

vingárdi

kastéllyal

együtt

-1587-ben az uradalomhoztartozott Spring, Gergelyfája, Kisludas és
Veresegyháza,
1643-ban Sebeskákova, Sebeskápolna, Zsinna,
Spring, Mág és Girbó.

Gergelyfája,

- A 19. században egyik birtokosa a nagyenyedi református kollégium volt. A
század elején a Radák család birtokközpontja .
L.Wikipedia
Zalatna-Itt született 1847. április 27-én Lukács Béla politikus, író, aki csak román
dajkája segítségével menekült meg a preszákai mészárlásból, majd államtitkár,
miniszter, a MÁV igazgatója és kormánybiztos lett.
-Itt halt meg Eismann József gyógyszerész, 1848. október 22-én a várost
megtámadó román felkelők kezétől.
-Itt született 1850. november 24-én Lukács László politikus, miniszterelnök a
Nemzeti Munkáspárt vezére.
-Itt élt Gruzda János papfestő 1881 és 1953 között (meghalt: 1953. november 3.,
Zalatna)
-Itt született Ferenczi Sándor (Zalatna, 1894. október 1. – Szovjetunió, 1945.
június) – régész. A Regele Ferdinand I. Tudományegyetemen szerzett történelem-latin
szakos tanári képesítést (1920), az egyetem ókortudományi intézetének gyakornoka,
később tanársegédje, 1937-ben doktorált, 1941-től múzeumőr, majd az Egyetemi
Könyvtárban könyvtáros. 1943-ban hadba vonult, hadifogságban halt meg.3
-Itt született Ferenczi István (Zalatna, 1890. október 21. - Washington, 1966.
november 27.): geológus, egyetemi tanár. A kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetemen
végzett (1914). Kolozsvárott tanársegéd volt SzádeczkyKardoss Gyulamellett 1918-ig, ezután a Földtani Intézetbe került. 1937-től a debreceni
tudományegyetem ny. rk. tanára és az Ásvány- és Földtani Intézet ig.-ja. 1940-45ben Szegeden a tudományegyetemen ny. r. tanár, a Földtani Intézet vezetője. Amásodik
világháború után az USA-ba távozott.
-Itt született Ajtay Mihály (Zalatna, 1907. július 23 - …?. ) főgyógyszerész
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-Itt született Ajtay Gábor református lelkész (Zalatna 1905. szeptember 17 - ? )
-Itt született 1914. november 10-én Alliquander Ödön magyar bányamérnök,
egyetemi tanár.
L.Wikipedia

Fehér megye falvainak magyar és román elnevezése.
Abrudbánya-Abrud
Abrudfalva-Abrud-Sat Abrudeni
Alfüged-Ciugudu de Jos
Alkenyér -Şibot
Alsóaklós-Ocoliş
Alsócsóra-Săliştea
Alsógáld-Galda de Jos

Borbánd-Bărăbanţ

Alsókarácsonfalva-Crăciunelu de

Borberek-Vurpăr

Jos

Borosbenedek-Benic
Alsóorbó-Gârbova de Jos

Borosbocsárd-Bucerdea Vinoasă

Alsópodsága-Poşaga de Jos

Boroskrakkó-Cricău

Alsótatárlaka-Tărtăria

Búzásbocsárd-Bucerdea Grânoasă

Alvinc-Vinţu de Jos

Celna-Ţelna

Aranyosmohács-Măhăceni

Csákó-Cicău

Asszonynépe-Asinip

Csáklya-Cetea

Balázsfalva-Blaj

Csombord-Ciumbrud

Betlenszentmiklós-Sânmiclăuş

Csongva-Uioara de Jos

Bokajalfalu-Băcăinţi

Diód-Stremţ

Boldogfalva-Sântămărie

Dombró-Dumbrava
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Drassó-Draşov

Magyarigen-Ighiu

Enyedszentkirály-Sâncrai

Magyarforró-Fărău

Farkastelke-Lupu

Magyarkapud-Căpud

Felenyed-Aiudul de Sus

Magyarlapád-Lopadea Nouă

Felgyógy-Geoagiu de Sus

Magyarpéterfalva-Petrisat

Felsőgáld-Gáld-Galda De Sus

Magyarsülye-Şilea

Felsőmarosújvár-Uioara de Sus

Magyarszentbenedek-Sânbenedic

Felvinc-Unirea

Maroscsesztve- Cisteiu de Mureş

Fugad-ciugulel

Maroscsúcs- Stâna de Mureş

Gáldtő-Galtiu

Marosdécse- Decea
Marosgombás- Gâmbaş

Gyulafehérvár-Alba Iulia

Marosnagylak-Noşlac
Marosörményes-Ormeniş

Hosszúaszó-Valea Lungă
Igenpataka-Ighiel

Marosújvár-Ocna Mureş

Inakfalva-Inoc

Marosszentimre-Sântimbru

Ispánlaka-Şpălnaca

Meggykerék-Meşreac

Kismindszent-Mesentea

Mihálcfalva-Mihalţ

Konca-Cunţa

Miklóslaka-Micoşlaca

Küküllővár-Cetatea de Baltă

Mikószílvás-Silivaş

Lőrincréve-Leorinţ

Miriszló-Mirăslău

Magyarbagó-Băgău

Mohács-Măhăceni

Magyarbece-Beţa
Magyarbénye-Biia

Nagyalmás-Almaşu Mare
Nagyenyed- Aiud

Magyarcserged-Cergău Mare

Nagylupsa- Lupşa

Magyarcsesztve-Cisteiu de Mureş

Nagymedvés-Medves
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Obrázsa-Obreja

Vajdaszeg-Gura Arieşului

Oláhcsesztve-Cistei

Vingárd-Vingard

Ompolygyepű-Preszáka-Presaca
Ampoiului

Zalatna-Zla

Ompolykisfalud-Miceşti
Őregyháza-Straja
Panád-Pânade
Sárd-Şard
Szancsal-Sâncel
Szászcsanád- Cenade
Szászcsór-Săsciori
Szásznagyvesszős-Veseuş
Szászorbó-Gârbova
Szászsebes-Sebeş
Székelyföldvár-Războieni Cetate
Székelykocsárd-Lunca Mureşului
Táté-Totoi
Tompaháza-Rădeşti
Topánfalva- Câmpeni
Torockó-Rimetea
Torockószentgyörgy-Colţeşti
Tövis-Teiuş
Tűr-Tiur
Vadverem- Odverem
Vajasd-Oiejdea
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Alsó-Fehér vármegye
„. egy
vármegye..”

furcsa

vármegyéje

"Erdély

Nagyfejedelemségének"Alsó-Fehér

"Számos egymástól elkülönített s szétdarabolt területből álló" vármegye volt.”

Felső-Fehér vármegye területei pirossal jelölve (XVII. sz. első fele)
Alsó-Fehér vármegye 1764-ben a középkori Fehér vármegyéből alakult ki a
Maros folyó két oldalán. Végső területi kiterjedését (3577 km2) 1876-ban, a
közigazgatási reform során nyerte el. A megye erősen tagolt domborzati viszonyai
mellett (nyugaton az Erdélyi Érchegység, keleten az ún. Erdélyi Felföld uralja, és
területén található még az erdélyi Hegyalja híres bortermő vidéke, valamint az Ompoly
és az Aranyos mentén húzódó hegyvonulatok) még négy rendezett tanácsú városa:
Abrudbánya, Gyulafehérvár, Vízakna, Nagyenyed érdemel figyelmet. Utóbbi egyúttal
a vármegyei igazgatás székhelye is volt.
L.Ablonczy
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- Földje hegyes voltánál fogva csak harmad részben alkalmas földművelésre.
Területéből 1908-ban 135.179 ha szántóföld. Ebből tengeri 42.008 ha, őszi búza 31792
ha, tavaszi búza 9009 ha, rozs 1577 ha, árpa 1835 ha és zab 8170 ha. van bevetve
Hegyi rétjein sok bükkönyt és lucernát kaszálnak,kertjeiben 6081ha -on sok gyümölcs
terem, szőlő 1966 ha van beültetve melyen 36.404 hl bort nyernek,legjobb borok a
celnai és a csombordi borok Termelnek még burgonyát és kendert.
- Állatállománya 1908-ban 76.632 drb. szarvasmarha, - túlnyomólag magyar
erdélyi fajta-7597 drb. ló, 264 drb. öszvér és szamár,153692 drb.juh 3389 drb. kecske,
és 272.302 drb. baromfi. Kiváló gúlyái vannak Drassó, Obrázsa, Monora, és Sorostély
községekben. 173 községben méhészettel foglalkoznak 5255 köpüvel.
L. Révai
-„….tíz szolgabírája van, a tíz járás szerint, amelyeknek a neve ez:
nagyenyedi,fehérvári, balázsfalvi, szentbenedeki, magyarigeni, zalatnai, alvinci,
pókafalvi, kisenyedi és marosújvári járás, de ezekhez nem tartoznak azonos számú
mezővárosok és falvak.”
-A háztartáshoz szükséges szerek a hátsó házban, vagyis kamrában s a ritkább
használatnak a hiuban vannak. Ilyen eszközök: a gabonásszúszék, tekenyő, krinta
(kalács-sütő teknyő), lapító, szipó tök,légej, sütő és szóró-lapát, vágovány, (irtó kapa
Borbereken) fejsze ,balta, fürész, üst, vonó, héhel, gereben, orsó a pereszlennel,
guzsaj,motolla, cseber, kártya (edény fakéregből), meszlyékó (puliszkakeverő),
lefelegelő (szilvaiz-keverő), nyárs, véka, félvéka, fuka, vaskó, vizeskancsók, mázatlan
csuprok, a parzsalónak nevezett törpe csupor stb.
-A csür két oldalának, néha csak az egyiknek, szénatartó hiúja is van; alant pedig
gazdasági eszközök: szekér, karucza, (lószekér), eke, kabala (villa-alakra összerakott
fa, melyre az ekét teszik), gereblye, villa, kasza, sarló, vonópad stb. állanak. A szekér
részei: ténzsola,rudköz, rudfő, rudszárnya, kerékagy, fentő, kerékfő, falfa,
lőcs,lőcskáva, tengely, símej, tengelyvégszeg, lajtorja, lajtorjaáll, záp,
felhérczfa,felhérczvas, gyaksa, nyúttó, utóágas, járom, járomszeg, bélfa. Az eke részei
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a rúdon és jármon kívül: talp, kormány, czimervas, gerendej. Karucza ritka háznál van.
Fias csűr nevet az olyanra adnak, melyhez egyik vagy mind a két végében kis féltetejü
melléképület van toldva gabona vagy takarmány béfogadására.
- Egységes nagyobb földterületet, mely gyakran dülő-utakkal is be van zárva, lábnak, vagy táblá-nak neveznek. Tag-ról csak a kommasszálás kezdete óta beszélnek, a
mely a megye legnagyobb részébe most van folyamatban. Láncz ma 10 meter,
korábban 10 öl széles és dülőhosszuságu földterületet jelent. A nyil név általános olyan
keskeny területekre, melyek nagyobb földdarabok felaprózásából keletkeztek.
Ha pl. a családfő halála után az egy tagban maradt néhány holdnyi birtokot a
testvérek egymás közt felosztják: így neveznek egy-egy osztalékot.
-Üszkösödés ellen óvószerül megkékkövezik a szemet vagy mészhaburcsot
csinálnak s azzal öntik le. Legtöbb bizalommal a hét azon napján vetnek, melyen
először látták meg a fiastyúkot; ezt tehát gondosan figyelik és megjegyzik maguknak.
- Ha vetés előtt az ökör a lepedőben levő szem után harap, akkor a madarak nem
bántják a termést. De biztosan megdézsmálják, ha a zsák, melyből szemet visznek a
vető után, kötetlen marad. Vetéskor azt a kalász-koszorút, melyet az aratás végén
ünnepies menetben visznek haza, kimorzsolják, elvetik s a koszorút letűzik a föld
végébe, hogy ismét olyan termés legyen, mint a múltkori.
Csak azt man meg rózsám, melyik utan mész el ? Vagy :
Szentmiklósi hegy alatt
Felszántatam én azt aranyas ekével,
Szántattam egy ugarat,
Bé is vetem én azt szemen szedett gyöngygyel,
Vetettem beléje magat
Bé is baranálam sürü könnyeimmel.
Pendzsi nevü galambomat
- Az aratás a Maros völgyén július hó 10–15 közt kezdődik, hegyes vidéken
később. A nép a maga kis termését sallóval aratja; a munka lassabban foly ugyan, de
időt s fáradságot nem kímélnek, csakhogy a szemből minél kevesebb menjen kárba. S
ezt a czélt sallóval leginkább elérik. Nagyobb gazdaságokban gereblyés kaszával vagy
géppel aratnak. A búzát legjobb zsengéjjibe vágni, akkor ereje van s olyan lesz, mint a
rózsa, s ha magnak hagyják, nem bántja az üszög. A. learatott gabonát marokba szedik,
kévébe kötik s keresztbe rakják. Tizenöt kéve tesz egy keresztet, két kereszt egy
kalangyát, mely jó termés idején megad hat véka szemet. A nép maga a mezei munka,
alatt munkabérre nem szokott, legtöbbje nem is bírna költeni; hanem régi, patriárkális
szokásuk szerint kalákával segítenek egymáson, ……..
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- Az őszi búza tartalmasabb, nehezebb a tavaszbúzánál, de a hol az őszi
időjárás kedvezőtlen volta miatt a vetéssel nem készülhettek el, ott emezt is
termesztik és pedig két fajtában; mind a kettő legalább 8–10 ,nappal később érik az
őszinél. Rozs alá a jó gazda épen úgy műveli a földet, mint a búza. alá: csak szorult
helyzetben veti kétszeri szántásba.
Árpa nem igen sikerül, fogyasztása sincs elég; azért nem igen termelik. Vetni
akkor vetik, mikor a kakuk a szavát hallatja s a kökény virágzik.
-A mint általában egész Erdélynek, vármegyénknek is főterménye a tengeri, vagy
mint a nép nevezi török-búza. Szentgyörgy nap előtt és után két héttel vetik; a Maros
partján, vagy homokos helyen június 10-ig is elhalasztják. Egyszer szántanak alá
sekélyesen, mintegy három ujjnyira. Vetés után 10–12 napra rendesen kibúvik,
kedvező időben május elején először, 3–4 hétre másodszor kapálják. Jó termésre van
kilátás akkor, ha Szt-János-napkor (június 24.) tengelyig ér; ekkor kezdi a gyükerét a
mélybe ereszteni. Szeptember végén vagy október elején szedik; letöréskor nyomban
meg is hántják, mivel a termelés nagysága miatt ezzel is külön otthoni munkát nem
végezhetnek. Megszárítás után kasba rakják télire; kocsányát pedig a marhák számára
kostnak vágják s bétakarítják. Török búza közé magkendert, disznó-dinnyét, itt-ott
paszujt, jó földben tarló-répát is tesznek.
-Pityókát a vadalmafa virágjával egy időben ültetnek; de csak laza talajon s
inkább csak házi szükségletre, mint eladásra. Őszi veteménnyel a piaczokat a
kisfaludiakon kivül leginkább a Mezőségről látják el.
-Újabban a m.-vásárhelyi és botfalvi czukorgyárak részére czukorrépát is
termelnek, nagy és kis birtosok egyaránt. Kényes növény lévéncsak a legjobb talajban
sikerül; s e mellett a termelőnek a. gyárhozkell saját költségén szállítani: így aztán a
kettős föltételnek csak azonföldek felelhetnek meg, melyek a Maros és egyúttal vasút
mentén isvannak. Művelése nagy gondot igényel. Gyakorlati gazdák az elméletminden
bizonykodása daczára is, valószínűleg a helyi földterület éségalj alaposabb ismerete
alapján, azt tartják, hogy két őszi szántás nagyonjó hatással van a termésre. Vetik a
török búzával egy időben; régi tapasztalat ajánlja, hogy akkor kell vetni, mikor a
borzabogyó s a kora cseresznye érik. Kapálásának ideje, sőt száma is a fejlődéstől
függ; háromszor is jó megkapálni ott, a hol nincs nagyon elbokrosodva, tehát
kényelmesen hozzá lehet férni. Az első kapálás után az egyezés következik, azaz a
ritkítás, midőn a legéletrevalóbbat minden bokorból ,kiválasztják s meghagyják; a
többit pedig kiszedik. Októberben érik meg s vagy egyenesen a gyárba szállítják ;
vagy, ha itt egyszerre helyetnem kaphatnak, a földön elvermelik.
-A lóherét is nagyban termelik magnak a megye keleti és déli részeiben; de, a
mióta az appion bogár megtámadta, kevesebb haszonnal.
-Takarmánynak bükkönyt is vetnek; vetése oly időben ajánlatos, mikor a pacsirta
énekelni s a foglyok párosodni kezdenek.
-Szőlő „…..nagyobb az aggodalom a megye ezen kitűnő jövedelmi forrásáért
azóta, hogy 1894-ben Karácsonfalván,Sárdon, Magyar-Igenben a fillokszera felléptét
megállapították. A szőlőbirtokosok a közigazgatási hatóságokkal egyetértve s
egymást kölcsönösen támogatva igyekeznek a pusztulást akadályozni s új
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szőlőterületek ültetésével gondoskodnak a jövendőről. A szőlőművelés hagyományos
módon, nagy körül-tekintéssel és gonddal történik.
Tavasszal az állandó idő igérkeztekor kiszedik a meghagyott új vesszőt a földből,
három napig száradni hagyják, s miután a két méter magas fűzfakarókat s az erősebb
fenyü – azaz csapkarókat meghegyezve a tőke mellé szúrták, a meghagyott vesszőkből
karikákat kötnek.
Ha kevés a vessző, akkor a karika mellett még a vessző végét pallónak átkötik a
másik karóhoz, hogy a karika kisebb számát a vessző hosszúságával pótolják. Az első
legmélyebb kapálást ugarolásnak nevezik, – gyomláláskor kapcsokat, burjánt, rossz fát
kitakarítanak; ha a burján megnőtt, újból kapálnak; sőt a gondosabbak még lágy szemre
is daraszlnak, hogy a termés könnyebben érhessék. Szüretelnicsak október közepén túl
kezdenek; a fürtöket cseberbe, kártyába, innen puttonokba gyüjtik; majd
szőlőmalomba és sajtó alá, aa must pedig hordóba kerül. Szőlőtaposás nincs szokásban.
Szüret utána. termő-karikákat lemetszik s a jövő évi termés vesszőit gondosanföldbe
temetik. A szüretek régi kedélyessége megcsappant az általánoselszegényedés és a
termés értékének rohamos emelkedése folytán;de a hová az enyedi diák béköszönt, ott
a jó kedv is helyt követelmagának. A művelés részleteit a peronospora fellépte óta
permetezésselkell kiegészíteni, hogy a szőlő levele épen maradhasson. A termést épen
oly gondosan őrzik madarak és tolvajok ellen, mint a gabonát.
Házi állatok tenyésztése szorosan hozzátartozik a gazdálkodó ember
munkájához. Nincsen olyan falusi ház, a melyben ha értékesebb házi állatot nem,
legalább juhot, kecskét, apró marhát találni ne lehetne.
Legbecsesebb állatjuk azonban a szarvas marha; de ökröt, csak a jobb gazdák
pajtájában találunk; szegényebb ember fejős tehenet tart a hasznáért s ezzel végzi kis
gazdasága munkáját. Nagy gonddal ápolják mind a kettőt. Falusi ember a lakó házára
sem ügyel jobban, mint a pajtájára; s munkája végén bármi fáradt legyen is, először a
marháját látja el s csak aztán következik ő maga. Az állatok értéke és az értük való
aggodalom a gondozás sok hagyományos szokását és babonáját termette meg és
származtatta az utódokra.
-Juhtenyésztés. Az a dombos vidék, mely Magyar-Lapádtól keleti irányban
húzódik, kevés művelhető földet, de annál több legelőt foglal magába.
L.Lázár István
-Alsófehér megyében, a havasi vidékeken kívül még ma is készítenek eladásra
faekét Háportonon, Búzásbocsárdon és Maros-szentimrén.
L.MNL.II.k
-A megyében 1897 áprilisában 3 fedeztető állomás 8 ménnel létezik.
L. Köztelek 1897 április 8
- Az alsófehérvár-megyei gazdasági egyesület az ezideig megállapított
programmja szerint Alvinczen, Sárdon, Magyar-Bükkösön. Csombordon, Maros155

Ujvárt, Vingárdon, Szász-Csanádon és Remetén rendez előadásokat január és február
hó folyamán, nyolcz előadó közreműködésével.
L.Köztelek 1899 január 7
Klosterneuburgból
névjegyzéke.:

hozatott

simagyökeres

vesszők

megrendelőinek

A1só-fehér 1869/70. Nagy-Enyed. B. Bánffy János. Alvincz. Deák György.
1870/71. Fugád. B. Bánffy János. Konca. Csathó János. Jeleky János. Kis-Ludas.
Binder Albert. 1871/72. Diód. Vincenty N. Borberek. Binder Ferencz. 1872/73.
Alviuncz. Zeyt Antal, Konrád. Diód. Vincenty Nándor. 1873/74. Diód. Vincenty. N.
L.Borászati 1875 március
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Hunyad megye és vármegye-ősi neve Hunod megye- általam összegyűjtött
magyar mezőgazdasági örökségi adatai.
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-1247 a Zsil völgyében müködnek IV. Béla által a Johannita –rendnek
adományozott vizimalmok.
L.Csetri
-Milleniumi nagy érem.
mezőgazdasági kiállításért.

a Hunyadvármegyei gazdáknak, Déva. Igen sikerült
L.Köztelek 1896 november 21

-A megyében 1897 áprilisában 3 fedeztető állomás 6 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
- Hunyad megyei lóavató b i z o t t s á g elnökei.(1909. évre.)
Dévai k e r ü l e t : elnök Goró Ede, alelnök dr.Csernovits Mihály.
H á t s z e g i k e r ü l e t : elnök Buda Géza, alelnök Puy Zsigmond.
Szászvárosi kerület: elnök Berivoy J á n o s , alelnök dr. Mihu János.
Becsüsök: Dévai k e r ü l e t : báró Kemény József,B a r c s a y Lajos, báró
Bornemisza J á n o s , Alexander Lajos.
Hátszegi k e r ü l e t : Buda Lajos, Puy László, Naláczy Ákos, L á h n i
József.
Szászvárosi k e r ü l e t : Amlacher Gusztáv, Zudor József, Bócz Géza,
Wichnanek József.
Megyei l ó t e n y é s z t é s i bizottság. (1908. évre.) Elnök : Kendeffy
Gábor
Já r á s i mezőgazdasági bizottságok.:
1908-1910.évre
I. Dévai j á r á s . Rendes tagok : Barcsay~Tibor ,Boér Gábor, Igaz Kálmán,
báró. Kemény József P ó t t a g o k : Herczeg Sándor, Dániel János, Várady Bertalan.
II. Szászvárosi j á r á s . Rendes t a g o k : Zudor József, dr. Mihu János, Berivoy
János, Bócz Géza. Póttagok : J u g a Dénes, H e r l e a Miklós, Vajdeán János.
I I I . Algyógyi j á r á s . Rendes t a g o k : Gáspár József, F r i e d Eszkelesz,
Salamon Andor, Simon Zsigmond, László Zsigmond, Mezey Miklós, Marton Gyula.
IV. Vajdahunyadi járás.Rendes tagok : Makray László, Benedikty József,Danila
György, Tubea Teofil. Póttagok : Bikfalvi Árpád, Butsi Lipót.
V. Hátszegi j á r á s . Rendes t a g o k : Buda Lajos, Brádi Elemér, Naláczy
Ákos, Buda Géza. Póttagok : Brázovay Elek, F á y Viktor, Herczeg Győző.
VI. Puji j á r á s . Rendes tago k : Balázs József, Pietsch Lajos, Mara
Samu,Kenderessy Ferenc. P ó t t a g o k : Frischolcz Jenő, Sebessy Farkas, Puy Sándor.
VII. Petrozsényi j á r á s . Rendes t a g o k : Maderspach Viktor, Gerbert
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Béla, Kósa Mihály, Badik István. Póttagok : Pap Sándor, Sorbán István, Varjassy
István.
V I I I . Marosillyei járás. Rendes t a g o k : Lázár László, Csathó Pál, Simon
Gábor, Goró Ede. P ó t t a g o k : Bauer Sándor, Gosztája Miklós, Szilágyi
Albert.
IX. Brádi járás. Rendes tagok:Brády Albert, Molnár Lajos, Hegyi Pál, dr. B ö h
Vilmos. Póttagok : P r o t s c h e k József, Szabó Lajos, Bimbás Péter.
X. Kőrösbányai járás. Rendes t a g o k : Nábráczky Gyula, Pop Károly, Veress
Gyula, Bakcsi Lajos. Póttagok: Kiss József, Onk János, Ádám Rezső.
Borellenőrző bizottság. (1907—1909. évre.)
A) Főispán által kinevezett tagok.
1. Algyógyi j á r á s . E l n ö k : G á s p á r József. T a g o k : dr. Karácsonyi
Miklós, F r i e d Eszkelesz.
2. Brádi j á r á s . E l n ö k : Brádi Lipót. Tagok: ifj. Brádi Albert, Balia Ödön.
3. Dévai j á r á s . E l n ö k : báró Kemény József. Tagok : V á r a d y Bertalan,
Kompo l t i Aladár.
4. Hátszegi j á r á s . E l n ö k : F á y Viktor . Tagok : P u y Zsigmond, Buda Géza.
5. Vajdahunyadi járás. E l n ö k : Buczek József. T a g o k : dr. Cseh Sándor, ifj.
Sütő János.
6. Marosillyei j á r á s . E l n ö k : dr. Csernovits Mihály. Tagok:Simon Gábor,
Csúcs József.
7. K ő r ö s b á n y a i járás.E l n ö k : Nábráczky Gyula. T a g o k : Major Gyula,d
r . Lendvay Márk.
8. Petrozsényi j á r á s . E l n ö k : Róth Flóris. Tagok: dr. Schulek Jenő, Rudolf
József.
9. Puji járás. E l n ö k : Naláczy Géza. Tagok: Szállásy Károly. Kenderessy
Ferenc.
10. Szászvárosi járás. Elnök : dr. Amlacher Albert. Tagok: Berivoy János, Herlea
Prokop.
11. Déva város. E l n ö k : Issekutz Gergely. Tagok : Steinmann Frigyes,
Bordeaux Pál.
12. Hátszeg város. Elnök : Papp Árpád. Tagok : Szöllősy Elek, Bács János. 13.
Szászváros város. E l n ö k :Simon Ferenc. Tagok: Prunk F r i g y e s , Sándor J á n o s.
14. V a j d a h u n y a d város. Elnök : Benedikty József. T a g o k : Bucsy Lipót,
Ferenczy József.
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Közgyűlés által választott tagok.
1. Algyógyi j á r á s : Kontz Imre, Marton Gyula.
2. Dévai j á r á s : Herczeg Sándor, Pap Adolf.
3. Brádi j á r á s : K ö r m e n d y Gyula, K r a s z n a y Béla.
4. Hátszegi j á r á s : Szilvássy Aladár, Naláczy Ákos.
5. V a j d a h u n y a d i j á r á s : dr. B ü c h l e r Mór,dr. Kővári Ernő.
6. Kőrösbányai j á r á s : Gligor Péter, Pap Károly.
7. Marosillyei j á r á s : Lázár László, Thoroczkay Venczel.
8. P e t r o z s é n y i j á r á s : Gerbert Gujdó, Kriskó Bohus.
9. Puji j á r á s : Balázs Farkas, Frischolcz Jenő.
10. Szászvárosi j á r á s : Zudor József, Herlea Miklós.
11. Déva város : Balog Gyula, Beke Ferenc.
12. H á t s z e g város : T o r n y a Gyula, Bontescu Mihály.
13. Szászváros város: Dósa Dénes, Bóka J e r e m i á s .
14. V a j d a h u n y a d város : B u d a Béla, S t r a u s z Ferencz.
Mezőgazdasági bizottság.
(1907—1909. évre.)
Nábráczky Gyula, Berivoy J á n o s , Barcsay Lajo s , Brády Albert, Pietsch Lajos,
Sándor Lajos,Buda Géza, Benedikty József, Cseh László, dr. Csernovits Mihály, Mara
László, Lázár László, Naláczy Géza, P a p Adolf, Sándor J á n o s , Maderspach Viktor,
Goró Ede, gr. Vass Ármin, Székely Mózes.
-Dévai m. kir. állattenyésztési ker. felügyelőség.
F e l ü g y e l ő s é g vezetője : Surgóth Jenő kir. felügyelő. Beosztva N a g y e n y
e d l a k h e l y l y e l : Putnoky József kir. s.-felügyelő.
Gazdasági szaktanár. ( H u n y a d vármegye területére). N é m e t h Jenő.
-Telepítési felügyelőség.
T e l e p í t é s i felügyelő: Szász I s t v á n (Kolozsvár).
T e l e p í t é s i csoportvezetők : H e r s z é n y i I m r e (Alsófarkadin), Csiky
Sándor (Folti, Nagy Lajos (Marossolymos), J e z i e r s k y Mihály (Alpestes).
M. kir. gyümölcsészeti kisérleti telep.
Telepvezető: H o r n János.
Hunyad
megyei
gyümölcstermelők
gyümölcsértékesítő szövetkezete.
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E l n ö k : br. B o r n e m i s z a L i p ó t . Alelnök: br. Kemény József.
Ügyvezető i g a z g a t ó : B l um Zsigmond. I g a z g a t ó s á g : dr. A p á t h y
Árpád, dr. B a r c s a y Andor, Boér Gábor, Bors Emil, Brády Albert, Dózsa Dénes,
Hajduczky József, dr. Horváth Kamilló, Kohn Lajos, Lázár László, Pogány Béla, dr.
Schulhof Zsigmond, Török Géza.
Felügyelő b i z o t t s á g : dr. Ajthay Aladár, Ács Sándor, Kenderessy Ferenc,
Máderspach Viktor, Pekol Jenő, Pietsch Lajos, Puj László. Ü g y é s z : d r . Wein
Ferenc.
„A magyar gazdanép őszi szokása volt az, hogy a téli évszakban, amidőn a költő
szerint: »Nem szól a harsogó haris a fű közül), ki-ki hasznos házi
foglalkozássaliparkodott megrövidíteni a hosszú téli estéket, megnyújtván ezzel az
ugyancsak kurta nappalokat. A guzsaly, motolla és szövőszék voltak tanúi a szerelmes
vitéznek, amidőn csatára indulva mátkájától búcsúzott, az otthon maradt magyar nő
könnyei ezekre hullottak. A házi szorgalom adta a családnak nemcsak a fehérneműjét,
de némely vidéken a felső ruha is ennek a terméke volt. Hol vászon, hol gyapjúszövet
került ki a minden háznál zakatoló szövőszékből. Ásó-, kapa-, kaszanyelet nem árultak
a boltban, lőcsért, ostorfáért, kútkáváért és ágasért nem adott pénzt a gazda, úgy
megfaragta ezeket önmaga, hogy bármely faragómesternek becsületére vállottak volna.
A szülők maguk készítették karácsonyra a Jézuska ajándékát, volt is annak becse szülő
és gyermeke előtt egyaránt .
-„……a vármegyei gazdasági egyesület a kormány anyagi támogatásával a közel
múltban több községben rendezett háziipari tanfolyamokat.”
Ujabban a dévai m. kir. gazdasági szaktanár által rendeztetett földmívelésügyi
kormányunk
kosárfonó
háziipari
tanfolyamokat
Bácsiban,
Alpestesen,
Csernakereszturon, Kisbarcsán és Haróban. E községek mindegyikében terem bőven
vadon fűzfavessző, a Cserna, Sztrigy és Maros mentén fekvő laposok kiválóan
alkalmasak fűztelepek létesítésére. Alpestesen sikerült is állami segély mellett egy
minta fűztelepet létesíteni.
L.Dénes
Egrügy, a hunyadvmegyei Cserna folyó feledésbe ment régi magyar neve. Említi
pl. László erdélyi vajda 1302. oklevelében (fluvius Egrug), de már Nagy Lajos korában
a szláv eredet Cserna név is feltünik (1380. Chamavyzy néven) s később teljesen
kiszorítja amazt
L.Révai
- A Földmívelésügyi Királyi Magyar Ministerium 1896-ban a törvényhozás elé
terjesztett jelentése vármegyénként javaslatot tesz a nagybani termesztésre érdemes
fajták listájára ezek szerint Hunyad megyében javasolt a Hátszegi alma
L. Szani Zsolt
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- Előadás fogyasztási szövetkezetekről. Déván a Hunyadmegyei Gazdasági
Egyesület megyei központi fogyasztási és értékesítési szövetkezetet óhajt szervezni,
melynek érdekében folyó hó 9-én értekezletet fognak tartani. Ezen értekezletet
megelőzőleg a gazdasági egyesület felkérése folytán Szilassy Zoltán az OMGE.
szerkesztő titkárja a fogyasztási szövetkezetekről előadást fog tartani.
L.Köztelek 1900 március 7
- A növényország terményei is sokfélék; a vármegye termőterülete 751064 ha,
miből 163061 ha szántóföld, 13787 ha kert, 96911 ha rét, 117983 ha legelő, 39 ha
nádas, 1743 ha szőlő és 357540 ha erdő; a terméketlen terület 30,181 ha. A
földművelés főbb ágai: a búza (42744 ha), rozs (10500 ha), zab (11882 ha), kevesebb
kétszeres, árpa, burgonya s igen sok kukorica (53758 ha). Mindezek a téresebb
völgylapályokon, az erdő hegyhátakon műveltetnek. A Maros terén főleg a
Kenyérmező, Lozsád határa s a Hátszegvidék egyes községei (Fejérviz, Buj, Bajesd)
kitűnő búzát terem s amellett sok ott a rozs és a zab. A kukorica megyeszerte el van
terjedve s a Zsil-völgy koránérő saját kukoricafajt produkál. A vármegye É-i részében
(a régi Zaránd vármegyében) a rozs és zab, az Erdőháton a tavaszi búza tenyészik. A
mezőgazdaság szolgálatában áll a vármegyei gazdasági egylet és az algyógyi
földművesiskola. A hegységben jelentékeny a szilvatermelés, melyből Brád, Dobra,
Marosillye vidékein nagymennyiségű szeszt s lekvárt készítenek. Gyümölcstermelése
általában virágzó s nagy jövővel kecsegtet. A Fehér-Körös vidéke, főleg a jobb parti
völgyekben fel a Gaináig, kitűnő cseresznyét, meggyet, almát termel. A bulzesdi alma
februárban kerül elő a vermekből s megyei specialitás, épp úgy az oda való
cseresznyét, meggyet júniustól augusztusig lóháton kosarakban szállítják fel
Kolozsvárra, Nagyenyedre, Déváre, sőt egész Aradig. A Marosba néző völgyek
(gyógyi) gyümölcsét messze földről keresik; a dévavidéki batulalma, kajszin és őszi
barack, a szászváros-vidéki dió (Sebeshely) csemegeszámba megy Budapesten. A
Maros jobb partján (Bokaj, Algyógy, Bábolna, Rapolt), a Sztrigy mellékén (Mácsó,
Oklos) jó bor terem. Egész nagy vidékek életforrása azonban az erdőgazdaság.
Vajdahunyad, Déva mögött az Erdőhát 1500 km2-nyi területét a favágás, szénlés tartja
fenn. A retyezátalji hegységek, valamint Felkenyér lakói épületfa-, zsindely-,
deszkaáruikkal a városok ismert alakjai. Puj, Petrozsény, Iszkrony gépfűrésztelepei
áruikkal az Alföldre elhatolnak………………….. A megye hegyesebb területei
kizárólag erdőművelésre alkalmasak. Az erdőterület a vármegyének majdnem felét
teszi s nagy vidékeken egyedüli foglalkozást és jövedelmet nyújt a lakosságnak.
Állandó rendszeres erdőgazdaságot a kincstáron kívül a nagyobb birtokosok, köztük a
Kendeffy-család folytat s ennek petrozsényi fűrésztelepén kívül a borbátvizi völgyön
és Iszkronyban találni még nagyobb fűrésztelepeket. A kincstár az alkenyéri állomás
mellett látható fűrésztelepet foglalkoztatja a kudsiri erdőkből. A hátszeg-vidéki
lakosság a Retyezát alján kezdetleges fűrészekkel állítja elő a közeli városokban
szekérszámra eladogatott deszka- és épületfaáruit.
Állatállománya volt az 1884. évi összeírás szerint: 114603 magyar s 20036 nem
magyar fajtájú szarvasmarha, 2959 bivaly, 10451 ló, 141 szamár és öszvér, 74637
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sertés, 178047 juh és birka és 33352 kecske. A szarvasmarha tenyésziránya az erdélyi
magyar faj mellett a pirostarka hegyi faj. Nagyobb tehenészet Déván és Zámon van. A
lónevelés emelésére 6 fedeztetési állomás szolgál. Legfeljebb a juh- és
sertéstenyésztés; utóbbinak a nagykiterjedésű havasi legelők nagyon kedveznek. A
vármegye szárnyasállománya volt 115574 tyúk, 1648 pulyka, 9448 lúd, 8013 kacsa és
3103 galamb. Ezenkívül összeíratott 12639 méhkas. A vadászat a magasabb
hegységekben igen gazdag zsákmányt ad.
L.Hunyad vármegye.
Gazdatisztek, bérlők, főbb bányahivatalnokok leginkább magyarokból telnek ki .
L.Szabó Endre
- 7. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1640. okt. 28-án Medgyesen kelt latin
nyelvű oklevele. I . Rákóczi György ítéletet mond egyrészről Nagyrápolti Macskássy
György és János, másrészről Gyulaffy Borbála között már 1627 óta több Hunyad
megyei birtok fölött folyó perben, mely Hunyad megye hatóságától fellebbezés révén
került hozzá s a pert ismét a megyei törvényszék elé utalja, kötelezve a feleket
bizonyító okleveleik felmutatására. Az oklevélben előforduló személynevek : Michael
Boldeleghi Ercze-ről, Nicolaus Gere Agyaghfalva-ról, Joannes és Georgius Maczkassy
Nagy Rapolt-ról, Barbara Gyulaffy, Andreas Kapi, Sigismundus Barcziai Nagy
Barczia-ról, Blasius Mascai Nyaradkeö-r ől, Stephanus Vazsolczi Colosvar-ról, Petrus
Maczkassi, Petrus Nagy Nagy Rapolth-ról. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek:
Udvarhely, Marus, Hunyad megye, Ercze, Nagy Rapolt, Agyagfalva, Nagybarczia,
Nyaradkeö, Colosvar, Bulbuk, Balosa, Zalszona, Posega, Pekeo, Spui, Zlatina,
Filepkeö .
- Apafi Mihály erdélyi fejedelem 1667 . nov. 17-én Gyulafehérváron kelt magyar
nyelvű oklevele Hunyad megye hatóságához. Apafi Mihály utasítja Hunyad és Zaránd
megye hatóságát, hogy Alpestesi Balogh Máté udvarmester és Brádi Ferenc árvái
között történt birtokosztás ügyét vizsgálja ki . Az oklevélben előforduló személynevek:
Al-Pestesi Balogh Matthe, Bradi Ferenc, Halmagyi Csokasi Anna. Az oklevélben
előforduló földrajzi nevek: Hunyad, Zaránd megye, Al-Pestes.
-Pásztóhi György és Vizaknai Sámuel 1685 . május 22-én Illyén kelt latin nyelvű
jelentése Apafi fejedelemnek . Pásztóhi György és Vizaknai Sámuel az erdélyi
fejedelmi tábla jegyzői jelentik Apafi Mihály fejedelemnek, hogy az ő megbízásából
ítéletlevele értelmében Thököly Imre összes részletesen felsorolt birtokainak
egynegyed részét a kincstár számára lefoglalták, a többit pedig Thököly három
nőtestvérének, akik a lefoglalás alkalmával igényüket bejelentették, átadták. Az
oklevélben el őfordulő személynevek : Georgius Sárosi, Michael Budai, Petrus
Püspöki, Sigismundus Nagy, Georgius Donath, Stephanus Bocskor, Beniaminus
Telegdi, Joannes, Petrus és Josephus Dobai, Mosis Szentmihályfalvi, Georgius
Pantocsi, Franciscus Nagy, Georgius Marothi, Franciscus Pálfi, Joannes Szegedi,
Andreas Szécsi, Samuel Vizaknai, Andreas Borosnyai, Joannes Felszegi, Franciscus
Szekeres, Joannes Galambfalvi, Paulus Gálfi, Samuel Biró, Paulus Bako, Benedictus
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Jobbágy, Blasius Csiki, Samuel Cserei, Michael Bako, Sigismundus Csiki, Clemens
Mikes Zabolá-ról, Stephanus Polos Szentkatolna-ról, Stephanus Hegyesi Borosjen őről, Petrus Barabás, Georgius Baranoszti, Michael Csengeri Szászvárosból, Michael
Apafi, Georgius Gólfalvi, Petrus Püspöki, Georgius Sá- rosi, Andreas Buda, Petrus
Alvinczi, Michael Teleki, Stephanus Fodor, Georgius Gyeröfi Gyerőmonostor-ról,
Székely László, Tugonyi Sámuel, Kornis Sigmond, Pósalaki, Petrus Jekei, Moises
Demien, Georgius Pasztohi, Nemesányi, Georgius Körtvélyesi, Ladislaus Bay
Álpestes-r ől, Sigismundus Nagy Antal Hosdát-ról, Nicolaus Puj Puj-ról, Valentinus és
Nicolaus Csolnakosi Csolnakos-ró1, Nicolaus Markocsany Vajdahunyad-ró1, Gaspar
Ungur Lindsiná-ról, Joannes Eliber Hosdat-ró1, Joannes Farkas Rákosd-ró1, Andreas
Daniea Fels ő- szilvásról, Joannes Kricsovai Rus-ró1, Sigismundus és Georgius
Markocsany, Joannes Bá- nyai, Petrus Karácsony, Alexander Fábián, Michael Nagy,
Gabriel Toth Vajdahunyad-ró1, Joannes Rácz, Nyeda Takács folnagy Vajdahunyad-ról,
Joannes Antalú Hosdat-ró1, Petrus Jakab, Alexander Dravai, Joannes Kandó Rákosdró1, Franciscus Lukacs, Franciscus Csanád, Joannes Biró, Michael Baduran
Szentkirály-ró1, Petrus Barcsai Nagy Barcsá-ró1, Petrus Grurgs, Petrus Georgius,
Nicolaus Szkurt, Abraham Barcsai Nagy Barcsá-ró1, Michael Glod, Michael Barcsai
Nagy Barcsá-ró1, Alexander Dura, Paulus Kendefi Malomvíz-ről, Andreas Német,
Theodorus Csule, Petrus Gombos, Luputye Jancsi, Sigismundus, Petrus, Stephanus
Makrai Széplak-ró1, Stephanus Huszár, Stephanus Vattai Tordá-ró1, Daniel Rusz,
Petrus Akim, Stephanus Vattai Tamástelké-r ől, Nicolaus Juan, Joannes Takács,
Nicolaus Avram, Stephanus Mile, Clara Kopász, Michael Hentes Szentkvány-ró1,
Tamás és Georgius Földvári Tancs-ró1 Michael Toma, Clara Macskási, Stephanus
Kim, Marcula Lucza, Petrus Macskási Vajdahunyad-ró1, Joannes Vlad, Michael
Gargocs Várad-ról, Petrus Gergely, Michael Cserna Cserná-ró1, Blasius Muntyán,
Stephanus Cserna Cserná-ró1, Ofra Blás, Stephanus Nadudvari Marus Németi -b ől,
Opra Simon, Petrus Oprisa, Stephanus Nikonye, Joannes Csolnakosi Csolnakos-ró1,
Dancsule Muntyán, Joannes Petrik, Stephanus Kapáts Vád-ró1 Petrus Dobosa, Barbara
Folti, Cosma Penynyerit Horváth Szép lak-ró1, Stephanus Ménkuty, Toma Beszerekán,
Michael Zeyk Zeykfalvá-ró1, Romanus Nyag, Sztrava Porru, Joannes Batuka, Joannes
Buda Galacz-ró1, Catharina, Éva, Margit Tököly, Franciscus Eszterházi Galántá-ró1,
Paulus Eszterházi, Stephanus Tököly Késmárk-ró1, Maria Gyulaffi Rátót-ró1, Michael
Koszta, Volfgang Sz őcs, Demetrius Vincellér, Andreas Darabont, Csatlos, Joannes
Gyarmathi, Michael Markos, Kováni Rácz fia, Stephanus Batsaraba, Michael Buzgur,
Georgius, Petrus, Dumulejobbágyok, Michael Nagy Pielye, Michael és Joannes Bája,
Michael, Petrus, Jacobus jobbágyok, Joannes Oláh, Petrus Sz őcs, Petrus Vlád tímár,
Joannes Takács, Daniel Décsi, Petrus Szuba, Nicolaus Szuba, Nicolaus Dragota, Alexa
Csizmadia, Nicolaus Orbán, Nicula, Joannes, Nicolaus és Georgius, Joannes Palko,
Simeion Fazakas, Novachus és Paulus Herczey, Opra Modra, Stephanus Gombkötő,
Georgius Szilágyi, Joannes Simon, MichaelNyerges, Georgius Szijgyárto Váradi,
Andreas Toth, Paulus Lakatos Beszerményi, Christophorus Görög, Joannes Rácz,
Janicze Szabo, Petrus Karácsony, Petrus Szima, Nicolaus Orbán, Petrus Nyagul,
Joannes és Nicolaus Szőcs, Georgius Markus, Joannes Szabo, Buda Süveges, Joannes
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Turós, Petrus Takács Bárb, Mojsis Takács Bárb, Michael Dancsul, Andreas Kozak
Blanka, Novák Kerekes, Stephanus Kádár, Petrus Szabo Palko, Stephanus Szilágyi,
Martinus Görbelecz, Michael Hosszu, Petrus Rácz, Petrus Márta, Stephanus Csizmadia
Karánsebesi, Petrus Hosszu, Nicolaus és Jenye Sz őcs, Manya Opra, Joannes Prodán,
Joannes Nyerges Karánsebesi, Michael Alsó, Joannes Sebesőn, Mojsis Manye,
Nicolaus Csolovit, Tamás Nyese Szirbina, Petrus Groza tímár, Georgius Belényesi,
Nicolaus Szakács, Nicolaus Oláh, Nicolaus Markos Fegyesza Pajor, Petrus Groza
Csizmadia, Vlad tímár, Andreas Literati Budai, Petrus Szijgyárto, Georgius Csizmadia,
Georgius Szabo, Georgius Markocsany, Petrus Szabo, Lazarus Sebesán, Kracson
Szabo, Michael Valya, Jenye Muntán, Petrus Mánya Szabo, Toma Szőcs, Abraham
Szimoka, Zaharia Süveges, Nicolaus Leleszi, Mojsis Nemes, Alexander Pupiza,
Joannes Szabo Oláh, Valentinus Szilvási, Joannes Szegedi, Petrus Kirka, Petrus Orbán,
Petrus Szőcs Piczigon, Stephanus Nyerges, Joannes Orbán, Joannes Viszár, Michael
Román, Karácsom Szkorcza, Andreas Cserkesz Tobák, Novachus Kerekes, Petrus Barb
Takács, Michael Hosszu, Nicolaus Markocsán, Georgius Janduroszki, Lazarus Kovács,
Andreas Budai, Alexander Pupuza, Stephanus Furcsika, Michael Konga, Michael
Vorniczár, Petrus Mészáros, Stephanus Hankos, Gaspar Pujka, Rácz Márkul Michael
Bensasko, Gyina Rácz, Joannes Sebesán, Sztroja Vorniczár, Michael Hincza, Michael
Markus> StephanusKalmár, Petras Csizmadia, Görög Görög Ghinye nevű, Alexander
és Michael Fabian, Anna Balina, Alexander Csizmadia, Georgius Simon, másként
Bogdány, Stephanus Mikucza, Michael Nyerges, Éva Rácz, Alexander Csizmadia,
Maria Csoborna, Petrus Süket, Joannes Albei, Nicolaus Dudás, Petrus Rotár, Petrika
Simon, Joannes Margos, Michael Konya, Stephanus Molnár, Andreas Takács, Joannes
Szilágyi, Stephanus Szakács, Andreas Prajner, Petrus Mészáros, Michael Lugasi,
Petrus Csora, Kománus Lung, Joannes Takács csizmadia, Petrus Albei, Sztancsul
Muntyán, Abraham Szirti, Nicolaus Sztojkicza, Georgius Molnár Liptai, Joannes
Kömüves, Nicolaus Rácz, Joannes Görbelecz, Joannes Csizmadia, Franciscus Oláh,
Toma Kádár, Michael Varga, Michael Fazekas Csorbona, Michael Vorniczar, Joannes
Varga, Petrus Cserkesz, Joannes Nyerges, Sztojka Szkrocza, Joannes Szincze, Margith
Kragon Michael fiával, Nicolaus Vinátz, Nicolaus Szincze, Petrus Kovrik Nicolaus
fiával, Paulus Rotár Szabó, Michael Manaa Petrus fiával, Joannes Kracson Margith fia,
másként Juon, Joannes Laczkodán János fiával, Michael Szincze, Krácson Margith
Joannes Jánosnak mondott fia, Georgius Jandiroszki, Sztanka Mészáros, Joannes
Varga, Petrus Szőcs, Joannes Viszár, Georgius Körtvélyesi, Michael Ötves
Beregszászi, Sigismundus Szilágyi, Joannes Onadi, Joannes Pap, Susanna Szegedi,
Joannes Bányai, Stephanus Gombkötő, Samuel Szilágyi, Petrus Mirczel, Demetrius,
Toma, Pascal Mircge, Petrus Miravan fiával Nicula Miravannal, Radoje Muntyén,
Joannes Sztojka fivérével Sztancsule Sztoiká- val, Petrus Sztanyisza, Opra Sztanyisza,
Sztancsule Micse, Privule Popa, Tornyeszko és Opra Lung, Petrus Jancs fiával
Petrussal, Franciscus Vajda fiai Janko és Andreas, Gurján Kosztandin, Petrus Gurján,
Petrus Hajdu, Hanczule Bárb, Stephanus Negocz fiával Petrussal, Petrus Vaka, Petrus
Todit, Szokoly Vitán, Petrus Mihucha, Nicolaus, Theodorus, Juda, és Joannes Dimacz,
Ferencz Adam, Joannes Hajder, Petrus Buza, Joannes Buza, Manias Todor, Isak
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Raduly, Hanz Nászta, Stephanus Hova, Nejkul Hegedűs, Georgius Bebek, Flora
Rindza, Hegedüs Vaszily, Radutius és Michael fiaival, Andreas Birta, Petrus Birta,
Joannes Birta, Buda Buza, Manias Guja, Hoda Mojszin, Bárb Czigány, Vaszily
Nyegocz, Petrus és Vaszily Hajder, Fika Negocz, Mikule Hancz, Negocz Boszirjok,
Vegocz Petras, Gujan Juon, Szokoly czigány, Dávid Petras ; Petrus Hoda, Gurian
Petra, Glulrontyán, Gurian János, Nicolaus Gocz; Petrus és Michael, Danyasza Juon,
Petrus Matorga, Michael Bilye, Sztáncsule Muntyán, Nicolaus Bretyelán, Petrus és
Adamus Bretyelan, Margus Lupil, Petrus Folnagy, Joannes Bára, Lazarus Goje, Petrus
Danyisza, Joannes Danyásza, Abraham Bota, Andreas Bota, Petrus Vaszily fiaival,
Stephanus, Joannes és Nicolaussal, Joannes Roman, Nyisztor Román, Michael
Petrinka, Petras Petrinka, Joannes Kopasz, Dáncsa Istok, Joannes Tuza, Michael
Motorga, Andreas Goje, Stephanus Goje, Bára Lup, Nicolaus Bara, Joannes Kricsovai,
Michael Bonta, Judit Puj, Mikla Stephanyeste, Joannes Kendesi Malomvíz-ről, Román
Nyág, Juon Olárul, Stephanus Bretyán, Ladislaus Balog Álpestesről, Petras Dreghiss,
Nicolaus Csiszár Borberek-ről, Dragumir Fellajtar, Petras Tornya Torgy-ró1,
Demetrius Szekmány, Paulus Aradi, Olah-brettyé-ről, Jacobus Lihul, Rogocz család,
Anna Bornemissza, Lazarus Csongja, Joannes Kemény Gyerőmonostorról, Joannes
Rosz, Petras Szandifer, Gaspar Buda Galacz~ról, Stephanus Csuga, Joannes Takács,
Paulus Kendefi, Opra Bajeráth, Joannes Kendesi Magyar Brettye-ről, Ofra Bárb,
Paulus Aradi, Szatno Guga, Nicolaus Körmendi, Georgius Kisztány, Sigismundus
Csermény, Petras Szterian, Dano Butur, Stephanus Kopátz, Paul Pavel, Dane Pavel,
Petras Voda, Nicolaus Voda, Juon Miczile, Oprian Bekész, Tamás Miczirle, Joannes
Miczirle, Nicolaus Dobolyán, Oprianus Milotin, Dán Luszka, Petras Oncsul, Nicolaus
Korbul, Stephanus Sztojka, Petrus Sztojka, Lupus Juon, Petras Lupás, Lapra Joannes
Oltyán, Nicolaus Pászkuly, Joannes Pászkuly, Nicolaus Bara, Joannes Bara, Juon,
Lazarus és János Munczel, Petras Sztojka, Stephanus Sztojka, Nicolaus Pasarel, János
Paserel, Nyisztor Avram, Sztana Blidon, Michael Kocsoba, Petras Mányin, Janos Lada,
Nicolaus Kirila, Sandor Gligora, Joannes Gligora, Juon Bogdán, Janos Mojszi, Petras
Dragiss, Nicolaus Popa, Popa Joan, PopaIván, Popa Stephán, Popa Jovanos, Popa Juon,
Lazur Krácson, Joannes Gligor, Vlád Lunkán, Modre Muntyán, Sztojka Muntyán,
Oprianus Barbatyán, Joannes Telgye, Nicolaus Muntyán, Nyagoj és Petrus Muntyán,
Michael Muntyán, Dragodome Muntyán, Sztojka Muntyán, Petrus Csimponer, Teodor
Muntyán, Sztancsule Muntyán, Udra Muntyán, Joannes Bisztrón, Lajos Boska, Gaspar
Naláczi, Alexander és Stephanus Pára Alsó Szilvás-ró1, Nicolaus Budai, Manias Szabo
Alsófarkadin-ró1, Gabriel Szabó másként Oltyán Kaczog- ról, Petrus Mánya, Michael
Pap Osztro-ró1, Stephanus Fruska, Volfgang Csermény, Joannes Dia Stephanus
Kopasz Vád-ró1, Stephanus Válya, Petrus Sztanyila, Susanna Balia, Petrus Lusza, Fels
ő Szilvás-ró1, Constantin Polyán, Kenesa Balia, Ladislaus Kuh Alsófar- kadin-ról,
Michael Vlad, Nicolaus Heda, Michael Pavel, Elias Macesdi Fels ő Farkadin-ró1,
Lupine Fodor, Joannes Szecsán, Manias Szacsali Szacsal-ró1, Petrus Dima, Joannes
Tobák, Szarule Szakanicza, Nicolaus Molnár, Gabriel és Michael Kendefi Malomvíz-r
ől, Andreas Naláczi Nalácz-ró1, Sara Kopasz, Dano Muncsa, Petrus Csora, Andreas
Nagy Orlya Boldogfalvá-ró1, Gregorius Pogány, Demetrius Deák Felső Szilvás-ró1,
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Constantinus Padurán, Lazarus Barb, Stephanus Kopasz Vád-ró1, Stephanus Erdélyi,
Demetrius Szabo, Háncsuk Szofet, Franciscus Jonasko, Raduly Süveges Muntyán,
Juon Todoszid, Petrus Nemes, Stephanus Grama, Petrus Szakulya, Michael Renk
másként Fox, Gabriel Szabó másként Oltyán, Georgius és Joannes Vartolome, Michael
Pava, Paulus Muntyán, Joannes Nagy másként Macsuga, Michael Timár másként
Tobák, Joannes Kotoga, Sztojkn Rácz, Nicolaus Sebesi, Ivan Görög, Petrus Görög,
Michael Sztojka, Franciscus Sz őcs Karánsebesi, Elisabeth Valya, Michael Szőcs,
Joannes Albul, Joannes Dur másként Ponori, Nicolaus Gridi, Michael Sztojka, Adam
Lunkan, Muntyán Lapadat, Andreas Muntyán, Joannes Csizmás, Misze Nagra, Petrus
Uzonyi, Dan Sebesán, Adam Kovács, Blasius Paskul, Petrus Sz őcs Karánsebesi,
másként Sebesán, Gabriel Magda másként Menye, Nicolaus Szabo, Michael Varga
másként Szász, Manias Rácz Sebesi, Joannes Sebesán másként Bokán, Petrus Misza,
Michael Balko, Michael Batoga, Michael Rácz, Vaszily Süveges, Pana Orbonás,
Jonásko Muntyán, Michael Negrita, Adam Szőcs, Marinus Sebesán, Joannes Halmágy,
Flora Botoga, Zakarias Süveges, Joannes Duka, Nicolaus Sztroja, Szoboszlai,
Stephanus Szalai, Joannes Egri, Catalin Propilla, Cosma Rácz, Nicolaus és Stephanus
Gindi, Joannes Ghillede, Michael Ghillerte, Michael és Gyura Pribék, Lazarus Dogán,
Joannes Macsoga, Lazarus Tornya, Joannes Popa, Demetrius Trintok, Demetrius
1Vlarkocsany, Georgius Peria másként Szőcs, Manias Muntyán, Raduly Takács,
Muntyul Szőcs, Andreas Csizmás, Michael Grá- ma, Ladislaus és Lupul Sz őcs, Petrus
Padurán, Nicolaus Popa, Maria Popa, Dan Sz őcs, Georgius Gitnia, Barbus Szijgyárto,
Valentinus Csucs, Luka Trifunda, Michael Ruszán, Gabriel Szirmán, Michael Szabo,
Gregórius Karaszto, Stephanus Sztojka, Georgius Popa, Joannes Ruszin, Paulus
Kalmár, Michael Belkul, Martinus Takács, Joannes Birta, Michael Popa, Dona Görög
Sztanyila, Kracsoni Fazakas, Demetrius Olár, Pavel Popa, Ladislaus Maczesdi,
Domoszke Görög, Manyeszki Dán, Petrus Tornya, Raduly Tobak, Stoja Görög,
Nicolaus Kucsuk, Szeverin Muntyán, Mihálycsa Muntyán, Stephanus és Nicolaus
Szijgyárto, Barbulus Muntyán, Unguri János, Joan Ungur, Stephanus Muntyán,
Michael Romonyasza, Gavrilla Muntyán, Nyisztor Muntyán, Michael Szabados,
Demetrius Furullyás, Fetya Csizmadia, Petrus Pribék, Petrus Nagy, Georgius Pupusza,
Barbul Popa, Joannes Popa, Trifunda Fénye másként Sztancsuli Szula, Joannes
Todoszia, Michael Juonuc Kapatina Dancsul, Todoszia Muntyán, Joannes Halmágy,
Demetrius Petrás, Michael Ványa, Petrus Orbul, Michael Mihály másként Mihok
tamburás, Joannes Sztroiczár, Adam Szabados, Dragiczius Muntyán, David Nyisztor,
Nyagul Olarul, Privunus Pakulár, Petrus Vlád, Joannes Szász, Vlad Muntyán, Vojno
Vlad, Kirka Muntyán, Demetrius Runda, Georgius Szabo, Lazarus Vuk, Opra
Muntyán, Sztancsule Totoje, Muntyán Stephan, Dancsule Dragimer, Ilia Misza,
Sztojan Rácz, Juon Nyegui, Juon Borbata, Opra Süveges, Andreas Vlad, Petrus Vajka,
Toma Muntyán, Gregorius Süveges, Michael Todoszia, Vaszily Muntyán,
SztacsuleMuntyán, Sztancsule Csizmadia, Joannes Bika, Georgius Huszár, Gabriel
Csizmadia, Petrus Sido, Andricze Muntyán, Petrus Unkes, Gyura Palko, Petrus Barlai,
Todor Bára, Stephanus Solymosi, Christa Olár fia Michael, Sztreje Laczko, Philippa
Peruin, Antonius Szijgyárto, Groza Muntyán, Antonius Muntyán, Onosia Muntyán,
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Gyoka Szijgyárto, Michael Nopcsa, Joannes Buda, Joannes Lugasi, Maria
Szálláspataki, Michael Basa, Joannes Szilá- gyi, Joannes Szálláspataki, Cserghina
Juon, Michael és Georgius Olár, Michael Lácz, Petrus Hancsul, Gyura Nyegove,
Georgius Sztojka, Flora Nyisztor, Gyora Ghilerte, Stephanus Sztroja, Stephanus Jorga,
Michael Mátyás, Joannes Ghilerte, Joannes Opricza, Petrus Dragoi, Alexander Polyán,
Martinus Sz őcs, Pirvulus Popa, Varga Jorga, Valentinus Csucs, Petrus Sido, Az
oklevélben előforduló földrajzi nevek: Fehér, Kolozs, Hunyad, Küküllő, Szolnok
megye, Másmaros, Zaránd, Zabola, Szent Katolna, Boros Jenő, Szászváros, Fekés,
Fogaras, Gyerőmonostor, Gólfalva, Magyarosd, Szolnok-Doboka, Tisza, Havasalföld,
Szakmór, Lengyelország, Erdély, Bécs, Huszt, Magyar Berettye, Haczog, Álpestes,
Hosdát, Puj, Csolnakos, Vajdahunyad, Lindsina, Rákosd, Fels őszilvás, Rus,
Szentkirály, Nagykarcsa, Zalasd, Malomvíz, Tamástelke, Torda, Gysosan, FelsőKalán,
Osdala, Cserna, Marosnémeti, Bujtur, Zeykfalva, Várad, Vérd, Petro, Dobara, Széplak,
Galácz, Galánta, Danyila, Késmárk, Rátot, Zalasd vize, Vajdahunyad részei :
Huszárvár, Buzgány, Dobola, Bástya, Nebojsza, Cserkely, Plszka, Telek, Juba,
Aranyos, Farifodnia, Toplica, Csolcs, Valár, Újbá- nya, Ruda, Erdőhát, Plop, Pojnicza,
Vajne, Bunyla, Murár, Nadrákbánya, Cserifor, Paklisa, Lelesz, Alszeg, Vajdahunyad
várában levő Gyalér, Görög utca, Cserna folyó vagy Egregy vize, Piacz ucza, Malom
ucza, Szeverin ucza, Alszeg, Szurdok ucza, Vár ucza, Kérges birtok, Szől őskertek :
Nagy szőlő, Kéncses sz őlő, Asszony szőleje, Vár mellett való szől ő, Zalads vize,
Legelők: Komornyiczel, Alsó Grunisor, Tiriana, Alsó Dobra, Fels ő Dobra, Alsó
Bálya, Prigora, Gropsora, Komán, Sztanyisora, Popilor, Fáta, Sztinyisoracz, Proszáka,
Muraczel, Mlács, Kirpa, Rekicze, Csodgyán, Mirás, Gyalul de Grope, Alsó Lucsa, Fels
ő Lucsa, Grosz Kuncseriosd, Paltinei, Szászorosz, Fátya, Alsó Káncsul, Fels ő
Káncsul, Purcel, Batina, Bugyuli, Fányik Valentini Prodán, Stilpul Spermagma, Fels ő
Bálya, Gross, Fels ő Grungsor, Ansel, Surfian, Kismalma, Smjanjukis, Doszul, Vidrád
Valye, Privul, Pisorul Grekului, Szkirna, Szkoncset, Rudgyele, Melleje, Csata, Alsó
Szkiava, Pojana Orrikor, Csertén, Molidris Rafui, Izvorolye, Gook, Belyelye, Klovcset,
Magura, Fásza Ubrád, Banina Kucserior, Kroscsor Lomanyor, Grorisor, Siliterior .
Alsó Nádasd, Ruszk, Szocset, Irány, Zalasdisor, Feredcse, Magyar Brettye; Felvincz,
Fels ő Nádasd, Oláhbrettye, Algyogy, Nagyoklos, Pokolvalcsel, Rekettyefalva,
Valcsel, Vád, Kovrágy, Mogyorosd, Isztrigy folyó, Mácsó, Bosorod, Vlád, Lunkán,
Alsószilvás, Alsó Farkadin, Fels ő Farkadin, Szacsal, Nalácz, Orlya Boldogfalva, Orlya
Váranya, Kragujes, Háczog városában fekvő Pásiut ucza, Zavoj utca, Futyesti, Ökör,
Piacz, Jáz utca, Szálláspataka, Porond utca, Háczog vize . Osdoba, Borberek.
A fenti oklevélben felsorolt személy- és földrajzi nevekre a mutató nem utal.
L.Mody
Ezt az oklevelet azért foglaltam be dolgozatomba mert segítségével
tájékozódni lehet a Hunyad megyei falvak nemzetiségi megoszlására.Segít a
falvakban meglevő magyar nyomok kitapintására.
Kiss Károly
168

Hunyad megyei magyarok
A történeti Hunyad megyében (a mai Románia Hunyad megyéjében) lakó
magyarság. A Hunyad megyei magyarok három nagy csoportra oszthatók: 1. A
honfoglalástól és a középkortól folytonos lakosság. A honfoglaló magyarok a
folyóvölgyeken hatoltak be Erdélybe. A 10–11. sz.-ban benépesítették a széles,
termékeny Hunyad megyei Maros völgyet, majd a Cserna és a Sztrigy folyók
völgyének alsó szakaszát is. A Hunyad megyei magyarok falvai a 15. sz.-tól állandóan
szenvedtek az Erdély ellen vonuló oszmán–török hadaktól. A magyar lakosság nagyon
megfogyatkozott, többsége elpusztult. A Hunyad megyei magyarok jelentős része az
utolsó századokban 1848 előtt köznemesi vagy kisnemesi jogállású volt. Soraikat a
középkor végén számos magyar nemességet kapott és megmagyarosodott román
kenézcsalád gyarapította. Némely faluban az utóbbi kétszáz esztendőben – különösen a
Maros, a Sztrigy és a Cserna folyókba ömlő patakok mentén – a magyarságot csupán a
földesúr és annak udvara jelentette. A századfordulón a Hunyad megyei magyarok már
mindenütt románokkal vegyesen és az egykor kisnemesi Lozsád kivételével számbeli
kisebbségben éltek, viszonylag nagy százalékban asszimilálódtak.
A Hunyad megyei magyarok jelentősebb falui, melyek egymáshoz közel esve
csoportot alkotnak: Alpestes, Rákosd, Hosdát, Bácsi, Haró, Nagyrápolt és Lozsád. Régi
magyar polgári lakosság él kis számban a városokban is (Déva,Szászváros,
Vajdahunyad).
– 2. A
dévai
csángók,
1888–1910
körül
települtek
Déva,Vajdahunyad,Sztrigyszentgyörgy és Csernakeresztúr csángótelepeire. – 3. A múlt
század második felétől egész Erdélyből, elsősorban a Székelyföldről folyamatosan a
Zsil völgyi ( Bányaság) és a vajdahunyadi iparvidékre betelepült magyar ipari
munkásság. –
L.Magyar Néprajzi Lexikon Hunyad megyei magyarok
Nagyon találó meghatározás !!
Kiss Károly
Hunyad megye . Maros felsővölgye , apr. 16.
— Rozs jól telelt, tiszta buza szenvedett. Szőllők is, hol ném voltak tökéletesen
elfedve, roszul teleltek. Tavasziak vetése foly, részben be is végeztetett, a kukoricza
kivételével, melyet e vidéken Szt. György után vetnek. Az időjárás elég kedvező, a
tavasz vetésekről azonban véleményt még nem lehet mondani. Az igavonó marha a
takarmány szűke miatt roszul telelvén, gyenge; járványtól azonban vidékünk ment. A
fák még nem virágoznak, kivévén a korai cseresznyét, melyen elég virág mutatkozik. A
Maros áradt.
G. K
L.Borászati 1874 április
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Klosterneuburgból
névjegyzéke.:

hozatott

simagyökeres

szőlővesszők

megrendelőinek

Hunyad. 1869/70. Zámi jószág-igazgatóság. 1870/71. Algyógy Lendvay Nina
Zámi jószág-igazgatóság. 1871/72. Zám. Vogt József. Jószág-igazgatóság. Algyógy.
Lendvay
Nina. 1872/73. Algyógy. Kim István. Zám. Vokt József. 1873/74 FelsőSzálláspatak. B. Kemély Miklós. Galatz. Putscher Rudolf.
L.Borászati 1875 március
- Klosterneuburgból hozatott simagyökeres szőlővesszők megrendelőinek
névjegyzéke.:
Százváros szék 1869/70. Szászváros. Binder W. Dr. Lészay László. Kirchnor
Oszkár. Kudsir. Pistel Alfons. 1870/71. Szászváros. Binder Vilmos. Lewitzky Károly.
Jóhn József. Dr. Lészay László. 1871/72. Szászváros. Schuller. József. Beer. Frigyes
Binder Vilmos. Reviczky Kár. 1872/73. Szászváros. Binder Vilmos. Keresztes Sándor.
Dahinten Károly.
L.Borászati 1875 március
Hunyad megye falvai.
Algyógy. –Alfalu Kuún Kocsárd birtok:
A
XV.században
oppidum, mezőváros.
L.Borossy
-1397-től
Algyógy
uradalmi központtá lesz, várát
a 15. században a Pongrácz
család építi. Az uradalom
birtokosa 1504-ig Corvin
János,……
- a kastélyt és Algyógy
falut tizenöt faluval 1536 táján
osdolai Kun Gáspár úr, a budai első várnagy kapta meg adományozás útján Jánostól,
Magyarország királyától,
- Innen eredt az a közmondás: „Felgyógy ivással,Algyógy fürösztéssel gyógyít.”
L. Benkő József
Magyari Kossa Gyula említi, hogy Bethlen Gábor elment gyógyulási célból 1629ben Gyógyra. Izabella királyné 1559-ben is megfordult ott. A nyár folyamán „Gyakran
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kikocsizott" a közeli Algyógyra, melynek „hőforrásaira pompás fürdőt építtetett,
körülvéve vadaskerttel és gyümölcsössel".
L.Száz
-1698-ban szőlőt „épít” itt Németh György,Ursza Demeter és Lugosi Sigmond.
L.Buzogány
- Kuún. Kocsárd gróf, Hunyad vármegye főispánja, született Algyógyon (Hunyad)
1803 jun. 25., megh. u. o. 1895 jan. 11.
-1830-1833 között Hunyad megye alispánja 1833-tól algyógyi birtokán
gazdálkodik.
- a magyar nemzeti kormány Hunyad vármegye főispánjává nevezte ki
-a gyászos idők bekövetkeztével elfogták, jószágait elkobozták s hat évig szenvedett
Komáromban várfogságot. 1856. végre szabadságot s jószágait is visszanyerte s
ezentúl gazdaságának élt s nagy szorgalommal rendezte az oláhok által feldúlt
birtokait, kiigazíttatta csaknem egészen romba döntött algyógyi kastélyát; lankadatlan
fáradozott, hogy minél jövedelmezőbbé tegye gazdaságát s fáradozásai jutalmát csak
abban az öntudatban kereste, hogy szolgálatot tehessen nemzetének s vallásának.
-1867. újra Hunyad vármegye főispánjává nevezték ki
-egy év mulva kénytelen volt lemondani s ismét visszatért gazdaságához és a
nemzeti társadalmi és nevelési ügyek egyik főfő előmozdítója lett s e téren vívott ki
nevének halhatatlanságot. A szászvárosi ref. kollégium épületét, melynek főgondnoka
volt, saját költségén megújíttatta s kedvelt intézetét 120 000 forintnyi alapítvánnyal
gazdagította,
-1887. pedig negyedmillió értékű algyógyi birtokát az erdélyrészi magyar
közművelődési egyletnek ajándékozta, melynek örökös tiszteletbeli elnökségével
tisztelték meg.
L. Pallas Nagy Lexikon
- Ahol az 1800-as években híres „a gyógyi verescsíkos hosszukó alma” .,amely
Erdély legelterjedtebb s talán legősibb almája .Alakja szabálytalan tojásdad-kerekded
,szinte kőrterületű. Kicsi alma. Héja viaszos tapintatú ,tompa fényű,szívós, kissé érdes
felületű. Alapszíne halvány citromsárga vagy kanárisárga,viaszsárga árnyalattal, a
napos oldalon szakadozott csíkokkal sűrített. Húsa sárgásfehér,kásás,édeskésen
savanykás,üdítően kellemes ízű..Fogyasztható decembertől márciusig.
- „Alsó-Fehér megyében legnevezetesebb az u.n. gyógyi alma mely verescsíkos
,hosszukó,igen leves és Felgyógyon Alsó-Gáldon, Diodon ,Csákán, Mindszenten,s
több más helyeken roppant mennyiségben terem évenként,szinte aratásig megáll.”
Nagy ( 1842) Két változata volt a gyógyi piros és a gyógyi csíkos.A gyógyi csíkos
ősibb ,kezdetlegesebb ökotipus.
L .Nagy -Tóth Ferenc.
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- Nevét a Gyógy patakról kapta, a patak neve a magyar dió nevéből való- d
képzővel.
L. Wikipédia.
- Hírességek szempontjából is fontos megemlítenünk Algyógy városát, hiszen itt
született 1803. június 25-én Kún Kocsárd földbirtokos, az EMKE egyik alapítója,
1858. június 29-én Mailand Oszkár néprajzkutató, 1877. október 1-jén Erdélyi Mór
szociáldemokrata politikus, és vendégként, látogatóban 1816-ban Kazinczy Ferenc is
megfordult a városkában.
L. A történelmi Algyógy
- Salamon Andor, Algyógy, földbirtokos 1909-ben
- Rafael I g n á c , Algyógy, birtokos 1909-ben,
L.Dénes
-1891-ben nyílt meg itt az állami Kuún Kocsárd székely földműves iskola 40 évre
kötött szerződéssel melyet az E.M.K.E és a magyar királyi földművelési minisztérium
állított fel gróf Kuún Kocsárd 221.000 forintos alapítványából, 2190 holdas birtokán.
L. Révai
- Az iskola igazgatója Gáspár József, aki mintagazdasággá tette.
L.Balaton Petra
- Algyógy fő nevezetességét a gróf Kun Kocsárd székely földmives iskola alkotja
a gróf Kun Kocsárd által 1889. Évi- június 1l-én . .az EMKÉ-nek adományozott
földbirtokkal. Szőlőkkel. Kastélyában nyeri az. ifjuság eltartását, s szép parkját
mintakertté alakitotta a földmivelésügyi minisztériummal közösen fentartott iskola. A
meglett ifjakból álló ifjuság külön helyiségekben nyeri szállását; a tanhelyiségek jól
felszerelt szertárakkal, gyűjteményekkel biztositják a szemléletet. A marhatenyésztés,
borkezelés, gyümölcsfatenyésztés, valamint a kis gazdák igényeihez alkalmazott
mintagazdasága a kar buzgóságával máris jótékonyan hat a legközelebbi 'vidékre is..
L.Téglás Gábor
- Az ezredévi kiállításon eredményes tevékenységéért kitüntették Gáspár József
földműves iskolai igazgatót.
L.Köztelek 1896 november 28
- Alsó Fehér megyében... legnevezetesebb az úgy nevezett gyógyi alma, melly
verescsikos, hosszukó ...
L.Nagy-Tóth Ferenc IV:
Lásd bővebben az erdélyi magyar mezőgazdasági iskolák szócikknél.
- A 19. század végén a kormány rendeletére az országot bejárta egy kertészeti
bizottság, melynek az volt a feladata, hogy a szaporítható gyümölcsfajtákat
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vidékenként meghatározza. A javasolt fajtákat 4 állami faiskola nagy mennyiségben
szaporította és terjesztette kedvezményesen………. Kolozsvárt.Zilahon,Lugoson .A
javasolt fajtákat ezenkívül szaporították a gazdasági intézetekben, iskolákban:
……………Algyógyon., ………
L.MNL.II.k
-………… némely nemesebb fajú gyümölcsöket,'s oltóágakat csak ugyan lehet
találni Al-gyógyon a' b. Bornemiszsza uram kertjében.
L.Nagy
- A középkorban s még inkább az erdélyi fejedelmek idejében Erdély
leglátogatottabb gyógyhelye vala. Bethlen Gábor 1629. nyarán használta, a két
Rákóczy György sokszor megfordult itt. Valamint Apaffy Mihály is, kinek szőlőjét a
fürdővel szemben mutogatják .
L.Téglás Gábor
- Algyógyon gróf Kun Kocsárd urat kerestük fel. Kastélya ugy látszik a
Templariusoké volt a szomszéd (jelenleg) református egyházzal együtt, mint azt a régi
ékitések mutatják; későbben Korvin János tulajdonává lett. A rómaik alatt itt volt
megtelepítve a colonia XlII-a ad Thermas Dodonias, Zeugma, most Csigmó
elővárossal. A gyógyi fürdő alcalicus vize -f- 24 a kénforrás + 25.
Az 1868-iki kőaljai asztali bor már meglehetősen érett, zamatos, erős, kellemes
savanynyal ellátva, igen jó vizezhető. Gróf Kun Kocsárd borai közt Ízleltünk:
1868-iki rizlinget: szeszes, mérsékelt zamatú.
1866 „ rizlinget: sima, finom kifejlettrhenusizamatú1866 rizling aszút: mérsékelten édes, kitűnő fajzamattal.
1866 „ Kövér aszút: kövér, édes, zamatos.
1868 „ Kadarka aszút: szinborral felöntve erős kadarka zamatú.
1866-iki Kadarka aszút: igen finom, a ménesire emlékeztet.
Csigmón a gróf 5 holdas kadarka ültetvényének felét tőkére műveli rövid
csapmetszéssel, s ez keveset terem ugyan a térséget tekintve, minthogy a sorok 4 láb
szélességüek, de tökéletesen megérik itt a kadarka, mely is mintegy 2 holdat teszen; a
karikásnak termése mind szinére, mind érettségi fokára a másiktól távol hátramarad, és
csak sárga bort ad. A többi része a csigmói szőlőkertnek válogatott csemege-fajokkal
van beültetve.
-Az algyógyi hegyek jó hirét növeli még báró Bornemissza János ur szőlőbirtoka.
Ő’ exja, ki a kolozsvári pinczeegylet egyik érdemdús directora, s kit áldozatkézségben
senki felül nem múl, — állított e szőlőjében a vidéknek oly minta-ültetvényt, mint a
milyen kevés van az országban. E szőlő egyik része, mely már beültetve van,
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bővelkedik a legnemesebb külföldi fajokban: van semilion, sauvignon, fehér burgundi,
pinot noir, tramini, rizling stb. A borok finom zamatjuk után jelesek.
L.Borászati 1872 május
←Algyógyi iskola.
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Alpestes

Barcsay udvarház

- Itt született 1845. április 9-én Szathmáry György politikus.
L.Wikipedia
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- 1580 december 31-én a fejedelem udvarházakat ad örökös jogon birtokba.
L. Erdélyi történelmi adatok
- ……….macskavirág gyökér valeriana officinalis;- 1813: Virág házban Matska
Virág Gyökér Nro 2 [Alpestes H; Told. 18 gr. Toldalagi Kata lelt.].
- 1814: Két esztendős ártány 13 A Malomnál hizloban Az Udvari hizo ólban
[Alpestes H; Told. 19]..
- 1816:Tamástelki Máslás de a(nn)o 1812 50 veder (Alpestes )
L. E.M.Sz.T
-Magyar lakosságának egy része Hunyadi János által betelepített székely ácsok
leszármazottainak tudja magát, állítólag róluk kapta a Cserna jobb parti falurész
is Ácsi nevét.
L.Wikipedia
-Ifj. Csanády I s t v á n földész, Alpestes 1909-ben.
- B a r c s a y Tibor birtokos,Alpestes 1909-ben.
- Pap József földész, Alpestes 1909-ben
-„…… a dévai m. kir. gazdasági szaktanár által rendeztetett földmívelésügyi
kormány kosárfonó háziipari tanfolyamot Alpestesen…..”,-1907 –ben 22 résztvevővel
-Alpestesen sikerült is állami segély mellett egy minta fűztelepet is létesíteni-1919
előttL.Dénes
- …..kötekedő és kevély kis nemességet Alpestesen……
L.Szabó Endre
- Alpestes árpádkori magyarsága.
-……..a terjedelmes és magyar eredetre büszke Alpestest érjük………
-…….. a megvásárolt kereszturi földekért pert inditván, a határjárás az Egregytől
kiindúlva igen érdekes magyar dülőneveket örökit meg. Igy Barmachalit, Machkoló,
Almásvíz, Borvigaga. Mindennek ma hire pora sincs s az egykor gazdag Csanád
ivadékai egyszerü, szegény földmivesek.
L.Téglás Gábor
-Al-Pestes , csak néhány hold szőlőt mivel fennsikon.
L.Borászati 1872 május
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Alsóbarbatyéniszkrony
- Itt született 1875. február 11-én Maderspach Viktor vadászati szakíró.Nagyanyja
a szomorú sorsú Maderspach Buchwald Franciska,nagyapja a tragikus sorsú
Madersdpach Károly bányamérnök .
L.Ambrus Lajos: Vittorio-Food § Wine 2009 V.9-én
- a család Hunyad vármegyei birtokainak irányításával foglalkozott. Elismert
mérnök, sportoló és vadász volt.
L.Wikipedia
Könyvei:
-„Páring-Retyezát vadászataim a Déli Kárpátokban”és
-„Havasi vadászataim”
-„Menekülésem Erdélyből”
-a „Medve „
L. Maderspach Viktor
- Maderspach Viktor, A.-B.-Iszkrony, földbirtokosa-1909-ben,
- Balázs József b i r t o k o s A.-B.-Iszkrony-1909-ben
L.Dénes
- Maderspach Viktor 1875-ben az erdélyi Dél-Kárpátokban lévő Petrozsény
melletti kis faluban, Iszkronyban született!. Régi erdélyi nemesi család tagja. A magyar
és román lakosság tisztelt és megbecsült tagja volt, melyet bizonyít, hogy vadászatban
és gazdálkodásban legbizalmasabb emberei közé tartozott többek között a román
Györgye a saját nevelésű hű vadőr, Sandru a sok vihart átélt öreg tehenész.
L.Erdészeti lapok 1996 március –Medve- A Liriodendron Tulipifera, vagyis tulipánfa, Észak-Amerika dél-keleti részéről
származik. Az aninószai tulipánfa története 1880-ban kezdődött, amikor Maderspach
báró, egy nagy kiterjedésű Hunyad megyei birtok örököse Iszkronyban kastélyt
építtetett, és melléje pompás kertet telepített. Maderspach Anna Margit, a tulajdonos
felesége gondoskodott a kertről, és rövid idő alatt sikerült valóságos dendrológiai
parkká varázsolnia. ………..Figyelmes irányítása alatt, távol országokból hozott
kertészek munkája nyomán a kastély kertje méltán versenghetett híres nyugati
kertekkel.
-1880-ban Maderspach Anna Margit úgy döntött, hogy iszkronyi kertjét
tulipánfával egészíti ki, és ezt egyenesen Párizsból hozatja. A hölgy több idegen
nyelvet beszélt, és abban az időben többek között Jules Verne-vel levelezett. A jeles
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író, Maderspach Anna Margit leveleiből, a festői helyekből és tájakból ihletődve írta
meg 1892-ben Várkastély a Kárpátokban című regényét.
L.Az év fája
- Két település, Alsóbarbatyen és Iszkrony összeolvadásából keletkezett a 19.
századelső felében. Mindkettő a 18. század elején települt.
-1910-ben 416 magyar lakósa volt.
L.Wikipedia
Alsócsertés
-Egykori magyar, katolikus lakosságú bányásztelepülés, mely híres volt arany
és ezüstbányáiról.
L.Wikipedia
Alsócsóra
Itt halt meg 1806-ban Barcsay Ábrahám költő.
L.Wikipedia
- Kristóf György irja ,hogy valamikor Csórja magyar község volt.
-„…..Barcsay Abraham kedvelt almafája…..”
- „Hisz már a csórai és marossolymosi uradalmak - a haszonhajtó jogok és
egyéb dominiumok nélkül is - teljesen biztosítottak Barcsaynak a megfelelő főúri
életmódot.”
„A mag Lovakért, azt tartom, lovász elküldött eddig. A gyermek lovakot jó
volna, ha Mihály lassanként tanítgatná.”
-.”Tudod-e miért drágák a báránybőrök? Már valaki reá akadott az erire.
Kereskedés "lett belőle.”
- „……a vetések hogy állanak a mi kedves Hazánkban s földünkön?”
-„Mindezekből alkalmasint
vintzellérséget éppen nem utalom.”

tapasztalod,

hogy

én'

a

szántást-vetést

s

-„Az anglus . kancának bevitettetésit Lovász Consiliarius és az én rendelésem
ellen tselekedték, sőt inkább utolljára azt Irtam vala a Tiszttartónak, hogy ha valaki 120
aranyakat ad érette, adják el; inkább hiszem ezt a Levelemet kesőn vette. Minek
'szaporitsuk a sok drága lovat? Ezt is talán tsak Szebenbe küldjük. G. Esterházy János
által és Lovászmestere által eladatjuk, e nagy kupetz, majd irok az urának elébb tsak
azt akarom megtudni. ha meg van-e hágatva a szép strinfis kisaszszony.Ennek az árát
gabonavevésre akartam fordítni.”
- „Az én Lovászom és kertészem szerentsésebbek nállamnal, mivel már most
nem lesznek messze Erdély határától.”
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-„Tsak a sző1ő hegyeken jártam egyedűl és nyögtem mint a Gerlitze; már
ezentúl még unalmasabb napjaim lesznek, mert a szüretelést ma estébe elvégezem. A
Boglit volt utolsó, de ugyan hideg is vala ez a 3 nap. Az én gondolatom szerint az
Ablazból lesz jegjobb bor ; a legjobban is viselte magát, Ürmöst még-is egy keveset
tsak tsináltam aval a reménységgel, hogy nemsokára az én kedves uram velem együtt
iszik belőlle,………………..”
L.Dr. Kristóf György
Fent idézetek, Barcsay Ábrahám és felesége Bethlen Zsuzsanna között
íródott levelekből, az 1789-1793 évek közöttről. Az idézetekből következtetni lehet
arra,hogy az uradalom mivel foglalkozott.
Kiss Károly
-……..Barcsay Ábrahám, a költő csorai udvarházát……….
- Barcsay Abrahám a deli gárdista és korának kedvelt költője végakarata szerint
kedvelt almafái alatt nyugossza örök álmát.
L.Téglás Gábor

Alsócsórai Barcsay-kúria
Alsófarkadin-

-Lónyay-Nopcsa kastély
- a kastély 70 hektárnyi gyümölcsössel és
erdővel együtt.Térségi jelentőségű.
1870
körül Lónyay
Menyhért tette
tizenkilencezer holdas, főként erdőkből álló
birtokának központjává…… „…..a kastélyt 70
hektárnyi gyümölcsössel és erdővel együtt……”
L. Wikipedia
- gróf L ó n y a y Menyhért, A.-Farkadin,

földbirtokos 1909-ben
L.Dénes
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- A Nopcsa László főispán által épitett és feljáró teraszán várhelyl feliratos
kövekkel díszitett kastély most gróf Lónyay tulajdona, a Ruszka-Pojánáig terjedő
rengetegekkel együtt.
L.Téglás Gábor
- Farkasdin /hibás név/ (Hunyad vm.) - Testimoniális levél rételadásról a
farkasdini határban Toma János részére. 1683.
L.Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Alsószilvás
- Alsószilvás (Hunyad vm.) - Záloglevél az alsószilvási határban fekvő szőlőről,
1699.
L.Magyar Mezőgazdasági Múzeum
-…… az alsó- és felső-szilvásit, mely múltja emlékeit még most is jognak
tartja…….
L.Szabó Endre
- A cseszeliczky Szilvásy csa!ád a régi Szilvásy-családdal azonos. l367-ben Ivan
de Szilvas új adornányul nyeri Felső-, Közép.Alsó-Szilvás s Zahadfalva részjószágot.
1608-ban Balthazar Cseszelechky de Sylwas és neje Elisabeth Pernyesi a Marsina
részjószágot -eladták Keresztesi Pálnak.
- Macsótól csak egy hegy választja el nyugatra a két Szilvást .(Alsó és Felső),
honnan a megye több jeles családja származott. A két falu nemes lakossága ma már az
iskolában tanulja a magyar szót.
L.Téglás Gábor
Arany

kúria térségi jelentőségű

- A falut a középkorban valószínűleg magyarok lakták………… A falutól
északkeletre emelkedő Kenyér-hegy (Aranyi-hegy, Aranyi-Magura)impozáns tömbje
uralja a környék látképét. A hegyet alkotó negyedkoritrachiandezitet már a rómaiak is
bányászták, mára viszont felhagytak kitermelésével. Az idők folyamán az egykori hegy
40%-át elpusztították. Jellemző lelőhelye a pszeudobrookit nevű ásványnak,
amelyet Koch Antal az itt talált minta alapján írt le 1878-ban…………. A homoki
vipera előfordulása miatt természetvédelmi területté nyilvánították.
- …….a 16. században épült az aranyi vár…….
L.Wikipedia
- Innen írta magát az Orbonás család is.
- 1333-ban Aranyi .István. 1537-ben Rápolthy János birta, a kinek anyja ·Corvin
Jánostól perelte el ezen birtokát. 1590. márcz. '9-én bokaji Macskásy Ferencz fia,
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György, a fejedelem bejárója és unokája Gáspár új adománylevelet nyert. Ugyanakkor
Balika Péter de Arany, mint németii Balika Bálint és asszonylaki Ravaszdi Jusztinia fia
és Orgonás János de Arany birtokosok itt. 1631·ben Kapy András s fia, György az
egész Maros vonalán fő birtokos volt. Legutóbb a Főldváry család birta Kapy jogon.
L.Téglás Gábor
- Az aranyi urbáriumban 1726-ban „Voncsa Angyel“ kémendi kertészt említik.
L. Udvarházak és stilusok
Bacalár

nemesi kúria

- 1503-ban és 1524-ben birtokosai a Brettyei, Ellyőfalvi Erdélyi, Kolonityi,
Kolonityi Horvát, Barcsai, Márgai családok voltak a birtokosai.
- 1888-ban 370 lakosábol 341 magyar volt.
L.Wikipedia
Bajesd
- 1508·ban Joannes Thewrek de Nagy-Bajesd vesz részt a Kendefy-család Galacz
Fizith határjárásban.
- Bajesden a Halmágyi nemes család ivadékai léteznek még. Halmágyi Boldizsár
Báthory Kristoftól nyerte nemességét
L.Téglás Gábor
-„A gör. kath. lakók régi magyar nemesi ivadékokból állnak, kik politikailag is
magyaroknak tartják magukat. A kihalt Bajesd-i nemes család székhelye.Eredetileg
három nemzet (cognatio) ú. m. Halmagy, Farkas, Vitán. Ezek közül a Farkascsalád
egyik őse 1440. Hunyadi János alatt kifejtett vitézkedéséért adományt nyert. E család
már 1496. a szomszéd Fehérvízről írta magát. A Vitán-család máig él s a vármegye
szereplő emberei közt a Farkassal együtt mindig képviselve volt.”
L.Révai
←-1792 Erdély, Bajesd magyar nyelven írt földzáloglevél
viaszpecséttel.
- Tekintsétek meg a bajesdi népet; a mely kifáradhatatlan
szorgalmú…..
L.Szabó Endre
Bakanya
-1518-ban v. Bakanya néven volt említve mint Al-Diód,
algyógyi uradalom része.
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- Bakaj? magyar kisnemesi falu Hunyad megye északkeleti részén.
L. Iczkovics Emma
Baresd
- ….valamikor Szacsal, báró Nopcsa Elek képviselő kastélyával és
mintagazdaságával, Nopcsa Elek erdélyi kanczellár neje, Naláczi Borbára, a XIX-ik
század közepén itt valóságos testőrséget szervezett volt jobbágyaiból s vaserélylyel
vezette birtokait.
- A Szacsal család is szerepet játszott innen. 1514·ben Zatzialy Demeter, ki
Kernyesdi Miklos fiával, Lászlóval perel a Korniesdi, Paklichai, Fizeti, Gulatzi és
Pojeni portiokért."
L.Téglás Gábor
Batiz
- Batiz főispán őslaka.1483-ban , mint Bathyzfalva jut a kihalt Bathyzfalvy
családról a Barcsayakra a Sztrigy tulsó partján fekvő Petlen (ma Petrenyel), …….
- Hatalmas nyárfákkal köritett kuriájuk…………..
L.Téglás Gábor
- A 17–18. században a Naláczi család birtoka volt.
L.Wikipedia
Bábolna

Veress-kastély

- Kazinczy Ferenc 1816-ban Naláczy István
udvarházának vendége volt.
-Itt született 1834-ben Veress Ignác
szótárszerkesztő, a nagyszebeni állami főgimnázium
igazgatója.
L.Wikipedia
- Bábolna a méltóságos br. Naláczi család szép és udvarházakkal fényes öröksége.
- A bábolnai bornál nemesebbet nem iszik Erdély ezt a bort a Plés ontja (teljesebb
nevén talán Pléhes, azaz latinul Laminosus, mivel csaknem egészében a sötét csillám
egyik fajtájából áll, amelyben a bor anyái — így nevezi Apuleius a szőlőt — kővel
táplálkoznak). Van itt egy borkút (latinul: Vini puteus) nevezetű szőlős is; így nevezik
bőséges termékenysége miatt, de semmiben sem marad el az előző mögött. Ezenkívül a
falu Vajja nevű földjén melegforrás buzog fel, amely most kenderáztatásra szolgál; ha
ezt kiépítenék, Algyógy hírét is megérdemelné,
L. Benkő József
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- Régen elsősorban boráról volt híres. Benkő József szerint a Plés-hegyen termett
Erdély legjobb bora. Szőlőhegyein 1873-ban még 86 kataszteri hold állt művelés alatt,
régi fajtái között a bábolnai kövért, a járdoványt és a király szőlőt tartották számon. A
borászatot a filoxérajárvány tette tönkre.
L.Wikipedia
-Bábolna . E birtokot Nálaczy István donatio gyanánt kapta Apaffy Mihálytól;
utódai a keleti részét Plés, a nyugatit Chaptalnak nevezték el, itt külföldi fajokat
honosítván meg, de 1848 után pusztulásnak indult az ültetvény. Plést jelenleg Velicska
Lajos ur rigolirozva s terrassirozva a könnyen elmálló csillámpala és részint
kovatartalmú talajt, elkülönzött fajokkal ültette be; úgymint: 1/2 holdat fehér
burgudival, ½ holdat rizlingel, 1 holdat veltelini zöld és pirossal, ezenfelül bakator,
muscat croquant és elkülönzött erdélyi fajokkal van beállítva 6 hold; a többi összesen
mintegy 15 holdra menő is munka alatt van, és legközelebb beültetendő nagyrészt
kadarkával, mely a szomszéd Csigmón kitűnő bort ad. Betlen Olivér gróf is állított be 2
½ hold rizlinget. Velitska Lajos ur 1868-iki honi fajokból: járdovány, kövér, hóviz,
királyszőlő után szúrt bora érett, zamatos, erős, kellemes savanykás. A 3 éves ültetvény
után szűrt 1868-iki rizling bora kellemes, de nem kirívó zamatú.
L.Borászati 1872 május
Bácsfalva
- I. Rákóczi György 1642. febr. 1-én Fogasason kelt magyar nyelvű levele
Eötveös Mihály Bacs város bírájához.
I. Rákóczi György utasítja Eötveös Mihály bírót, hogy a moldvai vajda hozzá
intézett kérelmét ne teljesítse, mivel a saját országából nem engedélyezte 25 forint árú
marha kihozatalát .
Az oklevélben előforduló személynevek : Eötveös Mihály.
Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Bacs, Moldova.
2 lapos papír, I. Rákóczi György aláírásával, hátoldalára nyomott, papírral fedett
ke-rek pecséttel és címzéssel.
L.Oklevelek és céhirások a Déri Múzeum gyüjteményeiben.
- A 18. században a Bornemisza család birtoka volt, és sok tutajos lakta.
- Legnagyobb birtokosa 1909-ben Jósika Sámuelné volt.
L.Wikipedia
Bácsi
-Itt született 1937-ben Bartók Ferenc festőművész.
-A középkor végén magyar falu, az újkor elején több kisnemesi család lakóhelye
volt. 1520 és 23 között, majd 1528-ban és 1536-ban itt ülésezett Hunyad
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vármegyeítélőszéke. A 17. századból a Győrfi, Antalfi, Zudor, Naja, Bereck és Pap
birtokos családokat, 1751-ből a Barcsay, Turi, Sombori és Nagy …………
családneveket jegyezték föl.
-A faluközpontban, a műút szélén Erzsébet királyné 1895-ös látogatása emlékére
állított emlékobeliszk.
- Gyümölcstermesztés, faipar, építőipar.
L.Wikipedia
- Bácsi, a pestesi nemesség 1302. pereből már emlitett Bachy nemzetség otthona.
- ……..1392-beli periratban Alpestes nemessége közt osztozik a Bácsi nemzetség
is. 1412 aug. 12-én Stephanus Peter fia Bacsiból s 1496. Február 13. a Keresztur
Totwka család birtokigazgatásával Bacsi István királyi kiküldött. Bácsiban ez a család
ma is. létezik s egy maroknyi magyarság …………..
L.Téglás Gábor
-„…… a dévai m. kir. gazdasági szaktanár által rendeztetett földmívelésügyi
kormányunk kosárfonó háziipari tanfolyamot Bácsiban…..”,-1907 januárjában 20
résztvevővel.L.Dénes
Bánpatak
- „Odébb Bánpatak a Várady , család egykori hirtoka,………….”
L.Téglás Gábor
Bencenc Lázár kastély
- Itt született 1827-ben gróf Lázár Kálmán ornitológus, újságíró, 1848-as honvéd
őrnagy. Sokáig a falubeli kastélyában őrizte madárgyűjteményét.
- 1816-ban Lázár Benedek vendége volt Kazinczy Ferenc.
-1853-ban Lázár Kálmánnál vendégeskedett Jókai Mór és lerajzolta a gloriettet.
L.Wikipeda
- A 18. század végén és a 19. században legnagyobb birtokosának, a Lázár
családnak kastélya is állt a faluban.
- A 16–18. században erős református kisnemesi közössége is volt.
L.Wikipedia
- Szárhegyi gróf
Lázár Benedek hivatásos katonának készült. Részt vett a
napóleoni háborúkban, többször is megsebesül, lovas kapitányként szerel le. Gróf
Bethlen Máriával kötött házassága után Bencencen telepedett le. Udvarházat épített és
itt gazdálkodott.
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-Szárhegyi gróf Lázár Kálmán Lázár Benedek fia tudományos tevékenységének
leggazdagabb korszaka az 1850–60-as évekre esik. A bencenci birtokán őrzött
gyűjteménye 2000 kitömött madarat és 8000 preparált madártojást számlált! Ő állította
össze, elsőként, az Erdélyben honos madarak listáját. Levelező kapcsolatban állt kora
legjelesebb természettudósaival, így Alfred Brehmmel is.
Magyar és német nyelvű tanulmányai, ismeretterjesztő cikkei jelennek meg
szakfolyóiratokban, hetilapokban. 1864 és 1866 között adja ki A lég urai című
hatrészes munkáját. 1867-es akadémiai székfoglalója is Magyarország madárvilágáról
szól.
L.Népújság 2014 július 3
Művei közül:
-Hasznos és kártékony házi állatainkról. Kézikönyv mezei gazdái,
erdőtulajdonosok és kertészek használatára. I. rész. Emlősök, madarak, hüllők.
Fametszetekkel Zimmermann rajzai után. Bpest, 1874
-A lég urai. Képek a madárvilágból. Pest, 1864-66. Hat füzet.
- Természetbarátok és Vadászok Évkönyve. U. ott, 1867
L.Szinnyei
- Az Árpádkorban használt magyarosítása a Vincentius (a. m. győzelmes) vagyis
a mai Vince névnek. Ezen néven fordul elő többek közt Sepsi Akadás fia, a gr. Mikó,
Nemes és Kálnoky családok őse a XIII. század derekán; továbbá az 1292. említett Péter
ispán, Kuklyi nemes apját szintén Benchenchnek hivták; 1296. a Bodmér nembeli
Márton fia Bencench jön elő.
L.Kislexikon
-M’lgos özvegy G. Teleki Lajosné Kendeffy Anna úr Asszony ő Nsga
haszonbérbe akarja kiadni,több esztendőkre Hunyad vármegyében Bentzentzen lévő
jószágát s az ahoz tartozó emberszámai 52-ből áll melyek évenként öszvesen tenyérrel
való szolgálatot tesznek 1250-t és azon kívül 4 vonómarhájukkal 220 nap számot s
évenként minden fordulóba elvethet 130 véka őszbúzát s úgy szintén 24 véka málét is
vethet jó földbe, s széna megterem 50 szekér, s remélhet sarjut is,s évenként minden
fáradság nélkül bégyűl 370 kalongya búza,s csős málé,s úgy szintén 1300 véka zab is,s
kender 35 kalongya,bor közép termésbe Dézmából béjön 30 veder,kortsomáltatási jus,s
évenkét az emberek fizetnek taxát 375 Rf.van jó lakhely elégséges,csűr,istálló
nagy,veteményes kert,gyümöltsös is nagy.A kivevő bővebben tudakozhatik Doboka
vármegyében Dobokán a tulajdonos M’lsgos grófnéval,a közelebbi posta Válaszút.
L. Erdélyi Hiradó 1837 május 23
Berekszó a Nandra és a Kovács család udvarháza
- Neve a 'liget' jelentésű berek és az 'időszakos vízfolyás' jelentésű aszó szavak
összetétele
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-A 15. században Marossolymos, majd Déva várának uradalmához tartozott.1473ban nádasdi Ungor János, 1502-ben ugyanő fiai birtokolták. A 16. század közepétől
birtokos Cserepovics család a helyi hagyomány szerint kastélyt is építtetett a faluban.
A 17–18. században református kisnemesi közössége volt:
a Borosjenőről elmenekült Tisza családon kívül a Fodor, Váradi, Bajesdi, Bajoni
és Szemere családok.
L.Wikipedia
- némely nemesebb fajú gyümölcsöket,'s oltóágakat csak ugyan lehet találni Bália
uram' kertjében.
L.Nagy
Bokajalfalu és Bokaj felfalu
- Első írásos említése Bakay alakban 1263-ból maradt fenn. Magyar neve 1587ig Bakaj.
- Utótagja csak a 19. század végén bukkant fel, miután kivált belőle Bokajfelfalu.
L.Wikipedia
- Hunyadmegyében Bokajban báró Szentkereszty György ur 8 hold uj szőlőt állit,
mely már nem a riesling utján halad elő, hanem a felséges bort adó fehér és szürke
pineau szőlők vannak oda szállítva. Tavaszszal ültettetnek meleg mész vegyületü
talajba. Készül tehát a pezsgőnek való anyag, mely versenyezni fog a cliquottal. –1872
végénL.Borászati 1873 január
Borbátviz
-1411-ben… vizközi birtokként említik…..
L.Bőjte
- 1519- Kendefi, Kenderesi Vistai birtok.
L.Wikipedia
- B a l á z s József, Borbátviz, földbirtokos -1909-ben.
L.Dénes
-1519-ben a Barbátvízi család birtoka, 1482, 1506, 1510-ben pedig Hunyadvár
tartozéka volt.
L.Wikipedia
Bós
- 1525-ben Magyarboz néven is megjelenik az oklevelekben.
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-1525-ben még főként magyarok lakták, erre utal, hogy ekkor saját plébániája volt
(Ecclesia in Magyarboz), valamint a neve előtt jelentkező Magyar- előtag is. Későbbi
adat a bósi magyarokról nincs, a 17. században már román lakosságú település volt.
L.Wikipedia
Boz
-Területén
a 15–16.
században több
Bóz nevű
falu
feküdt: 1453ból Magyarboz, 1494-ből Thothboz, 1518-ból Olaboz és Papboz bukkan fel az
oklevelekben.
L.Wikipedia
-„Állomáshelyünkről jól látszik a kastély, hol most a hires atlhéta és politikus :
báró Josika Lajos hasonlónevü fia és neje Eszterházy Ágnes grófné tartják
vendégszerető udvarukat. 1366-ban Barinczka néven járják be határát, s Bereth
[Brettye ] és Magyarbozza. Ma csak Boza a Branyicskai család birtoka.
L.Téglás Gábor
Branyicska

Jósika kastély

- térségi jelentőségű.
- 1756: a Gyūmōltsōs melyben találtatnak Alma fa nro 41. Kōrtvélyfa nro 27
Berekenye fa nro 2 –Branyicska.
-1756: a Veteményesnek majd mint egy közepette .. a Táblák szél-ei)n vadnak 15.
meg fogont kūlōmb féle Alma és kōrtvely oltványok -Branyicska
L. E.M.Sz.T.
- Az 1757-es kastély leltárából:
-„.. megbomlott pince, a pince felett egy nagyház,mely most gabonásháznak
tartatik;….”
-“…..ebédlőház felett egy hijú, melyben holmi veteményt s egyéb gabonát is
szárasztás kedvéért lehet tartani…”
-„…..a nagy gabonásházban….”
- Puszta pince-Régi sütőház-Égettbor főző ház-két részre szakasztott, hizlalandó
sertések kedvéért épített baranol van.
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- „…. cserfa sasok közi, ugyan afféle talpakra, karókban vesszőkből font,
szalmával fedett, megavult, hosszára ötödfél öles, magasságra fél öl és két
előarasz(ny)i, szélyességére négy arasz törökbúzakas vagy katárka, törökbúzával teljes.
E felett ezen udvaron három hasonló készületű katárka,törökbúzával teljesek.”
- „….jó szorufákkal megszarvazott és szalmával megfedett 10 lóra való, jó új
istálló, melyben a lovak állásai tölgyfa deszkákból valók. Az lovak előtt hosszan szénát
tartó saragja, azon saragja alatt cserfából kifaragott hosszú vályú……”
- „….van egy hintó- vagy szekértartó szín, egy fedél alatt,….”
- “…..baronafákból kirakott sajtószín, benne lévő sajtóval s ennek minden
requisitumaival; mely sajtószínnek egyik szegelete el van rekesztve lovak
számára, és telelhet benne két vagy három ló; felette vagyon szénatartó padlás gyanánt
font sövény.Az sajtószínben is hosszára van valami jászoly, melyben szükségnek
idején az lovak is állhatnak; szalmával van béfedve.….”
-„…..az gyümölcses- és szőlőskertben nyílik bé két fasarkokon forgó fenyőfa
deszkaajtó; ez ajtótól az kertnek közepén az majorban kijáró ajtóra mégyen egy
egyenes, széles ösvény, mely ösvénnek az közepin van öt sasfákban béeresztett,
gerendákra felszarvazott, régi szőlőállás, melynek a töveiről körös-körül nőttenek fel
szőlőfák és feküsznek ezen álláson. Innen mégyen egy ösvény az szőlőtők között a
sánc felől alá egy szegeletig,az hol van egy régi tó,melyet nád és egyéb gaz
körülnőtt,ebben hal helyett elég béka van; ezen tóban folydagol a víz csatornán, egy
négyszegeletre ásott és fadeszkával megbérlett, szép tiszta forrásból; bé lévén ezen
forrás kertelve sövénykerttel, apró halacskák is vannak benne. Ezen tó és forrás körül
vannak szép fiatol akna és szilvafák.Ezen kertnek homlokában vannak szőlőfák, az
utca felől való résziben vannak feles szilva- és almafák, a közepette sövényből font
eszterha alatt levő szilvaaszaló van……..”
-“…..Innét ezen gyümölcses- és szőlőskertnek a majorház……..”
-„….jó új baranol, ennek egyik résziben a sertések, közepső rekesziben a récék,
az harmadikban ludak nyugosznak, az héján pedig pulykák és tyúkok.”
-„…..Az majorház vagyon a Maras felől való végiben az marton……hol most
lakik és majorkodik Hermán Todor,kinek gondviselése alatt vannak az majorságok.
“…….Csűröskert……az kapun, balra és jobbra találtatának
szalmák…..Ezen csűröskertnek közepiben vagyon egy csűr,………..

gabonák,

-„….. Veteményeskert
Ezen csűröskertből a veteményeskertben nyílik egy jó cserfa deszkákból való,
fasarkokon forgó ajtó, kívül s belől vasretesz rajta, sövényből font, jó lészás
kerttel van békerítve.
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Érdekes,hogy minden uradalmi veteményes és szőlős kert is, mindig jó erős
kapukkal és kerítéssel vannak ellátva. Ez azt jelenti ,hogy nagy gondot fordítottak
ezen kertekre.”
Kiss Károly
- Branyicskán 1757-ben a kertet egy „boldogtalan sellér“, Herman Mihály
tartotta rendben.
L.Udvarházak és stilusok
-Ezen modo praevio circumscribált kastély, belső udvar, gyümölcses-, szőlős-,
major-,csűrös-, veteményes- és törökbúzás kertek körös-körül sövényből font,
támaszos és lészás kertekkel vannak békerítve, excepto, hogy a Maros felől való kertek
imitt amott tövisből valók.”
-Törökbúzáskert
„Megtérvén ezen veteményeskertből, az kastély előtt lévő udvaron alól találtaték
egy törökbúzáskert….”
L.Adatbank pdf, 1423.2k Branyicska
-A 15. században a Barancskai
részben a Werbőczy családé.

család uradalmi központja

volt. 1485 után

-1817 után, három évtizeden át sok időt töltött kastélyában Jósika Miklós író.
-1816-ban Jósika Jánosnál vendégeskedett Kazinczy Ferenc.
L.Wikipedia
-1761: ã szalmajaban levő gabanakban, és fa edenyekb(en) az első valasztas
Mester Uramnak . . . engettetet [Branyicska ).
L. E.M.Sz.T.
-Említést érdemel még Branicska , báró Jósika Lajos kadarkával beültetett
szőlője,…..
L.Borászati 1872 május
-Augustus 9-én báró Jósika Lajos ur gazdatisztje által felszólittatva Branyicskára
mentem, hol a báró ur ő nagyméltósága részére rendezendő szőlőhelyet néztem meg és
a további ültetvények folytatása felett tanácskoztunk. Van itt 1 hold tramini, 1 hold
som- ültetvény, 1 hold fekete kadarka. Az ültetvényt folytatni lehet somszőlővel. Van a
kertben egy félholdnyi asztali tábla croquante és más muskotályokkal és chaselassal. A
szőlőkben uralkodó a sárga hóviz, van azonban kövér, fehér és fekete király s fekete
madárszőlő is. A szőlőállomány jelenleg 11 hold. A bor az udvaroké, s azon kevés
földész, kik szőletermeléssel rendelkeznek, saját számukra használják fel azt.
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Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztus hóról, (Az
„Erd. Gazda" után.)
L.Borászati 1872 május
-Hólyagos somszolő, mely nemcsak kitűnő aszút, hanem felséges asztali bort is
ad. Kettős hasznú szőlő. Bogyója középnagyságú, hosszúkás, sárga, közép fürtjei néha
megrozsdásodnak, s finom zamatos bort adnak. Jó fát nevel, bőven terem,…………
Hunyadmegyében, hol leginkább találna hazájára , csak most van ültetve Branyicskán
br. Jósika Lajos ur birtokán egy hold.
Az erdélyi gazdák Dicső-S ze n t-M ártonban tartott vándor gyűlése alkalmával
előadta szőlészeti vándortanár Fekete Pál
L.Borászati 1872 november
Brád

nemesi udvarházakkal,

-„……. évi öt marhavásár, csütörtökönként pedig forgalmas hetivásárok színhelye
volt…….”
-Brády

Lipót, B r á d , földbirtokos 1909-ben.,
L.Dénes

-Brád (Zarándmegye) öt jó marhavásárt tart évenkint.
L.Nagy
Bujtur
-1366-ban említik először Buthur néven.
-1455-ben Hunyadi János Sárkány falu felét a tövisi és bujturi ferences kolostorok
építési díjaként Lapicidia Konrád brassói kőfaragónak adományozta. A kolostor több
adat nincs, valószínűleg a 15. század végi török betörések, vagy a reformációmiatt
pusztult el.
-A településnek a 18. században a román lakosság mellett még jelentős magyar
kisebbsége volt…………
L.Wikipedia
-Bohtur vagy Bujtur árpádkori magyarsága.
L.Téglás Gábor
Csernakeresztúr hajdan Egregy
- 1910–1911-ben Barcsay Andor függetlenségi párti országgyűlési képviselő és
Szabó Imre pénzügyigazgatósági számtiszt a korábban saját maguk által felvásárolt
birtokra 620–630 bukovinai székelyt telepített részben az öt bukovinai székely faluból,
részben az al-dunai telepes falvakból. A telepítéssel a korábbi faluhoz csatlakozva,
attól délnyugatra egy „csángótelep” jött létre – a Csángó (Bukovina) utca környéke –,
és a magyar anyanyelvűek többségbe kerültek a településen. A román többségű ófalu
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és a magyar telep közötti nemzetiségi–nyelvi megosztottság az eltelt száz évben
némileg oldódott, de ma is azonnal érezhető. Az akkoriban hivatalosan is
használt csángó szót a telepesek még gúnynévnek érezték, de az újabb nemzedékek
önelnevezésükként fogadták el.
- Vízimalom (a falutól keletre).
- A csángó tájház a Csángó (Bukovina) utcában.
L.Wikipedia
- A szegény csángók gazdakört és hitelszövetkezetet is létesítettek,….1913-körül

Csernakeresztúri körmenet.
←
„…… a dévai m. kir. gazdasági szaktanár által rendeztetett földmívelésügyi
kormány kosárfonó háziipari tanfolyamot Csernakereszturon…..”,-1908- januárjában
10 résztvevővel.
L.Dénes
Helynevek.
Legelők. – Nagy hegy. Nagyobb legelő neve. – Két hegy közt. Ez kisebb legelő. –
Komponás kut. Jelentése ’gémes kút’ Ezen a területen régen volt egy kút, de már
nincs meg, a legelő megnevezése viszont nem változott. –
Ártyia. Szántóföld is található ezen a területen. Az àrtija (vagy hartija) szó több
szláv nyelvben is előfordul, a mai jelentése magyarul ’papír’. Valószínübbnek tünik
azonban, hogy a helynév esetleg az àrtija/hartija szó ’kiváltságlevél’ vagy ’oklevél’
történelmi jelentésével lehet összefüggésben.
Szántóföldek. – Biró Kati főggye. A tulajdonosáról nevezték el. A név eredetéről
a következőket mondta adatközlőm: „Vót egy, az uramnak az anyjának egy tesvére, s
vót 5 hód főggye ott, s igy a Biró Kati főggye lett. Ugy nevezzük azt a darab fődet,
Biró Kati főggye”
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– Levágott. A név eredetéről és a terület hasznosításáról így számolt be
adatközlőm: „met erdőség vot, s akkor apáink levágták az erdőt s kicsutakolták, s lett
főd belőle. Hideg vót az a főd, s vettek [’vetettek’] terebuzát [’kukoricát’], rozsot,árpát,
olyasmi megtermett, de a terebuza erőst nem érett bé, met hideg vót a főd. Krumplit,
osztán az megtermett jól”– Két és fél hód [hold]. A szántóföldeket megnevezhették a
méretük alapján is. – Két hód. „Aztán a másikat azt úgy neveztük, vót Két és fél hód,
Két hódba mentünk, ide mentünk, oda…, úgy neveztük. A fődek egybe vótak. Akkor
ugy neveztük a fődeket”– Ártyia. Ezen a földterületen szántóföld és legelő is van. –
Almások vagy Almásoknál. „Ott es van olyan szántófőd es, van kaszálló es.” – Ajó
fődek. Közel esnek a magyar falurészhez. „Ugy mongyák Ajófődek, met egy kicsi
darabocska zöccségnek van, hagymát termelni, pityókát, céklát, ezeket termelik itt
most”
Gyümölcsösök. – Almás, Almási határ. Gyümölcsfákra utal az elnevezés az
adatközlő elmondása szerint, de az idézetben szereplő divós-t és szilvás-t nem említi
külön helynévként: „Van ott mindenféle azoknak […] avval élnek, még most es, ma es,
almás,divós, szilvás. Pálinkát főztek. Akkora almafák vannak ott […]. Alma annyi vot
minden esztendőben. Nem fagyott le. […] Termeltek örökké, minden esztendőben”
L.Csernakeresztúr ………magyarjainak helynevei
-Cserna-Keresztúrról tudva van, hogy hasonlókép a múlt században tért át ev.
reformátusból a gör.-keleti hitre s magával vitte templomát is.
-Ott a falhoz támasztva a guzsaly, a nőnek e házi jogara. Mihelyt beáll a tél, a
család női tagjainak kezéből alig hull ki a guzsaly, vagy a rokka. A nő maga késziti a
háztartáshoz szükséges minden fehér nemiit. A legritkább esetek közé tartozik, hogy
piaczról vásároljanak vásznat. Ott a falhoz támasztva a guzsaly, a nőnek e házi jogara.
Mihelyt beáll a tél, a család női tagjainak kezéből alig hull ki a guzsaly, vagy a rokka.
A nő maga késziti a háztartáshoz szükséges minden fehér nemiit. A legritkább esetek
közé tartozik, hogy piaczról vásároljanak vásznat.
L.Szabó Endre
Demsus
térségi jelentőségű.

kastély, Mara László-kúria és a romos Nopcsa-udvarház L. T.K.A

A XVIII. századból Benkő József és Koncz József tekintélyes demsusi magyar
birtokos családokat sorol fel: Lukács, Josika, Naláczi, Bakosnyiczai, Cserei, Antalfi,
Bodoni, Nagy és Benkő családokat,………..
L.Schreiber
- Mara László, Demsus, földbirtokos-1909-ben.
L.Dénes
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- Teljesen felszerelt 180 kat.hold birtok bérbe vagy felesbe kiadó Mára István.
L.Erdélyi gazda 1940 szeptember 1
- Híres gyümölcstermesztő falu volt, almát exportra is termelt.
L.Wikipedia
Dédács (ma Piski város része.) Gyulay kastély. Ocskay-kastély parkja
- Dédécsi Botanikus Kert országos jelentőségű.
L.T.K.A
Arborétuma 67 hektár alapterületen fekszik, bár külső része inkább a Maros ártéri
erdejének tekinthető. A 18. század második harmadában kezdte kialakítani Gyulay
Ferenc. Erdélyben itt ültettek először akácot. A jellegzetes angolparkról rajongással írt
Kazinczy Ferenc, aki 1816-ban a család vendége volt. A Kuun család után 1918-ig Fáy
Béla, a két világháború között Ocskay István volt a park birtokosa, aki újabb fajokkal
gazdagította. 1952-ben kísérleti erdészeti teleppé nyilvánították. 250 európai, ázsiai és
észak-amerikai fa- és cserjefaj található meg benne. A város felőli fronton áll az
eredetileg 1700 körül épített, mai formájában klasszicista stílusú Gyulay-kastély.
Kazinczy kedvenc helyén emlékkövet találunk.
L. Wikipédia
A régi kúria a XIX. században épült”...a kerítéstől az épület felé Juniperus
sabina(nehézszagú boróka),............tekomák,kék akácok ... futnak fel” és .”....nagy
Forsythia suspensa (bókoló aranyfa) bokrok sorakoznak.”
Itt említik Erdélyben először a szomorúfűzet 1860-ban és itt ültettek először
akácot
A park egzotikus növényei,díszcserjéi és
nemes fafajtái közül:virginiai
liliomfa,kínai kenderpálma,szecsuáni pálmafenyő, tiszafa-fajták,mocsárciprus,
madárbirs, bugás csörgőfa,amerikai mamutfenyő,szivarfa, liliomfa, parafa, japán
vörösfenyő, cserszömörce és még sok más fajta. Összesen mintegy 2200 fajta.
L. Bicsok- Orbán
←Gyulay kastély
- Kazinczy Ferenc “………Erdélyi útján 1816ban megnézte a dédácsi kertet,ahol négy hetet
töltött, kedvenc helyén emlékkő áll.”
L. Rapaics
- F á y Béla, Dédács, földbirtokos-1909-ben
L.Dénes
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Déva

-Bethlen kastély a Magna Curia , Déva vára.

- D é v á r ó l (Hunyadmegye.) feles szarvas marhát hajtanak ki a'Bánátba, de a
mellyek épen nem mérkőzhetnek a' mezőségiekkel sem termetre, sem szépségre nézve.
Őszi vásárkor sok dohány — tavasszal aradi muntliszt árultatik. Hal, csiga is találtatik ,
melly utóbbit Szálláspatakon sok ezerekre menő mennyiségbe növelik és hizlalják.
L.Nagy
Itt születtek:
-1500 körül Dévai Bíró Mátyás reformátor, „a magyar Luther”.
-1781. február 21-én Zoltán Károly történetíró.
-1793. február 20-án Ponori Thewrewk József író, régész.
-1825. augusztus 29-én Salamon Ferenc történész.
-1826. június 28-án Szamossy Elek festőművész.
-1868. február 11-én Janky Kocsárd lovassági tábornok, vezérkari főnök, a
Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka.
-1869. augusztus 17-én Tóth József római katolikus hitszónok, egyházi író,
szentszéki tanácsos.
-1877. május 3-án Nopcsa Ferenc paleontológus.
-1898. május 4-én Korda Mária színésznő, Korda Sándor felesége.
-1906. márc. 8-án Péterfi István botanikus.
-1909. július 6-án Szentiványi Lajos festőművész.
-1914. augusztus 22-én Baróti Géza író, újságíró.
-1914. november 11-én Elekes Lajos történész.
-1929. november 16-án Szász József hegedűművész, a Weiner-vonósnégyes tagja.
-1936. július 18-án Barabás Kásler Magda énekművész, tanár
-1939. október 9-én itt született, élt és alkotott Zsók Béla népzenekutató, néprajzi
szakíró; Déván is hunyt el (2006.szeptember 28-án)
-1956. február 20-án Bréda Ferenc író, költő, tanár.
Déván halt meg:
-Dávid Ferenc, reformátor, az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója és első
püspöke
Déván tartózkodtak:
-1627 és 1640 között Széchy Mária, „a Murányi Vénusz”.
-Itt élt gyermekkorában Erdélyi József költő.
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-Kastélykert, kúriakert.
-Déva mezőváros és az azonos nevű uradalom a régi
időkben azokhoz
a
koronajószágokhoz
tartozott,
amelyeket tiszta kincstári javaknak neveztek.
- A hetivásárt szombati napon tartják. A Veresmál és
más szőlősök jó bort teremnek
L. Benkő József
- a XV.században Déva oppidum,mezőváros.
L.Borossy
- 1747 Egj Kis alma fa oltoványotska Flor Hung 1 -Déva
L. E.M.Sz.T.
-A kolozsvári főügynök a bécsi mezőgazdasági gépgyár termékeit (fű-, lóhere és
gabona kaszálók,aratógépek, szénagereblyék) úgy reklámozta, hogy azon neves
gazdákra hivatkozott, akik ezen típusú gépeket használták: „ron gépek dolgoznak gróf
Bethlen Géza jószágán és Báró Nopcsa jószágán Déván,
-Az EGE 1874-ben Déván vándorgyűlést tart , s ezen alkalomból gazdasági
kiállítást is szervez.
L.Roth András
-1900-ban itt népies mintagazdaság alakult.
A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy: 1. a
már előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat,gépeket s
egyéb segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott vetőmagot vagy egyéb
anyagot gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra felhasználja; 2. Gazdaságában
előállított takarmányt és szalmát állatai takarmányozására és almozására, a gondosan
összegyűjtött és megfelelően kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a
használatra nyert nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése
után gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő
mérsékelt dij ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első
sorban az eszközök javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai
szerint a gazdaságban szükségesnek mutatkozó beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a
megállapított vetésforgót szigorúan betartja és megfelelő nagyságú területet évenként
betrágyáz 5. gazdatársainak a gazdaság minden részére és menetére vonatkozó
bárminő kérdéseire felvilágosítással szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével
megbízottnak a gazdaság szakszerű vezetésére vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és
útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre nem látható okok miatt a vetésforgó
módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése mutatkozik szükségesnek, tartozik
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a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak előzetes engedélyét, illetőleg
intézkedését kikérni.
L.Köztelek 1900 december 19
- Beke Ferenc, Déva, földbirtokos 1909-ben.
- Dániel János, Déva, birtokos 1909-ben.
- Barcsay Lajos birtokos, Déva 1909-ben.
L.Dénes
-„…..Idézzünk föl egy képet abból az időből, mikor magyar élet volt e vidéken.
Nem politikai, sem fontos köztörténeti adat az, melyet bemutatunk, csak egyszerű
gazdasági kép az utolsó fejedelem: Apafii Mihály uram korában. Apaffi Mihály
fejedelem házilag kezelte birtokait.
Mindegyikben volt egy praefectus, kinek számadásait a szorgos fejedelemasszony: Bornemisza Anna vizsgálta át. Apaffi csak a borszállitási jegyzékek,
pinczetokok, s egyéb e szakba vágó számadásokat tartotta fenn magának.
A dévai
uradalmat 1680—89-ig Markus Péter _ számtartó , igazgatta. Évenként körülbelől 2—
3000 frtot adott a fejedelmi udvarba készpénzül. Ez az egyes élelmi czikkek
elárusitásából s a korcsmapénzből (400 frt) telt ki leginkább. Sokat jövedelmezett
azonban a vashámor, mely évenként 8000 patkót s 50,000 patkó-szeget gyártott. Ásók,
kapák, szántóvasak is innen kerültek ki leginkább. A dévai kovácsokat hivja a
fejedelem méneseibe patkolni………….. A dévai uradalom urbariuma, mint fejedelmi
birtok, 1673-ban Íratott össze Ecsedy László által, ki a várnak rövid ideig provisora is
volt. Dévához tartozott: Déva városa, Szántóhalom, Szent-András, Veczel, Valcsesz,
Herepely, Kauny, Bretelyin, Birsznyik, Laposnyak, Radulyest, Plaj, Sztrigonye,
Roskány, Banyicza, Alsó-Lapugy, Szedisor, Miliályfalva (ma Mihelyest), Páak, Laszó,
Felső-Lapugy, Tisza, Batziiia, Solymos, Burjánfalva, Kecske-dága, Nyavalyásfalva,
Füzesd. Kelemenesd, Csertés, Toplicza, Uj-Borest, Yalye-brad, Grohor, Buldzest,
összesen egy város és 54 falu..
-A gazdasági állatok közt 99 ló, 826 ökör, 219, tulok, 691 tehén, 881 juh, 798
disznó, 32 bárány íratott össze.
-Szőlőhegy kettő volt: A váralatti-mál, s a Csik-mál
-Az Egregyen most (Cserna) két malom volt.
-Vámot két helyen szedtek. A provisor háza előtt az uradalom részére, holott egy
terhes szekértől 12 dénárt, egy ökörtől 2 d., egy talyigától 6 dénárt, egy juhtól 1 dénárt,
két báránytól 1 den., két disznótól 3 dénárt vettek.
-A Maroson révpénzt szedtek: hat ökrös szekértől 8 dénárt, két ökörtől 4 pénzt,
gyalog embertől 1 d„ lovastól 2 d. Minden hajó sótól 1 só jár. A többire nézve a gyalog
vámtariffa volt érvényben.
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A jobbágyok nevei mind magyarok, mint: Szöcs, Balog, Csorba, Seres, Katona,
Vámos, Serfőző,…….
- A szántóföldek jók, az erdőségek nem sokat jövedelmeztek. Nagyban virágzott a
méhtenyésztés.”
L.Szabó Endre
-………….Bruz László szölöjében 1897/9- ben……….
-A jobbára Anrásfalváról telepített csángók már egészen meghonosodtak.
Épitkezésük
csinos s elég szilárd. Melléképületeik rendesek. Házaikon
madáralakokkal jelzik vadász hajlamukat. Gazdaságukban a ló játsza a főszerepet s
leginkább fuvarozásból is élnek. Viseletük, háziiparuk eredeti, s a nők varrottasai
megérdemlik a figyelmet. Egész kűlvárost képeznek s iskolájuk is van.
L.Téglás Gábor
- Szinte Gábor leírja, hogy Bem apó nehéz ágyuit a szölőkbe vontatta fel, es
onnan lövette a várat két napon keresztül, Azok a barazdák és ütött részek, amelyek a
nyugati oldalon oly élénken látszanak, a Bem apó lövegeitöl származnak.
L.Schreiber
- Déva környékéről sokat visznek Zarándmegyébe is, hol bor nem terem; a
mácsóit, oklosit, nádasdit, bajesd-berékit Hátszegen és annak vidékein költik el. Egyéb
helyre innen kivitel nincs. A bornak évi árát a bővebb vagy szűkebb termés szabja
meg. A paraszt termelők nagyobb része termését mustul adja el. A vevők a kinálat
szerint hol drágábban, hol olcsóbban fizetik azt, nem annyira a jóság, mint a
mennyiségtől függvén az ár. A közelebbi években e miatt egy akónak ára 2 frt 60 krtól
6 frt közt volt, mustot értve, mert a seprőjéről levont jó ó-bort akónként 10 —14
forinton is fizették.
- Déva . szőlei Déva várától északtól délfelé húzódnak keleti expositióban; bora
középszerű. 302 holdat mivelnek 12 frt 30 kr tiszta haszonnal holdanként.
-Augusztus 11-én Déván állapodtam meg, hol tanfelügyelő Szeremley ur
felszólítására a dévai állami tanítóképezde fiatalságának tartottam előadást. A
szőlőültetés és mérés gyakorlati ágát megmutatva annyira felfogták, hogy miután a
egészen más irányban felszurtam, hiba nélkül kinégyszegelték a területet. A szőlőbe
kimenve azon eset fordult elő, hogy a somszőlőt a dévai urak halálra ítélték, az az
kihányni határozták, de a hely szinén kiviláglott, hogy a képzelt somszőlő nem volt
egyéb mint a hóviz zöld változványa, tehát csakugyan igen rosz kivetni való szőlő.
Megigértem, hogy küldök som- és leányka-szőlőt megismerés végett. Dicséretére válik
a dévai népnek a jó karikás mivelés; mert általában véve jól alkalmazzák a karikás
mivelést s különösen a dévai Papp Dániel szőlője ugy van karikázva, a hogy csak kell,
a hónaljak csonkázásán kiviil. Dévának szőlőbirtoka 301 hold, uralkodó szőlő a
járdovány, zöld és sárga hóviz, kadarka, király, vékonyhaju és rongyos járdovány,
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melyet itt hibásan leánykának hivnak, a miből az következik, hogy itt a derék
leánykaszőlőt nem ismerik. Déva bora helyt kél el.
Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztns hóról, (Az
„Erd. Gazda" után.)
L.Borászati 1872 május
Értesítés az erdélyi gazdák harmadik vándorgyűléséről és az avval összekötendő
tárlat-, szántó verseny- és cseléd jutalmazásról.
Az erdélyi gazdák harmadik vándorgyűlése, az országosan uralgott cholerajárvány
és a kedvezőtlen időjárás okozta elemi csapások következtében a mult évről
elmaradván, az folyó 1874-ik év október hava 1., 2., 3. és 4-ik napján lesz Déván
megtartva, melyre e haza minden gyakorló gazdája ugy, mint általában a gazdaság
minden barátja tisztelettel meghivatik. Ezen vándorgyűléssel a Hunyadmegye
közönsége által rendezendő gazdasági tárlat lesz összekötve.
A vándorgyűlésen ugyan mindenki jelen lehet, de tanácskozásokban és
kiküldetésekben csak az vehet részt, ki folyó évi szeptember hó 1-től kezdve a
Hunyadmegye közönsége által kiküldött intéző bizottság pénztárnokától (Déván a
Kenderesy Farkashoz czimezve) két oszt. értékű forintért ,,tagsági igazolványt " vált,
mely tagsággal a fenti jogokon kivül még a kö- vetkező előnyök egybekötvék u. m.
1) ezen igazolvány előmutatása mellett a vándorgyűlés tagjai az első erdélyi és a
magyar keleti vasút vonalain féláron fognak utazni ;
2) a vándorgyűlés tagja a tárlat-és gyűlésre vonatkozó minden nyomtatványt
dijtalanul és bérmentve nyer;
3) az igazolvány előmutatása mellett a tagok a tárlatot dijtalanul látogathatják. A
megvitatandó kérdések a vándorgyűlés megtartása előtt négy héttel fognak
köztudomásra hozatni. A kiállítás a haza összes területére terjed ki, és négy részre
oszlik: állat-, termény-, gazdasági gépek- és ásványi termékek tárlatozására. A
termény- és gépkiállításra szánt tárgyak szeptember 15-éig az intéző bizottságnak
Dévára czimezve előre bejetentendők, s legkésőbb október 1-én déli 12 órára
beküldendők; később érkezők a versenyzők sorába nem vétetnek fel. Részletes
tervezet.
Első nap csütörtörtök október 1-én. Esti 5 órától kezdve, ismerkedési estély.
Második nap péntek október 2-án. reggel 9 órakor a vándorgyűlés megnyitása és
pedig:
a) elnöki megnyitó;
b) bizottságok választása az állat-, termény-, gép- és ásvány tárlat, valamint a
szántóverseny megbirálására;
c) az intézőbizottság által kitűzött jószágok és szőllőtelepek meglátogatására
kiküldendö bizottságok választása.
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2. Az erdélyi gazd. egylet igazgató- választmánya által kitűzött kérdések
tárgyalása.
3. Déli 12 órakor a tárlat megnyitása, ezután:
4. Az állat-tárlati jutalmak kiosztása.
Harmadik nap szombat , október 3-án.
l. A termény- és géptárlat, valamint a szervetlen kiállitmányokat biráló
bizottságok működése.
2. A jószágok és szőllőtelepek meglátogatására kiküldött bizottságok kirándulása.
Negyedik nap szerda , október 7-én.
1. Reggel 8 órától kezdve szántó verseny.
2. Reggel 9 órától kezdve tanácskozmányi ülés és pedig:
a) bizottságok jelentései ;
b) a kitűzött kérdések tárgyalásának folytatása;
c) indítványok tárgyalása;
d) ülés bezárta.
3. Déli 1 órakor jutalomosztás és pedig:
a) szántóverseny jutalmak;
b) cseléd jutalmak;
c) termény- és gépjutalmak kiosztása.
4. Délután a tárlat javára átengedett tárgyak nyilvános elárverezése.
A tárlat. I. Állattárlat .
II. Terménytárlat :
1. osztály : mezei termékeik ;
2. osztály : kerti termények ;
3. osztály : gyümölcs:
a) alma- és körte-csoportozatokért, jutalom: 1 drb állami ezüstérem, 1 drb állami
bronceérem;
b) asztali szőllőgyüjtemény jutalmak : 2 drb arany, 1 drb állami bronceérem;
c) fajbor-szőllőgyüjtemény, jutalmak: 1 drb állami ezüst, 1 drb állami
bronceérem;
4. osztály : bor;
a) könnyebb — azaz asztali borok — 10% szesztartalomig bezárólag; jutalmak: 1
drb állami ezüstérem, 1 drb állami bronce- érem;
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b) nehezebb, azaz fajborok, 10% szesztartalomtól kezdődőleg, akár tiszták, akár
vegyesek legyenek; jutalom : 1 drb állami aranyérem, 1 drb állami ezüstérem, 1 drb
állami bronceérem ;
c) veres borok, jutalmak : 2 drb arany, d) aszuborok. Jutalom: 1 darab arany;
jutalomban ezúttal csak termelő részesül ;
5. osztály : méhészet ;
6. osztály : fanemek .
III. Eszköz - és géptárlat :
1. osztály : ekék , boronák , hengerek ;
2. osztály : tisztító és morzsoló gépek ,
3. osztály : borászati gépek és eszközök ; borsajtóra jutalom: 5 drb arany egyéb
eszközökre jutalmak: 1 — 1 drb arany, összesen 4 drb arany.
Külön jutalom : a legkitűnőbb szőllőmivelő földésznek jutalmai 5 darab arany fog
vasárnap október 4-én déli 1 órakor kiadatni, jelentkezéseket Hunyadmegye intéző
bizotmánya fogad el.
IV. Szervetlen termékek . Szántó verseny . Cselédjutalmazás . Tekintettel azon
mennyiségre, mely a termények megbirálására szükségeltetik, megjegyeztetik, mikép
gyümölcsöknél minden fajtából 2— 4 darabot vagy fürtöt kell küldeni; borból 2—4
félkupás üveggel. A beküldő mellékelt jegyzékben részletezze a termelésre vonatkozó
főbb adatokat, illetőleg rövid leirásban közölje kiállított terményének gazdászati
statistikáját s kezelési módozatát, és hogy a kiállított mutatványnyal egyenlő minőségű
(gabona-, gyümölcs-, bor)-ból, mennyi készlete van és minő árért eladó !? Ha a
termény -kiállitó világosan meg nem jegyzi , hogy küldeményét visszavárja , kiállított
tárgya a tárlat javára el fog árvereztetni . Mindennemű szállítási költség a kiállítót
terheli, azonban minden oly tárgyat, ide értve az eszközöket és gépeket is, mely a
tárlati bizottsághoz czimezve beküldetik, a dévai indóháztól a kiállítási helyiségbe és
az indóházhoz vissza, a tárlati bizottság ingyen szállíttatja. Minden kiállító a tárlat
egész tartamára szóló ingyen jegyet kap. Belépti dij a tárlatba 10 krajczár o. é. A
bírálatnál az absolut becs dönt, az eljárás részleteit minden egyes biráló bizottság külön
állapítja meg. Egy kiállító ugyanazon alosztályban csak egy kitüntetést nyerhet.
L.Borászati 1874 július
Dobra
-Téglás Gábor leírása szerint 1387-ben még Jófő néven szerepelt a település.
L.Nyugati Jelen 2011. február 17
A 15. században kapott vásártartási jogot és 1491-től mezővárosként említették.
-1914 óta Guradobra hozzá csatolva- Guradobrán született 1904 Márton A .Géza
erdélyi magyar agrármérnök ,mezőgazdasági szakíró,főiskolai oktató. és rektor.
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- A 20. századig a környék egyik kézműves központja volt, jelentős
állatvásárokkal és szilvatermesztéssel.
L. Wikipedia
Farkadin lásd Alsófarkadinnál
Fejérviz

Mara Ernő földbirtokos és udvarháza

-„…….. felújította gazdasági épületeiket; és most nagyszabású terveket szövöget
tehenészetről,
baromfitenyésztésről,
a
régi
erdélyi
almafajták
viszszahonosításáról……”
L.Fekete aratás
Megjegyzés azért idéztem ezen megjegyzést, mert ez visszautal arra ami
létezhetett 1949 előtt Mara Ernő földbirtokos udvarháza körül. Érdemes lenne
tövább kutatni. Azért foglaltam be dolgozatomba ezt az idézetet Téglás Gábortól
mert nagyon tipikusnak találtam.
Kiss Károly
- a Hátszegvidék egyes községei Fejérviz, kitűnő búzát terem s amellett sok ott a
rozs és a zab.
L.Hunyad vármegye
Fejérvíz n e m e S családai,
Szálláspatak és Fejérviz mai nevükből láthatólag is első megszállási magyar
állomások valának. Eredeti magyarságuk kipusztulván. 1441-ben a fejérvizi kenézek,
mint önfeláldozó fegyvertársak Hunyadi Jánostól nyerték-Ohaba, Fejérviz egyes részeit
s erre új adományt kaptak 1443-ban ,épen mint a szálláspatakiak V.László királytól is.
Fejérvizről irta magát a Bálint-család, mely 1529-ben Borbátvizen tünt fel. A XVIII.
századtól O.Brettyére telepedve a Gridi-családdal rokonosulván. 1578 november 28-án
Fejérvizi János T u s t y a i Boldizsár és 7 testvére birtokba iktatásánál szerepel. Ez a
család is kihalt. A fejérvizi Hercza-családból Mihály felsőszílvási előnévvel 1675-ben
viceispán volt. 1731-ben István O·Brettyén birtokos, Boldizsár 1775-ben .szolgabiró,
de már egy másik Boldizsár görög kath. pap. A család azóta teljesen eloláhosodott és
elaprosodott. A mostani Bágya család F e j é r viz e n Apafi alatt Badja Péterrel tünt fel
a ki Josika László Magdolna leányát vette feleségűl s ezzel Kitid, Baczalár birtokosa
lett az Alsó-Sztrigy melléken, A Fejérvizen maradt ágból József 1733-39·ben
szolgabíró. Mihály Gáspár Gridi-családból nősülve, szintén brettyei birtokos lett. A
kitidi Bágya-ág Küküllő,- megyében szerepelt legutóbb.
Fejérvizről irta magát, de Borbátvízről származott a Bálint család is. 1529-hen
borbátvizi Bálint István a László Borbátvizen Ohabicza-Urik birtokosok. 1694-ben
brettyel Balázs,nemzetes Balázs Bálint Mihály alias Gridi uraimék Bugyul Dániel hites
szolgabirót küldik Fejérvizre nzt B. Mihályhoz, hogy a templom mellett a patakig
terjedő fundust adja. Ismétlik a felszólított 1712-ben is “jó elkelhető ezüst pénzzel« de
201

a zálogot if. Bálint Mihály csak nem bocsátja ki. Igy kétfelé váltan Fejérvizen és
Brettyén virágzott a család a XVIII. században. 1815-ben Sámuel viczeispán, kir.
tanácsos.
Ennek egyik fia Ádám l848-49-ben oláh tribun lett s megfeledkezve
származásáról, emberi voltárol. unokatestvéreit is legyilkoltatta.
Sámuel unokája Anna a természetvizsgáló Buda Elekhez menvén nőül az ő fiai
Károly a mostani főszolgabiró és Ádám reai birtokos s mindkettő szenvedélyes
ornithologus. Ábrahám királyi preceptor leánya Ágnessel Pogány Albert öröklé a
birtok részét. A B. család a XIX. század elején elért virágzása hirtelen elhanyatlott
,Fejérvizen Jánosban kihaláshoz jutott.
A fejérvizi Kys-család is jelentékeny szerepet vitt a megye történetében. Többen
közhivatalokban jeleskedtek. A család legutóbb Déván szerepelt s ott 1889-ben Kys
Alberttel halt ki.
A Rusori család 1519-ben Rusora és Serelen István és János. 1596-ban pestényi
Pap Miklós halálával a fiscusra szállott jószágok átvételével Russori Lálszló de Russon
nemes ember. 1636-ban Russori Mihály és Mátyás s nyerik a russori jószágot, melyet
Maczesdi Lászlótól Cseszeleczkl Boldizsár és Pernyeszi Erzsébet 600 frtért és 100
juhért vásárolt. 1655-ben Petros felét id. Buda Péter és neje Maczesdi Anna vásárolják
meg. »ha t. i, a fejedelem II. Rákóczy György is beleegyezik. 1695-ben Sigmond »a
mostani súlyos portiozás miatt veszen Buda Jánostól egy czikkeny aranyat, hogy
Anicza hugát Márton Sámuelnek escontentálja«." Házasság által a Buda családra is
szálnak a Rusori javak. 183l-ben halt ki Rusori Erzsébet Serestély György özvegyével
Alsó-Városvizen a család.
A Rusortól délre rejtöző Serelről a seréli Kenderesi család irta magát. Ott ugyan
1551-ben seréli Russori János lakott s 3 jobbágytelket adott e1 zeykfalvi Zeyk
Istvánnak. Ugyanazon évben Kendres Sámuel Péter fia Csulai Ilonát és János fia Puy
Annát vevén feleségül ősei lesznek a sereli Kenderesieknek. A család hivatali téren is
sok tagjával képviseltette magát s legutóbb Dévára került.
L.Téglás Gábor
Felsőfarkadin
-Apafi Mihály 1683 . febr. 15-én Segesváron kelt latin nyelvű oklevele Hunyad
megye hatóságához. Apafi Mihály megparancsolja kancelláriája jegyzőinek és Hunyad
megye hatóságának, hogy Fels őfarkadini Macesdi Illést iktassák be újból a Hunyad
megyei hátszegi kerületben fekv ő birtokaiba, amelyek ugyan már régt ől fogva
tulajdonában vannak, de a rájuk vonatkozó okleveleket elvesztette . Az oklevélben
előforduló személynevek : Ladislaus ínyei, Martinus Bodor, Joannes Szegedi, Barrabas
Pelsöczi, Samuel Ersekujvari, Georgius Losadi, Matthias Vasvari, Andreas Folty,
Joannes Nogradi, Ladislaus és Gaspar Gabacz-ról, Jonas Puji Puj-ról, Andreas Nagy
Orlja Bodogfalva-rol, Paulus Aradi Olah Brettye-ről, Elias Maczesdi Felsö Farkadinról . Az oklevélben el őforduló földrajzi nevek : Hunyad megye, Fels ő Farkadin,
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FarkadinOhaba, Peker, Maczesd, Hattszegi jaras, Gabacz, Puj, Orlja Boldogfalva, Olah
Brettye. Kétlapos papír, hátlap előoldalára nyomott, papírral fedett kerek pecséttel.
L.Mody
Felsőnyiresfalva
- A királyi várjószágokon határozottan megkövetelték a jövevényekől a telepítést.
Igy 1360-ban Nyirest is azért itéli oda Péter alvajda Stoyan és Bolyannak, a Musina
fiainak, mert bebizonyitották, hogy „kipusztult helyeket" telepítettek. Húsz esztendő
múlva meg két ilyen „kipusztult birtokot" nyernek hűségük jutalmául,
L.Téglás Gábor
Felsőpestes volt Felpestes-1330-ban a Hermán-nemzetség tagjai: Dénes fia László (Lack) mester, Geche fia
János ispán és Gergely fia Barnabás három részre osztották.
-A település tartozéka volt Középtelek, Nándor és Olveság is. 1424-ben Felpesthes
néven írták.
-1509-ben a Hermán-nemzetség leszármazottai lakták a települést: Fewlpestesi
Tamás fia Péter, Fewlpestesi Nyújtó Tamás, Pestesi Imre fia János birtoka volt.
L.Wikipedia
-A Cserna völgyében Felpestes 18 holdat müvel a Cserna nyugati partján, déli és
dél-keleti expositióban.
L.Borászati 1872 május
- Itt gazdálkodott az 1848-as forradalom előtt és 1850 után Makray László,
vízszentgyörgyi és felpestesi -Széplak, 1815. március 15. – Felpestes, 1876. március
30. -honvéd ezredes, országgyűlési képviselő, Makray Aladár országgyűlési képviselő
apja.
L.Szinnyei
Felsőszálláspatak

A Mara család kastélya.

-Itt született 1758-ban Kenderesi Mihály politikus, irodalompártoló.
L.Wikipédia.
- ……….. felsőszálláspataki vár………..
- ……Felső-Szálláspataki udvarházzal együtt…….
- Ez idő szerint a Mara és Kenderesy-család Szálláspatak főbb birtokosai s
előkelő szerepet töltenek be megyénkben.
L.Téglás Gábor
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-1850-ben lakosságának háromnegyede magyar volt
L . Felsőszálláspatak vára - műemlékem.hu
- Brády Lajos birtokos, Felsőszálláspatak 1909-ben
- Kenderessy Ferenc birtokos, Felsőszálláspatak 1909-ben- Barcsay Béla birtokos, Felsőszálláspatak 1909-en
L.Dénes
- …….a felső-szálláspatakit, a mely szapora és élelmes; ……
L.Szabó Endre
Folt
- A 14. században katolikus falu volt, papjáról több oklevél is megemlékezik. Az
innen származó Folti család több környező falut birtokolt. Megszakítás nélkül Hunyad
vármegyéhez tartozott.
- Itt született 1883. április 20-án Somkuthy József vezérezredes, honvédelmi
miniszter.
L.Wikipedia
-„…gyakrabban Folt falu kastélyával, tartozékaival és a lazurai uradalommal több
mint öt évszázadon át a nemes ………….Folti család öröksége volt
L. Benkő József
Füzesd
-Ősmagyar határnevek, Füzesd, a régi Füzecs-ből 1495-ből.S ki gondolná, hogy a
Sztrigy átellenes partjánészak felé a kopár hegyoldalokon több kilométernyire
elszorodó Füzecsre ma helytelenűl Füzesd vonatkoznak egy 1495-beli határbejárásnál
Galacz, Puj, Ponor közt megörökített eme szép nagyar határnevek Füzespatak,
Dióspatak: Szamaraspatak, Balogviz, Fejérkőhegy, Nyiresvápa, Szilfahatár,
Oroszlánhegy.
És
ugyanabban
az
oklevélben
elő
jő
már
az
oláhos
Culmea,Dumbravicza,Ponorul.Ez tehát azt igazolja, hogy azon a vidéken is és
különösen Szálláspatak,Fejérviz,Puj és Füzecs környékén oly tömeges magyarság
lakhatott korábban, mint épen, Déva körül s a szép magyar helyneveket úgy örökölte a
tatár,kún, bessenyő pusztitások után a Balkán felől betelepített uj nemzedék.
L.Téglás Gábor
Galac
-…a Galaczi, Vitéz és Buda családok ősfészke-…..
-……….a 15. században Füzeccel együtt túlnyomó magyarság lakta……….
L.Bőjte
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-1523 Galacz birtokosai a Kendefi, Kenderesi, Borbátvízi, Galaczi, Galaczi Buda,
Csob, Vitéz, Volk Kernesdi, Brezovai családok birtoka volt. 1533–1539 között Galaczi
Móré Péter gyalui várnagy és udvarbíró volt birtokosa. 1533-ban Galaczy Péter,
a gyalui vár udvarbírája és várnagya - testvérei: Galaczy János, László, Kristóf és
jegyese: Branyicskai néhai Skaricza Gergely leánya: Petronella nevében is – kiegyezett
Németi Nemes Jánossal és Németi Mikolczi Jánossal a Kaján, Németi, Kiskaján,
Mezed, Bezsán, Hosszúliget, Kıfalu és Pusztafalu birtokbeli részek miatt folyó
perükben. 1534-ben Statileo Jánospüspök hő szolgálatai jutalmaként gyalui
udvarbírájának és várnagyának: Galaczi Móré Péternek s testvéreinek: Galaczi
Jánosnak, Lászlónak és Kristófnak adományozta kóródi birtokrészeit. 1539-ben
Galaczi Móré Péter felesége volt Petronella, másként Dorottya. E Péter kóródi
birtokrészét Máté magister erdélyi ítélőmesternek adta.
L.Wikipedia
- a Buda család tűzhelyéűl szolgált Galacz…………
- ….udvarházaik a Buda családéi voltak, mely család innen kipusztult az alsó
Sztrigy mellé költözött.
- ………….Galaczról váll ki a ma eloláhosodott Hernya nemes család.
L.Téglás Gábor
Gavosdia
-1482-ben Gawasdywar……..
L. Wikipedia
Grid.

Naláczi nemesi udvarháza 1716-os leltárából:

-Az ilyen félreeső „szép prospectusu“, „szép situatioju“, „jó kilátó“, „kies helyen“
épült udvarházak esetében a telek kiválasztását a szép környezet döntő módon
befolyásolta. Ez ……..a gridi (1716) udvarház.
-Ha az épületek e g y m á s s a l s z e m k ö z t állottak, akkor az egyik oldalt az
udvarház és a benne lakók igényét közvetlenül szolgáló épületek foglalták el, míg a
másik sort a kimondottan gazdasági jellegű épületek alkották. Az udvarház kiválása a
többi melléképületek közül már a kastély- építészet hatására történhetett meg, s a népi
telekelrendezéshez viszonyítva újabb fejlődési fokot jelent. Ehhez a csoporthoz
tartozott …………a gridi (1716) udvarház……..,
-………a második 34 szoba helyén gabonás volt, míg Griden (1716) a lakóházzal
szembeni „második házban“ az állatokat tartották. Ebben az esetben nemcsak a népi
építésmód hatását figyelhetjük meg, hanem a népi életformáét is.
-Az egyszerűbb udvarházak jó része még a XVIII. században is szalmatetős
volt,….. Grid-1716…..
-Ha az épületek e g y m á s s a l s z e m k ö z t állottak, akkor az egyik oldalt az
udvarház és a benne lakók igényét közvetlenül szolgáló épületek foglalták el, míg a
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másik sort a kimondottan gazdasági jellegű épületek alkották. Az udvarház kiválása a
többi melléképületek közül már a kastély- építészet hatására történhetett meg, s a népi
telekelrendezéshez viszonyítva újabb fejlődési fokot jelent. Ehhez a csoporthoz
tartozott……, a gridi (1716),……….
L.Udvarházak és stilusok.
- …..rég Gered -1392-ben…….
-1505-ben a Szentgyörgyi, Geredi, Szálláspataki, N. Ungor, D. Árka, Vingárti
Geréb, Bélai, Folti és más családok voltak birtokosai.
L.Wikipedia
- Istálló,”Majd mindenféle szép gyümölcse is alma, szilvafákkal.”
L. B. Nagy Margit
-„…. tölgy- és cserefából álló épület. Egyik szakasza istálló, az másik kamara.”
“…..ezen fedél alatt levő házban menvén, mely puszta berenával felrótt, tapasz
nélkül; marhákat s lovakat tartottanak benne.”
“ Majd mindenfelől szép gyümölcsese is,alma,szilvafákkal teljesen.Kerte penig
mindenfelől romlatt, újítást kíván.
L .Zentelke 1715.
Gotháttya
-1493-ban p. Kwthhathya néven Illye város birtoka volt. 1493-ban Illyei néhai
Dienesi András fia Dénes Kwthhathya részét zálogba adta Rékási Csarnai Mihálynak.
1577-ben Illye várossal együtt Bethlen Farkas, később pedig Bethlen Gábor birtokai
közé tartozott.
L.Wikipedia
Guraszáda guraszádai kastély
-A kastély mellett egy közel három hektáros dendrológiai park fekszik. „A kert
rendkívüli értékét az egzotikus cserjék és fafélék adják:......a magnólia,a kanadai fenyő,
számos ciprusféle, és a környéken egyedülálló.........bambuszültetvény”....”az udvar
közepén nyolc kb. húszméteres tuja (életfa)”
L. Bicsok- Orbán
-…….a Hunyad megyei Guraszáda görögkeleti körtemplom, melyet az Ákos
nembeli Illyei család építtetett a 13. század végén, miután III. Andrástól – mint fentebb
láttuk – 1292-ben engedélyt nyert, hogy Illye, Fenes és Szád (magyar nevű!) birtokaira
románokat telepítsen.
L. E.T.
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- „……továbbá Guraszáda , mely …….. a vidék legerősebb borát termeli.
L.Borászati 1872 május
Gurény
-Gureny, Sebestorok nevét 1439-ben említette először oklevél p. Sebestorok
néven.
-Későbbi névváltozatai: 1495-ben p. Gwren, 1499-ben p. Sebesthorok, 1519-ben
Gywren, 1733-ban Osztroviel-Gureni, 1750-ben Osztrovej Gureny, 1808-ban Gurény,
Gurendorf, Gauréni, 1888-ban Gureny, telep. MalomvízKendefi, Kenderesi-birtok.
-1519-ben Gywren a Kendefi, Kenderesi családok birtoka volt.
L.Wikipedia
-……terebélyes diófák ligetei kőzé rejtöző Sebestoroktó1 (Gureny)………
- Rudolf trónörökös. retyezáti vadászataihoz is innen kerültek ki a legügyesebb
puskások s nem egyszer birokra kelve maczkó urammal, főleg öszszel mikor a
juhnyájak lehajtása után medve uramat az éhség leűzi a hegység szélére s a
sebesviztoroki diófákat, ,szilvásokat, kukoriczásokat dézsmálgatja. Nendre Ábrahám
volt legbátrabb medvevadász. A helység reformatus egyházát néhai Pogány György
főispánsága alatt újra épitette.
L.Téglás Gábor
Hacazsel
- Hátszeg: Kishátszeg nevét 1447-ben említette először oklevél.
L.Wikipedia
Haró
- Kiss Lajos szerint neve egy 'szakács' jelentésű ómagyar horó szóból ered.
-„Hunyad vármegyei település volt, kezdetben magyar,……..”
Itt született 1851. május 1-jén Váró Ferenc történész.
Nyolcadikos gimnazistaként, 1899-ben a kolozsvári református kollégium a
faluba küldte legációba Szabó Dezsőt. Miután a gyülekezet nem reagált a
prédikációjára, döbbenten értesült arról, hogy nagy részük nem ért magyarul.
-A leggyakoribb református családnevek ekkor a Csikós (vagy Csíkos), Balog,
Köpeczi, Csuka, Tállyai, Rácz és István-19. szd.
L.Wikipedia
-„…… a dévai m. kir. gazdasági szaktanár által rendeztetett földmívelésügyi
kormány kosárfonó háziipari tanfolyamot
Harón…..”,-1908 januárjában 15
résztvevővel.L.Dénes
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Haró a megye legmagyarabb községei közé tartozik,………..
L.Téglás Gábor
Hátszeg
- Híres emberek
-Itt született 1900-ban Borbély Ferenc orvos, a svájci országos toxikológiai
központ megszervezője.
-Itt született 1904-ben Hátszegi (Zuckermandel) Ernő, Ady francia fordítója.
-Itt született 1915-ben Cseke Vilmos matematikus.
-Itt született 1920-ban Maros Dezső gépészmérnök.
-Itt született 1923-ban Maros Tibor anatómus.
-Itt született 1929-ben Csulak Ákos gépészmérnök.
-Mint hatóságilag kijelölt kényszerlakhelyen itt élt Jakabffy Elemér 1945 és
1954 között.
L.Wikipedia
-H á t s z e g . (Hunyadmegye.) Febr. 14-kén tartatni szokott vásárára
Oláhországból sok kövér disznót hajtanak bé.
L.Nagy
……van járásbirósága, telekkönyvi hatáskörrel, ……..
Hetivásárai és marhavásárai igen élénkek, van két nagyobb tehenészete is.
L.Pallas Nagy Lexikon
- a XV.században oppidum,mezőváros
L.Borossy
-„Egykor az egész mezőváros magyar volt, most
majdnem egészen román. Már I. Rákóczi György fejedelem
idejében e város nagy részét román polgárok alkották; éppen
ezért az említett fejedelem azzal a feltétellel adott nekik
mentességet a postálkodás (latinul angaria) alól, hogy
tartoznak fenntartani a magyar papot, iskolát és templomot.”
L. Benkő József
-Hátszeg (Hunyad vm.) - Szentgyörgyi József levele a hátszegi porkolábbal
történt szőlőbirtok cseréjéről. 1698
L.Magyar Mezőgazdasági Múzeum
- Bernád Béla, H á t s z e g , földbirtokos 1909-ben.
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- P u y László, Hátszeg, földbirtokos 1909-ben(fia Puj László tragikus sorsu
évfolyamtársam-mezőgazdasági mérnök-1954-1960)
- Naláczy Géza birtokos, Hátszeg.1909-ben
- P u y Zsigmond birtokos, H á t s z e g 1909-ben
L.Dénes
- 1493. január 18-án II.Ulászló király által malomvizi Kendeffy Mihálynak
adományozza a Syl folyó mentén Pterela?,Matee,?Kathond?,Mwroytovar és
Nagymezeo nevű szántó, kaszáló és legelő helyeket a hátszegi vár kerületéből.
-Péter bárius és sz.györgyi gróf országbíró és erdélyi vajdának Bajesel László
vajdai és Mihály káptalani kiküldött jelentik,hogy 1501. ápril 16-án megjelenvén a
Sylben a hátszegvidéki nemesség képvisőlői ellentmondtak a beiktatásnak de
Kendeffy Mihá1y kiegyezett velük s a határokat kitűzték. Kendeffy szorgalmasan
nekilátott a lakatlan terület benépesítéséhez s 1504. nov.19-én II. Ulászló királytól
engedélyt nyer az alpokon túli részekből 12 sátoralja cigány betelepítésére. Ezek
képezék tehát Pterella ma Petrilla, Malee ,Livareny mellett Nagymező (Cimpu luj
Nyag) őslakóit s az erős barna typus már is feltünő a Zsilben.
L.Téglás Gábor
Hosdát – régebb Hesdát
- Vajdahunyaddal összeépült, hegyoldalra települt falu a várostól délkeletre.
- Neve a hasadát szó ómagyar alakjából alakult.
-Kezdetben magyar lakosságú falu volt. 1333-ban helybeli nemesek, egyrészt
Bere fiai, György, András, Miklós és Balázs, másrészt Simon fiai, Emil, Máté és Péter,
János fiai, István és János, Simon fiai, Miklós és Jakab, István fiai, Mihály és Miklós
és Peeth fia, Lőrinc birtokperéről olvasunk
-Határőri szolgálatot csak a református magyarok viseltek, a faluban élő románok
nem.
-Az iskolai vizitáció már 1846-ban megállapította a hosdáti reformátusokról, hogy
„az oláh nyelv csaknem egészen kiszorította a magyar nyelvet” de ötven évvel később,
1895-ben az idős hosdáti reformátusok még törték a magyart és használatban maradtak
az ünnepi alkalmak rögzült szövegű magyar köszöntői, mondókái A nyelvcserét
nemcsak a túlnyomóan román környezet segítette elő, de a határőrezred tisztjei is
tiltották a magyar beszédet A református családokat a 19. század végén „régiek”-re
és székely eredetűekre osztották – utóbbiak valószínűleg a megelőző 150 évben
költöztek be A falu monográfusa megállapította, hogy a református magyarok több
román eredetű hiedelmet, szokást vettek át, mint más Hunyad vármegyei magyar
közösségek tagja.
L.Wikipedia
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- Hesdát melynek magyarsága ép úgy ősi elfoglalásu hol 1333-ban Martinus
hunyadi főispán előtt az ősi öt nemzetség u. m. György a Bere fia, Imre Mátyás Péter a
Simon fiai, István és János a János fiai, Miklós és Jakab a Simon fiai, Michel és Miklós
István fiai megosztoztak.
Az ötnyílu határ beosztás is napjainkig tartotta magát. Mint ősi megszállásu
birtokból 1412. Nádasi László erdélyi alvajda itélete szerint csupán a fegyverhordozó
fiakat illette az örökösödés. 1366-beli osztálylevélben Aranyalma hegy, Kis Haraszt,
Nagy-Haraszt hegy nevek (ma Havasnak tudják), a Hollospataka, Vizeság nevü szép
magyar nevek vannak megörökítve. A Kézügy nevü dűlőt ma Kizidnek hivják.
Az ősi nemzetségből az Antalffy vala legelterjedtebb,a Bekéből a Bakó nemzetség
alakult a harmadiknemzedéknél.
Most is élő családok Gálfy, Vitéz, Peti, Dali, Benke, későbbiek a Bikfalvi, Szász,
Virág, Bakcsi,a Nagy csalad Biharbol származott be, Báthory Kristóf 1577. levele
szerint. Az 1366. beli Olivérből Eliber család lett. Ugyanott szerepel Michael, dictus
Fekethe, Johannes dictus Eles Nicolaus filius Vejcu . A Hosdáti család is kihalt. Rákos
és Hosdát a ref. egyházhoz tartoznak, az alkotmányos aera előtt is magyar iskolákat
tartottak.
L.Téglás Gábor
Sólyom Fekete Ferenc, Egy őstelep Hunyadmegyében (Hunyadmegyei tört. és
rég. társ. V. évkönyve Iszkrony lásd Alsóbarbatyéniszkronynál. barbatyén=magyarul
borbáti
Illye
- A várat és az uradalmat a XVI. században iktári Bethlen Farkas szerezte meg,
akinek a fia, Bethlen Gábor, ebben az ilyei várban látta meg a napvilágot. Ennek
emlékét aranybetűkkel mutatja ma is ugyanott, ugyanaz a ház, amely a születőt
befogadta,……..
- Az 1714 áprilisában az ilyei uradalomban végzett összeíráskor…….„Összeírták
a veteményes-, gyümölcsös- és vadaskertet s a raktárakat.
Jövedelem: a malomból, a húsvágásból, a hetivásárok vámjából, a halászat,
szőlősök, szántóföldek,rétek után, a makktermő erdőkből, a tizedből (búza, zab,
kender, törökbúza, méhek, disznók, juhok), kocsmákból stb.”
L. Benkő József
Kabesd
-Kabesd, Kabafalva lakói a középkorban magyarok voltak. Nevét 1484-ben
említette először oklevél Kabafalwa néven.
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-1519-ben p. Kabesd néven a Baracskaiak és a Werbőczyek birtoka volt.
L.Wikipedia
-F a - e I a d á s.
31.000 tömörköbméter fa, bükk, cser és tölgy, a melyből 20% haszonfa és 80%
vastag, jó minőségű tűzifa, Hunyadmegye Kabesd és Baresd község határaiban,
kocsival hozzáférhető helyeken, a legközelebbi vasúti lerakodó helytől 10—15 km-re
eladó.
Bővebb felvilágosítást ád (1 — 3) Gyárfás Benedek, jószágigazgató, Kolozsvárt,
főtér 9. sz., br. Jósika ház.
L.Erdészeti Lapok 1889 6. füzet
Kenyérmező:Itt zajlott le a győztes kenyérmezői csata 1479 október 13-án.
-A Maros terén főleg Kenyérmező kitűnő búzát terem s amellett sok ott a rozs és
a zab.
L.Hunyad vármegye .
Keresztyénalmás
- Keresztényalmás, Almás nevét már 1302-ben említette egy oklevél fl. Almas ...
ad Almas néven, mikor a Keresztúr és Pestes közötti határt az Almás-patak mentén
vonták meg, körülbelül Almás mai határáig. 1406–1519 között Déva vára tartozékai
közt sorolták fel. 1475-ben az Almási, Felpestesi, Barcsai, Novaji, Csulai családok
voltak Almás birtokosai.
L.Wikipedia
-………s ott most a Szilvási, Gola és Buda család képviseli még a magyarságot.
L.Téglás Gábor
Kernyesd Toroczkay kastély
-A helyi kenézi család Katalin nevű tagja 1489-ben a nyugati rítus szerint esküdött
meg Móré Jánossal. Az itt udvarházzal bíró Kernyesdi család és talán más birtokos
családok is a katolikus szertartást követhették, mert a 15. században helyben egy latin
rítusú templom épült, amely a 17. századig állt fenn.
-1666-ban Barcsai Ákosnak udvarháza volt itt.
- A faluban Kendeffy Samu helybéli birtokos számára és Lukse-Fábry Béla tervei
alapján 1871–75-ben felépítették a svájci Hilterfingen közelében alig egy évtizeddel
korábban elkészült romantikus Hünegg-kastély mását, egy nagy kerek saroktoronnyal.
-Gróf Toroczkay Miklós, Kernyesd, földbirtokos, 1909-ben
L.Dénes
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-1514-ben Kernyesdi Miklós perel Szacsali Demeterrel Kernesd, Pokliska. Füzess
és Poyen jószágokért, melyeket
1547-49-ben Kernyesdi János és István More Péternek és Muczesdi Péter nejének
More Anikónak 200 frtért adnak el.
-Kernyesden Barcsay Ákos fejedelem is épitett volt kastélyt s azon az alapon
ujíttatá meg gróf Thoroczkay Miklós országgyűlési képviselő a Kendefy ágon
osztállyába jutott kastélyt melyben a Kendefy levéltárt is őrzi.
L.Téglás Gábor
-Mindig magyar birtok volt,melyben a Kendeffy család kastélya…………………
L.Bőjte
Kéménd
-Itt született 1903. augusztus 27-én Vendég Vince fül-orr-gégész, egyetemi tanár.
-jegyezték a pápai tizedjegyzékben.
-1569 május 20 Egy nemesi udvarházat arányosan átengednek
L. Erdélyi történelmi adatok
-Hunyad vármegyei kisnemesi falu volt.
L.Wikipedia
Kisoklos
-Aklos nevét 1733-ban említette először oklevél Kis-Oklos néven.
-1609-ben Erdélyi Borbála előbb Szováti Ombozy János, majd Macskásy Ferenc
felesége a gyulafehérvári káptalan előtt igazolta, hogy férjére Kapy Andrásra
hagyja Hunyad, Arad, Kolozs és Zaránd megyei birtokait, köztükNagy- és Kisoklost is,
azok összes jövedelmével és minden ingóságával.
L.Wikipedia
Kisbarcsa Barcsay fejedelmi kastélya, Bornemissza Tamás udvarháza
- Tartozékai az 1624-es leltár szerint:Boros pince ,három hordó csigerrel ,
sonkolyos méz (lépes méz),ünőtúró és 41 hordó borral, vaj,körtvély és alma. -Istálló,
szekeres lovakkal pokrócostól. Két kőre levő malom. Majorház 28 lúddal, 12 récével,
40 tyúkkal, 13 indiak-kal,(pulyka) egy vasas szekér,nyolc ökör és 13 magnak való
kosár méh. A csűrős kertben búza három asztagban,kevés alakor, széna,szalma.
-„A csűröskertnek,majorháznak,,lugas és gyümölcsöskertnek sövényi mind
jók.....”Van még ökörnek való pajta............. azon felül egy nagy kert,kiben
mostansággal új szőlőt plántáltak....”
L. B. Nagy Margit
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„…… a dévai m. kir. gazdasági szaktanár által rendeztetett földmívelésügyi
kormány kosárfonó háziipari tanfolyamot Kisbarcsán …..”,-1908-februárjában 10
résztvevővel.
L.Dénes
- …..kötekedő és kevély kis nemességet Kis-Barcson….……
L.Szabó Endre
- 1365-ben Aprod, Aprodhaza és Aprodpalfolua,…….
L.Wikipedia
Kisosztró
-1450-ben már két Osztró nevű település is állt egymás közelében: p. Felsewoztro,
Alsooztro néven.
-1453, 1508, 1518-ban Ozthro formában említették. Innen ered az Osztói vagy
Sárdi Haczaki család is (Ko).
-1524-ben Ozthro-i Haczaky Gáspár Alsoozthro, Felsewozthro és Hobawycza
birtokbeli részeit dézsmatartozás fejében zálogként lekötötte Szucsáki Sándorházi
Tamás magister gyulafehérvári kanonoknak.
L.Wikipedia
Klopotiva
- Szép oldal szőlő hegyekkel messziről díszeskedik most Klopotiva.
L.Kenderesí
Krecsunesd
-Az első okleveles adatok, 1439 és 1525 között, magyaros alakban hivatkoztak rá
mint Karachonfalwa.
L.Wikipedia
Kristyor
-Vegyes nemzetiségű
vármegyében.

bányásztelepülés

volt Zaránd,

1876

után Hunyad

-A század második felében László József bányamérnök egy új aranyfoncsorozó
malmot kísérletezett ki itt, amellyel a kinyert arany mennyiségét 20–40%-kal növelte.
-Itt született 1888-ban Mátyás Ernő református teológus, a Sárospataki
Református Teológiai Akadémia professzora.
-Itt született 1931-ben Furka Árpád vegyész.
L.Wikipedia
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Korojesd
….melynek régi neve Kerülesd vagy Körülesd…………
L.Bőjte
Kosztesd
-Kosztesd, Keresztes nevét 1444-ben említette először oklevél p. Kozthesd néven.
Később nevét többféleképpen is írták: 1515-ben Kosthesth, Kerezthes,…
-1515-ben a Töreki, töreki Bakócz, Váraskeszi Lépes, Sálfalvi, Macskási,
Macskási Tárnok, Barcsai családok voltak birtokosai.
L.Wikipedia
Kovrágy
-Kovrágy, Kóród nevét 1453-ban Korod néven említette először oklevél.
-Kovrágy Déva vár tartozéka volt, később a Brettyei, Obr. Pogány, Erdélyi,
Kolonityi, Kovrágyi Horvát, Barcsai, Márgai, Szecseli ~ Szacsali ~ Szecseli Móré
családok voltak birtokosai.
L.Wikipedia
Kozsa
- Kósa nevét 1468-ban említette először oklevél p. Kosa néven mint Illye város
birtokát.
L.Wikipedia
Kozolya
Kozolya nevét 1453-ban említette először oklevél Kozyelye néven. 1472-ben és
1491-ben p. Kozolya néven Déva vár tartalékaként volt említve. Ekkor Kozolya
birtokosai Bizerei Tatár János és fia Mutnoki Jakab voltak
L.Wikipedia.
Kőaljaoháb
-Kőalja-Ohába átellenében a Sztrigy jobbparti, kárpáti .homokoldal termi
Hátszegvidék legjobb szölöjét.
L.Téglás Gábor
Körösbánya
-Itt született 1894-ben Gyarmati Ferenc költő, író, újságíró, festőművész.
-Itt született 1910-ben Dóczy Pál István belgyógyász professzor, orvosi szakíró.
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-1427-ben civitasnak,
1444-ben
tartozott, és pénzverdéje működött.

oppidumnak írták, Világos váruradalmához
L.Wikipedia

-Kapivári Kapi András 1614-ben összeiratván zarándi jobbágyait Keresbánya
oppidumábun számos magyar nevű vala. A megye régi hatalmas családai a Bebekek ,
Kusaj, Kutassi, Bede, Berkesy, Méregh családok, kik l561-ki registrumbau még
szerepeltek, rég eltüntek számos ősi helynévvel együtt.
L.Téglás Gábor
Kulyesd
-Kunestő nevét 1468-ban említette először oklevél p. Kewnesthew néven,
mint Illye város birtokát.
L.Wikipedia
Kurety
-Káposztásfalva egykor Zaránd vármegyéhez tartozott. Nevét 1441-ben, említette
először oklevél majd 1445-ben is Kapozthasfalwa ~ Kapozthafalwa néven.1525-ben
Kapozthasfalwa Világos várhoz tartozott.
L.Wikipedia
Lapusnyak

Lázár-udvarház.

Itt született 1914-ben Barabás István festőművész.
L.Wikipedia
- Egy 1638 jan. 8-án Déván kelt nyilatkozata, hogy Arady Buda nevű nemes
embernek harmincz ezüst talléron Laposnyakon egy házhelyet adott el,……Én Széchi
Mária .
L.Acsády
- Először 1491-ben Laposnak et Alsolaposnak néven említették
- A 15–17. században Déva vára uradalmához tartozott. Jelentős kisnemesi
közösség élt benne, 1784-ben a parasztok feldúlták nemesi udvarházait.
L.Wikipedia.
- 1884-ben Laposnyakon Lázár László elkezdi
kukorica nemesítési
munkáját..Több fajta keresztezésével 1900 körül már ismerté vált az u.n laposnyaki
kukorica.
L.Csetri
“Volt még egy tengeri, mint nemesitési termék bemutatva, csiktapolczai Lázár
László lapusnyaki tengerije, melynél feltűnt a cső egyenletes benőttsége és a vékony
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csutka. A tengeri értéke felől végleges ítéletet mondani nem lehet, mert az most van
kísérletezés alatt” a Szegedi Kiállitáson
L.Köztelek 1899 december 29
-L á z á r László, Lapusnyak, itt földbirtokos-1909-ben.
L.Dénes
Laszó
- Lászó nevét 1448-ban említették először Lászai János gyulafehérvári főesperes
(–1523) nevében.
-1491-ben p. Lazo. néven, mint Déva vár tartozéka, Jófő város birtoka volt
említve.
L.Wikipedia
Lesnyek-Lezsnyek
- Szereday Aladár, Lesnyek, földbirtokos 1909-ben
- Hollaki Atilla, Lesnyek, földbirtokos 1909-ben,
L.Dénes.,
-Ma a Szereday és a Hollaki udvarházak állnak..
L. Téglás Gábor
Lózsád
- Lozsád mint ősmagyar ,telep.
- Lozsád, a hunyadmegyei magyarság egyik ős fészke.
-A helyi szájhagyomány szerint a tatárjárás után székelyek alapították. Ugyancsak
a monda szerint eredetileg a Pád fölötti Kákova dűlőben feküdt volna és csak később
költözött a hadak járásától védettebb helyre. Először 1320-ban Losady, majd 1366ban Losad néven említették. Kisnemesi falu volt Hunyad vármegyében. 1511-ben
feljegyzett nemesi családai közül a 19. század legvégén még itt éltek a Bereczki,
Farkas, Fekete, Gőse, Herczeg és Zudor családok.
1412. augusztus 12-ről~ gyulafehérvári káptalan részéről Nádasdi László erdélyi
alvajdához, a hasdádi Ballo nemzetség osztályánák hihasitásáról szo1ó jelentésben
Tamás Sebestyén fia. Filep, Benedek András fiai, Balázs, a Petheu fiai, Egyed, Marko,
Benche fiai, Benedek, Dávid fia, György, Egyed fia, Pál, Péter fia, István, Domokos
fia, László Dávid fia szerepelnek rneghivott birtokossági tanukként.
L.Téglás Gábor
- 1895-ben itt hozták létre a megye első községi hitelszövetkezetét.
L.Wikipedia
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-1580 augusztus 4 előtt Báthory Kristof itt udvarházakat ad adományként.
L. Erdélyi történelmi adatok
-Zudor József, Lozsád, földbirtokos 1909-ben.
-Zudor György földész, Lozsád 1909-ben
L.Dénes
-1511-ben több birtokosának nevét is említik: ekkor birtoka volt itt a Lozsádi,
Lozsádi Bereck, Bucs, Farkas, Fekete, Lukácsi, Nagy, Zudor, Zsoldos, Gőse, Herczeg
nevű családoknak.
-1441-ben a Losad-on lakó Kónya Márknak és Erzsébet nevű leányának, mint
familiáriusuknak adja hű szolgálatuk jutalmául Nagydenk nevű birtokát Somkeréki
Erdélyi Miklós és István.
L.Wikipedia
- A XIII. századi hagyomány szerint a nagy tatárjárás után ide telepitett székelyek
faluja, akik a portyázó tatárok elleni küzdelmük jutalmául kapták.
L.Lestyán
- A Maros terén főleg Lózsád kitűnő búzát terem s amellett sok ott a rozs és a
zab.
L.Hunyad vármegye
-A református lelkész 1946 öt családot költöztetett be Havadtőről……
L.Wikipedia
- Valaha ez a falu volt a környék legnagyobb és leggazdagabb települése, ám nem
sokkal az új országhatárok meghúzása után, 1926-ban összevonták a szomszédos
román településekkel,…….
L.Vass
Ludesd
-Ludasd nevét 1439-ben p. Lwthesth néven említette először oklevél.
-1515-ben p. Lwdesd a Töreki, Töreki Bakócz, Váraskeszi Lépes, Sálfalvi,
Macskási, Macskási Tárnok, Barcsai családok birtoka volt.
L.Wikipedia
Lunksora
- Longsárfalva nevét 1516-ban említette elősör oklevél p. Longsarfalwa néven.
-1519-ben már p. Lwngsora néven említették az oklevelek, ekkor a Barancskai,
Werbőczy családok birtoka volt.
L.Wikipedia
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Lupény
-Itt született 1928. január 11–én Nagy Arisztid egyetemi, főiskolai oktató,
földrajzi szakíró.
-Itt született 1933. január 25-én Kerekes György magyar műfordító, szerkesztő.
-Itt született 1946. november 10-én M. Veress Zsuzsanna költő, prózaíró.
L.Wikipedia
Lyauc
-Lavocsafalva egykor Zaránd vármegyéhez tartozott. Nevét először1439-ben
említette oklevél Lavocsaiafalva néven.
L.Wikipedia
Macesd
Maczesd kisközség A1só-Szálláspataktó1 délkeletre ma a Németh László
örökösök birtoka, hajdanán Maczesdy -család uradalma.
-Maczesdről …… a Jári nemes család volt ismeretes. Puj Dánielné másodszor
Németh László 1848-9-ben háromszéki
kormánybiztoshoz és legutóbb Hunyadmegye közgyámjának volt neje, Jári Jár
Lászó fia hamar elhalván, három gyermeke eloláhozodott. István Várhelyen oláh
földmüves.
L.Téglás Gábor
Milyen egyszerü folyamatnak vagyunk tanui, aminek az okait kell feltárni,
eredményét tapasztaljuk.
Az előbbi példa egy általam s mindannyiunk által tapasztalt évszázados
folyamat része .Elsőnek a román tenger felörölte a moldovai magyarságot ,majd a DélErdélyit –Hunyad megye,Fehér megye ,Brassó megye,Mezőség
,Közép
Erdély:Aranyos mente ,Kolozs megye,Beszterce megye ,Szilágy megye ,A Bánság
,Temes megye,Krassó Szörény és Arad megyék .Maros.Szatmár és Bihar megyék
vannak soron s megkezdődőtt a Székely megyék felfalása.S mindezt az ortodox papok
tudatos vezetésével, és állami hathatós támogatással.Az erdélyi nagyobb magyar és
szász városok lenyelése befejeződőtt.
Kiss Károly
Mácsó
-Mácsó Árpád-kori település. Nevét már 1263-ban említette oklevél. Ekkor adta
István ifjú király a Miskolc nemzetségből származó Ponyt ispánnak jutalmul a
tatárokhoz tett eredményes követjárásáért Fenes falut Mácsó és Görbő nevű földekkel
együtt, ahol "daróc"-nak nevezett szolgálónépek laktak.
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-A …………..birtok azzal a [Hátszeg-]Váralja közvetlen szomszédságában
északon elterülő uradalommal azonosítható, amely Mácsó, [Magyar-] Brettye és
[Sztrigy-] Plop helységekből állt, és 1406-tól új adomány címén a Betlenek bírták.
-Az 1400-as évek elején a Bethlenek birtoka, zálogban a Pogány, Tárnok,
Kendefi családoknál 1491-ben pedig Bethleni Bernát Macho birtokbeli részét eladja
testvérének Miklósnak, 1524-ben Machowa fele Bethleni Farkasé, fele pedig
Kecskeméti Patócsi Miklósé volt, mivel Bethleni Miklós a birtokrészt leánya Erzsébet
kezével együtt adta Patócsinak.
L .Wikipedia
-…. a merész mácsóit,…..
L. Szabó Endre
-……… Macsóra, is átnézhettünk melynek szőlője Nagy Okloséval együtt a
legjobbak közé tartozik.
- A fővonaltól nyugatra félre eső Macsó, mely szőlőtermesztéséről
…………. jöhet emlitésbe.
L.Téglás Gábor
Magyarbrettye
Brettye jelenleg a Szilvásró1 származó Szilvássy család (Aladár)s a Bálint jogon
Buda Károly birtokosok a Kendeffy-család mellett.
- …….itt a vasutról is látható tornyos udvarházban lakozva ……….
L.Téglás Gábor
- A hunyad vármegyei gazdasági egyesület a múlt hó folyamán Magyar- és
Oláh-Berettyén, a czélból, hogy az ottani kis- ős nagybirtokosokat a czukorrépa
termelése körüli eljárásokkal megismertesse, s hogy azokat a répatermelésre serkentse,
népies gazdasági előadást rendezett. Az egyesületet annak titkára Pitsch Lajos megyei
főszámvevő és nagybirtokos képviselte.
A marosvásárhelyi czukorgyár részéről Szász Mihály intéző volt kiküldve. A
jövedelmező czukorrépa termelésére vonatkozó előadást az algyógyi m. kir.
földmivesiskola tisztviselője Gzirmes Bálint tartotta. Az előadást mintegy 200
kisbirtokos, több gazdatiszt és birtokos hallgatta végig a legnagyobb érdeklődéssel.
A kisbirtokosok egyrésze román volt, ezeknek Pitsch Sándor, a járásnak
köztiszteletben és, szeretetben álló s a nép érdekét szivén viselő főszolgabirája
tolmácsolta román nyelven az elmondottakat. Az előadásnak megvolt az a sikere, hogy
Pitsch Lajos egyesületi titkár példaadása és buzgólkodása folytán mintegy 100 hold
czukorrépatermelésre kötött a gyár képviselője szerződést. A kiváló talajjal rendelkező
vidéken a czukorrépa termelésére igen szép jövő vár.
L. Köztelek 1900 április 4
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- Szente Béla, M.-Brettye, földbirtokos. 1909-ben.
- J u g a Miklós birtokos, M.-Brettye 1909-ben
L.Dénes
- Maros-Brettye (Franca Lajos mintagazdasága.)
L.Téglás Gábor
- A Magyar- előtag először 1506-ban tűnik fel, ……..
L.Wikipedia
Malomviz. A Kendeffy kastély
A család által építtetett kastély térségi jelentőségű.
Mara kúria
L.T.K.A
-A hegységben az első rezervátumot 1927-ben hozták létre Nyárádi E. Gyula
neves botanikus javaslatára. Később, 1935-ben Alexandru Borza botanikus
közreműködésével létrehozták a Retyezát Nemzeti Parkot.
-A terület legnagyobb része, amelyen most a nemzeti park található, valamikor
a malomvízi Kendeffy, grófok tulajdonában volt.
L.Erdélyi Turizmus
-Épen Malomviz festői lovagváránál a malomviztorki gesztenyésből emelkedik
ki, közvetlenül a hátszegi völgy gyümölcs és tölgy régiójából az első erdősáv( regio
montana). Fő jellegét a bükk adja meg, de fehérjuhar, kőris, mogyoró, piros berkenye
járulnak tarkitásához,…………/ma Kolcza vára,eredetileg Kendefy-vára /
- A malomvizieknek ma haltenyésztése, főleg juhászatuk jelentékeny. Bátor és
ügyes vadászok s azért a retyezáti zerge- és medvevadászatokhoz innen és a szomszéd
Klopotiváról keresik a hajtókat és puskásokat. A Kendefy-család erdésze vezeti ezeket
a vadászatokat is. A Kendefyek kastélyszerű , régi udvarházukat pusztulásnak engedve,
egyszerübb szállást tartanak itt maguknak. Malomviz felső részét, a Kendefy-vár alatt,
Malomviztoroknak nevezték régi okleveleink.
- Hatalmas dió és gesztenyefák közt érkeztünk a várhegy alá………..
L.Téglás Gábor
-…………….Erdélynek csupán ez egyetlen határában szelid gesztenye vadon és
szépen díszlik, s jó termést eredményez……
L.Bőjte
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Marosbrettye

Nagy-kúria

- Mai magyar neve a románból való, az viszont egy középkori magyar Berektye
alakból, amelynek első magánhangzója a románban kiesett. Ez a berek és a tő szavak
összetétele.
-A 13–15. században valószínűleg katolikus és magyar lakosságú. A 16.
században román többségű és uradalmi központ volt. 1575 és 1630 között a Bethlen
család, a 18. században a Bornemisza család birtoka. -a Bornemisza-uradalom- 1845-ben a Bornemisza és a Páll családok saját allódiumukká nyilvánították
lakói kukoricását. Megígérték ugyan, hogy a határ más részén kártalanítani fogják őket,
de ezt csak részben teljesítették. 1848. április 25-én az áprilisi törvényekről értesült
helybeliek önhatalmúlag visszafoglalták az 1845-ig bírt földjeiket. A példájukat az
illyei Bornemisza-uradalom más falvai is követték. Lakosai 1848-ban
megegyeztek szentgericei Nagy Albert (Berci) birtokossal, hogy a mócok esetleges
támadásakor megvédik a birtokos javait, cserében az megvédi őket a magyar
honvédsereg átvonulásakor. 1865–75-ben járásszékhely volt.
L.Wikipedia
- Franca Lajos mintagazdasága.
L.Téglás Gábor
Marosillye ↓ marosillyei Veres bástya
-Itt született
Erdély fejedelme.

Bethlen Gábor(1580-1629)

-A Bornemisza-kastély késő klasszicista
épülete a várkastély korábbi helyén épült a 19.
század közepén. Térségi jelentőségű.illyei Dienessi
család épített kastély.
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Marosillyei Bornemissza kastély↑

-1614-ben a várbirtok már 48 faluból áll.
L.Szabó Márta
- 1647: Két fogas borona (Marosillye, Hunyad m.)
L.Magyar Néprajz.II.k.
-1828:Hizlaltatnak Sertések .. . Algyogyon Rüdegen ki adódik négy a'
Praebendásoknak a' Tisztnek s benn evö Udvaristáknak Három — Udvar Számára
Hizlaltatik öt [Marosillye H; Born. F. Ila].
L.E.M.Sz.T
-Az előbbi udvarán található a várkastély megmaradt épületrésze, az ún. Veresbástya.Óolasz bástya, amely a várfal déli sarkára építették 1552 után, szemben
a Maros partján valaha létezett, de a 18. századra már elpusztult Lunkán nevű
településsel. …...... 2003-ban a ferences rend vásárolta meg és újította föl. Falán
a nagyenyedi diákok által 1909-ban állított emléktábla Bethlen Gábor szülőhelyének
nevezi, és talán ennek a hagyománynak köszönheti fennmaradását. A fejedelem
valójában a vár közepén egykor állott négyszintes lakótoronyban született. Ott helyezte
el az első emléktáblát még Bethlen István, ám a tornyot a vár egyéb részeivel
együtt 1670-ben lerombolták.”
L. Wikipedia
-„1350-ben az Illyei család tagjai osztoztak Marosillyén lévő házaikon…”
L. Transindex Adattár Marosillye
- Báró Bornemisza János nagybirtokos, M.-Illye 1909-ben.
L.Dénes
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- 1292-ben az Ákos nemzetségbeli Illyei család engedélyt kapott, hogy
román(vlach) pásztorokat telepítsen be. 1350-ben vásáros hely volt magyar
lakossággal, az erdélyi vajda jelenlétében tettek tanúságot a határjárásról, ami által
földjeit szétválasztották a körülötte élő románokétól.
- A 15. századbanbirtokközpont volt, arany- és ezüstbányák és egy marosi rév
tartozott hozzá. A Dienessi család által épített erődített nemesi lakot 1468-ban említik
először.1560-ban az országgyűlés elrendelte megerősítését. 1574-ben Báthory
Istvánfejedelmi várrá tette és állandó őrséget helyezett el benne. A Dienessiek kihalása
után a fejedelem 1576-ban Bethlen Farkasnak adományozta. Ekkori uradalmához
tartoztak :
Marosbrettye, Bácsfalva, Szakamás, Vorca, Csertés,Viszka, Füzesdbogara, Kulgy
es és Gothátya falvak.
1603-ban Basta foglalta el, majd visszaadta Bethlen Gábornak……..
Bethlen székelyeket is betelepített Szárhegyről a település északnyugati részére,
amelyet a mai napig Secui-nak neveznek, …………..
1629 és 1640 között öt helyiségből álló udvarházat építettek.
- A férfiágon kihalt iktári Bethlen családtól a várat és az uradalmat házassága
révén Thököly István szerezte meg.
- 1716-ban uradalmával együtt Kászoni János szerezte meg, ettől kezdve az általa
alapított Bornemisza család birtokolta.
- A 18. században és a 19. század első felében mezővárosként említették.
L.Wikipedia
- …..a fejedelem darabontok, várkatonák emlékét a Székely-utcza neve örzi……
L.Téglás Gábor
-Apafi Mihály 1694. okt. 20-án Küküllőváron kelt magyar nyelvű oklevele
Szolnoki Borbély János számára . Apafi Mihály Szolnoki Borbély Jánosnak, 200
magyar forint lefizetésének feltételével a Hunyad megyei Illye városban egy háztelket
adományoz, biztosítva a ház nemesi adó- mentességét . Az oklevélben előforduló
személynevek : Sei Gábor. Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Hunyad megye,
Illye, Kis utcza, Marosból kiszakadott patak, Várba menő közönséges uttza . 2 lapos
papír, Apafi Mihály aláírásával, el őlap hátoldalára nyomott, papírral fedett kerek
pecséttel .
-Apafi Mihály 1695. július 18-án Küküllőváron kelt magyar nyelvű
adománylevele Szolnoki János részére . Apafi Mihály hűségéért Szolnoki Jánosnak
adományozza az Illye városában lev ő egyik házhelyet nemesi jógokkal együtt és
megparancsolja az uradalom tiszttartóinak, hogy a birtokot adják át az új
tulajdonosnak. Az oklevélben előforduló személynevek : Szolnoki János, Sei Gaba. Az
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oklevélben előforduló földrajzi nevek : Illye . 2 lapos papír, Apafi Mihály aláírásával,
előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel .
L.Mody
-Említést érdemel Maros-Ilye Báró Bornemissza Tivadar birtokán lévő szőlő,….
L.Borászati 1872 május
Marosnémeti Gyulay kastély
-A kastélyban élt Gyulay Lajos, a magyar irodalomtörténet leghosszabb és egyik
legérdekesebb magánnaplójának szerzője. Hatvan kötetes naplójából 1875-ben és
2004-ben jelent meg válogatás. A kolozsvári egyetemi könyvtár a teljes naplót
digitalizálta.[2] Ugyanő
a
kastély
parkjában
korának
leggazdagabb
lapidáriumátgyűjtötte össze a Micia tábor területén talált kövekből és jelentős
képgyűjteményt a kastélyban.
-1819-ben itt élt Gyulay nevelője, Döbrentei Gábor.
-A kastély vendége volt 1816-ban Kazinczy Ferenc.
-A kastélyban élt gr. Kuun Géza orientalista nyelvész, vallástörténész, aki gazdag
levéltárat és könyvtárat állított itt össze.
-Itt született Fekete László, az 1910-es évek vezető erdélyi filmoperatőre.
L.Wikipedia
- A kastély, mely egy öt hektáros park közepén áll, ma is jó apotban van.
L. T.K.A
-Az erdélyi kastélyok legtöbbjének mai napig is a parkok a fő díszei; ilyen a
marosnémeti kastély gyönyörű kertje.
-Az erdélyi flóra bámulatos gazdagsága fellendítette a kertművészetet s egyéni
vonásokkal tette jellegzetessé.
L .Bíró József
-Itt élt gróf Gyulay Lajos ( 1800-1869)országgyűlési képviselő”Ő javasolta gr
Mikó Imrének az Erdélyi Múzeum Egylet létrehozását és az Ő ötlete alapján létesült
Kolozsváron a Botanikus Kert..Az Ő érdeme az is ,hogy az 1830-as években a
marosnémeti birtokából mintagazdaság lett: szőlőtermesztésbe fogott,melegágyat és
malmot építtetett méheskertet és lugast telepített.”Öt hektáros kastélykertje volt.
L. Bicsok- Orbán
- Kazinczy Ferenc “………Erdélyi útján 1816-ban megnézte a marosnémeti
kertet”
L .Rapaics
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A marosnémeti Gyulay kastély kertje

- Báró Kemény József, M.-Németi, földbirtokos, 1909-ben.
L.Dénes
- 1784-ben a parasztok feldúlták a Gyulay-, Pogány- és Nádudvari-udvarokat…..
- A kastélyban élt Gyulay Lajos, a magyar irodalomtörténet leghosszabb és egyik
legérdekesebb magánnaplójának szerzője. Hatvan kötetes naplójából 1875-ben és
2004-ben jelent meg válogatás. A kolozsvári egyetemi könyvtár a teljes naplót
digitalizálta. gróf, Gróf Gyulai Lajosnak maga keze és könyve : napló.
Marosnémeti ; Kolozsvár ; Andrásfalva, etc., 1822-1856. - 60 vol. Ugyanő a kastély
parkjában korának leggazdagabb lapidáriumátgyűjtötte össze a Micia tábor területén
talált kövekből és jelentős képgyűjteményt a kastélyban.
-1819-ben itt élt Gyulay nevelője, Döbrentei Gábor.
-A kastély vendége volt 1816-ban Kazinczy Ferenc.
-A kastélyban élt gr. Kuun Géza orientalista nyelvész, vallástörténész, aki
gazdag levéltárat és könyvtárat állított itt össze.
L.Wikipedia
Marossolymos
- Nevét a dévai vár itt élő solymászairól kaphatta.
- 1427-ben oppidum, vámmal és sóraktárral.
- 1453-ban Déva várának uradalmához tartozott.
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- 1730-ban a Barcsayakon kívül a Bethlen, a Szentmihályi, a Zalányi és a
Nopcsa családnak is volt benne udvarháza.
- 1794 után itteni birtokán élt Barcsay Ábrahám költő. 1816-ban Kazinczy
Ferenc itt látogatta meg Barcsay Ábrahámnét.
-.1789-ben. Idézzük A kávéra című versét: „Rab szerecsen véres verítékgyümölcse, / Melyet, hogy ládájit arannyal megtöltse, / Fösvény Anglus elküld messze
nemzeteknek, / Nádméz! mennyi kincsét olvasztod ezeknek. / Hát te, rég csak Mokka
táján termett kis bab, / Mennyit szenved érted nyúgoton is a rab, / A bölcs iszonyodik,
látván, egy csészéből / Mint hörpöl ő is részt Anglusok bűnéből.”
L.e-Népújság Barcsay és Marossolymos 2015 január 20
S ezt egy gróf irta!.
Kiss Károly
-1791-ben említik a Bartsai, Kebderesi,Bánffy udvarokat. Ez utóbbit csűrrel és
veteményes kerttel.
-1796 Vén hegy több szőlővel.
Helynevek
-1796- Kiskereszt szántó,Utak közt szántó,Telek szántó,Muszka Mál
szántó,Balatzel szántó, Zejk János kaszálója, Bartsai Ábrahám kaszálója, Bartsai Ádám
kertje.
Kukuruz földek:Baláta szántó,Markotsán Josef földje búzavetéssel.
Kaszálók: Balatzel, Hegyaljak, Csoroj nevű forrás allja, Obresa alatt, Kenderesi
rétek.
Búza szántóföldek az alsó fordulóban:Poroska allja,Bánffi,Kenderesi és Vadas
rétek, Serfözőnél,
Szőllők: Régi szőlők, Bartsai Ádám szőlője.
L.Buzogány
-……….a mai szőlők közt látható Báthori útat a fensikra a hagyomány szerint
Báthori Gábor épittete,………
- A jelenlegi kitünő országut az 1848 előtti Gyulai féle szőlők kopár lejtője alatt
Maros-németi átellenében vezet a Kaján torkolatáig.
L.Téglás Gábor
-1784-ben a parasztok feldúlták a Gyulay-, Pogány- és Nádudvariudvarokat……..
-Déva mezőváros környékén, sóvásárairól nevezetes;
L. Benkő József
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-Déváról a Maros jobb partjára menve Keménd, Maró és Maros-sólymosi
szőlőtelepekben fordultunk meg, melyek a többi e vonalon említettekkel az
abrudbányai havasok oltalmában délnek feküsznek, és mint híres bortermő hegyek
ismeretesek.
-Maros-Somlyóson Barcsay Sándor, Barcsay Béla és Szentkeresztesi Kálmán
urak bírnak legtöbb szőlővel; a fajok járdovány, király, kövér és kevés hóvíz
somszőlőt az egész alsó Maros borvidékén csak elvétve lehet látni A bor erős és
zamatos.
L.Borászati 1872 május
-P a p Adolf, M.-Solymos, földbirtokos 1909-ben.
-I g a z Kálmán, M.-Solymos, földbirtokos 1909-ben.
L.Dénes
Martinesd
- A település a középkor végén a Nagydenk és Kisdenk nevével párhuzamos
Mártondenk nevet viselte.
L.Wikipedia
Mácsó
-Először kerültek kostolás alá az 1868-beli borok, nevezetesen, a
Johannisbergből Melirer Fridrichtől hozatott hegyi és lapálybeli, ugy a rüdesheimi
Sturm Emiltől rendelt rizling-borok, összehasonlítva a gróf Mikes Árpád miklóslaki és
báró Bornemisza János 1868-beli mácsói rizling-boraival; s bár e rajnai borok
mindenikének ára erdélyi vedrenként 22 frton felül áll, a mácsói és miklóslaki borok
testesség, zamat és illat tekintetében amazokat felül multák.
L.Borászati 1870 február
-M á c s ó báró Bornemissza János birtoka, ezt jezsuiták ültették be
járdoványnyal, mely ott csak középnagyságú, de aranyos szinű bogyókat hoz, közte
kevés Királyszőlőt találni.
- Kendefy Pál ur 8 holdban termett 1868-iki bora igen erős és kellemes italu,
melyet Nagy Zsigmond haszonbérlő ur ízleltetett meg velünk. Figyelmet érdemel még
az igen finom zamattal és mértékletes édességgel biró 1866-iki járdovány aszubor. —
Ugyan e helyben gróf Toldy Horvát, Bethlen Farkas gr. veje 3 holdba rizlinget állított
be, ezenkívül még rigolírozott 8 hold vár beültetésre.
L.Borászati 1872 május
Máda

Nandra és a Kovács család udvarházai

-Az algyógyi járásban Máda nevű helység sok és jó gyümölcsöt terem, s' lakossai
azzal keresik élelmöket. Itt terem a híres mádi alma és cseresznye..
L.Nagy
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Mádai kormos alma ↓

Mikanesd
-Mikafalva nevét 1468-ban p. Mikafalwa, Mykafalwa formában említette először
oklevél Illye város birtokaként.
L.Wikipedia
Nagyág
Nagyágon fedezték fel 1845-ben a nagyágitot, amely bonyolult összetételu
aranyólomtellur tartalmú érc Pb5Au(Te,Sb)S5).
L.Erdélyi Gyopár
Nagybarcsa
- 1765: Vetett Malam Hizlojában hizlalásra Sertés 8 .. . A Malam Hizlojában
percipialtatnak hizat Sertések ...8 a 1 praecedens Ratiomb(an) restal(na)k ezen Ratiora
a Malom hizlojáb(an) 3 kontrabont Sertések [Nagybarcsa H; Ks 71. 52 Szám.].
L. E.M.Sz.T
- Az újkor elején jelentős kisnemesi közössége lehetett……..
L.Wikipedia
- Nagybarcsa a főnemes és báró. Barcsaiak nemes öröksége;……………
-…….Régebben kastéllyal büszkélkedett,
L. Benkő József
- Barcsay Tamás, Nagybarcsa, földbirtokos, 19o9-ben.
L.Dénes
Nalácvád–Naláczy kastély-Az épület körül óriási dendrológiai park húzódik ,ritka fafajtákkal is.
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- Báró Naláczy József (1748-1822) 1814-ben jelenik meg Kolozsváron az ő
által írt első erdélyi szőlőtermesztésről szóló könyv „A szőlőtermesztésről „címmel.
L. Bicsok Orbán
- F á y Viktor, Naláczvád, földbirtokos-1909-ben
-Naláczy Ákos, Naláczvád, földbirtokos -1909-ben
L.Dénes,
A nalácvádi Naláczy-–Fáy–kastély.

Nagykaján
-A Nagy-Kaján alsó vőlgye elég szélesen alakult s a rétek, szántok által
elkülönitett helységek gyümölcskertekkel igen vonzó látványt nyújtnak. ..
L.Téglás Gábor
Nagyrápolt
kastély.

A 18. században épült,az egykori Rápolthy–Jósika–Dániel

-Kertje kúria,térségi jelentőségű.
L. T.K.A.
- A Matskásy család innen irta magát s hatalmas birtokai valának a Maros
mindkét partján .
- Nagy Rápolt felé haladólag már az aranyi hegy szélétől feltűnik a szőlőhegyek
mésztufa tömege, hisz ott egy pinczévé alakitott barlang is leköti figyelmünket.
Hapolton több barlanglakást használnak éppen a ref. templom körül s a volt Hollaky
kastély pinczéje is mésztufába van vájva.
L.Téglás Gábor
- Birtokosai a 18. század második felében a gr. Gyulay, gr. Nemes, br. Jósika, br.
Györffy,Naláczi, Zeyk, Rápolti, tancsi Földvári, rápolti Székely, Dobrai, Kováts és
Köblös családok, közrendű református lakói között a leggyakoribb családnevek az Ács,
Csizmás,
Ferkő,
Hatházi,
Szathmári és Tasnádi voltak. Az
eklézsia1796-os
birtokösszeírása a határt egy-két kivétellel román eredetű helynevekkel írta
le, …………….
L.Wikipedia
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- 1690-„ Az ecclesia számára való szőllőbüll FöldVárj uram ki nem adta az
dézmát……”
- 1690- „ Vagyon hat véka búzavetés, mellyrűl Kapronczai Mihály tartozik…….”
-„Vagyon de praesenti hét veder bor az egyházfi kezénél.
Vagyon két köböl kukuruz.
Kapronczai Györgynél vagyon 12 véka búza, 5 veder bor”
„Az ekklézsia földjeit ami nézi, azok amint in anno 1777 recenseáltattak volt,
mos-tan is megvagynak, úgymint:
A n[agy]rápolti határban a felső fordulóban búza s kenderföld 4 vékára való és
három szekérre való szénarét.
Az aranyi határban az alsó fordulóban 31 vékára való törökbúzaföldek 6
darabokban, a felső fordulóban 22 vékára való földek 6 darabokban.”
“Vagyon még a rápolti határban öt darab szántóföld. Az arannyi határon is a
felső fordulóban esmét öt darab. Úgyszintén ott az alsó fordulóban még öt darab”
“Emellett vagyon az arannyi határon egy törökbúza földje. Búzaföldje egy
fordulóra öt vékás, a másikra három [96.] vékás. Melyeknek megszántására a
református udvarok ekét szoktak adni a curator úr requisitiojára.”
Helynevek:
-Tsizmás Péter puszta szőllöjébe ütközik.
A felső fordulóban, a Pásintos nevű helyben vagyon egy négy vékás szántóföld
- Kállyá nagy Szegului nevű helyben-a Nagy szeg útján.
- Lá Tyiliku nevezetű helyben/valamikor Telek nevezetű hely/- szántóföld,
szomszédjai délre méltóságos Sándor Mósesné asszony allodialis földje, északra Szabó
Mihály, a már tisztelt asszonyság colonussának földjei.
-Réttye a Kureture a( Kurátor földje) nevű helyben volt két szekér szénára való,
de most törökbúzának szántatott fel, szomszédjai napkeletre méltóságos Földvári
Farkas úr allodialis földje, napnyugotra Hatházi Miklós, gróf Hallerné asszony
őnagysága colonussa földjei.
- Lá Motsár nevű helyben vagyon egy 5 ~ öt vékás föld, szomszédai napkeletre
néhai méltóságos Zejk János úr posteritassinak allodialis, napnyugotra méltóságos
Miske Sámuel úrnak esmét allodialis földjei./valamikor a Mocsárnál nevű föld volt.
- Lá Széltse nevű helyben vagyon egy 7 ~ hét vékás föld, szomszédi: délre
szomszédja Irimie Juon, gyertyánosi tekintetes Kováts István úr colonussa, északról
méltóságos Sándor Mósesné asszony allodialis szántóföldjei./ez is magyar hangzású
név/
Az alsó fordulóban:
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- „Intre Kále Szigetuluj lá Csermure nevű helyben.”
“…..ezen helyen lévő gyümölcsös….. a fákat felszámlálák és
megbecsülék(pontosabban felbecsülék)………….. Találtatott ott 61 szilva-fa,., két
körtvély oltovány, egy diófa,.
L. Buzogány
Nagyoklos
- Aklos nevét 1377-ben említette először oklevél Aklus, Oklus alakokban.
- 1377-ben László erdélyi vajda – I. Lajos király jóváhagyásával – Szentgyörgyi
(László fia) Miklósnak és Zajk fia Péternek adta. 1609-ben Erdélyi Borbála előbb
Szováti Ombozy János, majd Macskásy Ferenc felesége a gyulafehérvári káptalan előtt
igazolta, hogy férjére Kapy Andrásra hagyja Hunyad, Arad,Kolozs és Zaránd vármegyei
birtokait, köztük Nagy- és Kisoklost is, azok összes jövedelmével és minden
ingóságával. Később a Benczenczi, Aranyi ~ Aranyi Porkoláb, Töreki családok birtoka
volt.
L.Wikipedi
-Szőlő igen sok és jó van ebben a vármegyében; Nagyoklos községnél a
szőlőskertek oly hosszú sorban nyúlnak el, hogy nem volna könnyű munka számba
venni a sok szőlősgazdát.
-Nagyoklos kiterjedt falu; nevezetes boráról, amely kellemes illatú, s a színe, ha
egy-két évig megmarad, hasonló a folyékony aranyhoz, nem könnyen hoz bajt a fejre,
sem az idegekre, ezzel szemben azt mondják, felmelegíti a gyomrot, s jó a hólyagnak,
-Bornemissza Anna fejedelemasszony egy szőlőst a Hunyad vármegyei
Nagyokloson, 1684-ben fiának II. Apafi Mihálynak végrendeletileg biztosított.
L. Benkő József
-A Sztrigy és Cserna völgyek közti téren még Nagy-Oklos érdemel elítést, hol
leginkább járdoványból készül az Apafy-bornak nevezett jó minőségű bor.
L.Borászati 1872 május
Nagypestyén

Mara kúria

1796-ban a következő terményekből és állatokból kap a ref.pap fizetést.: búza,
bor, fa, zab, törökbúza, legumina (feltehetően zöldségek,) sertésre pénz, bárányt.
-Helynevek
- 1796 Kopáts kaszáló,Váradi Antal kaszálója,Bárk szántó, Fiát György
szántóföldje, Magura, Vaskapu,
L.Buzogány
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-A Mara a birtokon udvarház, kiszolgáló- és
gazdasági épület áll. Az udvarház mögött végeláthatatlan
almás nyúlik el…………
←A nagypestyényi Mara kúria.
- Mara Ernő nemrég visszaperelte nagypestényi és
fehérvízi kúriájukat; felújította gazdasági épületeiket; és
most nagyszabású terveket szövöget tehenészetről,
baromfitenyésztésről, a régi erdélyi almafajták viszszahonosításáról.
-„… majd
almaimpériumot.”

három

keserves

év

alatt

felvirágoztatta

a

nagypestényi
L.Margittai

Ebből is következtetni tudunk arra,hogy mekkora és milyen lehetett a
valamikori alma ültetvénye a Mara családnak.
Kiss Károly
- A Pap-család mellett Apáthy-, Kónya-családok birtokosai,……………..
L.Téglás Gábor
Nándor
- Nándor a bolgárok régi magyar elnevezése volt, a falu valószínű korai bolgár
telepítés lehetett. Nagy-Pestes tartozéka volt.
-Nevét 1330-ban említette először oklevél v. Nandor néven.
-A Hermán-nemzetség tagjainak birtoka volt,
megosztásakor Dénes fia Lászlónak (Lack-nak) jutott.

a

nemzetség

birtokainak

-1330-ban Gecse fia János ispán, a Szentgyörgyiek és Szentgyörgyi Makraiak
őse kapta osztályrészül.
-1499 előtt Pestesi azaz Felpestesi Mátyás birtoka volt, melyet Soklyósi Péter
görgényi várnagy nyert királyi adományul.
-1507-ben a birtokrészeket Jófői Bási György vásárolta meg Czentúri Lászlótól.
Nozság
- Eredeti magyar neve Nagyág, és még az 1785-as népszámlálási íveken is így
írták. Ez a név azonban időközben áttevődött a felette fekvő Nagyágbányatelepre, és az
„anyatelepülésre” megkülönböztetésül a román alakváltozatot kezdték alkalmazni.
Először 1465-ben említette oklevél,Naghag alakban.
L.Wikipedia
Nyavalyásfalva
- 1459-ig Déva vár, később pedig Solymos vár tartozéka volt.
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-1473-ban Nádasdi Ungor János, 1502-ben pedig Nádasdi néhai Ungor János fiai
János és Miklós voltak birtokosai.
L.Wikipedia
Ohábasibisel
- nevét 1359-ben említette először oklevél Kis Sebes néven.
-1519-ben p. Sibisel a Kendefi, Kenderesi családok birtoka volt.
L.Wikipedia
Oláhbrettye
- Ponori Sándor, Oláhbrettye, földbirtokos 1909-ben.
- Buda L a j o s Oláhbrettye, földbirtokos 1909-ben.
L.Dénes
Oncsokfalva
- Oncsokfalva, melyet Osztrovel, Malomviztorok, Sebestorok birtokokkal a XV-ik
század elejétől birták a malomvizi Kendefyek.
L.Téglás Gábor
Ópiski
- Itt született 1742. február 2-án Barcsay Ábrahám költő.
-Itt született 1746. december 24-én Bánffy György, Erdély kormányzója.
-Itt halt meg 1810. szeptember 5-én Barcsay László színműfordító és az Erdélyi
Játékos Gyűjtemény szerkesztője.
-Itt született Pongrácz Tibor kisgazda politikus, az 1944-es budapesti ellenállás
egyik szervezője.
- Nevéhez méltóan eredetileg az erdélyi püspök birtoka volt.
-A felkelők1784-ben felprédálták Bánffy György házát, a híd melletti vámházat,
Barcsay Lajos és Zsigmond udvarát és kocsmáját és felégetik termésüket.
A Sztrigy hídja………... stratégiai
jelentőségre szert tett híd birtoklásáért
folyt
1849. február
9-én Bem és
Puchner seregei között a piski csata,
Bem erdélyi hadjáratának egyik
fordulópontja.
L.Wikipedia
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Olcs
- Nevét 1439-ben Uthfalva néven említette először oklevél.
L.Wikipedia
Ormingya
- Első említésekor, 1439-ben, nevét Gormend, majd pár évvel később
Germend alakban jegyezték fel. Ez Kiss Lajos szerint a Germen személynév magyar d képzős származéka. Mai neve ebből alakult ki a románban; 1464ben Ermendfalwa és Kurmenfalwa, 1525-ben Ormynde.
L.Wikipedia
Őraljaboldogfalva

Kendeffy kastély,(épült 1782-ben)térségi

- Körülötte angol park 1874-ből. A kastélyt szépítő Kendeffy Ádám (1795-1834)
egyben mintagazda is. Jelentős összegeket fektetett mezőgazdasági gépek vásárlásába,
nagy hangsúlyt téve gazdasági fejlesztésre. Ebből a periódusból származik a lovarda.
1873-ban egy üvegház épül.
-A középkorban vásáros település volt a hátszegi vár alatt, katolikus plébániával
és valószínűleg magyar–román lakossággal.
-I.Ulászló 1442-ben
„possessionem
nostram
wolachicalem
Bodogazzonfalwa” Hunyadi Jánosfamiliárisának, a pestényi Andreasnak adta, majd
1447-ben Hunyaditól a Kendeffy család elődei kapták meg. Ekkor oppidumnak írták,
éves vásárral. 1453-ban a dévai várhoz, 1506-ban és 1510-ben a vajdahunyadi várhoz
tartozott.
- Báthory Kristóf 1578-ban megerősítette jogát hetivásár és évi négy országos
vásár tartására (Szent Andráskor, a húsvét előtti csütörtökön és az ezeket követő
ünnepnapokon).
1667-es, I.
Apafi
Mihály által
jegyzett
szabadalma
már virágvasárnapra,pünkösd utáni csütörtökre, szeptember 8-ra és november 30-ra
tette országos vásárainak időpontját .
-A Kendeffyek uradalmi központja volt. 1824-ben Kendeffy Ádám iskolát
szervezett a különböző felekezetű gyermekek számára, ahol 1843-ban a magyar és
román ábécét, a magyar és román nyelvű számolást és a Kiskátét (ugyancsak magyarul
és románul) tanították.
- A 19. század második és a 20. század első felében jelentős juhvásárokat tartottak
benne. (A századfordulón a vásárokat felváltva tartották itt és a
szomszédos Hátszeg területén.
L. Wikipédia
I. Apafi Mihály vásártartási jógot ad a Hunyad megyei Boldogasszonyfalvának
malomvizi Kendeffy Miklós közbenjárására. Fűggőpecsettel.- 1683L. Magyar Mezőgazdasági Múzeum
234

- Névadási hungaricum is- A II.ik Világháborúig híres volt a Kendeffyek,kiterjedt korszerű gyűmölcsöse.
L. Nagy -Tóth Ferenc I.
- gróf Kendeffy Gábor (1875-1962) az egykori”...... Magyarország legkiválóbb
lovasa és vadásza volt.,különös gondot fordított a későbbi természetvédelmi terület
megóvására,megtiltotta a legeltetést,a havasokba 2000 zergét ,szarvast és egyéb vadat
telepített,a hegyi tavakat pedig pisztrángokkal telepítette be ”.
-„A Kendeffy kastélypark gyűjteményes kert volt,,melybena tölgy, a kőris,,a
nyár és az égerfa
mellett megtalálható volt a japánakác és szivarfa,,de a
vadgesztenye,a juhar, a mogyoró. a gyertyán és a fűz több faja is .Az itt kialakított
angol-park szép példája az erdélyi historizáló kertépitészetnek.
L. Bicsok -Orbán
-. „A pénz fundus lessz, de búza, bor, törökbúza, szénát, fát mindenkor az
fiam jószágából aggyanak ki az ki írt conventio szerént, amely is papnak 100
kalangya jó búza, 100 veder bor, 300 véka csős törökbúza, 8 jó szekér széna, 36 szekér
fa; a mesternek 50 kalangya jó búza, 50 veder bor, 150 véka csős törökbúza, 4 szekér
széna, 24 szekér fa. ...” /árva Bethlen Kristina végrendeletéből 1804./
L. Erdélyi Múzeum 2002 64. Szám
-Az Őraljaboldogasszonyi iskola „…….rektori fizetését az 1804-es alapítólevél
rögzítette: eszerint Magyari János esztendei fizetése 120 magyar forintból, 50 kalangya
búzából, 50 véka csős kukoricából, 50 veder borból, 2 szekér szénából, 15 öl fából állt.
Ehhez járult a háza előtti veteményeskert használatának joga és a háza mögötti
gyümölcsös termésének egyharmada.
-………1840-ben bevezették a gazdasági ismeretek, a különböző pénz- és
mértékegységek és átszámításuk….”, tanitását.
-„A papné pedig vigyázna a jó erkölcsökre, de ez úgy lehet, ha maga is az.
Taníttsa varrni, fonni, szőni, kertben dolgozni, gazdasszonykodni, szép magok
viseletre.”
-Árva Bethlen Kristina 1804.es végrendeletéből”…….. tegyék pénzzé,
ezüstömet, arany, gyöngy portékámat, egyébféle házi portékákat, asztalnéműket, bort,
szénát, pálinkát, búzát, törökbúzát, zabot, alakort, árpát, rozsot, egyszóval mindenféle
felkelhetőimet tegyék pénzzé és talám kitelik az 21 ezer forint, amellyet Isten
dicsőségére, szegény felebarátaim épületekre hagyok s testálok.”mindez az iskola
javára.
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Az 1806-os diáknévsor Nro Tanulók nevei
nevei
Esztendejek
↓
↓
1. Nalátzi János úrfi

Hazájok
↓

Szüléik

↓
Borbátvíz

méltóságos Nalátzi István úr

8

2. Ponori István

Ponor viceispány tekintetes Ponori István úr

6

3. Puj Jóseff

Puj

tekintetes Puj Mihály úr

7

4. Nagy Máté

Klopotiva

néhai tekintetes Nagy Jóseff

9

5. Nagy Sándor

Klopotiva

néhai tekintetes Nagy Jóseff

6

6. Batzor Miklós

Ponor

Ponori Gábor úr napája

10

7. Pogány Lajos

Klopotiva

tekintetes Pogány Sándor úr

8

8. Bágya Lajos

Fejérvíz

tekintetes Bágya László úr

7

9. Kéméndi János

Kéménd

nemes Kéméndi János

6

10. Bágya Karolina

Fejérvíz

tekintetes Bágya Ferencz úr

11. Fóris Mária

Őraljaboldogfalva Fóris Márton

8
4

Nota bene: Ezek eddig benn laknak az institutumban, és ott is esznek
12. Papp Miklós J

óvaltseli oláh pap,

13. Papp Péter

nemes ember

idem idem

11
9

14. Popovits Miklós

Demsus

egy oláh nemes ember

15. Osztrói Mihály

Demsus

oláh nemes ember

16. Lukáts Sándor

Pestyén

Lukáts István

17. Koltsár Péter

Őraljaboldogfalva

Juon a kolcsár az udvarban

7

18. Imreh Jóseff

Abrudbánya

nemes Imreh Jóseff, szabó

6

19. Kozma István
asszony tisztye 4
20. Győri Julis

Őraljaboldogfalva
Őraljaboldogfalva

11
9
10

Kozma Márton, Kendeffy Pálné
asztalos Győri István

10

21. Győri Susi

idem

idem

8

22. Létai Susi

Szászváros

nemes Létai Jóseff

7

Kiegészítésként mert nagyon tanulságos: Az első őraljaboldogfalvi diákok
névsora (1824–1825)
Fiúgyermekek 1. Telegdi Lajos, őraljaboldogfalvi, jött az oskolába 11a Junii
1824 2. Eperjesi István, ez is őraljaboldogfalvi. Ugyanakkor. 3. Csákány Jósef, háttzegi
cantor fia jött 23a Junii 1824. 4. Klein Jákób őraljaboldogfalvi zsidó fiú, jött 24a Junii
1824. Tanult őszig, ez ismét viszsza fog jőni. 5. Petke István, méltóságos Kendeffi
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Ferenczné asszony inasa, jött 25a Junii 1824, elment az asszonyával mint cseléd 28a
Augustii 1824. 6. Lázár János, őraljaboldogfalvi oláh pap fia, jött oskolánkban 3a
Octobris 1824. 7. Roska Ábrahám, totesdi nemes Roska Sámuel fia, jött 24 Novembris
1824. 8. Roska János, matzesdi nemes Roska Boldisár fia, jött 25 Novembris 1824. 9.
Hertza Sigmond, fejérvízi özvegy Hertza Ádámné fia, jött 4a Decembris 1824. 10.
Fekete Mihály, egy őraljaboldogfalvi csizmadia mostohafia, jött 17a Januarii 1825. 11.
Magyar Moses, réai oláh déák fia. Ugyanakkor jött. 12. Láda Péter, fejérvízi nemes
Láda János öccse, jött 25a Januarii 1825. 13. Magyar Miklós, untsukfalvi nemes
Magyar Zakariás fia, jött 22. Februarii 1825. Lánygyermekek 1. Lábik Julianna,
őraljaboldogfalvi kőmíves léánnya, catholica, jött 8a Julii 1824. 2. Bonyhai Anikó,
nalátzi szabó Bonyhai Mihály léánnya, reformata, jött ugyanakkor, de az ősszel, nem
lévén módja az apjának itten tartani, kimaradott, addig is onnan jártatta fel naponként.
Csakugyan eltelvén a tél, ismét szándékozik feladni egy más kisebb léánnyával együtt.
3. Kámenszki Veronika, háttzegi kereskedő léánya, catholica. Adatott fel 15a Augustii
1824. Ennek nincsen tellyes esze és csak próbául adatott ide, ha lehetne-é valamire
menni vele? Úgy látszik, hogy valamit szelídült, de sokra nem lehetett vinni.
Karácsonig volt itt, azólta otthon van, meglehet, hogy ismét visszahozatik, vagy pedig
Bétsbe küldetik. Ezelőtt is volt ott, de semmire sem mehettek ott is vele. 4. Molnár
Biri, egy őraljaboldogfalvi asszony léánnya, lutherána, adatott fel 13 Decembris 1824.
5. Novatin Theresia, egy őraljaboldogfalvi özvegyasszony léánnya, jött 17a Februarii
1825. Ez ugyan mint szolgáló állott bé, de tanulni akar írni, olvasni, varrni és egyéb
gazdaszszonyi dolgokat
L.Dáné Veronka
-A kihalt Bodoghfalvi és boldogfalvi Nagy családok őshelye,melynek fősi neve
Bodoghfalva.
L.Bőjte
- Az ezredéves kiállításon kiállítási érmet kapott Hellvig G. állati termékei jó
minőségéért.
L.Köztelek 1896 december 5
-Kendeffy Gábor, Ő.-A.-Boldogfalván, nagybirtokos-1909L.Dénes
Az őraljaboldogfalvi kastélykert …….historizáló szellemben került kialakításra.
-……1873-ban írt „szükségletek jegyzéké”-ben említett üvegház, amely fából
készült…….
-A kastélykert épületeivel együtt egy tekintélyes magaslaton áll, így a völgyből
már távolról látható épület az egész vidék dísze. A park kialakításakor a kastély
közelében az épület stílusához igyekeztek igazodni, míg távolabb a tájjal való
harmóniára törekedtek. Az 53–54 holdnyi (kb. 22 ha) parkot három különböző részre
osztották fel, s kialakításuk a historizáló elméletet tükrözve más és más koncepció
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alapján történt. Így a kastély főhomlokzata előtt egy teraszt építettek, amelyen gótikus
parter volt virágokkal és örökzöldekkel beültetve.
- a főhomlokzat előtt három vázába vászonliliomot (Phormium tenax) ültettek,
-Klensky a kastélytól távolabb elterülő mesterséges tóról is beszámol, amely a
valóságosnál nagyobbnak tűnt, mert kis öbleit elrejtették a festői elrendezésű
növénycsoportok.
-Az 1860-as évektől új kertépítési irányzat terjed el. Mivel a park is a
reprezentáció része, főleg az arisztokrácia körében egyfajta versengés alakul ki arra
vonatkozóan, hogy minél több egzótát telepítsenek kastélykertjeikbe
Az előbb ismertetett Klensky-szöveg végén egy nyolcoldalas listát találunk a
parkba ültetendő növényekről, amely alapján elmondhatjuk, hogy a tervezett
őraljaboldogfalvi park nagyon gazdag és ritka növényállománnyal bírt.A valószínűleg
egy növénykatalógusból kiválogatott virág- és fafajták közt számos ritka és kényes faj
található, például a mamutfenyő (Seqoiadendron giganteum), orgonalevelű szivarfa
(Catalpa syringaefolia), kínai papíreperfa (Broussonetia papyrifera), japánakác
(Sophora japonica), fűszercserje (Calycanthus floridus), narancseperfa (Maclura
pomifera), júdásfa (Cercis canadensis) és libanoni cédrus (Cedrus libani).
-A terv különös kerttörténeti értékkel bír, hiszen bizonyítja, hogy viszonylag
korán hoznak már Erdélybe különleges növényeket és nem is keveset: a vadgesztenye
10 fajtáját sorolja fel, a juharnak 32 fajtája található meg, a mogyoró, gyertyán és a fűz
ugyancsak több fajtával képviseli családját. Olyan tipikus 19. század végi, 20. század
eleji növények is vannak, mint a remontáns rózsák. Az őshonos tölgy, kőris, nyár és
égerfa mellett a virágok és cserjék szintén nagy számmal és variánssal jelennek meg. A
növények és munkálatok végösszege 18 901 forint volt.
-,……….fennmaradt számadásokból vannak adataink. Ezek szerint 1874-ben
Csernyi János volt a kertész, 1877–1878-ban pedig Tamásy István a kertészlegény,
őket a napszámosokon kívül ún. „kertész hetes” segítette.
L.Sidó Zsuzsa.
- A boldogfalvi júhvásárok országszerte híresek s a havasi juhászok börzéjét
képezik a hátszegivel együtt. Mindkét vásárt a Kendefy-család kapta V. Lászlótól,
illetőleg adományul 1459·ben Mátyástól s mert a Retyezát havas is Kendefy-birtok
vala, e vásárokkal ők irányitották a havasi júhgazdaságot is.
Megjegyzés:Nagyon értékes megjegyést tett számunkra Téglás Gábor
akkor,amikor ilyen román környezetben tudósit minket arról,hogy mennyire
függtek a román juhpásztorok a magyar földesuraktól.A magyar Kedeffy család
rendesen irányitván a juhtartást. Már a vásárjog is az ővék volt, s ezen keresztül
irányítani tudták a románság tevékenységét ,megélhetését.
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Evvel nagyon értékes magyar mezőgazdasági örökséget ismerhettünk meg .
Ezért is lenne érdemes tovább kutatni Hunyad megye román környezetében, a
magyar mezőgazdasági örökséget.
Kiss Károly
- A kastély mellett Apaffí Mihály özvegye (árva) gr. Bethlen Kata iskolát
éppittetett volt s ez a hátszegvidéki nemesség gyerrnekeit 1848-ig elemi oktatásban itt
részeltete.
L.Téglás Gábor
Parospestere
-……két kisközség magyar birtokkal……a Párosi kihalt család fészke………
L.Bőjte
-Parospestere, Páros nevét 1453-ban említette először oklevél Paros néven.
Később nevét többféleképpen is írták, így:1464-ben p. Parooad, 1511-ben part. terre
Frazen aliter Andolya in p-e Paros,1733-ban Párosz Pestére, 1760–1762között
Parospestere, 1808-ban Páros,1888-ban Páros-Pestere, 1913-ban Parospestere alakban
fordult elő.
L.Wikipedia
- Paros több egyházhelyei nemes de elparlagosodott és eloláhosodott családdal.
A Parosi nemes család a XVII. század ban, 1638-ban Parosi István, Fábián János és
Fábián Istvánnal M-Brettyén Keormendi Miklósnak eladják Sztrigy-Szent-György
Ohábot,1675-ben Parosi Demeter Alsó-Szilváson birtokos s ezt a praedicatumot is
használta.
L.Téglás Gábor
Paucsinesd
-nevét 1438-ban említette először oklevél p. Ponczonfalwa néven.
L.Wikipedia
Pád
- 1265-ben említették először Pad Saxonica et Hungarica néven. Ebből
következik, hogy a középkorban vegyes német - magyar lakossága volt, amely azonban
nyom nélkül eltűnt. A 15. században már románok lakták a falut.
L.Wikipedia
Petrény
- 1497-ben a Barcsaiak birtoka, ez évben Barcsai János Ilona nevű leányának, ki
Beretei Pogány Péter gyalui várnagy felesége volt, Petrehen-ben is volt itt birtokrésze.
-1515-ben a Szentimrei, Sztrigyi, Barcsai, Kolonityi, Márgai családok voltak
birtokosai.
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-1733-ban Petrény Barcsay Ábrahám birtoka volt.
L.Wikipedia
Petrilla
-Itt született 1930-ban Bács Lajos karmester.
-A középkor végén a malomvízi Kendefiek legelője terült el a helyén.
-Maderspach Károly 1840-ben kezdett foglalkozni a környék szénvagyonának
feltárásával.
- 1869-ben a Nagyágrólérkezett Strausz Sándor és Barcsay Árpád elkezdték a
munkástelep kiépítését,….
L.Wikipedia
Petrosz
-….magyar birtok volt ………….
L.Bőjte
Petrozsény
-Itt, hol a Magyar-Zsil délre kanyarodik áll Petrozsény .
L.Téglás Gábor
Piski
-Itt született 1892. november 14-én Dajbukát Ilona színésznő.
L.Wikipedia
-P i s k i b e n gyarapodó lépéseket tétetett gr. Csákiné az eperfa telepitésben.
L.Nagy
-Lobonci Miklós, P i s k i t e l e p , földbirtokos 1909-ben.
L.Dénes
-1866-ban szentesi, hódmezővásárhelyi és csongrádi kubikusok munkájával
kiépült az ún. déli vasút (Első Erdélyi Vasút) Dévától idáig tartó szakasza.
-Az új település Ópiski és Sárfalva községek területén, a Barcsay és a Csáky
család földjein jött létre.
- 1874-ben Dédácshoz csatolták, majd 1890-ben
Piskitelep néven kisközséggé szervezték.
-1900-ban az addigi Piskitelep megkapta Piski nevét, Piskit pedig Ópiskivé
nevezték át.
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- Híres a dédácsi botanikus kert. Lásd ott bővebben.!!
L.Wikipedia

A piski állomás hátul a
Kenyérheggyel.

Poklisa

Pogány kastély-

- A 19. század második felében kialakított park 18 hektáros,egy kisebb
halastóval.
L. Bicsok- Orbán
←Pogány kastély.
- „….1688·ban Mózes főbiró, 17111729-ig Gergely főbíró ,1763 ban István
halálával a poklisai szilvási birtok négy részre
oszlott.”
-…….. Brazovai Péter fia, János……..
Poklison levő nemzeti curiáját………-1584-.
- ……..a csulai Mo r e család a XVI.
századtól innen irta magát,
L.Tégás Gábor
Pokolvalcsel
- Gonoszpatak nevét 1360-ban említette először oklevél Gunazfolu néven, (a
Hunyadvármegye Évkönyve 1882. 60. Su) adatai szerint.
-1453-ban p. Jopathak et Gonozpathak, 1458-ban p. Jopathak, Gonozpathak,1503ban p. Pokolwalchal, 1524-ben p. Pokolwalcha (Jópatak. Ma Jó-Valcsel és PokolValcsel), 1733-ban Pokol-Valcsal, 1750-ben Velcelele rele,1760–1762 között Pokol
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Valcsel, 1805-ben Pokol Valtsel, 1808-ban Valcsél (Pokol-) ~ Pokolvaczal, 1861-ben
Pokol- Valcsel, 1913-ban Pokolvacsel néven írták.
Ez
egy klasszikus példája annak,hogy az eredeti ős magyar falu
elnevezésből a történelem folyamán, hogyan lett román faluelnevezés.Ez csak egy
példája , a százával megtörtént,s különösen Hunyad megyében végbement
változásoknak. De hasonló Krassó-Szörény ,Szeben ,Fehér, Temes stb.megyékben
is számottevő eset van. Itt is keresnünk kell a magyar csirákat.
Kiss Károly
Ponor
-A Ponor i- és The w r e w k-c sa1ád otthona.
- a Ponori Török-család 1503-ban Petrosz és Nagybár· határjárásánál Joannes
Tewrek de Nagy-Bajesd királyi ember.
-1796- Ponori Török Pál a v.hunyadi fiscalis uradalom tiszttartója.
- János ága nagybirtokos. Árpád s fia Béla főszolgabirók. A Pál ágából Tewrek
Emil, Aurel, Árpád budapesti tarárok.
- A család a Pogány, Török, Csulay, Balla családokkal rokonosulva folyvást
emelkedőben van.
- A ponori őrházon túl Mező- és Hegyalja Livadia közt az új állomáson áttekintést
nyerünk a régi nemesi községek egészséges, jó magyaros képű és magyar
származásukat .büszkén emlegető nép épitkezésére és viseletére.
L.Téglás Gábor
- 1453-ban Ponort Déva vár tartozékai közt említették, 1506-ban és 1510-ben
pedig már mint Hunyadvár tartozékai közt szerepelt.
-1520-ban p. Ponor a Kendefi, Kenderesi, Ponori, Ponori Török és Román,
Borbátvizi, Borbátvizi Oláh családok birtoka volt.
1784 XII. 5.: a Hora-lázadás Ponoron és Ponor-Ohábán történt eseményeiről is
szól Petrik János alszolgabíró Ponorról írt levele.
L.Wikipedia
Popest
Popesdet
az
előző
évszázadban
Papalmásnak
nevezték
a
Comp(IV.1211.)tanúsága szerint, melynek erejénél fogva határozatba ment, hogy ez az
egyébként kincstári birtok átadandó nemes alpestesi Balog Máténak a haza javára
végzett különféle szolgálataiért,
L. Benkő József
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Puj
- 1495-ben egy határrendezésben emlitett határnevek: füzecspataka, dióspataka,
szamárospataka, fejérkőhegy, oroszlánhegy.
L.Bőjte
- 1519-ben Puj birtokosai a Szentgyörgyi, Dóczi és más családok voltak.
L.Wikipedia
-Puj a Torok főállomása. A hátszegi völgy eme délkeleti nyúlványán a Sztrigy
felső vőlgyéig Torok néven ismeretes .
- Hátszeg- Váraljától Pujig, vagyis az ugynevezett "Torok”.
- „…….elvonulnak szemeink előtt azok a retyezátalji faluk, melyekben a
középkori magyarság tömegesebben nyomokat hagyott maga után. „
- Puj ős családja a P u j, P u 1y, P u y i család már a kereszturi Furka-család
birtokperében 1496 tanuskodó nemes személyek közt feltünik. 1508-ban Petrocz,
Riusor, Krivadia. Nagy- és Kis Báár határjárásánál találkozunk ismét egyik tagjával.
1660-ban Demeter szolgabiró. 1669-74-ig János főbiró volt. Galaczon, Brettyen,
Baczaláron lakott a család több tagja, rokonságban állván Hátszegvidék többi
családaival. Legutóbb Zsigmond főszolgabiró vitt jelentékeny szerepet Pujon. hol
közszeretetben hunyt el
-1888-ban. Fiaiban és oldalági rokonságban tovább él a család .
- ……..lenn Pujnál legutóbb Kenderessy Árpád által létesitett nagyobb szabású
fűrészgyár dolgozza fel.
L.Téglás Gábor
- Kenderessy Árpád, Puj, földbirtokos 1909-ben.
- Naláczy Géza, Puj, földbirtokos 1909-ben.
L.Dénes
Megjegyzés: Egyik késői leszármazottjuk a tragikus sorsú Puj László, aki
évfolyamtársam volt Kolozsvárt 1954-1960 között.
Kiss Károly
Pusztakalán
-A nevezetes emlékű Piski-hidon átmenve a Strigy völgyébe értünk. Itt Puszta Kalánon néhány hold keleti fekvésű szőlőt találtunk.
L.Borászati 1872 május
Rákosd
-Itt született 1919-ben Écsy László János ferences szerzetes, csíksomlyói
házfőnök, tartományfőnök.
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-Itt született 1930-ban Bertalan István festő.
L.Wikipedia
-Vajda-Hunyaddal majdnem összenőtt már Rákosd, melynek magyarsága ép úgy
ősi elfoglalásu (Pethew,Czyntay, Nagy stb. családok),……..
L.Téglás Gábor
-Egészséges cseresznyéjére büszke.
L. Benkő József
-A helyi hagyomány szerint Háromszékről települt, valószínűbb azonban, hogy
korábbi lakosságához később költöztek székely családok. 1333-ban említik
először, Rakuzd alakban. A középkorban a vajdahunyadi váruradalomhoz tartozott.
Jelentős református kisnemesi közössége volt………….
-A magyar állam 1874-ben Erdélyben az elsők között nyitott állami iskolát
Rákosdon, hogy magyar nyelvtudásukat erősítse.
-Határát 1906-ban tagosították.
-Máig is ismert korán érő cseresznyéjéről, amelyet már Benkő József is említett.
L.Wikipedia
-……….majd egészen nemesek lakják,mintegy 300 lelket tesznek ki,mind
elsöbbekk közül való Rákosdi Farkas Nemzetség,többnyire mind magyarok…….
L.Kenderesi
-Rákosd falunak Magyarosd és Bozs falvakkal határos hatalmas erdejét
Nyilasoknak nevezik. Az elnevezés világosan utal az erdő egykori 240 [Erdélyi
Magyar Adatbank] közösségi birtoklásának formájára. Az erdő, napjárás irányában
haladva, a következő helyneveket őrzi: a. Gergely-nyíl, b. Pető-nyíl, c. Farkas-nyíl, d.
Dávid-nyíl, e. Jakabnyíl, f. Balázs-nyíl, g. Bertalan-nyíl.
-Rákosd keskeny, völgyi településű falu. Egyetlen utcája a Rákosd patak szűk
völgye bal felőli teraszának peremén húzódik, a telkek pedig kétoldalt erre
merőlegesen helyezkednek el. Az egyutcás völgyi település Alsó és Felső utcájának
megfelelően Alszegből és Felszegből áll, köztük a Faluközepe tágasabb utcarésze. A
Faluközepe fölött emelkedő dombra épült még az Árpád-korban a falu sokáig egyetlen
és többször módosított középülete, a templom. Az Alsó utca folytatása az alig 2 km-re
lévő és már az Egregy (újabban inkább Csernának nevezik) mentén elhelyezkedő
Vajdahunyadra vezető út. A Felszeg utcája felső falurészén, a kis patak forrásánál
„elfogy”; onnan csak meredek ösvényen lehet felmenni a Morgómál nevű hegyre, hogy
innen a kb. 8 km-re levő Nándorvályára jussunk. A felső faluvég lakosságának egyfelől
a mély patakmeder, másfelől a meredek szőlőhegy csak egészen apró telkek
kialakítására nyújt lehetőséget.
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-A vizenyős rétek fokozatos kiszáradásával (csatornázással is siettetik e
folyamatot) ide települnek ki a népes családok újházas tagjai
-Rákosd székely eredetű község, amelyet esetleg egy Rákos nevű nemzetség
alapított. A szabad település ténye mellett szól, hogy lakóit 1358-ban szabad,
katonáskodó nemescsaládokként említik……….
-Rákosdon is hét részre osztották a településre alkalmas területet (falut), és hét
nyílra osztották az erdőt s valamikor bizonyára a legelőt és kaszálót is.
-A falu neve és a helyszínen lejegyzett 55 határbeli helynév magyar volta első
tekintetre csak a falu magyar alapítását bizonyítja. Viszont egyik fontos dűlőnév, a
„Székelypatakdűlő” már e falualapítók közelebbi székely etnikumára is mutat.
-A nyíl a letelepült népeknél azt jelentette, hogy a használatra közösen kijelölt
szántót, rétet vagy erdőt egyenlően osztották fel, a jogosult családok, majd
nemzetségágak, később önálló nemzetségek száma szerint. Aztán nyílhúzással
sorsolták ki, hogy kinek melyik darab jusson.
-Később az egyes családok, famíliák nemzetségi fejlődésével a kiadott nyilak, a
jussok az önállósult új nemzetségek állandó birtokaivá lettek, amelyeket azonban a
nemzetséghez tartozó családok még közösen használtak. A legelők és erdők közös
birtoklásával sokáig nem is volt baj Rákosdon, mivel legelő is, erdő is volt elég. A
nemzetségi közös birtoklás legtovább az erdőnél maradhatott fent. Rákosdon a Gergely
és Jakab nemzethez tartozó családok egy 1906-ban bekövetkezett tagosításig még
közösen (családokra fel nem osztva) használták erdőrészeiket. Véglegesen tehát csak a
magántulajdonra alapított szabad gazdálkodás tagosítása vetett véget az egykori
nemzetségi közös gazdálkodás utolsó maradványának. Lényegében azonban ekkor már
régóta családi gazdálkodás folyt. A szántónyilak valószínűleg már a XV. században, az
intenzívvé váló gabonatermesztő földműveléssel lesznek családi birtokokká, s a
közösség csak arra vigyázott, hogy kárt ne szenvedjen az egyéni érdekek miatt, az
egyéni hatalmaskodás vagy gondatlanság folytán. Ezért teszi kötelezővé a község a
mezőgazdasági munka bizonyos szakaszainak a betartását (pl. az aratás befejeztéig
nem volt szabad marhával kimenni a szántóföldre) és az utcavégeken vetéskapuk
állítását (hogy a csatangoló jószág ki ne szökhessen a bevetett határrészbe). Ezért
vezetik be a vetésforgót is, amely lehetővé teszi, hogy a jószág legeltetése és a
gabonatermesztés elkülönülhessen a határon
-A közösség örökösödési jogszabályai sokáig főleg arra vigyáztak, hogy a
nemzetség vagyona ne idegenedhessen el. A tagosításig a közös birtokra való
haszonélvezet jogát senki el nem adhatta, át nem ruházhatta. A családon belül a leány
az anyától, a fiú az apjától örökölt, az apai birtok csak a férfiág elhalálozása esetén
szállt a leányra vagy ennek gyermekére. Oldalági örökösödés nem volt, és a
hagyomány fenntartotta, hogy a régi törvény szerint a kipusztult nemzetséget senki sem
örökli, hanem a telek visszaszáll a közösségre, illetve onnan valamelyik nemzetség
igényelheti.
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- A letelepülés, a földművelésre való áttérés, ennek mind intenzí- vebbé válása
(szőlőművelés, kettős, hármas, majd négyes forduló bevezetése), különösen pedig a
Mária Terézia korabeli nagy átalakulások (Hunyad vidékén is megszervezték a
határőrezredeket, melyeknek a rákosdi nemescsaládok is katonái lesznek, s még
századkaszárnyát is építenek a faluban), az általános iskolai oktatás állandósítása, az
1848-as forradalom (a nemesi kiváltságok és határkatonaság megszűnése), a szabad
gazdálkodás, tagosítás, maradék közbirtokok felosztása, közben pedig (már a XIX.
század elejétől) a vidék fokozatos iparosítása, a szomszédos Vajdahunyad nehézipari
központtá való alakítása, a vidék új etnikummal (csángó elemekkel) való telepítése, a
szabad versenyben lemaradt csalá- dok proletarizálódása (Vajdahunyadra jártak be) –
mindezek fokonként teljességében lerombolták a nemzetségi szervezet alapzatát.
L.Kós Károly:
-A liberális nemesség fellépése nagyobb sikereket továbbra is általában azoknál
a rétegeknél ért el, amelyeket az állami hatalom süllyesztett le a nemesi-szabad paraszti
státusból határőri szolgálatba. Az emelkedés vágya hamar megtalálta kifejeződési
formáját a kor jelszavaiban. „Ha március 15. előtt volnánk, elveszett nemesi jogainkat
kérnők vissza … Most azonban, a korszellem hatalmas szavát értve, az egyenlőség,
szabadság és testvériség szent és örök életű eszméjéből született elvvel óhajtjuk mi is
bonyolódott dolgaink kiegyenlítését.” Így fordultak a diétához Hunyad megyéből –
Váradi Dániel tanító és néhány nemesi birtokos kezdeményezésére – a rákosdi magyar
határőrök román társaik nevében is.
L. E.T.
- Id. I m r e I s t v á n birtokos, Rákosd 1909-ben.
L.Dénes
Rea
-Gonoszfalu nevét 1360-ban említette először oklevél Gunuzfolu néven.
- Későbbi névváltozatai: 1443-ban p. nostra (regis) Walachalis Reye, 1447-ben
Rew, 1456-ban Rea, 1733-ban Rije, 1750-ben Rea, 1805-ben Réa, 1808-ban Rea,
Raden, 1913-ban Rea.
Ez is a tipikus elrománosodási folyamatot igazolja.
Kiss Károly
- Buda Ádám, Rea, földbirtokos 1909-ben.,
L.Dénes
Buda borízüje alma.
Származása. E becses, nyári almafajt Hunyad megyében,Réa község határában
egy földmívelö a mezőn találta s onnét kertébe átplántálta. Buda Ádám, ottani birtokos
és szenvedélyes természetbúvár, -- a ki nagy érdeklődéssel viseltetik a gyümölcsészet
iránt is, — észrevevén, hogy ezen faj gyöksarjakról is elszaporítható, csakhamar
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elterjesztette az egész községben és 1885. tavaszán nekem is küldött belőle gyökeres
csemetét és ugyanazon év nyarán leírásra alkalmas gyümölcs példányokat is.
Sokféle nyári borízű alma fordul hazánkban elő : de, a melyeket ezekből láttam és
ízleltem, egyik sem vetekedhetik a fönebbivel; minélfogva jónak láttam e fajt derék
elterjesztőjének nevéről elkeresztelni s körülményes leírásban is bemutatni,
L. Bereczki Máté IV.
-Buda Ádám „Nagy vadász, sok zergét lőtt a Retyezát kősziklái között és néhány
medvét is. Van egy kis birtoka Reán, a Hátszeg vidékén s nagy büszkesége, hogy
messze földön az ő kertjében terem a legszebb és legzamatosabb Pónyik alma.”
„Buda Ádám akkor egyszerre a tudósok érdeklődésének középpontjába került.
Kitűnt, hogy ő a világ összes nagy múzeumával csereviszonyban áll és ennek révén
olyan pillangó-gyűjteményt létesített Isten háta megetti tanyáján, aminő párját ritkítja s
melynek egyes példányait még állami intézetekben se nagyon kereshetni. S már-már
ünnepelni kezdték a külföldi vendégtudósok vivátot kiáltozva rá, de, és ez az igazán
nem meglepő fordulat, a lepkegyűjtő medvevadász úgy megijedt, hogy vonatra ült és ki
se szállott, amíg Hátszegre nem érkezett.”
L. Ambrus Lajos
-„Naláczról . el ne kerüljük a szomszédos R e a-t, hol csendes elvonultságban
vezeti minta gazdaságát és gazdagítja természetrajzi régészeti múzeumát galaczi Buda
Adám a ki medvevadászatairól is országszerte hires.”
- A Retyezát vadállományának, természeti szépségeinek alaposabb ismerője alig
él ma, s muzeumának ornithológiai ritkaságai külföldről is figyelmet keltettek. A Budacsalád minden tagja örökölte a természet szeretetet s a vadászati szenvedélyt.
L.Téglás Gábor
Reketyefalva
- Magyar neve a szláv eredetű, 'kecskefűz' jelentésű ómagyar reketye szóból
származik, míg román neve szláv névadású (a román răchită ugyanazt jelenti). 1360ban Reketya, Rekethya, 1600-ban Rekettyefalva, 1733-banRekitova néven említették.
L.Wikipedia
- Rekettyefalváról irta magát Hunyad megye egyik előkelő családja, a
Cserményi.
- 1729-ben C. Sigmond és neje Osztros Ilona magtalanok lévén, Alsó-Szilvás.
Magyar-Brettye, Szent-Péter, Tothesd, Poklesa, Jó- Valesd, Rekettyefalva,
N.·Klopotiva,. 'I'restya, Stey-predrum, Lunka, Corni (Felső-Nyiresfalva), Nagy-Oklos
és Kitid mellékbirtokaikat kettőjük rokonaira hagyják. Osztrovi Ilona successorai
valának Gródi Balázs és Tornyai Tamás.
L.Téglás Gábor
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Répás
- Répás nevét 1396-ban említette először oklevél Repas módon írva.
-1430-ban és 1482-ben p. Repas, mons Kysrepas, v. Nagrep[as] írásmóddal
említették, mint káptalani birtokot. 1430-ban Repas ~ Nagrepas határjárásátemlítették
egy oklevélben. 1485-ben Répás egy részébe Werbőczy Jánost és feleségét Barancskai
Lúciát iktatták be zálogjogon. 1650-ben Répás, 1808-ban Répas és Rübendorf, 1861ben és 1913 ban Répás formában említették.
L.Wikipedia
Kedvem, lenne összeálitani Hunyad megye ősi magyar elnevezésű falvainak
névsorát.
Kiss Károly
Ribice
- 1439 és 1525 között a világosvári uradalomhoz tartozott.
Az innen származott Ribitzei család fontos szerepet játszott a megye
vezetésében,
-……….. birtokos családai a református egyházhoz tartoztak.
-1786. november 3-án a felkelt parasztok megostromolták a Ribitzei család
udvarházát,…………..
-A faluban honos ribicei alma adanzigi bordás helyi változata, lapos, közepes
nagyságú.
-Kiemelkedő diótermesztése.
L.Wikipedia
Roskány
-Kezdetben Déva váruradalmához tartozott. 1752-ben Haller Jánosgubernátor
saját uradalmában papirosmalmot és hozzá kapcsolódó fűrészt létesített. Ez később
a Kornis család, majd 1825-től a kincstár tulajdonába került.
L.Wikipedia
Ruda
-Itt született 1920-ban Ráczné Zeitler Anna germanista.
-A 12 Apostol kiterjedt aranycsempészési ügyének nyomozásába őrült bele nem
sokkal fia születése után Szentimrei Jenő apja, aradi csendőrkapitány.
- 1742-ben, amikor Csiszár Miklós aranybeváltó-helyettes birtokolta, lakói
aranybányászattal foglalkoztak, és nem is volt művelésre alkalmas földjük
-1791-ben a Toldalagi és a Zeyk család birtokába kerültek, akik közösen
megalapították a 12 Apostol Bányatársulatot.
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L.Wikipedia
Russ valamikor Orosz
-Itt született 1840-ben Buda Ádám ornitológus.
-1453-ban a dévai váruradalom része volt, 1470-ben pedig a vajdahunyadi
várhoz tartozott.
-1520-ban Macskásy Gáspáré volt. 1555-ben enyingi Török Ferenc Fanchi
Jánosnak, feleségének, Pempflinger Annának, Fanchi Katának és férjének, Zalasdi
Jánosnak adományozta. 1589-ben Zalasdi Jánostól Geszti Ferenc vásárolta meg. 1598ban Báthory Zsigmondtól Zalasdi János fia, Miklós kapta meg. 1559-ben és 1598-ban
nemesi udvarház állt benne. Hunyad tartozékaként 1620-ban Bethlen Istváné lett.
1633-ban egyik birtokrészét alpestesi Balog Ferenc és neje, Temesi Sára, másik
birtokrészétSzéchy Mária várásolták meg. 1645-ben került Buda Péter Hátszeg
vidékialispán
kezére,
később
a
Buda
család
volt
a
legnagyobb
birtokosa.Református egyházának 1766-ban, Zeykfalvával együtt 17 híve volt. 1896ban, Zeykfalvával közösen állami (magyar tannyelvű) népiskolát állítottak fel benne.
L.Wikipedia
-Báthory Gábor erdélyi fejedelem 1611. dec. 28-án Váradon kelt latin nyelvű
oklevele Literáti István részére.Báthory Gábor Dévai Fenessy Literáti Istvánnak
adományozza a Hunyad megyében fekvő Rusz birtokot, minden hasznával együtt.
Az oklevélben előforduló személynevek : Stephanus Literati Fenessy Déva-ról,
Stephanus Chyeyti, Marcus Dely, Sigismundus Báthory, Isak Cheity.
Az oklevélben előfordulóföldrajzi nevek: Deva, Russ, Hunyad megye.
2 lapos papír, Báthory Gábor aláírásával, előoldalra nyomott papírral fedett kerek
pecsét.
-II . Rákóczi György 1658. júl . 20-án Székelyhídon kelt latin nyelvű oklevele
Barcsay Ákos számára . II . Rákóczi György megparancsolja a fejedelmi udvar
írnokainak, esküdt nótáriusainak és Hunyad megye hatóságának, hogy Barcsay Ákost
iktassák be a Hunyad megyei Russ falu birtokába, amelyet 1200 forintért elzálogosftott
neki. Az oklevélben előforduló személynevek : Moyses Székely, Joannes Kökösi,
Stephanus Viski, Gaspar Diosi, Basilius Zambo, Petrus Dalnoki, Stephanus Farnatoni,
Michael Farkas, Petrus Kürtösi, Joannes Pavai, Michael Joo, Ladislaus Balo, Stephanus
Doboly, Acatius Barcsay Nagy Barcsa-ról, Andreas Pap Sztrigyszentgyörgyről . Az
oklevélben el őforduló földrajzi nevek: Hunyad megye, Lugos, Karansebes, Russ,
Nagybarcsa, Sztrigyszentgyörgy.
-Apafi Mihály 1686 . nov. 10-én Gyulafehérváron kelt latin nyelvű oklevele
kancelláriájához. Apafi Mihály megparancsolja kancelláriája jegyzőinek és Hunyad
megye hatóságának, hogy Galaczi Buda Jánosnak, aki mint konstantinápolyi ostor neki
nagy szolgálatokat tett, fiúsított leányait iktassák be a Hunyad megyei Rus falu
birtokába és a ius regium" élvezetébe.
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Az oklevélben előforduló személynevek : Moyses Tarpay, Matthias Vasvari,
Michael Szilágyi, Georgius Fogarasi, Franciscus Zagoni, Gabriel Gidófalvi, Joannes
Panithi, Andreas Folti, Joannes Szegedi, Barnabas Pelsöczi, Georgius Losádi, Samuel
Fejertoi ; Stephanus Debreczeni, Joannes Buda Galacz-ról. Az oklevélben előforduló
földrajzi nevek: Rus
L.Mody
- Russ, hajdan Orosz jegyzői székhely, postaállomás, több udvarházzal iskolával.
-1520-ban Machicasy Gáspár, 1555-ben enyingi Török Ferencz. Fanchi
Jánosnak (hunyadvári provisor) és neje Pempflinger Annának valamint Kata növére s
Zajasdy Jánosnak adományozta. 1575·ben Buthory Istvántól. Zalasdy János és veje új
adományul nyerik, a kiktől 1589-ben Geszti Ferencz megveszi, de Iffiw János perreI
támadja meg. majd Zalasdy János kapja vissza s 1620-ban Bethlen István nyeri
bátyjától. Ennek halála után 1633-ban végre tekintetes és nagyságos Széchy Mária
pestesi vitézlő Balog Dániel uramnak és ő kglme felesége Tövisi Sára asszonynak adta
el 1000 magyar forintért Russ felét s a másik felét Hosdáton lakó vitézlő Ferencz Deak
uramnak, Hunyad udvarbirájának adta volt örökbe meghibáztatlanul Harai Janos
Hunyadvármegye egyik szolgabirája és Beregszászi István notáriusa előtt. I. Rákoczi
György rendre elfoglalta. majd Barcsay Ákos Budai Péter hivének inscribálta, mint aki
a fejedelmet pénzzel segitette. Ettől fogva legújabb időkig Buda-birtok. Ezért viselte az
egyik ág a russi előnevet. Érdekes, hogy Buda Elek 1844·ben itt kezdte az ,
ornithologiai gyűjtést s az ő példáján buzdult fel Ádám fia és gróf Lázár Kálmán is
L.Téglás Gábor
Sárfalva
-1520-ban birtokosai a Barcsai és Sálfalvi ~ S. Sálfi családok, 1587-ben pedig a
Dedaczy, Zentt Gyeorgy, Joffew, Zentt Imreh, Barcza, Hecze, Salfalwa, Dedaczy,
Zentt Gyeorgy, Joffew, Zentt Imreh, Barcza, Hecze családok birtoka volt.
L.Wikipedia
Szacsal-

Nopcsa kastély , Mara Kúria

-Nopcsa Elek ( 1848-1918) 1872-ben átveszi a családi birtok vezetését, ahol
modern gazdaságot alakít ki.
- Elsőként
cséplőgépet.

hoz

Hunyad

megyébe

- A kastélyt egykor park övezte.
-A Nopcsa–Pallavicini-kastély 1800 körül
épült.
Itt
töltötte
gyermekkorát Nopcsa
Ferenc paleontológus, és a kastélyparkba hordott
törmelékben testvére, Nopcsa Ilona által talált
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dinoszauruszcsontok keltették fel érdeklődését az őslénytan iránt 1895-ben
L.Wikipedia
- Báró Nopcsa Elek, Szacsal, földbirt.okos 1909-ben.
L.Dénes
Szántóhalom
-A dévai ev. ref. egyház ládájában őrzik azt az urvacsora-osztó kelyhet, a melyet a
szántóhalmiak, miután eloláhosodtak és a gör.-keleti hitre áttértek a múlt században,
becsületesen behoztak és letéteményeztek itten.
L.Szabó Endre
Szászváros
- A XV.században oppidum,mezőváros.
L.Borossy
- Innen származott Oláh Miklós, a 16. század első felének neves humanistája.
- Itt élt és itt halt meg 1899. november 14-én Torma Zsófia régész.
- Itt született 1887 június 26-án Zalányi Béla paleontológus, a föld- és ásványtani
tudományok kandidátusa.
- Itt született 1905. november 5-én Tankó Béla biokémikus.
-Itt született 1934. április 29-én Földes László néprajztudós, a pásztorkodás
kutatója, a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára.
-Magyarul kezdetben csak Várasnak nevezték (1224-ben, az Andreanumban
Waras, 1291-ben Wrasio, 1302-ben Warasium, 1332-ben Varosio, 1403-banBrasium),
folyóvizét pedig Városvíznek (ma Szászvárosvíz). A vár vagy a mai várat
megelőző földvárra utal, vagy egy még föltáratlan másikra, amelyet a várostól nyugatra
fekvő dombon sejtenek.
- Helyén már a szászok beköltözése előtt is település létezett. Korábbi lakossága
helyére a 12. század második felében szászok települtek.
- 1479-ben a Maros völgyén benyomuló török csapatok elpusztították a várost. A
lakosságon belül valószínűleg ugyan továbbra is többségben maradtak a szászok, de új
elemként megjelentek az ekkor beköltözött magyar és román polgárok.
- A királybírót már 1464 óta maga a város választhatta. Ezután az évente
cserélődő királybírói és székbírói tisztség egyikét mindig a magyarok, a másikát a
szászok jelöltje töltötte be. A céhek élén is felváltva álltak magyar és szász
céhmesterek.
L.Wikipedia
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Erdélyország. Szászváros, január 2. 1859. Legközelebbi szüretünk, — mint
mindenütt a két hazában — silányul ütött ki. A közepes termésnek alig szűrtük egy
ötödrészét, a mi még minémüségére nézve is hátrább áll más évek termésétől. A minek
okát leginkább abban kereshetjük, hogy augustusban s septemberben hiányzott az eső,
mely által fürtjeink meglágyultak, s érésekben előre haladtak volna. Mindamellett a
must akója 5 — 6 pfrton kelt.
-A jobb fajta szőlők különszedését, a rosz használatát, s a szőlöhajon való
erjesztést, valamint a zárt forrást is mindig többen és többen kezdik gyakorlatba venni,
s így már megyünk előre. (Segítse az Isten! S z e r k.)
-A szölőczukorral is tettünk kísérletet, melyhez Balling százalékos czukorméröjét
(sacharometert) használtuk. Az eredmény igen kedvező volt, több szakértők izlelvén az
így készült bort, és oda nyilatkoztak, miként az igen jó s kellemetes ital, s
meggyőződtek, hogy ha a természet vagy nemkedvezö időjárás a szükséges
czukoranyagot elegendő mennyiségben ki nem fejtette, azt bizonyos fokig kipótolni
valóságosan lehet, söt az által a bor erösebb, tartósabb lesz, s a reá fordított költséget
visszafizeti. L. L. D.
L.Borászati 1859 január 10
-S z á s z v á r o s o n tavasszal a marha 's főleg a júhvásár figyelmet érdemel.
L.Nagy
-A szászvárosi gyógynövény-feldolgozást Faragó András gyógyszerész
teremtette meg, aki 1908-ban költözött a városba és felesége révén 1910-ben
megörökölte a városi gyógyszertárat. Hivatásszerűen gyűjtötte a gyógynövényekkel
kapcsolatos népi ismereteket és vizsgálta őket laboratóriumában. 1929-ben tizenöt
fővel megalapította a Digitalis szövetkezetet, az első, gyógynövények termesztésével
és gyógyteák készítésével foglalkozó vállalkozást Romániában.
L.Wikipedia
- Az ezredéves kiállításon érdem oklevelet kapott Deák Gerőné 2 üveg mézért.
L.Köztelek 1896 december 5
Szentandrás
- Itt született 1956. december 2-án Iochom István újságíró.
-A középkorban valószínűleg magyar lakosságú volt és a 16. századtól román
többségű. 1380-ban a Szentandrási nemesek, 1491-ben a Barcsay család, 1508-ban a
Szentandrási,
a
Csőkesz
és
a
Barcsay
családok
birtoka
volt.
A dévai váruradalomnak része
1673-ban.
A
dévai
uradalomnak,Barcsay
Ábrahámnénak, Barcsay Károlynak és Matskási Pálnak volt a tulajdonában.
L.Wikipedia
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- Szent,.Andráson - egy portio széna 5 krra becsültetvén, - Barcsai Laszló és János
tagján 750 drab, - Turi Jánosén 250 db. ökör legelt.
L. Dr.Sólyom Ferenc
Szentgyörgyválya
- Itt született 1912. június 30-án Szőts István filmrendező
- Nevének utótagja a román valea szóból való, melynek jelentése 'patak'.
Először1392-ben Pathak, később 1447-ben Walya, 1499-ben Walya
alio
nomine
Zekespathak, 1760–1762-ben Szent György Válya, 1808-ban Válje Szingyorcsuluj
néven említették.
- A Rákócziak és Barcsay Ákos idején fejedelmi birtok, a 17. századtól
legnagyobb birtokosa a Buda család volt.
L.Wikipedia
- Szent-György- Válya 1490-ben Vállya a neve, az Ongor család jószága.
- A nemzeti fejedelmek alatt Barcsay birtok s Buda Péternek Barcsay Ákos
fejedelem görgényi rabságában 166l-ben engedte át adosságának fejében.
L.Téglás Gábor
Szentkirály
-A középkorban katolikuslakossága
templommal.

volt, Szent

István tiszteletére

szentelt

-A katolikus lakosságot utoljára 1444-ben említik, valószínűleg
századitörök betörések során pusztultak el, helyükre román telepesek érkeztek.

a 15.

L.Wikipedia
-…nagyobbára Vajdahunyad birtokához tartozik.
L.Kenderesi
Szentpéterfalva
- Nopcsa Ferenc által híressé vált, a Szibiseli-patak keleti oldalán
húzódódinoszaurusz-lelőhely 1991
óta
a Világörökség javaslati
listáján
szerepel.[2] Nopcsa az innen származó törmelékben talált csontok hatására kezdett
paleontológiával foglalkozni. A maastrichti korú formációból a következő kicsiny vagy
törpe
növésű dinoszauruszfajokat írták
le: Struthiosaurus
transsylvanicus,
Telmatosaurus transsylvanicus, Zalmoxes robustus és shqiperorum, Magyarosaurus
dacus,
hungaricus és transsylvanicus, továbbá
korai
madarakat(Bradycneme
dracullae, Elopteryx nopcsai, Heptasteornis andrewsi) és a nagy méretű Megalosaurus
hungaricus-t.
L.Wikipedia
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Szereka
- 1332-ben Zarkad néven említi először a pápai tizedjegyzék. Neve 1559-ben
Szarka néven is előfordul.
L.Wikipedia
Szirb
- Első említése (Thothfalw és Thothfalwa, 1494) szintén szláv népességre utal.
1516-ban Zerbfalw, 1518-ban Zerb alakban említették.
-A helyi legenda alapítását szerbekhez köti. A 16. század elején előbb a
Barancskai, majd a Werbőczy család birtoka volt 1784. november 4-én lakói megölték
az uradalom jegyzőjét, mátisfalvi Götffy Lászlót.[4] A Bornemisza bárók árvízvédelmi
csatornát ásattak a falutól egészen a Marosig, ezt zsilipjeivel együtt a falusiak
kötelessége volt tisztán tartani. Az első világháborúután elhanyagolták a csatornát, és a
Maros árvizei rendre elöntötték a falut.
L.Wikipedia
Szolcsva
- 1455-ben a Csanád nemzetségbeli Telegdiek mint Arad vármegyei helységet
zálogba adták Illyei Dienesi Jánosnak. 1468-ban pedig már mint Hunyad vármegyei
helységet sorolták fel a Dienesiek birtokában. 1508-ban azonban a Telegdiek új
adományul kapták II. Ulászló királytól.
L.Wikipedia
Sztojenyásza
- Kőfalu, Kövesdfalva nevét 1437-ben említette először oklevél p. Keuesd
néven.
-1468-ban p. Kewfalw Illye város birtoka volt. 1497-ben Kewesfalw Barcsabirtok, 1506-ban pedig Hunyadvár tartozékai között szerepelt.
-1505-ben Kevesdfalwa néven a Szentgyörgyiek birtoka. 1518-ban a Hermán
nembeli Kajáni Dánielek kapták királyi adományul. 1520-ban Kewesfalwa
részbirtokosai: a Hermán nemzetség ivadékai: Szentgyörgyi, Felpestesi, Szentgyörgyi
Makrai, Bácsfalvi Pap, Barcsai családok. 1533-ban a Galacziak kiegyeztek a Németi
Nemesekkel Kewfalu zálogos részeit illetően. 1536-ban Kewsfalw a Németi Nemesek
részbirtoka.
L.Wikipedia
Sztrigyplopi
- 1263-ban István ifj. király Fenessel és Mácsóval együtt Miskolc nemzetségbeli
Ponyt ispánnak adta (ld. Mácsó). Mivel a 3 faluból álló uradalom központja Fenes
(Magyarbrettye) volt, a délen fekvő Ploppal azonosítható. (Gurbeu n. föld)
-1406-tól a Betleniek birtoka.
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-Az 1453. évi oklevélben szereplő Strigfalwa a mai Sztigy-Plop helységnek felel
meg.
-1468-ban Plop-on Bethleni Márk is részbirtokos volt, majd 1483-ban Ploph
felét Bethleni Gergely Oláhbrettei Pogány Péternek adta zálogba.
L.Wikipedia
A végső szőlőtelep a Sztrigy völgyében Strigy - Plop , melynek déli fekvésű Plés
hegyén finom borokat termelnek: Gróf Toldy Horvát, Kendefy Árpád és Samu urak,
kik hír szerint uj fajokkal szándékoznak e nevezetes hegyet beültetni, mihelyt a
Petrosenynek menő vasút, mely a 40 kros napszámot jelenleg 1 frtnál is feljebb rúgatta,
készen lesz és a napszám ára ismét a szokott leend. A szőlőmunka nem tér el az
egyebütt dívótól.
L.Borászati 1872 május
Szúliget
-Hosszúliget nevét 1330-ban említette először oklevél v. Hozywligeth... ultra
Morusium alakban. A falu a Hermán nemzetség birtokai közé tartozott. A
későbbiekben többféleképpen is említették nevét, így: 1330-ban v. Hozywligeth, 1733ban Suligeti, 1750-ben Szuligethy, 1760–1762 között és1808-ban Szuliget, 1913-ban
Szúliget formában írták.
-1330-ban a Hermán nembeliek osztozásakor fele Kajánfő felével együtt Geche
fia János ispánnak, a Makraiak ősének jutott. Fennmaradó része Máté fia László és
Péter fia András birtoka lett
-1506-ban és 1510-ben Hunyadvár tartozékai közt szerepelt.
-1518-ban Hozzwlygeth a Hermán-nemzetség leszármazottainak a
Szentgyörgyieknek, Felpestesieknek, Szentgyörgyi Makraiaknak, Kajáni Dánieleknek
birtoka, előttük pedig az Illyei Dienesek bírták.
L.Wikipedia
Szuszény
-…………a 15.században magyar lakói voltak s magyar birtok volt…..
-Kendeffyek Kolcza váraL.Bőjte
Sztrigyszentgyörgy

Szoboszlay-féle nemesi kúria

- “……..több, mint 3 hold értékes belsőséggel ….”
-Az elsõ feljegyzés 1377-bõl való, ekkor Tengewrg néven ismerik.
L.Kun Árpád Sztrigyszentgyörgy Hunyad Megyei Hírmondó –2012 február
255

-Nagyobb birtokosai 1750 előtt Zeyk István, Csáki Gábor és Szombati Mihály, az
1880-as években Barcsay Kálmán, a helyben lakó Buda László és a Mircse, Deák és
Csűrös nemesi családok voltak.
-1910-ben a Barcsay Andor által vásárolt birtokra, magántelepítés keretében 260–
270 római katolikus bukovinai székelyt telepítettek be. A székelyek („csángók”) közül
a két világháború között sokan elvándoroltak, a legtöbben Brazíliába.
L.Wikipedia
Tamasesd
-Tamasesd, Tamásfalva nevét 1468-ban p. Tamasfalwa, p. Thamasfalwa néven
említette először oklevél, ekkor Illyéhez tartozott. 1805-ben Tamasesd, 1913-ban
Tamasesd néven írták.
L.Wikipedia
Tataresd
- Tatárfalva nevét 1418-ban említette először oklevél fossatum ville
Tatarfalua néven. 1468-ban p. Tatarfalwa néven fordult elő, és Illye város birtokai közé
tartozott. 1733-ban Tatarest, 1750-ben Teteresty, 1760–1762között Tataresd, 1913-ban
Tataresd néven említették az oklevelekben.
L.Wikipedia
Tirnava
-Tarnóca nevét 1484-ban említette először oklevél p. Felsew Tharnocza néven.
Nevének későbbi változatai: 1485-ben Felsewtharnocza, FelsewTharnocza, 1485-ben
Felsewtharnocza, 1733-ban Tirnava, 1750-ben Ternava, 1808-ban Tirnáva, 1888-ban
és 1913-ban Tirnava.
L.Wikipedia
Tomesd
-Tamásfalva nevét 1439-ben említette először oklevél Thomesfalvanéven.
1441, 1445-ben Tamasfalwa, 1525-ben Thomesth, 1760–1762 között Tomest,
1808-ban Tomesd, Thomsdorf, 1913-ban Tomesd néven írták.
-A középkorban Zaránd vármegyéhez tartozott.
-Az 1500-as évek elején Világos vár tartozékai közt szerepelt.
L.Wikipedia
Tordos
-Itt született Tordasi Pál, az erdélyi románok második református püspöke.
-1810-től haláláig, 1816-ig itt szolgált református lelkészként Sipos Pál
matematikus, Kant első magyar tanítványa.
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-Kezdetben szászvárosszéki szász település volt. A törökök 1421-ben és 1432-ben
is pusztították, majd Ali bég 1479-ben teljesen kiirtotta lakosságát. Ezután
magyarokkal népesült be, a 16. században magyar falunak írták. Az ezt követő kétszáz
évben azonban a románság került túlnyomó többségbe. Benkő József„nagy román
falu”-ként említette.
-A Vinča–tordosi kultúra egyik névadója. újkőkori leleteinek feltárását 1875-ben
Torma Zsófia kezdte meg.
a 16. században magyar falunak írták
L.Wikipedia
- 1898-ban itt népies mintagazdaság alakult.
A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy: 1. a
már előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat,gépeket s
egyéb segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott vetőmagot vagy egyéb
anyagot gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra felhasználja; 2. Gazdaságában
előállított takarmányt és szalmát állatai takarmányozására és almozására, a gondosan
összegyűjtött és megfelelően kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a
használatra nyert nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése
után gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő
mérsékelt dij ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első
sorban az eszközök javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai
szerint a gazdaságban szükségesnek mutatkozó beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a
megállapított vetésforgót szigorúan betartja és megfelelő nagyságú területet évenként
betrágyáz 5. gazdatársainak a gazdaság minden részére és menetére vonatkozó
bárminő kérdéseire felvilágosítással szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével
megbízottnak a gazdaság szakszerű vezetésére vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és
útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre nem látható okok miatt a vetésforgó
módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése mutatkozik szükségesnek, tartozik
a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak előzetes engedélyét, illetőleg
intézkedését kikérni.
L.Köztelek 1900 december 19
Totesd
-I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1635.augusztus 6-án kelt lain nyelvű
oklevele Dallyay Literatus András számára.
I. Rákóczi György megparancsolja kancelláriája jegyzőinek és Hunyad megye
hatóságának, hogy Dallyay Literatus Andrást iktassák be Totesd faluban levő azon
birtokrészbe, amelyet feleségétől 200 forintért zálogba vett.
Az oklevélben előforduló személynevek : Blasius Dengeleghy, Franciscus Jeney,
Michael Siklosi, Joannes Kaszoni, Georgius Pünkösd, Michael Samsondy, Stephanus
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Miskey, Franciscus Galambody, Stephanus Bardy, Thoma Pavay, Stephanus Beöleöny,
Thoma Dioszeghy, Franciscus Stendy, Gregorius Bakosnizcza, Joannes Lukudy
Dempsus-ról, Joannes és Stephanus Mocs Paklisa-ról,Georgius Nandra Nagytopolinaról, Franciscus Zallaspataky, Koszta Jaczint Topolina-ról, Kender Zhiulaj Nagy Zhiularól, Georgius Posan Nagytopolina-ról, Nicolaus Romok Pudokfalva-ról, Sigismundus
Fentes és Andreas Literatus Dallyay.
Az oklevélben előforduló földrajzi nevek: Totesd,
Nagytopolina, Játzinttopolina, Nagycsula, Pudokfalva.

Dempsus,

Paklisa,

Egylapos papír, előoldalra nyomott, papírral fedett kerek pecséttel
L.Oklevelek és céhpapirok a Déri Múzeum gyüjteményeiben.
-……….. sok magyar birtokkal,termékeny határral……….
L.Bőjte
-H e r c z e g Győző, Tótesden, földbirtokos 1909-ben.
L.Dénes
Tustya
-A 18. század elején, Demsus testvéregyházaként alapították református
egyházközségét. A gyülekezetet a század második felében a tustyai Csulai, Rozgoni,
Balia, Lukáts, Antalffi, Bokosnyitza és Miske családok alkották.
-1731-ben országos vásárok tartására kapott szabadalmat.
L.Wikipedia
-A Simen Domokos által birt udvarház kapuján már 1516 ban olvasta…………….
L.Téglás Gábor
Újsebeshely
- A szászvárosiak kedvencz nyaralója. A szászvárosi diót tulajdonképen
Sebeshely termi, hol egy jámbor szerzetes, Paál Mihály félszázadon át fáradozott e
mandulaszerű gyümölcs nemesítésében.
L.Téglás Gábor
Ulm
- Ólyom nevét 1499-ben említette először oklevél Olyom néven.
-1507-ben Wlm alakban írták, ekkor a Hermán-nemzetség leszármazottai; Pestesi
Mátyás és Soklyósi Péter görgényi várnagy kapta királyi adományként.
-1507-ben Czentúritól részben vásárlással Jófői Bási-birtokként írták.
Nevének későbbi változatai voltak: 1733-ban Ulmi, 1805-ben Ulm, 1808-ban
és1913-ban is Ulm alakban írták.
L.Wikipedia
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Ullyes
- Ölyves egykor az Ákos nemzetségbeli Dienesiek marosillyei uradalmához
tartozott. Nem azonos Ellyüsfalvával).
-Neve a későbbiekben többféle változatban is feltünt,így: 1468-ban p.
Elwes,1861-ben Ulyes, 1888-ban Üllyes, 1913-ban Ullyes néven volt említve.
-1493-ban Ewlwes néven Illye város tartozéka volt. Ez évben Illyei Dienesi
Dénes Ewlwes birtokbeli részét zálogba vetette Rékási Csarnai Mihálynál.
L.Wikipedia
Uncsukfalva
-Először 1439-ben Onczokfalwa és Onchokfalwa, majd 1520-ban Onchoknéven
említették. Az újkor elején a Kendefi család birtoka volt. 1766 banreformátus
leányegyháza, a Mara családnak kúriája állt itt
L.Wikipedia
- Régi neve Vonchokfalva mely a régi kihalt Vonchokfalvy család birtoka volt.
L.Bőjte
Urik
- Örökfalva nevét 1473-ban, majd 1476-ban említette először oklevél p. Wryk
néven.
Később 1478-ban
p.
Playsor,
alio
nomine Erwk, 1494-ban
p.
Ewrewkfalwa, 1733-ban Urik, 1808-ban Urik, Urikul-máre, 1850-ben Hobicza Urik,
Hobitza Urik, 1861-ben és 1913-ban Urik formában szerepelt az oklevelekben.
-1518-ban p. Wryk a Barbátvízi, Kendefi, Kenderesi családok birtoka volt.
L.Wikipedia
-“ A későbbi oláhtelepítés magyarázza meg ,hogy Ewrek vagy Örökhelység
miként változott Urikká.”
L.Bőjte
Vád

Nalácvád

-Vád a Kopasz család otthona.A hajdan vagyonos és előkelő családainkal rokon
Kopasz család Brettyén is nagybirtokos vala.Birtokai a Naláczi,Buda,Tornya és Bodon
családok közt oszlottak föl.Nalácz kastélyát a Naláczy család építette s most gróf
Teleky György utódai bírják.
- 1628-ban N· András Bábolnán a Palatics-féle birtok egyharmadát eladta iktári
Bethlen Istvánnak, a ki ott nejével Széchy Máriával lakott is
L.Téglás Gábor
Vajdahunyad
- Itt született 1872. március 19-én Kossalka János hídépítő mérnök
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- Árpád-kori, Hunyad vármegyének nevet adó földvára a mai vártól délre
emelkedő Szent Péter hegyen állt. A település 1307-ben főesperesi székhely
volt. 1409. október 18-án kelt oklevelében Luxemburgi Zsigmond Vajk (Woyk)
kenéznek, Hunyadi János apjának adományozta a birtokot, amelyről később a család a
nevét is vette. A család ezután építette a mai vár elődjét, birtokközpontul. Hunyadi
János kormányzósága alatt a várban élt felesége, Szilágyi Erzsébet.
- A település mezővárosi kiváltságokat kapott .
- A vár híres lakói: Fráter György (Corvin János idejében itt volt kukta), Szilágyi
Erzsébet, Hunyadi
János, Török
Bálint, Tinódi
Lantos
Sebestyén, Széchy
Mária, Thököly Imre
- 1453 után az uradalmat Szilágyi Erzsébet örökölte
- 1482-ben a várat hatalmas uradalmával együtt Corvin János kapta meg,
aki 1494-ben Kinizsi Pálnak zálogosította el.
- 1618-ban került az iktári Bethlen család tulajdonába.
- 1685-ben a településen ekkor három malma őrölt.
- 1831-ben Kazinczy Ferenc „falu-forma mezőváros”-nak nevezte
- 1892-ben 19 bukovinai székely családot telepítettek le a várostól északra, a vasút
mellett létesített Csángótelepen
L.Wikipedia
- 1465-ben itt ferences kolostor alakul.
- Új kolostor létesül 1710-ben
L. Bicsok
- a XV.században Hunyad oppidum,mezőváros.
L.Borossy
V a j d a - H u n y ad Hunyadmegye Lakosai pokróczszövéssel foglalkoznak, 's
vásárok alkalmával.ezen pokróczoknak jó keletök is van.
L.Nagy
- A Hunyadi uradalom az Erdőhát nevű erdős vidék déli felére terjedt ki s az
Egyregy vőlgye képezé választó határát Hátszeg kis várjószág felé
L.Téglás Gábor
←

Vajdahunyadi csángó telepi ház.

-Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem parancsa a
gyulafehérvári káptalanhoz, hogy Enyingi Török Bálint
fiának Jánosnak fiát, Jánost, Vajdahunyad és 35 község
birtoklásába iktassa be. 1584.
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Báthory Zsigmond Enyingi Török Bálint unokájának, II. Jánosnak és annak
unokatestvérének adományozza Vajdahunyad várát az összes hozzátartozó birtokkal.
1585.
L.Magyar Mezőgazdasági Múzeum
A vajdahunyadi fejedelmi gyümölcsösnél is volt díszkert, amiben szőlőlugas állt.
L.Csoma-Tüdsősné
- Vajdahunyad mezőváros…… és híres vár erősíti, amelynek a neve,Hunyad,,,,,,,,
A vajdahunyadi kincstári uradalom földbirtoka nevezetes az említett várról, a cs. kir.
vasbányáról, a szigorú Ferenc-rendi atyák rendházáról, a helvét hitűek templomáról, a
vásárokról és több más dologról, de legfőképpen e helység régi urairól.”
- A mezővárosban rendezett vásárok híresek; a hetipiacok kedden és szombaton
vannak nyitva az eladó áru számára .
L. Benkő József
- Cseh László, V.-Hunyad, földbirtokos, 1909-ben .
- Benedikty József birtokos V-Hunyad 1909-ben.
- B u t s i Lipót birtokos, V a j d a h u n y a d 1909-ben
L.Dénes
- Vajdahunyad város Kincses szőlőhegye.
L.E.T.
Vajdahunyad várának pincéjében levő borok –anno 1680 körül -magyarul, leirva:
-„Vagyon e pintzében Hunyadi Maiors’ nagy szőlő bora A. 1681.Facit Urnas
(Specificet et Sumariter) 1009 etc.
-Hunyadi Majors’-kintses szőlő bora A. 1681
-Mácsoi Maiors’ bor A.1687,
-Aranyról deputált régi asszú-szőllő bora A. 1676-beli.
-A felső pincében:Hunyadi Maiors’ nagy szőllő b
Hunyadi Vár mellett levő Maiors’ sző llő bora A 1681,
Hunyadi Maiors’ asszany szőllő bora A.1681,
Máczói Maiors’alsó felső sorba szőllő borai A .681 ,
Hunyadi Maiors’ nagy szőllő bora A.1680,
Szent Királyi borok A.1681,
Magyarosdi borok A.1681,
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Megjegyzés:Vajda Hunyad mellett fekvő híres „Középső Kő” híres bortermő
helyek
Mellyek között a Mácsoi az egész vármegyében mindenek felett a
leghíresebb:asszú szőlleje a Tokajival vetekedik.
A „Kintses” szőlő hegyet említi Dobai-Historiája és Benkő Speciális
Transilvániája írások.
-A pincében említve van még :olvasztott vaj,sós- egres-turó és vetemény
eszközök.
-A várban van Tyúkász major. Udvarán levő épületek: rétzék pitvara,oszlopokon
álló szekérszín,disznó ól két részben,pujka olja. A majorház udvarán van lúd 12,pujka
56,récze 36,tyúk,kakas 47,disznók száma 107,juhok száma 960.
-Csürös kert kettő vagyon.
-Marha akol ez a két csűrős kert között vagyon egy czifra szín 14 oszlopon
álló.Ezen akolban ház,tornácza,szobája,pitvara,kamarája. Marhák száma 50.
-Másik csűr. Ez in Anno 1680 újonnan épittetett az oldala 14 oszlopon álló
Vagyon e csűrös kertben búza asztag (specifice esztendőről esztendőre)facit
Gelim 3127 /gelim=asztag kb./egyéb gabona Gelim 180,széna(kalongya vagy boglya)a
Camal 22 lehet öreg szekér széna benne Cumplausk nro 132.
- A vár kertjei:Veteményes kert első a tyúkász major ház mellett 12 tábla.2-ik
Lugos kert. Ez a vár mellett napkeleti felől vagyon.
-Gyümölcsös kert, ez a tyúkász ház mellett levő veteményes kert mellett
vagyon,jég verem a Lugas kert mellett,tégla égető kementze a klastrom mellett lévő rét
széliben-…………………Pisztrángos tótska az Egregyen levő malomnak átelleniben.
-Malmok,az első malom az Egregy vizén két Bokor kőn forgó,alatta a disznó
hizlaló,másik malom a vár hídja alatt a Zalasd vizén feljül két eresztő köve vagyon itt.
Molnár háza és disznó-ól,haltartó bárkácska.
-Majorság szőllője:Hunyadi határban1, Kintses szőlő 2,Asszony szőlő 3,Nagy
szőlő 4,Vár mellett lévő szőlő, majorság,szántó földek,kaszáló rétek(specifice
melyikbe mennyi fér).
-A város határa:termékeny gabonával bővelkedő……….sok szép bortermő
hegyek termései a közel levő Oklosi,Macsói,Plopi,SzentKirályi borokhoz szinte
hasonlóak,….népe marhatartó s az egész vidékkel együtt kereskedését kiváltképpen
marhákban folytatja.
-Heti vásárai kedd és szombat. Országos sokadalmai:március 12,május 15,június
29,szeptember 14,november 1.
L.Kenderesi
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-Vajda-Hunyad már a havasokhoz közelebb esve keleti fekvésű szőleiben
középszerű asztali bort termel.
L.Borászati 1872 május
Valeamare
- Patakfalva nevét 1449-ben említette először oklevél Vallya néven.
-1464-ben Walyafalva, 1525-ben Walye mayr, 1808-ban vicus Vallye-máre
Tyulesd határában, 1854-ben Patakfalva, Valea Mare, 1888-ban Valemáre (Valiamare,
Valyemare), 1913-ban Valeamare néven írták.
L.Wikipedia
Váljadilsi
-Vályadilsi, Patak {Pathak}, Dalsanpatak nevét 1416-ban említette először
oklevél. Pathakot ekkor a Kendefiek kapták új adományként Zsigmond királytól.
1472-ben Dalsanpathak-i Pap Sztojkát és testvérét: Kenderest, fiaival, leányaival
együtt különös védelmébe vette a király, főleg a Kendefiek és Kenderesiek ellenében.
Későbbi névváltozatai: 1440, 1456-ban p. Pathak Valószínőleg Válya : VályaDilsi ~ Valea-Dilsi), 1440-ben p. Pathak, 1495-ben Walya, 1750-ben Valea Silzsij,
1760–2 között Valye Dilsi, 1808-ban Vallyadelsi, Dilsenthal, Dilsivalja ~ Valjadilsi ~
Valyadiczi, 1888-ban Valea-Dilzsi (Dilsa-Pietroz), 1913-ban Vályadilsi.
L.Wikipedia
Vecel
-1479-ben oppidumként említették.
1491-ben
a
két
hasonló
nevű
falu,Magyarweczel és Olahweczel Solymos várához tartozott. 1521-ben Oláhvecel
kenéze Michael Dragota, míg Magyarvecelé Stephanus Brathyna volt. 1766 és 1850
között az orláti határőrezredhez tartozott.
L.Wikipedia
Vormága
-Nevét először 1492-ben említette oklevél, Weremaga alakban. 1505-ben a
Kéméndi, Kéméndi Nagy és Pap és a Teremi Sikesd családok birtoka volt.
L.Wikipedia
Vulkán
-Itt született 1875. október 22-én Csiki Ernő entomológus.
-Itt született 1876-ban Tamás Imre festőművész.
-Itt dolgozott római
Péter néprajzkutató.

katolikus kántortanítóként 1920–1921-ben Domokos
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Pál

-Itt született 1926-ban Kovács Apollónia nótaénekes.
L.Wikipedia
Zajkány
-1442-ben a település közelében aratott győzelmet Hunyadi János az Erdélyretörő
török sereg ellen. A 669 m magasságban levő erdélyi Vaskapu-hágóban(Poarta de
Fier) állt a csata emlékműve, egy hatalmas vasbuzogány. Ma csak maradványai
láthatók, mivel az 1990-es évek elején ledöntötték és ellopták.1659. november 22-én itt
győzte le a budai pasa serege II. Rákóczi Györgyseregét.
L.Wikipedia
-…….a szép arczélű és nemes tekintetű zajkányit…..
L.Szabó Endre
Zám.

Nopcsa-Csernovics kastély, térségi jelentőségű
L. T.K
- Itt született Paál László (1848-1879) festőművész.
- A történelmi Erdély legnyugatabbra fekvő községe.Erdélyi kapu –vámhely.

- A község két részből áll. Egyik a földesúri és üzleti
telep a Maros partján; a másik a földmívelő nép
tulajdonképpeni községe. A kettőt egymástól jelentékeny hegy választja el. Rendes
közlekedési útja a hegy megkerülésével gyalog embernek jó félórát tarthat.
- Itt élt Nopcsa László, a Jókai Szegény gazdagok című regényében szereplő
„Fatia Negra” modellje.
L.Wikipedia
- Csernovics Mihály, Zámi, földbirtokos-1909-ben
L.Dénes
- Zám jelenleg a marosi tutajfakereskedés börzéje. A Gyergyóból (RatosnyaTopliczáról) idáífg usztatott tutajokat az aradi= szegedi (üzérek nagyobb tutajokká
alakitván szállitják egész nyáron tovább a zámi partokon rögtönzött kikötőből. Zám
gyümölcstenyésztése díszfaiskolája is jó névnek örvend.
L.Téglás Gábor
- Augustus 10 én mint curiosumot beszélték, hogy Zámon drótos szőlőmivelés
van; elmentünk tehát…….azt megnézni s a drótos mivelés előnyeit megmagyarázni. Itt
a 18 hüvelykes termőfát kétfelé nyújtott félkörbe kötve, gyakorolják a rhenusi
mivelést, Dr. Lekies ur jószágán Yogt József Klosterneuburgból kikerült kertész
vezetése alatt igen szép ültetvények vannak. Rigoliroztatott — fájdalom — vizvezető
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ut nélkül, és most a kőkötések sokkal többe kerülnek, mint került volna a rendes
vizvezető ut, mégis nem lesz olyan állandó. Ültetett 2 hold rhenusi rieslinget, 1 hold
fekete burgundit, l 2 /4 hold traminit, 1 hold walseli rieslinget, 2 /4 hold veres
zierfandlert. Van itt gyönyörű faiskola 10 ezer darab alma- és körtve oltoványnyal és
mintegy 2 ezer jóféle gesztenyével.
Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztns hóról, (Az
„Erd. Gazda" után.)
L.Borászati 1872 május
-Egy gazdag gyümölcsfa- és szőlőtelep.
Azoknak, kik csak hiréből hallották Zám nevét, nem lesz érdektelen egy pár
sorban közelebbről megismerkedni, azon szép és dús berendezésű ültetvényekkel,
melyeket bármely ország irigyelhetne tőlünk, annyival is inkább, mert államsegély
nélkül — csupán magán erővel — azon szép törekvés vezeti: az országot bőven jó,
olcsó és megbizható gyümölcsfákkal és szőlő veszőkkel ellátni. A zámi jószág — mint
tudjuk — a Maros jobb partján fekszik közvetlen az erdély-magyar országi határszélen
egy tágas katlanban, melyet erdőkkel benőtt hegység övez körül. — Miután a jószág
fekvése és talajának minősége a gyümölcs- és szőlőfa termelésre igen kedvezőnek
mutatkozott, ……derék tulajdonosa, Dr. Lekisch Antal bécsi ügyvéd, évek óta semmi
áldozatot sem kimélt e két művelési ág megteremtésében, nemcsak saját zsebére
tekintvén, hanem használni igyekezve a közjónak is. Nyolcz évi fáradozását és bőkezű
költekezését azonban mindeddig anyagi siker nem koronázta, csakis azért, mert a
közönség eléggé nem ismeri; minthogy pedig volt alkalmunk személyesen
meggyőződni a valóságról, megkísértjük röviden lerajzolni a telep berendezését. Az
egész terület fel van osztva: gyümölcsfa iskola,- gyümölcsös kert,- kisérleti- és
mintaszőlőre s végül szőlőiskolára. .
A gyümölcsfa iskolának szánt tér körülbelül 10 cat. holdnyi, melyen jelenleg
60,000 különnemű gyümölcsfa áll, ide nem számítva a magoncz és dugvány ágyokban
levő magonczokat. Ezen összegből van alma 20,000, körtve 10,000, dió 10,000,
cseresznye 5000, valódi gesztenye 4000, szilva 8000 őszibaraczk 3000, kajszi baraczk
500, stb. stb.; nemesitésre váró magonczi 20—30,000 a zámi faiskola tehát képes
évenkint 10—20,000 db. gyümölcsfát kiadni. Fái szépek és egészségesek, csak hogy
magasak — a mi ízlésünknek — igen is magasak! meg van hagyva azonban a
kezelőknek, hogy ezentúl alacsonyabbra neveljék a koronát, A mi az árakat illeti,
elismerésre méltólag jutányosán szabvák kí a fajokra nézve pedig, szem előtt tartják az
Erdélyben acclimatizált — és haszonnal mivelhetőket. Az újonnan beállított
gyümölcsös közel 20 holdnyi területen mintagyümölcskertnek van szánva. A nagyobb
növésű fák — cseresznye, dió — 8 ölnyi távolba vannak helyezve s ezen négyszög
közepén egy-egy alma, körtve, vagy gesztenye áll, a többi közökbe pedig be van osztva
egy sereg szilva, baraczk és más törpefák. A ' beültetés, karózás, kötözés és többi
ápolás a ( lehető legszigorúbb figyelemmel végeztetik. Az egész nagy gyümölcsös be
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van keritve egy három soros élő akácz-fallal, mely sorok évenként felváltva igen
becses szőlőkaróval fizetnek.
Egy .délkeletnek néző hegyoldalon terül el a 8 holdnyi szőlős és 2 holdnyi
kisérleti-szőlő. Nem szükség mondanunk, hogy lejtmérezett' és gondosan rigolozott
földben nevelik rajnai mód szerint — drótra húzva — a rieslinget, piros traminit,
wálsch rieslinget oportot, chasselast, muskatályt stb. stb. elkülönített táblákban. A
megtrágyázásra évenként egy negyedrésze tűzetik ki s igy minden 4-ik évben
ugyanannyi faj ! miveltetik. Egyéb tanulmányok mellett a trágyázással is kísérletek
tétetnek, u. i, friss istállói- és korhadt trágya, mész- és fahamuval, melyre nézve a
tapasztalatokat annak idején közzéteendik. — Ezen nagy kiterjedésű ültetvények teszik
aztán lehetővé évenként 500,000 drb. gyökeres szőlőveszsző kiszolgáltatását még
pedig a fajokra teljesen megbizható határozottsággal, mely egy jónevü szőlő iskolánál
mindig első tényező.
Vétek volna hallgatással mellőznünk ama páratlan kitartást, mely itt az
erdönevelés körül látható.Valóban ijesztő összegeket emésztett már meg egy 30
holdnyi kopár hegyoldalnak fenyővel megkisérlet beültetése s daczára annak, hogy az
időjárás mostohasága majdnem mindent megsemmisített, ismét és újra, — okulva a
nyert tapasztalatokon — még nagyobb mérvben folytatják munkálataikat a Pinus larix
és Pinus austriaca fenyőkkel. Mielőtt melegen ajánló szavakkal bezárnók mindkét
részre jóakaratú rövidre vont ismertetésünket, meg kell még említenünk azt is, hogy
ezen iparágak mindenikére csaknem kötéllel fogják az értelmes munkás kezet, pedig
felvennének minden jóravaló ifjú embert, és betanítanák a gyümölcsi kertészet,
erdönevelés és szölőmivelésre s mindezekért, nemhogy dijt követelnének, de sőt
megfizetik becsületesen a napszám szerint végzett munkát. íme itt is egy kedvező
alkalom, szőlőmivelőket és ügyes gyümölcskertészeket olcsón képezhetni, csak meg
kell értetni derék székelyeinkkel, hogy előnyösebb, ha itthon tisztességesen
megélhetnek mint tanult szőlőmunkások és kertészek, sem mintha kivándorolnak egy
szegényebb és miveletlenebb országba, elsülyedni a nyomor és hazátlanság feneketlen
iszapjában! (Erd. gazda.) W .Gy
L.Borászati 1875 január
Megjegyzés : W.Gy úr a cikk irója talán nem tudta ,hogy Zám környékén
egyetlen székely sem él. S ha a székelyek tudtak volna erről a munka és tanulási
lehetőségről biztos ott teremtek volna.Zám körül keressük az erdélyi vámkaput
Erdély és a Bánság között.
Kiss Károly
…..A szüret október 10-én kezdődött; mennyiség kielégítő, de a minőség sok
kivánni valót hagy fenn. A fehér borok átlag 15% czukrot és 17°/0 savat mutattak. A
zámi uradalom nemes fajokkal beültetett szőlőiben kedvezőbb arány észleltetett s a
czukortartalom a különféle fajoknál 17—20°/0 között változott. Itt a szüret egészen a
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tudomány ujabb vívmányai, szerint ment végbe és semmi költség nem kiméltetett.
Óhajtandó volna, hogy e példának minél több követője akadna.
L.Borászati 1875 november
Zejkfalva

Udvarház.

-Zejkfalva a Sztrigy folyótól odébb, gabona- és bortermő, kellemes helyen terül el
több évszázad óta a zejkfalvinak írott, nemes Zeyk család birtoka
L. Benkő József
-Stephanus Zeyk de Zeykfalva 1549.június 20. Ismeretes, s a ma előkelő helyet
élvező család birja a helységet ma is ..
L.Téglás Gábor
-Barcsay Ákos fejedelemnek a 17. század közepén kastélya állt a faluban.
L Wikipedia
-Báró Zeyk József, Zeykfalu, földbirtokos 1909-ben
L.Dénes
Zsoszény
- Zsoszány nevét 1330-ban említette először oklevél v. Kezeptelek néven, mint
Nagy-Pestes tartozékát. A falu a Hermán-nemzetség tagjainak ősi birtoka volt,
melynek tagjai 1330-ban osztoztak meg birtokaikon, ekkor Geche fia János kapta.
-1330-ban, 1429-ben és 1507-ben p. Kezepthelek néven írták, birtokosai ekkor is
a Hermán-nemzetség leszármazottai voltak; ekkor a Szentgyörgyi, Szentgyörgy
Makrai, Felpestesi, Felpestesi Nagy, Novaji, Barcsai és más birtokosok voltak.
Szentgyörgyi György a Kewzepthelek határán lévő malom nyolcadát vetette zálogba
Felpestesi Nagy Pálnál.
-1642-ben Gyoszán alias Középtelek, 1733-ban Sosáni, 1750-ben Gsoszan, 1808ban Dsoszány vel Dioszány aut Drosán aliis Suszány h., Susendorf g., Dzsoszeni val,
1861-ben Dsoszány, 1888-ban és 1913-ban Zsoszány néven írták.
L.Wikipedia
Hunyad megyei gondolatok
Bezsan hegy= Besenyő hegy,………….. Száraz Almás őstelepesei bessenyők
valának s ezektől mint pogányoktól különböztették meg a szomszédos KeresztényAlmást ………..Törzsökfalva ma Brettyelin……Szárhegy 503 m magas hegy ma
Colceu,…………..Nyerges=Decebal,………..Kozolyakő=Piatra
Cozi……….
Nagyág ősközössség ma Noság………Csetrás hegy =Hegedüs…………..Zsep=a
régi magyar Gyepüből…..Nagy Kaján és Kis Kaján ma Kajanel………Hosszuliget
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ma
Szuliget……...Pusztfalu
ma
Szteliscsora……..Kőfalu=Sztojenásza……Kisbánya=Boicza….

valószinüleg

Kálmántelek=Kalmanyesd…..Karácsonyfalva=Kracsunesd……….Brad=Fen
yőfalva………..Nándorválya= Ölyvös –Ság…
Téglás Gábor leírása szerint 1387-ben még Jófő néven szerepelt a település. A
XVIII. században azonban szláv „tükörfordítás” nyomán Dobra lett. Az innen
származó Jófői család pedig Herbayra változtatta nevét……. Pilis=Plesia…..
Most, hogy ideiglenesen lezárom Hunyad megye magyar mezőgazdasági
örökségének összegyűjtését, szükségesnek érzem,hogy leírjam a munkám során
milyen gondolatok vetődtek fel bennem.Elsőnek meg kell említenem,hogy gyűjtési
munkám elején nagyon szegényesnek találtam az itteni magyar mezőgazdasági
örökséget. De ahogy haladtam előre egyre újabb és újabb bizonyítékokat,
nyomokat fedeztem fel. Itt másként kellett végeznem a gyűjtést mint sok más
erdélyi megyében. Ugyanis Hunyad megye lévén a románság által a moldovai
magyarság felszámolása utáni következő hullám, itt a felszámolás rögtön az
Árpád-kor után elkezdődőtt avval,hogy tömegével jöttek be a hegyeken át az
itteni hegyekbe, a román juhászok. Ez akkor világosodott meg előttem, amikor
tüzetesebb kutatás után megtaláltam a mostan általában román nevű falvak
általában árpádkori magyar elődjét. Ilyen példa rengeteg van.Ezért gyüjtésembe
mindig be is foglaltam azokat a falvakat amelyek nevükben, szervezettségükben,
megjelenésükben magyar ősiséget,honfoglaláskori magyar nevet viselnek. Erre jó
példa a fent összegyűjtött nagyon sok ősi magyar név . Itt további kutatásokra
van szükség, hogy megtaláljuk az akkori magyar
mezőgazdasági
megvalósításokat. Az 1400-as évektől kezdődik el az „oláhok” többé-kevésbé
szervezett betelepítése a Kárpátokon túlról. Kenézségek alakulnak, amelyek
nagyon sokszor felveszik a magyar törvényeket, szokásokat és ami még
érdekesebb felveszik a református vallást.Az alakult kenézségekben, benne
vannak az ott talált honfoglaláskori magyarok is, akik nagy sürgöséggel mind
„eloláhosodnak” Erre a korabeli dokumentumokban ezernyi bizonyíték van.,Itt
megint további kutatásra van szükség,hogy megtaláljuk a magyarság s a
magyarból románná lett népesség mezőgazdasági örökségét. Ebben a periodusban
lesznek a magyar elnevezések egyszerűen átforditva románná. Pl.Papfalvából
Popesti ,Gonoszfalvából Rea. De jó lenne tudni,hogy ez az átalakulás miért és
hogyan történt, ki és mi segitette elő ? /Az irásokból kiolvashatók ,hogy az egyik
elősegítője a magyarok eloláhosodásának az osztrákok által szervezett román
határörségek ./
Nagy bizonytalanság volt bennem végig,hogy megtaláljam a magyar
örökséget. S érdekességként nagyon sok faluban végig
magyar
vagy
elrománosodott magyar földbirtokosok vannak. Itt megint óvatosnak kellett
lennem ,hogy megtaláljam a helyes útat. De amikor egy az 1800-as évekből
származó feljegyzés elmondja ,hogy a falusi kenézségek juhászatát a Kendeffy
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grófok irányítják , megvilágosodott a mindennapi helyzet .Hasonló helyzet lehetett
a szölészet,a gyömölcstermesztés, a nagymarhák,a lovak ,a méhek tenyésztése
vagy éppen a búza termesztése körül is. A földbirtokosok, akik leginkább
fejedelmi és királyi adományok útján de házasság és vásárlás útján is Hunyad
megyében birtokokat,uradalmakat
szereztek, irányíthatták e vidék
mezőgazdasági tevékenységét .Erre példa több létrehozott mintagazdaság.pl.a
baresdi Nopcsa Elek mintagazdasága. Itt is avval a jelenséggel állunk szembe
mint Erdély sok más megyéjében,hogy a tulajdonosok az évszázadok folyamán
magyarok ,a földműves nép az román. Ezt a magyar mezőgazdasági örökség
szempontjából
figyelembe kellett vennem. Véleményem szerint egy
megjegyzéssel, de a magyar mezőgazdasági örökséghez tartoznak.Nagyon
érdekes példa pl .a nagypestyéni Mara birtok ahol egy nagy almás ültetvény
létezett amelyet a Mara fiúk vezettek, munkásaik románok voltak.
Ugyanakkor érdekes ,hogy majd minden nagyobb faluban, magyar
birtokos által épitett kastéyok vagy udvarházak léteztek.Ezek mind a magyar
mezőgazdasági örökség tartozékai, mert körülöttük általában magas nivójú
növénytermesztés ,szőlő és gyümölcstermesztés folyt, szintén magas nívóju
állattenyésztéssel. S van egy harmadik kategoria is akkor amikor a falvak
megőrizték eredeti magyarságukat Lózsád pl, vagy székely telepesek tették
magyarrá a falvakat pl.Rákosd.
Külön érdekesség ,hogy itt Hunyad megyében megtaláltam a magyar
gyep=határ román forditását amelyet szintén határként használnak Munténia
felé Zsep elnevezéssel egyszerű romános kiejtéssel. Gyep= zsep vagy jep.
Kiss Károly
Hunyad megye településeinek magyar és román megnevezései.
Algyógy-Alfalu-Geoagiu

Bábolna-Bobâlna

Alpestes-Peştişu Mare

Bácsfalva-Bacea
Bácsi-Băcia

Alsóbarbatyeniszkrony-Iscron
Alsócsertés-Certeju de Jos

Bánpatak-Banpotoc

Alsófarkadin-General Berthelot

Bencenc-Aurel Vlaicu

Alsószilvás-Silvaşu de Jos

Berekszó-Bârsău

Arany-Uroi

Borbátvíz-Râu Bărbat

Bacalár-Băţălar

Bós-Boş

Bajesd-Băieşti

Bóz-Boz

Bakonya-Băcâia

Branyicska-Brănişca

Baresd-Bărăştii Haţegului

Brád-Brad

Batiz-Batiz

Bujtur-Buitur
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Csernakeresztúr-Cristur

Kisbarcsa-Bârcea Mică

Demsus-Densuş

Kisosztró-Ostrovu Mic

Dédács/ma Piski város része/Biscaria

Klopotiva-Clopotiva
Krecsunesd-Crăciuneşti

Déva-Deva
Dobra-Dobra

Kristyor-Crişcior
Korojesd-Coroieşti

Fejérviz-Fehérvíz-Râu Alb

Kosztesd-Costeşti

Felsőfarkadin-Fărcădin

Kovrágy-Covragiu

Felsőnyiresfalva -Lunca Cernii de

Kózsa-Coaja

Sus

Kozolya-Cozia
Felsőpestes-Peştişu Mic

Kőaljaohába-Ohaba de Sub Piatră

Felsőszálláspatak-Sălaşu de Sus

Körösbánya-Bia de Criş
Kulyes-Cuieş
Kurety-Churechiu

Folt-Folt
Füzesd-Fizeş (comuna BoicaBăiţa) Fizeşti (comuna Puj-Pui)

Lapusnyak-Lăpuşnic

Galac-Galaţi
Grid-Grid

Laszó-Lăsău
Lesnyek-Leşnic

Gothátya-Gothatea

Lózsád-Jeledinţi

Guraszáda-Gurasada

Ludesd-Ludeştii de Jos

Gureny-Brazi

Lunksora-Luncşoara

Hacazsel-Hăţăgel

Lupény-Lupeni

Haró-Hărău

Lyauc-Leauţ

Hátszeg-Haţeg

Macesd-Zăvoi

Hosdát-Hăşdat
Marosillye-Ilia-Illye-Ciumeghiu
Bihar megye

Mácsó-Măceu

Kabesd-Căbeşti

Marosbrettye-Bretea Mureşană
Marosillye-Ilia

Magyarbrettye-Bretea Streiului
Malomvíz-Râu de Mori

Kenyérmező-Câmpul Pâinii- nem
helység

Marosnémeti-Mintia

Keresztyénalmás-Almaşu Mic

Marossolymos-Şoimuş

Kernyesd-Cârneşti

Martinesd-Mărtineşti

Kéménd-Chimindia

Máda-Mada

Kisoklos--Ocolişu Mic

Mikanesd-Micăneşti
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Nagyág-Săcărâmb

Rea-Reea

Nagybarcsa-Bârcea Mare

Reketyefalva-Răchitova

Nalácvád-Nălaţvad

Répás-Râpaş

Nagyrápolt-Rapoltu Mre

Ribice-Ribiţa

Nagyoklos-Ocolişu Mare

Roskány-Roşcani

Nagypestyén-Peşteana

Ruda- Ruda Brad

Nándor-Nandru

Russ-Ruşi

Nozság-Nojag

Sárfalva-Şăuleşti

Nyavajásfalva-Lunca

Szacsal-Săcel

Ohábasibisel-Ohaba Sibişel

Szántóhalma-Sântuhalm

Oláhbrettye-Bretea Română

Szászváros-Orăştie

Oncsokfalva-Unciuc

Szentandrás-Sântandrei

Ópiski-Simeria Veche
Olcs-Ociu

Szentgyörgyválya-Valea
Sângeorgiului

Ormingya-Ormindea-

Szentkirály-Sâncrai

Öraljaboldogfalva-Sântămăria
Orlea

Szentpéterfalva-Sânpetru

Parospestere-Paroş

Szirb-Sârbi

Paucsinesd-Păucineşti

Szolcsva-Sălciva

Pád-Spini

Sztojenyásza-Stoieneasa

Petrény-Petreni

Strigyplop-Plopi

Petrilla-Petrila

Szúliget-Sulighete

Petrosz-Petros

Szuszény-Suseni

Petrozsény-Petroşani
Piski-Simeria

SztrigyszentgyörgyStreisângeorgiu

Poklisa-Păclişa

Tamesesd-Tămăşeşti

Pokolvalcsel-Păclişa

Tataresd-Tătăreşti

Ponor-Ponor

Tirnáva-Târnava

Popesd-Popeşti

Tomesd-Tomeşti

Puj-Pui

Tordos-Turdaş

Pusztakalán-Călan

Totesd-Toteşti

Rákosd-Răcăştia

Tustya-Tuştea

Szereka-Sereca
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Újsebeshely-Sibişelu Nou

Vályadilsi-Valea Dâljii

Ulm-Ulm

Vecel-Veţel

Ullyes-Ulieş

Vormága-Vărmaga

Uncsukfalva-Unciuc

Vulkán-Vulcan

Urik-Uric

Zajkány-Zeicani

Vád-Vadu

Zám-Zam

Vajdahunyad-Hunedoara

Zeykfalva-Strei

Valeamare-Valea Mre de Criş

Zsoszány-Josani
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Erdélyi magyar termelvények és állati termékek általam összegyűjtött
magyar mezőgazdasági örökségi adatai.
- Erdélyben, 1611-ben …………..már termesztették a kukoricát,….. Bánátban
cukrot is főztek belőle,…..
.- Erdélyben a sárga simaszemű kukoricából
szelektálták a Székely kukoricát, amely 1885-ben és 1896-ben a budapesti és az 1890es bécsi kiállításon aranyérmet nyert.- A magyar tájfajtákhoz a XIX. század második felében egyre több amerikai fajta
került, be sok magyar tájfajta is megmaradt pl. a Lapusnyaki, …………
-A kukoricadara neve Szatmárban 1660 óta „málé” vagy kukoricamálé volt.
L.kukorica
Acélos magyar bánáti búza:
- Kalásza közép nagy,,hosszú szálkás,,szeme halványsárgától sötétvörösig,.A
telet jól bírja ,őszi , tavaszi búzát és járó búzát szolgáltat.
-„A külföldi piac azonban ezekben az években már egyre inkább a fehér, sikérben
gazdag, jó minőségű búzalisztet kereste. Így az új igények kielégítésére az István
gőzmalom Mezőberényből vásárolta fel a "bánáti színtiszta piros acélos" búzát,
amelyért jóval magasabb árat is fizetett, mint a búza és rozs keverékéből álló
"kétszeres"-ért.”
L. ML –Pekár Imre
„A mi országunkban a legjobb a bánáti búza apró ,piros szemű ,de más földben ez
is elfajul mint a tokaji venyige,mert jóságát mint éghajlat,mint földje hordja.”
L.Ferencz Farkas
- Hazánkban általánosan a bánáti búza van legjobbnak, termelésre
legalkalmasabbnak elismerve, s habár kiváló tulajdonságai, nevezetesen
alkalmazottsága éghajlati viszonyainkhoz, edzettsége a téli fagyok ellen és
szemtermésének kitünő volta el nem vitatható,………
-…. A bánáti búza virágzani kezdett május 26-án, sárga éretté vált julius 28án,…..
L.bánáti búza
- A bánáti búza európai hírnévnek örvendett.
L. Sulinet
Alakor
Triticum monococcum
-a búza (Triticum) soványabb fajainak a neve Van piros A. vagyis tenkely (l. o.)
és fehér A. (Triticum monococcum L.). Ennek a kalásza oldalról lapított, sürüen
sindelyező, a tengelye törékeny. Kalászkái többnyire háromvirágúak,. pelyvája csúcsa
háromfogú. érett kalászkája, mint a latin faji neve mondja, többnyire csak egymagú.
Egyv. kétnyári, jun.-jul.-ban virágzik. Hegyvidéken, sovány földbe vetik, amelyben
más jobbfajta gabona nem boldogul. Inkább a lónak és sertésnek adják, lisztje sárgás,
de különben hasznavehető.
- Erdélyben ősi lepényféléket ,pogácsát és kenyeret sütöttek alakorból. Íze diós.
L.Wikipédia
- Az alakor (Triticum monococcum) egyik legrégibb, a búzához viszonylag közel
álló gabonafajta, mely a hideget, rossz talajt meglehetősen jól bírta. A 15. századtól
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…………elég széles körben termelték. Kedvelték különösen Erdélyben. 1585: „megh
tartozzek mondany ... minden Maiorsagokbol es dezmabol, Meny keobeol Arpa,
zab Alakor, theonkeoly, Len, Kender és keoles Jutott kezeheóz.
L.MNL II. k-alakor

Alanttermő szőlő
-Érmellék,Erdély,asztali bor.Szőllőfajta, mely leginkább hazánk északkeleti
borvidékein van elterjedve. Fürtje nagy, tömött; bogyói középnagyok, gömbölyüek,
zöldesfehérek, levesesek. A fürtök a termőhajtások alján képződnek, innét a fajta neve.
Középérésü. Rövid művelés mellett is bőven terem; bora jeles minőségű.
L.Pallas
- A tasnádi szőlőterületről az 1859. évi jelentésben az áll, hogy „az alant termő
vagy pergő szőlő és a fehér ború ……..szinte nagyban termeltetnek”.
L.Rácz
János
-alanttermő alantermő mn A tőke alján termő ászőlőñ. Alantermő fehír: fehér
szemű szőlőfajta, amely fürtjeit a tőke alján hozza.
L.Kálnási Árpád

Alma
-Az almafajták közül legkorábban, 1296-ból említett „veres alma", majd 1345-ből
a„telelő alma".
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
Árpa-búza
- közárpa közönséges árpa;.1683: Szemen szedet buza van Cub 15 // — Mosot
buza Cub 70 // — Kőzőnseges buza Cub 80 — . . . Szemen szedet Árpa Cub 2 // —
Kőz Árpa Cub 30 // Árpa Kasa Cub 3 // [Fog.; UtI]. 1684: Szemen szedet buza Cub 25
/ / — . . . Mosot buza Sax Cub 22 // — . . . Közönséges buza Cub 266 // — . . . Utoly
buza Cub 10 //. . . Szemen szedet Árpa Cub 6 // Árpa Kasa Cub 2 // —Kőz Árpa Cub
10 // [uo. UtI]..
L.E.M.Sz.T
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Baconi édes alma
- Van itt egy piros színû almafajta, amelyet baconi édesnek, vagyis baconi édes
almának neveznek erről a faluról.
L.Benkő József
-A Miklósvárszékhez tartozó Sepsibacon faluban ….van egy piros színű
almafajta amelyet baconi édesnek vagyis baconi édes almának neveznek”
L. Nagy-Tóth Ferenc II.

Bakator
-Egyike a legkiválóbb magyar szőlőfajtáknak ,mely főképpen az Érmelléken
volt elterjedve.Innen átszármazott a Dunántúlra,Erdélybe ,valamint az ország egyébb
borvidékeire is.Az Érmelléken eredetileg ott keletkezett magyar szőlő fajtának
tartják,mások véleménye szerint Nápoly környékéről származott el, ahol a neve
bacca’doro,vagyis aranybogyó.
mTőkéje középerős, venyigéje erős, levelei
középnagyok,ötkarélyuak, vörös erekkel s gyapjas alsó lappal. Fürtje nagy,
hengeridomú, laza; bogyói gömbölyűek, néha kissé hosszukások, kékesvörösek, kék
harmattal. A bogyó héja vastag, tartalma húsos. Középérésű, kitűnő bor- és
csemegeszőllő. Hosszú metszést kiván.
-Bakator bor. Kitűnő zamatú zöldesbe játszó sárgásszínű savanykás pecsenyebor,
melyet főképen az Érmelléken termesztenek s a Bakator. szőllőnek más fajoktól
elkülönítve való szürése által állítanak elő. A bort sok helyen rövidítve bakar-nak
nevezik.
L.Révai
-…….a bakator szőlőt szeretik, egy vörös szőlőfajtát, a Columellánál is szereplő
helvolahoz 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,
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ezért fehérrel keverik, hogy szebb színűt kapjanak. Evésre sem jobb nála egy szőlő
sem.
L.Bélőlőfajtáknak
- női szirmú virágai vannak. Ebből kifolyólag terjedt el a téves, előítéleteket
kiváltó vidéki mondás: „bakar, terem, ha akar!”
- Más vidéken meg azt beszélték róla: "bakator, amitől a szív úgy zakatol"
Másik ismert változata az erdei szőlő, vagy fehér bakar. A tüdőszínű bakatorral
együtt szokták telepíteni, hogy ennek női szirmú megtermékenyülését elősegítse. Az
erdei bora kemény, nem elsőrendű, inkább csak hordótöltögetésre alkalmas.
A bakator tőkéje középerős, venyigéje erős; levelei közép nagyok, ötkarélyuak,
vörös erekkel és gyapbbas alsó lappal. Fürtje nagy, hengeridomú, laza; bogyói
gömbölyűek, néha kissé hosszúkásak. A b baogyó héja vastag, tartalma húsos.
Középérésű, kitűnő bor- és csemegeszőlő. Hosszú metszést kíván. Bora kitűnő zamatú,
zöldesbe játszó sárgás színű, száraz pecsenyebor
L.Borsevik folyóirat.2013 július
Bankó juhsajtja
-Szék környéki és helyi sajt.
L.Mezőség
Bálint szőlő
Magyar……A Bálint szőlő későn érik, mégis nagyon savas a bora. Lágy borokkal
házasítva, jól eltüntethető ez a kedvezőtlen sajátsága.
L.Bálint szőlő
-“….más nevei: Aprófehér, Aproferés Abruz. Vannak, kik azonosnak tartják a
Bálint szőlőt a Budai zölddel s a következő nevekkel is ismertetik:Kleinweiss, Zelenka,
Hazánkban mindenüttelterjedt, valószínűleg Magyarádról eredő fehérneműszőllőfajta.
Fürtje ágas, laza; bogyóiközépnagyok, gömbölyűek, zöldessárgák, barnapettyekkel.
Középérésű; hosszú művelést kíván.Bora fűzöld szinú, zamatos szőlő.Erdélyben,a
Bánságbanis.”
L.Révai
Batul alma- régi nevén Nagyenyedi narancsalma.
- Erdélyben termesztik ,téli almafajta.,novembertől februárig érik és eltart
tavaszig. Gyümölcs e középnagyságú,szabályosan lapított gömb alakú. Bőre
finom,fényes,alapszíne fehér mely szalmasárgába megy át,napos oldalán
vöröses,vörös pettyekkel. Húsa,fehér,finom vajszerűen olvadó,igen bő leve és
kellemes cukros íze van .Hibája ,hogy minden idegen szagot hamar magába vesz..Fája
lassan nő, de azért korán és bőven hoz termést,sokat kibír .Kiváló asztali és
háztartásbeli gyümölcs.
L. ML.Budapest 1913-as kiadás.
- A Kárpát-medence almafajtái közül a ’Batul’ fordult elő a legnagyobb
gyakorisággal.
Rendkívül alakgazdag fajta. Ennek tíz további változatát is ismerték adatközlőim,
mint ’Piros Szeges, Vaj, Fehér, Nyári , Zöld , Sárga , Stájeri és’Mosolygó Batul’. N.
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Tóth (2002) 7 változatot említ, mint például az ’ Édes ~’, ’Nagy ~’ és ’Tüzes Batul’.
Ugyanakkor széleskörű földrajzi elterjedtséggel is rendelkezik. Gyűjtéseim során az
Avasság,…… , Kalotaszeg, Küküllő-mente, …….Székelyföld és a Tiszahát területén is
megtaláltam.
L. Szani Zsolt
- A külfölddel Nagy Ferencz tanár és Belke Tivadar nem rég elhalt lelkes
gyümölcsészeink ismertették meg. {…] Ojtóvesszejét 1869-ben »Piros Batullen« név
alatt Veress Ferencz, Kolozsvári fényképésztől s 1874-ben »Batull« név alatt Nagy
Ferencz tanártól kaptam. BM.”;
L. Bereczki Máté és
Dörgő Dániel

←Batul alma
A batul alma október elején szüretelhető hungarikum. Erdélyből került
hozzánk…… Kiváló, zamatos téli alma.
A fa koronája sűrű lombozatú, gömb alakú. Levelei közepes méretűek
tojásdadok, fénylő zöldek.
Gyümölcse középnagy vagy kicsi (100gr.), jellegzetesen zöldessárga, a napos
oldalon piruló, szinteteljesen gömb alakú, Szakaszosan érik. A gyümölcs jellegzetes
zamatú, üdén savanykás. Friss fogyasztásra javasolt, hűvösben akár tavaszig jól
tárolható.
-Kelet-magyarországi eredetű, a Maros mentén terjedt el. Feltehetően a Bihar
közeli Batur apátság gyümölcsöskertjében termesztették, 1003-1172 között. Ez a név
eredetének egyik kézenfekvőmagyarázata. Francia szakemberek is méltatták a fajták. A
Jonathan megjelenése előtt uralkodó fajtának számított.
L.Világbiztonság
-NAGY-TÓTH (1998) a középkori bihari Batúr apátságra vezeti vissza szó
azonosítás alapján a fajta eredetét.
L.Szanyi Zsolt
Fehér batul almaÜrögdi Nagy Ferenc 19. századi tudós pomológus először az Erdélyi Gazdasági
Egylet Évlapjai folyóiratban 1861-ben tesz említést a batul almáról, majd az 1873as Erdélyi Gazdában részletes ismertetést ír róla: „Az egyik évben mintákat küldtem az
erdélyi fajtákból Lucasnak Hohenrimbe s De Jonghe-nak Brüsszelbe. Lucas a
Pónyikba lett szerelmes, De Jonghe-ot a mi Batul almánk kötelezte le. El kell ismerni,
hogy a belga jobb számító a németnél is.”
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Batul variációk: ‘Zöldbatul’, ‘Fehér batul’, ‘Szögletes
batul’, ‘Mosolygós’ vagy ‘Piros batul’, ‘Bordás batul’,
‘Félig piros batul’, ‘Sárga batul’, ‘Édes batul’, ‘Tüzes
batul’, ‘Nagy batul’, ‘Selyem batul’.
L.Világbiztonság
Bánffy Pál alma:
- Téli almafajta. Mely novembertől tavaszig érik. És
kivált hűvösebb vidéken május végéig is eláll..Gyümölcse
közép nagy vagy nagy.,gömbölyded, egyik oldalán
hízottabb, bőre sima,kissé zsíros,alapszíne zöldessárga
,napos oldalán vöröses és sötét szeplőfoltok vannak rajta.
Húsa zöldesfehér, bőlevű. Fája erős növésű, korán és
bőven hoz termést. Kiváló asztali és háztartási gyümölcs
L. M.L. 1913
- Zentelkéről származik és nevét Bodor Pál kolozsvári pomologus adta.
L. Pomona
-Őshonos erdélyi fajta .A XIX. század elején „báró Bánffy Pál krasznamegyei
főispán egyik erdőalji községben fedezte fel és elszaporította” Erdélyi Gazda
(1873)Zentelkén -Kalotaszeg-magonca alapján Zentelki almának
nevezték.
Termelékenysége és tartóssága miatt kedvelték.
L. Nagy-Tóth Ferenc.
Bánáti Sárga Lófogú:
-Szeptember közepére mindig beérik. Szármagassága 200-210 cm, igénytelen
fajta. Gyenge minőségű talajon is megél. A tápanyagot és vizet bő terméssel honorálja.
Javasolt tőszám tápdús földbe 60 ezer tő/ha, 22 cm tőtáv, 22,40 kg.Sovány, gyengébb
minőségű földbe 45 ezer tő/ha, 30 cm tőtáv és 15,30 kg.
Ezermagsúlya 34 dkg.
Nem hibrid, a magja újravethető!
L.Növénynemesítési eljárások.

Bánáti Riesling
-Levele erősen tagolt, felső oldalöblei mélyek, szélesek, egyenes alapúak,
gyakorta háromszög alakúak, záródók. A legkönnyebben felismerhető fajták egyike.
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Bőtermő, tipikus generatív jellegű fajta, amelynek tőkéi könnyen legyengülhetnek.
Október elején, közepén szüretelhető. Kissé rothad, fagyérzékeny. Bora többnyire lágy.
L. Bánáti Riesling
-A Bánáti rizling termőképessége közepes, fürtje közepes, bogyói nagyok. A
bogyóhéj közepesen vastag, könnyen szakadó. Mustjának cukor- és savtartalma
közepes. A bor illat- és ízanyag-tartalma csekély.
L.Czauner Péter
Bánsági dohánytermesztés-:
-A Bánságba telepített magyarok jelentős része dohánykertész lett .
- Bánsági községekbe eredeti amerikai dohánymagokat hozatott,(II.József
császár) ennek termése lett a nevezetes „császárdohány”.
L.Dohány Múzeum- A kincstár és a magánföldesurak a nagy haszonnal értékesíthető
dohánytermesztésre sok magyar kertészfalut létesítettek (Majlátfalva, Józsefszállás
stb.).
L. Balázs Kovács Sándor
-Vállalkozói rátermettséget és kitartó munkát igényelt a szerződött
dohánykertészet, de egyben kitörést is a gyarapodásra. A Csanádi Egyházmegye népe a
Tisza és a Maros mindkét oldalán sokáig művelte ezt a foglalkozást. Őshonosok ezen a
vidéken. Majláthfalva lakossága nem államilag telepített, mint a volt szomszédos sváb
falvak, akik idegenből jöttek, ingyen földet és kiürített házat kaptak. A majláthfalviak
maguk bérelték a földbirtokostól a földet több évre dohány, búza kukorica
termesztésre. A házak úgy épültek, hogy 1-2 szakaszos dohánypajtát is magukba
foglaltak. 1851-től a dohány állami monopólium lett. A dohányfinánc, állami
alkalmazott, a határban évente kimérte a területet. A kertészeket állami dohánymaggal
ellátta, felügyelte a melegágyas palántanevelést, kiültetést, a gondos kapálást, a levelek
érettségét szedésre. A dohányleveleket felfűzték, a dohánytűvel madzagra húzták, a két
végére faágból készített kuka (kampó) volt kötve, így akasztották a szergyiára a
pajtában szárításra. A finánc ellenőrizte a mennyiséget, minőséget. Késő ősszel
végezték a válogatást, csomózást, bálázást, majd következett a mázsálás, a dohány
kifizetése. Szokás volt a gyerekeknek cukorkát, fügét és narancsot hozni a városból. A
környező falvakat is Majláthfalva látta el jó vágott dohánnyal, ezt már profi kupecek
intézték éjjel.
L.Wikipedia
Bánsági búza
-”Az uradalmak és középbirtokosok által termelt növények fajtái közül a búzából,
a bánsági búza termelése volt elterjedve .Ennek a búzának világhíre van. Hírnevet
aczélossága és gazdag sikértartalma szerzett neki,mely tulajdonságukat a kitűnő talaj s
a nyári meleg fejlesztette ki benne.De mily mértékben kifejlődtek minőségének kiváló
tulajdonságai,olyan mértékben fejlődtek ki termelésének árnyoldali is.,nem bőtermő
fajta, a megdőlésnek puha szalmája nagyon ki van téve,és a rozsda nagyon marja .E
munka írója évek óta foglalkozik a bánsági búza nemesítésével is, örömmel
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jegyezhetem ide,hogy éveken át tartott nemesítési munkálatommal sikerült a bánsági
búzából egy jobb féleséget kitenyészteni,mely nagy részben immár 6 soros s így
nagyon bőtermő,s e mellett erősebb szalmája miatt a megdőlésnek és rozsdának is
jobban ellenáll. E búzámat további nemesítés és nagyban való termesztése céljából
1911-ben átadtam a magyar vetőmagvakat nemesítő intézetnek”
L. Borovszky Samú.
Torontál vármegye monográphiája- a részlet idézet Márton Andor Torontál
vármegye gazdasági egyesületének főtitkára munkájából
L.M.N.L.
Bánsági kukorica
-A tengeriből szintén nagyon sok fajtát termelnek és nagyon sok fajtával
kísérleteznek. Igy a Quen of Prairie (puszták királynéja) korai Mastodon lófogú
fajtákkal: az alcsuthival, bánkútival, ságival, a putyi-tengerivel, a pignolettóval és
csinquantinóval, a florentinivel és a páduaival; továbbá különböző fehérszemű,
koránérő fajtákkal. Az említettek mind jól beváltak s korábban beértek a bánátinál. A
legelterjedtebben termelt fajta az úgynevezett bánáti tengeri, mely puha lévén,
különösen szeszgyártásra és hízlalásra alkalmas és bőtermő is.Ennek a nemesítési
eljárása három év óta folyamatban van. A magyar vetőmagvakat nemesítő intézet
(vezetője Timár János, székhelye Temesvár), továbbá Gyertyánffy László,Tallián Béla
uradalma és a zsombolyai uradalom tengeri nemesítésével már gyönyörű eredményeket
produkáltak. A magyar vetőmagvakat nemesítő intézet temesvári telepén, hol a
kitenyésztett fajtákat összehasonlító termelési kísérleteknek is alávetik, ez évben
legszebb eredményt adott az összes fajták között a Timár Jánostól nemesített bánáti, a
Gyertyánffy Lászlótól az eredetiből kitenyésztett Farmer Favorit tengeri és a putyitengeri.
L. Borovszky Torontál
Bánsági fűszerpaprika termesztés Lásd bővebben Az erdélyi magyar
szövetkeztek szócikk temesvári paprika szövetkezet részét.
-A 20. század második felében sokan áttértek a kalocsaihoz hasonló piros paprika
termelésére. Majláthfalva lett az őrölt pirospaprikával Erdély ellátója, Székelyföldtől
Nagybányáig ismerték, Temesváron állandó árusító hely volt. Mint háztájit termelték,
elmunkálása hasonlított a dohányra, a melegágyas palántaneveléssel kezdődött, a
csöves paprikát is felfűzve szárították. A magot saját maguk válogatták, mondhatjuk,
hogy van majláthfalvi fajta. Őrlésével is többen foglalkoztak, úgyszintén az
értékesítésével. A majláthfalvi őrölt pirospaprika márkanév lett.
L.Wikipedia
Bánsági (répa)repce
-Repczéből általánosságban csak a bánáti (répa) repczét termelik,
L. Borovszky Torontál
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-A bánsági és bácskai búza és repcze a napoleoni háborúk alatt jut szerepéhez a
nagy fogalomban.
L.Szilágyi :Magyar nemzet története .
Benkő boralmája.
- Származása. E becses almát al-torjai birtokos, Benkö Dénes barátom ez előtt 21
évvel a báró Apor családnak egy, régóta fönnálló gyümölcsösében, Al-Torján fedezte
föl. Mikép hozzám 1880. évi maj. 6-ról irt levelében mondja, az anyafa már elpusztult:
de neki van belőle 3 darab termőfája.
Bor almának cselédjei nevezték el, a kik almaszüret alkalmával már az édes
musthoz hasonló, igen kellemes izűnek találták azt.Minthogy sem a
gyűjteményembenmeglevő almafajok közt, sem könyveimben leirva, hozzá hasonlót
vagy vele azonosnak vehetőt nem találtam; valószínűnek tartom, hogy ez is egyike
azon magról keletkezett számos fajoknak, melyekkel Pomona édes hazánkat
ajándékozta meg. Mint terjesztésre méltó, becses almafajt ezennel bemutatom
körülményes leírásban
Érésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon májusig is eltart.
Minősége. I.- rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs.
Nagysága. Középnagy; néha kissebb is.
Alakja. Lapos gömbalakú, néha kúpos gömbalaku; elég szabályosan boltozott
síkfölűletü. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé szelíden, de kelyhes vége
felé többnyire kissé összébb húzódva gömbölyödik s mindkét sarkán csaknem
egyenlően széles és laposas karimában végződik. S z á ra rövid, vastag vagy néha elég
hosszas vékony, fás, bunkósan végződő, csupasz, néha húsos dudorkák vagy görcsök is
mutatkoznak rajta; szabályosan kikanyarított tágnyilásu, de szűk és elég mély üregbe
helyezett, melynek falai simák és csak néha némi finom barnás sugaras rozsdával
bevontak. Kelyhe kicsi, zárt, néha pedig nyilt vagy félig nyílt; bokrétásan fölálló,
rövides és molyhos osztványaival elég tágas, de ritkán mély tányéralaku üregben ülő,
melynek falain és karimáján csak ritkán mutatkozik némi nyoma a bordás vagy
hullámos emelkedéseknek s a gyümölcs kerekdedsége rendszerint szabályos.
Színe.Bőre elég vékony, de szívós, sima, kissé zsírostapintatu, elég fényes,
elejénte bágyadt zöld; értével szalmasárga; napos oldalán néha igénytelen narancspirossal belehelt. Pontozata finom, alig észrevehető. Rozsdaalakzatok nem, de kíssebbnagyobb barnás ragyaszeplök néha mutatkoznak rajta.
Belseje.Húsa fehér, magtokja körül zöldes erekkel, finom, kissé laza, porhanyó;
leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű.
Magtokja nyílttengelyü; zárt vagy kissé nyilt, lapos kagylóalaku fiókjaiban,
zömök tojásalaku, sötét gesztenyeszínű, ép, de kevés magot rejtő.
Kehelycsöve szűk tölcséralakú, a gyümölcsbe csaknem magtokig lehatoló.
L. Bereczki Máté IV.
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Berzencei szilva
-„...... tömeggyümölcs-termelések
szilva, mely kisebb-nagyobb mértékben
(kifőzésre) és aszalásra, különösen
Nagybányáig terjedő lanka földeken
nagyban.

között méltó helyet foglal el a berzenczei
majd minden kertben feltalálható. Ipari czélra
az alsó Szamos mentén, Szinérváraljától
és a szőlő-hegyek déli oldalain használják
L. Borovszky Szatmár

Besztercei szilva sokszor Berzenczei szilva
- A mi besztercei szilvánkat a németek egyszerűen magyar szilvának nevezik, bár
a 17. században több magyar szilvafajtát is emlegetnek svájci és németországi
kertekben. Így írja le Linné is: Prunus domestica var. hungarica. 1798-ban
besztercei vagy vas szilvaként írja le egy híres gyümölcsész, Leibizer János.
-Cordus szerint a 16. század közepén. Lippay János egy századdal később írja: „a
besztercei vagy magvaváló kék szilva, öreg, hosszúkás, kit az autorok magyarországi
szilvának hínak azért, hogy Magyarországon a legjobb és egészségesebb és édesebb
terem.
L.Terebess gyümölcskalauz -Berzenczei szilva - Lásd Besztercei szilva! HERSZLÉNYI 1934. 216. p. és
GYÜMÖLCSFAJTAISMERET 263-264. p. Különféle nevek alatt, mint besztercei,
berzencei, magvaváló, hosszú szilva általánosan elterjedt, Ázsiából származó szilvafa.
Besztercei szilva = (Szinonima: Berci, Bérci, Berczenczei, Bercencei,
Berzenczei.) BERECZKI 4. 1887. 505. p. „Ázsiából származott, hol valószínűleg a
paradicsomban már Ádám apánk is látta fáját s élvezte gyümölcsét. El van terjedve már
a világon minden felé, a hol a szilvafa díszlik. Hazánkban vidékek szerint más és más
néven ismerik a piaczokon, de legnépszerűbb nevei mégis a Beszterczei szilva,
Berzenczei szilva, Magvaváló szilva. Hosszú szilva. BM.” Első említése: Buda város
II. Lajos korabeli árszabásában, 1522.: „una libra pruni beztherceÿ”.
L.Bereczki Máté és Dörgő Dániel
Beszterczei szilva,
Ázsiából származott, hol valószínűleg a paradicsomban már Ádám apánk is látta
fáját s élvezte gyümölcsét. El van terjedve már a világon minden felé, a hol a szilvafa
díszlik. Hazánkban vidékek szerint más és más néven ismerik a piaczokon, de
legnépszerűbb nevei mégis a Beszterczei szilva, Berzenczei szilva, Magvaváló szilva.
Hosszú szilva. Elszaporítható a végtelenségig gyöksarjairól is, magvairól is. Kellőleg
nyirkos, kötött talajban évről évre a legszebb és legjobbízű gyümölcsöket termi; míg
száraz, lazatalajban, mint vidékemen is, csak akkor terem ; ha legalább két évig
egymásután esős volt az időjárás. Gyümölcsei nyersen egészségesnek és betegnek,
gyermeknek és öregnek, szegénynek és gazdagnak egyformán kedvencz csemegéje;
aszalványa keresett világkereskedelmi czikk; a belőle főzött íz vagy lekvár annyira
czukros és kellemes ízü, hogy alig van háztartás,a hol azt nélkülözhetnék. Beszterczei
szilvából főzik a legjobb pálinkát, az úgynevezett silvoriumot (= szilvapálinkát), mely
szintén világ kereskedelmi czikké vált. Nos tehát . . . ilyen sokféle használatnak
örvendő szilvafaj, melyet hazánkban mindenki jól ismer, nem szorul arra, hogy
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körülményes leírásban vagy akár rövid jellemzésben is ismertessük. Mindemellett is
honi nyelvünkön, hosszasan és kedélyesen ismertette volt Dr. Entz Ferencz, a hazai
gyümölcsészet irodalma terén az én bold. elődöm. A külföldi, gyümölcs ismertetéseket
tárgyazó munkák mindenikében lehet e fajról, fönebbi , zárjel közt kitett, idegen nevök
alatt, rövidebb vagy terjedelmesebb ismertetést olvashatni
L. Bereczki Máté IV.
Béli piros alma
-Torja,Karatna- Alakja laposan gömbölyű, vagy gömbölyded,csak kissé
szabálytalan, féloldalas .Héja vékony,hártyaszerű,de szívós, sima, gyenge fényű,
vastag viaszrétegű, zsíros tapintatú. Egész felülete kárminpiros. Húsa fehér vagy
zöldesfehér, tömör és kemény,de hamar fonnyad, s emiatt szíjas, mérsékelten
leves,,édes-savanykás, üdítő ízű,,gyenge aromájú. Érik ,november és január között .A
Piros páris almától lényegesen különbözik.
L.Nagy –Tóth Ferenc
Halmágyi alma
-A bihari hegység déli dombos vidékéről származhat .
- Bennszülött almafajtája a sárga, téli halmágyi alma
L.Wikipedia
Bihari barack pálinka:
-Lehet barack és szilva is.
L.Balázs Géza
Bodófalva Temes megye
A falura jellemző termelvények: Bodnár megy.
-Hevesi típusú sárgabelű görögdinnye.
-Fűszerpaprika termesztése,hagymatermesztés.A Maros mentéről hozták
-Bodói saláta.
-Nagy Miska szemű vagy Lószemű szilva,(korai)
L.Kiss Károly
Bodorféle iskolai körte.
- Származása. Bizonytalan. Jalm, német gyümölcsész az Illustr. Handb.der
Obstk. 11. 24.5-ik lapján, leir ugyan „Schulbirn" név alat egy körtefajt,de ez a
föntebbitöl teljesen külömbözik. Nagyon valószínű, hogy Erdélyben lépett a világra;
mert nevét és rövid jellemzését egyedül csak néhai legidösb Bodor Pál közli először
egy, 1826-ban kiadott catalogjában. Mint kicsisége mellett is igen becses és terjesztésre
méltó körtefajt, 1885-ben ismertette meg velem idősb Bodor Pál, az erdélyi gazdasági
egylet gyümölcsészeti szakosztályának elnöke, a ki 70 évet meghaladott kora daczára
is,még folyvást élénken érdeklődik,a gyümölcsészet ügye iránt. Ö küldött hozzám
leírásra alkalmas példányokat és ojtóvesszöt is, e becses fajról, aztán ö szolgáltatta
kezeimhez a fa növényzetének leírásához szükséges adatokat is, neki
köszönhetjük,tehát, hogy e körtefajt teljes leírásban már is bemutathatom.
Érésideje. Aug. első felében; ha zsendült korában leszedjük fájáról;10—12 napig
eltart épségben, a gyümölcskamrában.Minősége. I. rendű csemege gyümölcs.
Nagysága. Kicsiny vagy kisded.
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Alakja.Inkább vagy kevésbbé rövid körte-alaku, vagy csigás körtealaku; elég
szabályosan boltozott sik felületű. Zöme csaknem középtájra esik, honnét kelyhe felé
majd félgömbalakúlag, majd kissé összébb húzódva ugy boltozódik, hogy ezen sarkára
föl sem állítható ; szára felé pedig hirtelen fogyva s némi csekély behajlást is alkotva,
inkább vagy kevésbbé rövid, tompa-kúpos végben enyészik el. S z á r a igen hosszú,
vékony vagy középvastag, fás, de igen hajlékony, tövénél húsos vagy bunkós,
zöldessárga, nagyrészt azonban fényes világosbarna mázzal bevont; a gyümölcs
csúcsán húsos gyűrűzetböl vagy csaknem a gyümölcs folytatásaként kiálló. Kelyhe
elég nagy, nyilt; fölálló, de hegyökkel szétterülő, hosszas keskeny, törékenyhegyü
osztványaival csaknem a fölszinre vagy csekélyke mélyedésbe helyezett, melyből
azonban osztványai hegyével jóval fölebb ér a gyümölcs fölszinénél.
Színe. Bőre vékony, sima, gyöngédtapintatú, bágyadtan fénylő; elejénte sápadt
zöld; értével zöldessárga;napos oldalán kissé élénkebb sárga ésrend szerint, kisebbnagyobb darabon, igénytelen pirossal színezett. Pontozata sűrű; igen apró, barna
pettyecskékből álló, szabad szemmel alig észrevehető.Rozsdaalakzat csak elvétve
fordul elő felületén.
Belseje. Húsa fehér, finom, kevéssé tömött, olvadó; magtokja körül kissé kövesszemcsés; leve igen bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden
illatos és fűszeresizű. Magtokja kissé nyilttengelyű; szűk tömlőcskéiben féloldalu
tojásdad, mindkét végén hegyben végződő, sötét barna, ép magvakat rejtő.
L.Bereczki Máté IV.
Borízű alma
-Neve népünk körében régóta ismeretes”Bor izo almat vettem”1594-ből .Széles
körű elterjedése ,sokfélesége és savanykás „ boríze” azt bizonyíthatja ,hogy
magoncokból, spontán kiválogatással ,több vidéken is létrejöhetett,így Erdélyben is
őshonos fajtái keletkezhettek.
L.Nagy -Tóth Ferenc
-Kora ősszel érik. Közepes vagy kisméretű alma, gömbölyded, gyakran laposodó,
nagymértékben függ a fa helyzetétől. A héja vékony, húsra tapadó, nem zsíros
tapintású. A húsa fehér, a héj alatt pirosas lehet, kevés leve van túléretten, almás
tésztába használják előszeretettel.
L.Székelygyümölcs.
Bor alma
-„Innen az Apor család „régóta fennálló gyümölcsöséből” 1859-ben találták
meg a Bor almát,amely az almaszüret alkalmával már édes musthoz hasonló, igen
kellemes ízűnek” bizonyult”
L.M.L.-1913 kiadás
- Bor készítésére alkalmas, ízletes, tetszetős almafajta. Szőlőtermő területen a
gyümölcsborok nem igazán voltak kedveltek, de kiegészítésnek, vagy rossz termés
esetén pótlására használták. Napjainkban a gyümölcsbor és a gyümölcsecet
reneszánszát éli, így várhatóan újra kedvelt fajta lehet. Érése – időjárástól függően –
szeptember október, ilyenkor már sejthető, hogy mennyi lesz a szőlőtermés.
Narancssárga alapszínét szinte teljesen elfedi a piros cirmosodás. Varasodhat, a
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kocsánynál piszokszerű, letörölhető foltok lehetnek rajta. Húsa fehér, márványos, bőre
alatt átüt a piros szín, íze savanykás, de magas cukortartalmú, könnyen erjeszthető.
Magháza nagy, de ez a felhasználást nem gátolja. Mérete 6-7 cm. Alakja hosszúkás, a
leánycsöcsű almára hasonlít, de nem annyira csúcsosodik. Rövid ideig eláll.
L. bor alma
Borbás Valerianella Zoltáni-galambbegy
- Zsók Vilmos Borbás Vincével gyűjtötte Brassó mellett,a Bucsecsben,,a
Királykőn.
-1904-ben a Tordai hasadékban egy addig ismeretlen Valerinella(galambbegy)
hibridet fedezett fel melyet Borbás Valerianella Zoltáninak nevezett el.
L. MAÉ
Boros fehér szőlő
-a magyarok Borosfejérnek hívják, fehér és bortermő, eléggé nedvdús szemű,
bővebben terem ugyan, mint a hasonló tokaji fehér, de keményebb héjú és savanyú ízű,
evésre alkalmas..
L.Bél
- Vályi András (1764-1801) Magyar Országnak leírása című munkájában
hasonlóan vélekedik, és a következő fajtákat említi: bakator, erdei, bihari boros, vagy
boros-fehér, vagy közismertebben juhfark, furmint, kecskecsecsű, szagos szőlő vagy
szagos bákor (bakar?), bodonszőlő, jenőszőlő, augusta vagy gohér./Érmelléki szőlők./
L.Boros fehér szőlő
Borsos alma.
-Származása. Nagyon valószínű, hogy e jeles alma is egyike Erdély ös
gyümölcseinek. A gyümölcsészeti, nemes szenvedélyéről ismeretes Bodor-család
mintegy 1OO év előtt, már birta és terjesztette a Borsos almát, mely nevét onnét
kaphatta, hogy pontozata ugy van a gyümölcsön elszórva, mintha borssal volna az
behintve. Ojtóvesszejét 1881-beu kaptam idősb Bodor Pál, tisztelt barátomtól,
Kolozsvárról, aki szives volt leírásra alkalmas, ép gyümölcspéldányokat több ízben is
küldeni hozzám. Mint terjesztésre méltó, becses almafajt már is bemutathatom……..,
melynek összeállításához, — különösen a fa növényzetét illetőleg, — a szükséges
adatokkal szintén Bodor- Pál barátom volt szives ellátni.
L. Bereczki Máté II.
Brassaí vajoncza
-Származása. E kitűnő körtefajt a császárkörte magvairól nyerte Brassai
(Kronstadter) József Kolosvárt. — 1880. tavaszán, tehát kevéssel halála előtt, nekem
is küldött róla ojtó vesszőt és ugyanakkor a gyümölcs szélrajzát is azon megjegyzéssel
küldötte meg hozzám, hogy magonczát az „Erdélyi gazdá"-ban, körülményesen meg
fogja ismertetni. Sajnos! a halál meggátolta ebbeli szándéka valósításában. Minthogy a
fajt, mely azóta nálam is bemutatta gyümölcseit, értékesnek és terjesztésre méltónak
találtam; kötelességemnek tartom azt, mint a jó öregnek rám bízott becses
hagyatékát,ezúttal körülményes leirásban is bemutatni.
Érésideje. Nálam aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy
octoberig is eltart.
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Minősége. Csaknem kitünőleg
I. rendű csemegegyűmölcs. Nagysága.
Középnagy.Alakja. Kúpos körtealakú vagy tojásdad kúpos;elég szabályosan boltozott
síkfölületü; egyik oldalán kissé hizottabb, mint a másikon. Zöme a középtájnál alább, a
kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szeliden gömbölyödve boltozódik és kelyhe
körül szűk, de laposas karimában végződik ; szára felé pedig szeliden, de mindinkább
fogyva, szép tompakuposan fogy el.
Szára középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, bunkósan végződő; a
gyümölcs csúcsán húsos emelkedés mellé csaknem a fölszinre, kissé oldalt helyezett.
K e l y h e nyilt; fölálló, rövid, törékenyhegyű osztványaival szűk és lapos
mélyedésben ülő,melynek karimája az egyik oldal fölemelkedése miatt ferdén szokott
állni.
Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, gyöngédtapintatú, elég fényes;
elejénte bágyadt zöld; értével élénk sárga: napos oldalán aranysárga és néha némi
szelid pirossal színezett. Pontozata igen sűrű, de nem szembetűnő,apró, fahéjszinü
pettyecskékből álló. Rozsdaalakzat csak ott látszik fölületén,hol a bőr fejlődés közben
sérülést kapott: de kehelyűregének falain, finom, fahéjszinü rozsdamáz gyakrabban
jelentkezik.
Belseje. Húsa fehéres, finom, tömöttes, olvadó; magtokja körül is alig
észrevehetőleg köves-szemcsés; leve bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen
kellemes, gyöngéden illatos és füszeresízü. Magtokja zárt vagy kissé nyilttengelyű;'
tömlőcskéiben jókora nagy, hosszas, hegyes, tojásdad, sötétbarna,ép magvakat rejtő.
L.Bereczki Máté IV.
Budai Domokos alma
-Gyümölcse: középnagy, alakja lapított; színe zöldes, később narancssárga,
barnás-piros csíkozottságú fedőszínnel. Kocsánya rövid, mélyedése szűk,
csészemélyedése sekély. Húsa kemény, leves. Íze kellemes, illata középerős.
Tárolhatósága: eltartható, de hűtőházba nem való. Nyomásra nem érzékeny, jól
szállítható.
Érés: október. Fogyasztás: január, február, március, December. Íz, zamat: édes,
édeskés, kellemes. Konzisztencia: bő levű,olvadó/ omló,kemény, nem puhuló.Héj
színe: aranysárga, csíkozott
Budai Ignác alma
-Virágzásaigen kései.
- Gyümölcskocsánya a 'Budai Ignác' fajtához hasonlóan igen vékony.
L.faiskola.hu
Búza almanac
-neveznek, ez mala triticea, zöld színű, savanyú ízű Belényes körül.
Cigányalma
– "nem nő nagyra, de ügyes"
L.Biokultura.
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Erdély-szerte sokféle almát tartanak számon e név
alatt és egy-egy helyen többféle formáját ismerik: Cigány,
Cigánypiros, Félcigány, Barna cigány, Cigánykormos.
Termése nem nagy méretű, de az illatos, ízes
gyümölcsök bősége kárpótol érte. Az ősszel szüretelt
almák novembertől újévig fogyaszthatóak. Alakjuk lapított
gömb, színük tompa vörös, barnára emlékeztető. Héja
bőrszerű, vékony viaszréteggel borított. Húsa fehér, kitűnő
ízű: édeskés, fűszeres.

Csángóföldi a Hosszuszárú körte
-Méretei: maga.ssága: 65-75 mm, átmérője: 40-48 mm, súlya: 45-65 g; kicsi vagy
közepes nagyságú.
Alakja: megnyúlt körte, kobak alakú, szabálytalan, de nem túlzottan; elmosódott
kiemelkedések, egyenetlenségek főként a csészetájon gyakoriak.
Színe: zöldessárga, helyenként olajzöld árnyalatú foltokkal, teljesen éretten
kénsárga.
Pontozata szembetűnő, egyenetlen eloszlású, fakóbarna, a szárcsúcs és a csé
személyedés táján rozsdahálózattá sűrűsödik.
Szára: 56-60 mm; hosszú, közepes vastagságú, töve enyhén kiszélesedett, csúcsa
kissé húsos, világosbarna, fásodott, lehet egyenes, de leginkább ívelt.
Szármélyedése: nincs, mert a gyümölcs húsa csúcsosan szárrafutó.
Csészemélyedése: felszínes, lapos kis horpadás.
Csészéje: közepes nagyságú vagy kicsi, a csészelevelek tövükön összenőttek,
kihegyesedő végeik csillagszeiTjen a csészemélyedés falára fekszenek, molyhosak,
barnásszürkék.
Csésze alatti ürege: közepes méretű, kupakszerű felszíni része szűk kis csatorná
vá tölcséresedik.
Vacoköble: kissé szélesebb orsó alakú, csészetáji, gyengén elhatárolt, a húsos rész
sűrűbben kövecses.
Tüszője: közepesen nagy, fala zöldesfehér és tompa fényű. Magvai: nagyok,
lapított tojásdadok, rövid hegyűek, sötétbarnák.
Tengelye: vékony és nyitott, hasítékos.
Héja: bőrszerű, homályos, könnyen repedő-szakadó.
Húsa: zöldes árnyalatú fehér, tömött, kősejtes, fonnyadó, leves, édes,
(görög)dinnyeízű.
Érése: január, eltart tavaszig.
Fája: mérsékelten növekvő, de hosszú életű, közel százéves, terebélyes lombozatú
szép körtefa.
Levelei viszonylag nagyok, tojásdad kerülékes alakúak, kerekedő vállal, rövid
heggyel, ép, kissé kanyargós éllel. Megjegyzések: helyi fajtának valószínűsíthető.
L.Nagy-Tóth Ferenc II.
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Cserszéna
-„..... Erdélyben,..... a 20. század első felében a cserszéna évről évre a
takarmánykészlet egyik eleme volt. Kalotaszeg, a Gyalui-havasok, a Lápos-völgy és a
Székelyföld állattartói augusztus második felében és szeptember elején nyesegették a
cserfák, tölgyfák vékonyabb leveles ágait. Erre a fanemre utal a székely
nyelvjárásokban honos cserszéna, csereszéna elnevezés is.”
L. MEK-szarvasmarhatartás
Csíkos páris alma:
-Alakja lapított, vagy kissé prosodic lapított gömb,metalanguage ,mert egyik fele
hízottabb. Közepes nagyságú alma. Héja hártyaszerű,de szívós,sima, fényes,viaszrétege
kissé vastag,tapintata zsíros,Fedőszíne kárminpiros, amelyre széles és ecsetelésszerűen
szaggatott, de sűrű élénk vörös csíkok rakodnak .Húsa fehér,sárgás árnyalattal,a héj
alatt 10 mm-nyi rétegben ibolyás kármin aláfutással ,enyhén roppanó ,kásás, olykor
kissé taplós leves, savanykásan-édeskés kissé vízízű. Érik decembertől-februárig
L. Nagy -Tóth Ferenc I.
Darú sóvári alma:( Darú alma,Sóvári, Szilágysági sóvári-)
- Érési ideje október-április. Középnagyságúnál nagyobb ,gyakran igen nagy.
Magasnak látszó kúpos gömbalakú-. Héja szívós,,sí ma,kissé zsíros tapintású,eleinte
hamvas értével bágyadt ,citromsárga, sötét ,piros csíkokkal ellátott, mely pirosra
változik.,
Belseje: a héj alatt sárgásfehér,belseje fehér-hófehér,finom roppanó,később
omlós:a leve bő, cukros igen kellemes üdítő borízű Fája erőteljes növekedésű edzett.
Nem fordul korán termőre,de 14 éves korára minden második évben bőven terem. L
Régi almafajták. Őshonos erdélyi almafajta
L.Nagy-Tóth Ferenc II.
Dió
-A 19. században még Biharban, a Bánátban, a Déli-Kárpátokban az Olttól
nyugatra a botanikusok a dió vad változatait is megtalálták.”
- Ransanus Erdélyből említ nagyobb diofaerdőket.
-Legjobban a közepes nagyságú, nem nehéz töretű, de nem is vékony héjú diót
keresték.
Ennek
számos
táji
változatát
ismerték
a
régiségben
is: sebeshelyi (Erdély), ),Nagybányai………”
-„….a Maros dél-erdélyi mellékvölgyeiben dió- és almaligetekről tudunk.
L.MagyarNéprajz.II.k.gyümölcskultura
Diosadi dohány
- Az érmelyékin kívül híres a diósadi, a muskotálydohány név alatt termesztett[ek]
közül dicsértetik a felszoporit.
L . Kőváry László
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Enyedi kormos pepin.
-Származása. E becses, kisded, rendkivűl finomizű almafajról Vájna Károly,
árvaszéki ülnök küldött hozzám Enyedröl 1885. őszén leírásra is alkalmas
gyümölcspéldányokat mutatóul és meghatározás végett. Minthogy a nálam levő,
számos gyümölcsészeti munkában ismertetett almafajok közt hozzá mindenben
hasonlót s vele azonosnak vehetöt, egyet sem találtam; hajlandó vagyok hinni, hogy ez
is egyike lesz azon becses gyümölcsöknek, melyekkel Pomona Erdélyt áldotta meg.
Vájna Károly öcsém szívességéből a fa növényzetére vonatkozó minden adatnak
birtokába jutván, egyelőre fönebbi név alatt mutatom itt be.
Erésideje. Az alföldön valószinűleg nov. dec; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart.
Minősége.Csaknem kitünőleg 1. rendű csemegegyümölcs .
Nagysága. Kisded, mint bőterméskor a Gasdonki renet.
Alakja. (Gömbölyded, vagy két végén kissé belapított gömbalakú; szabályosan
boltozott, síkfölületü. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem
egyenlően, de kelyhes vége felé mégis kissé összébb húzódva boltozódik s mindkét
sarkán laposas karimában végződik. S z á r a rövid, középvastag, fás, kissé bunkósan
végződő; inkább vagy kevésbbé tágas és nem mély üregbe helyezett, melynek falait és
karimáját finom, fahéjszinü rozsdamáz takarja és ezen rozsdamáz néha a gyümölcs
derekáig is felhúzódik.
K e l y h e zárt; összehajló, széles, de törékenyhegyű és molyhos osztványaival
majd a fölszínre helyezett, majd igen sekély és lapos mélyedésben ülő, melynek alján
és falain szelíd, lapos ránczok észlelhetők, de ezek az üreg karimáján elenyésznek s a
gyümölcs derekára nem vonulnak föl.
Színe. Böre vékony, de igen szívós, sima, száraz vagy szelíden érdestapintatú,
bágyadtan fénylő; elejénte sárgás zöld; értével czitromsárga; napos oldalán is csak
kissé élénkebb sárga, rendszerint minden pirosság nélkül.
Pontozata ritkás, fahéjszinü; csakis az alapszínben látható, mert a gyümölcs'
legnagyobb része finom, fahéjszínű rozsdával van behálózva vagy márványozva úgy,
hogy az alapszín csak kisebb-nagyobb foltokban tűnik ki tisztán.
Belseje. Húsa fehéres vagy kissé sárgásba játszó fehér, igen finom, tömött,
roppanós, de teljes értével elég porhanyó; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal
emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresízű. Magtokja zárttengelyű; kisded, szűkes
fiókjaiban hosszas tojásdad, hegyes, barna, sovány, de ép magot rejtő. Kehelycsöve
rövidhengeres vagy tölcséralaku, a gyümölcsbe csak kevéssé lehatoló.
L. Bereczki Máté IV.
Erdei szőlő

Nehezen sajtolható Érmelléken és Arad-Hegyalján termesztették.
Nehezen sajtolható, bora jellegtelen.
L.Borászat
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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 bakatoré,
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.
L.Bél
Erdélyben is termelt almafajták:
Arany parmin - kissé hosszúkás, megnyúlt, zöld héjú, jól értékesíthető, piacos
alma.
Asztragáni, vagy Asztragány alma.
Batul (Batúr, Zöld Batúr, Sárga Batúr, Nyári Batúr) - hatalmasak, terebélyes
koronát nevelők, termése sárgás színű, bőlevű, télálló. Kupacokban vermelték, s kora
tavasszal a környező falvakban értékesítették. Gyakran cserélték más
terményféleségekkel, például dohánnyal.
Bikaalma - igen nagyra fejlődött fákon termett, őszi érésű, nagy tömeget termő
fajta. Hajdan zsákszámra fuvarozták haza, s a sertésekkel is etették.
Bojti alma - a termése zöld, éréskor enyhén sárgul. Gyümölcsének íze szegényes.
Borízű alma - viszonylag apró alma, héja zöld, termésének húsa harmonikusan
savanykás, olykor kásás állagú.
Bőralma (Bőrkormos, Sáfránkormos) - ősszel érik. Színe sárga, citromsárga, rajta
apró, barna pontszerű elszíneződéssel. Termése apró, lapos, édeskés, igen ízletes alma.
Héja kissé vastag, s talán nevét innen kapta.
Bikabűrös alma - igen apró termésű, színe erősen piros.
Búzával érő alma (Buzás alma) - nagy, kerekded termésű fajta. Gyümölcse
csíkozott fedőszínt visel.
Darualma (Darusóvári) - aratáskor érő fajta. Színe barnássárga, íze enyhén
savanykás.
Cigányalma (Cigánypiros, Oláhpiros) - nagyon aprós, termésének héja piros,
bordópiros, kemény húsú, enyhén savanykás, ízletes fajta. Elálló, gyakran még
májusban is piacoltak vele.
Citromalma - héja vékony, sárgás, elefántcsont színű, magháza kicsi, húsa enyhén
savanykás.
Csíkos édesalma - piros fedőszínnel érő fajta.
Csörgő(s) alma - magja csörgött az érett termésben. Jellemzője a sárgás alapszín,
pirosas fedőszín. A fajta nyáron érik.
Csuporalma - termése hosszúkás, jól tárolható fajta. Húsa nem leveses, érett
állapotban csörög benne a mag.
Darázsalma - augusztusban érik, húsa kásás, az érés előrehaladtával a magház
körül megbarnul.
Darualma - aratáskor érő, enyhén savanykás ízű.
Debreceni édes - szeptember végén, október elején érő fajta.
Egri piros - nyáron érő, pirosra színeződő fajta.
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Fontos alma - termése igen nagyra fejlődik (25-30 dkg). Héja zöld, húsa kemény.
Nyári alma fajta.
Fűzfa alma - gyümölcse zöldes-sárga.
Húsvéti rozmaring
Huszárédes - e fajta augusztusban érik.
Jánycsecsű (Lyánycsecsű piros, Lyány csecsű) - kemény állagú almafajta. Ebből
készítették a susinkát. Aszalvány készült belőle. Vékony szeletekre vágták, kivágták a
magházát, madzagra fűzték, s megszárították a napon. Héja nem vált le a húsáról.
Jegesalma - felvágás után a húsa úgy tűnt, mintha megfagyott volna.
Jonatán - mint új fajta, csak az 1930-as évektől kezdett elterjedni.
Kenézi alma - egy igazán zamatos almafajta. Viszonylag kicsi a termése, enyhén
lapított, alapszíne zöldessárga, fedőszíne pirosas csíkozatú, ún. cirkás.
Kenézi piros - fái igen nagyok, terebélyesek. Termése sárgás, egyik oldala pirosan
csíkozott. Húsa kemény, jól tárolható. A história szerint szedése Kisasszony nap, azaz
szeptember 8-a után kezdődött, s csaknem egy hónapig is elhúzódott. Nagy
termésmennyiségét mi sem jellemzi jobban, hogy egy fáról közel egy szekérnyi almát
szüreteltek. 1930-as években telepítették be a Szamos gátján belül, Szamosszeghez
nem messzire fekvő Barátrév kertjeit. Gulácson szívesen aszalták a kissé édeskés
almafajtát.
Kincses alma
Kormos alma - termése aprós, zöldes színű, bolyhos. A helyiek gyakran rakták
savanyú káposztához. Annak ízét javította.
Feketekormos alma - termetes fáján nagy, darabos gyümölcsöt fejlesztett. Színe
erősen barnás.
Sárgakormos alma - fája erős növekedésű. Gyümölcse jól tárolható, darabos,
tyúktojás nagyságú. Káposzta közé rakva savanyításkor, annak jó ízt adott.
Sáfrányos kormos alma
Zöldkormos alma - termése tyúktojás nagyságú, színe erősen sárga, mint az "őszi
levélnek". Sokáig, jól tárolható, télálló alma. Savanyú káposztához adták,
meghámozva, "ézit adott neki". A káposztából kikerült almát nem fogyasztották el.
Ződkormos alma
Laposalma - termése lapos, néha gömbölyded, s kemény.
Lápos alma - Máramarosból a lápos oláhok hozták. Magról szaporították, apró,
pirosra érő termése van.
Londonpepi
Mocsánszki alma
Mogyoróalma - a szőlővel egy időben érő, apró termésű (mint egy japán tyúk
tojása), igen édes, jó ízű fajta. Színe világoszöld, apró rózsaszínű foltokkal.
Nóépiros alma - a fajta nagy gyümölcsöt növeszt, sötétpiros színű, beérve kásás
lesz a húsa.
Nyest alma
Nyári borízű alma (Nyári savanya, Nyári csíkos, Nyári alma, Nyári savanya).
Pogácsaalma (Rétesalma) - nagy gyümölcsű, zöldes színű, egyik oldalán
rózsaszínes, pirosas. Enyhén savanykás ízű.
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Rozmaring alma
Selymes alma - viszonylag darabos, ökölnyi méretű, nyári alma és őszi fajta is
lehet. Színe zöldes, rózsaszínes, olykor pirosas. Édes ízű fajta.
Sikolai alma - hasonlít a Kenézi és Batúr fajtákhoz. Szép termésű, enyhén pirosas.
Sóvári alma (Sóvári piros) - termése éretten sárgás színű, kissé cirkás fedőszínnel,
amely pirosas, csíkozott. Gyümölcsének alakja hosszúkás, húsa kemény. Kitelelt
krumplisgödrökben, onnan tavasszal felszedték, fogyasztották, piacra vitték.
Beregi sóvári
Piros sóvári
Császár sóvári - termése viszonylag nagy.
Csíkos sóvári - termése kevésbé tartós.
Nemes sóvári - igazán mutatós fajta. Termése nagy, enyhén gerezdes, édes, leves.
Neve a népdalba is szerepel. A sóvári fajták között van nyári és téli fajta egyaránt.
Szemes alma - apró termésű fajta, zöld színű, pici fekete "szemek" vannak rajta.
Szentiványi alma - nyár végén érő, apró, csíkos, édes fajta.
Tapota alma
Tányéralma
Téli- és őszi parmin
Tótpiros - nagy termésű, borízű alma.
Véralma (Vérbélű alma) - nyári fajta. Apró, kissé hosszúkás, nagyon piros héjú,
húsa is pirosas.
Vajalma (Édes alma)
Zsír(os)alma - fája hatalmas termetű. Termése felületén viaszréteggel bevont,
lapított. Sárgás csíkos színű. Ha az ember nem óvatos, "könnyen kiugrik a kezéből."
Sikolai alma - hasonlít a Kenézi és Batúr fajtákhoz. Hosszúkás, halványsárga
színű, cirkás fedőszínnel.
Gyönyörü csokor alma amely sajnos mára majd kiveszett.Ezzel is
szegényebbek lettünk.
Kiss Károly
Az erdélyi kövér szőlő
-háromféle; hosszúkás, kerek, mindkettő sárga bogyóju. Ezek közül csak a
hosszú- kás, sárga és ropogós bogyóju érdemli meg az emlitést, mely nagy mértékben
el is van terjedve; a többi ritkább s csak néhol található. A sárga hosszúkás bogyóju
kövérszőlő igen becsülni való faj, de kissé szeszélyes, magas helyet kiván és sovány
földet, aszút bőven ad középminőségü évben is korai érése miatt. Magasabb helyekre
ültetve háládatos bőtermő, a talajban nem sokat válogat, korán érő, ropogós és húsos
lévén, a darázsok nagyon szeretik; jó fát nevel, csak mint emlitém, ha elvétve alnati
helyre ültettetik, szőlője a penész és rothadástól menthetlen, ellenben fent felséges,
zamatos és vékony borral fizet, mint ezt Czelnán a Teleky családok pinczéjében
láthatni; valamint a Rózsamálban is.
L.Borászati.hu
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Erdélyi Sárga Lófogú kukorica
- Felhasználható abraknak-silónak. Termésmennyisége bármely fajtával vetekszik.
200-250 cm-es szárat nevel, tápanyagtól, víztől függően. Október közepén érik, talaj
iránt nem igényes, még a leggyengébb homokon is megél. Sok újfajta szülőjének
tekinthető. Javasolt tőszám tápanyagban gazdag földbe 60 ezer tő/ha, 20,40 kg. Sovány
földbe 45 ezer tő/ha, 15,30 kg. Ezer mag súlya 34 dkg.
Nem hibrid, a magja újravethető!
L.Növénynemesítési eljárások.
Erdélyi őshonos almafajták:
-E neve erő alma,Telelő alma,Apró piros alma,Muskotál alma,Igen édes alma,
Mohos alma,Kerekded alma,Lean czeczü alma, Magnélkül való alma,
Sömörközött(Szamosközi ?)Hegyes alma, Puha alma, Bor ízű alma, Kemény alma.,
Ponyik,Páris,Sóvári,Borizű,Török Muskotály-L Tordai piros kalvil, Marosszéki piros
párisi,Kék alma, Batul ..
L.Nagy -Tóth Ferenc
Erdélyi-almafajták:
-Batuly-batul, ponyik, gyógyi, szászpap,mádai kormos, selyemtányér,,Török
Bálint, török alma,Török muskotály, Bodor renetje, Bánffy Pál, szeges alma……..
L. Révai
Erdélyi Gazda:
-Ebben a folyóiratban közli, megőrzésre javasolva a következő erdélyi
almafajtákat, Nagy Ferenc 1873-ban:,Batul,Mádai kormos,Pojnyik,Magyar tángyér,
Piros és Csíkos gyógyi,Káposzta,Bánffy Pál, Hosszú és kurta szárú páris, Zöld páris,
Fejér páris, Páris mássa, Márkodi nőzsér, Mosolygó alma
L. Nagy -Tóth Ferenc
Erdélyi gyümölcsösök:
-Szamoscikón a Péchy kert,Szilágycsehen a Bornemissza kert,Öraljaboldogfalván
a Kendeffy -kert,Esztelneken a Szacsvay almás,Borgóprundon a Wachsmann A.
gyümölcsöse,a Feketefalui Korponay K. gyümölcsös.
L. Nagy-Tóth Ferenc
Erdélyilóhere és erdélyi lucerna
“A magyar heremag európászerte, a magyar luczerna pedig a szomszéd
államokban olyan nagy keresletnek ős jó hírnévnek örvend, mely ritkítja párját s
melyre büszkék lehetünk. Nagy és sok áldozatok árán oly külföldi forgalmat értünk e
téren, mely szinte példátlan, ne rontsák el tehát egyesek amerikai luczer-nának és
lóherének magyarként való exportálásával a magyar luczerna és lóhere nehezen
kivívott dicsőségét, melylyel csak ellenségeink és konkurrenseink malmára hajtanák a
vizet. Ezt kívánja meg a tisztesség és a hazafiság. “
Mauthner Ödön.
L.Köztelek 1897 április 17
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Erdélyi vöröshere
-„A legnagyobb területet a szántóföldi takarmányok között a világhírű erdélyi
vöröshere foglalta el. A visszacsatolt országrészen 95.000 kat. holdon termeszttették s
a legjobb minőségű magtermést Háromszék vármegye, Csík és Udvarhely vármegyék
területén adta. Különös előnye az erdélyi vörösherének a tél fagyával szembeni
kemény ellenálló képessége.
Földművelésügyi kormányunk felismerve az erdélyi lóheremag kiváló
tulajdonságait, annak külön márkázását rendelte el és az Erdélyből kivitelre kerülő
lóheremag, mint „erdélyi lóheremag" (Siebenbürgischer rotkleesamen) kerül a külföldi
piacra. A vöröslóhere magtermése 1938-ban a visszacsatolt területeken körülbelül
111.000 kat. holdon 25.245 mázsa volt.”
L. EMGE
Erdélyi méz
„Az igazi erdélyi mézet, tehát az erdős vidékekről gyűjtött mézet odaállithatjuk a
világhíres mézek mellé.”
L.Erdélyrészi
Erdélyi szőlőfajták-17. század-Különösen érdekes adatokat szolgáltat a szótár a 17. században ismert erdélyi
szőlőfajtákról. A következőket említi: „nagy-szemű”, „kövér”, „ketske-tsetsű”,
„muskotály”, „romonya” (a mai Afuz Ali), „Rosa-szemű”, illetve „Bakator szőlő”,
„Gergely-szőlő”, „Leány-szőlő”, „aprószőlő” vagy „korinthusi szőlő”.
L. Pápai Páriz Ferenc Pax corporisa (1690).-szótáraÉrmelléki dohány
L.Petri Mór Szilágy
-1576-ban pedig a török követ a szárított dohányt Báthory Kristóf erdélyi
fejedelemnek.1681-ben Apafi Mihály fejedelem pártfogójától Ali budai pasától kapott
dohányt, az adó pontos beszolgáltatásáért.
Dohánytermesztéssel Magyarországon a 18. századtól foglalkoztak. A gazdák
rájöttek arra, hogy ez a növény kedveli hazánk éghajlatát ,és jó megélhetési forrás is
egyben. Nagyon szereti a homokos talajt, mivel itt a nap kétszer süt rá. Először fentről,
majd lentről is,mivel az aranyló homokszemcsék visszaverik azt.Bihar vármegye és az
Érmellék már ekkor is lényeges dohánytermelő vidék volt.A török hódoltságot
követően a kukoricához hasonlóan a dohány is gyorsan elterjedt. Az 1692-ős
összeírásban már megemlékeznek a diószegi dohány kerti ültetéséről. Ez a dohány
országos hírű ugyanis:"mind a levelek nagyságával,mind színével és erejével
szertfölött kínálja magát".Itt minden sessiohoz kert tartozik és ezekben
dohányültetvények voltak –…… mindegyik járásban megnövekedett mennyiséget írtak
össze. Az Érmelléken a legjelentősebbet 157 869 csomót. A mihályfalvi dohánytermést
a gabonával és egyébb jószággal együtt Margitta és Székelyhíd piacain adták el –
Gróf Stubenbergnek az 1700-as években 26 hold dohánya volt, 1882-ben már 34
holdon termesztették.
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Az urbariumi összíráskor (1770-1772) a mihályfalviak azt vallják, hogy:"A belső
telkeinken dohányt is szoktunk termeszteni, melyet jutányosan eladunk és a gabona
után leginkább abból pénzelünk."
1886-ban. Érmihályfalva "élénk forgalmi hely, van dohánybeváltó hivatala...az
érmihályfalvi járásban a dohánytermelés is jelentékeny."
Az Érmellék már igen rég híres dohánytermelő hely és mi sem
természetesebb,minthogy a dohánytermelési és dohánybeváltó hivatalok központját is
ide helyezték át.A község hatalmas dohánybeváltójához tartozott a Margitta és

Székelyhíd környéki termés is.
A bálázott dohány csomagolása Érmihályfalván. ↑
L. Kovács Rozália
Fejedelmi muskotály :
-Ősi erdélyi szőlő fajtának tartják.
L.Nagy-Tóth Ferenc
Fekete lencse
-semmire kellő fekete Lencze(: csak Tyukok(na)k való :) 1682 : csak Tyúknak
való fekete Len- cze .
L.E.M.Sz.T.
Fekete tányéralma
-Erdélyben talált ismeretlen eredetű magoncból keletkezett ősrégi magyar
almafajta. Szeptember végén, október elején szüretelhető, akár márciusig is tárolható.
A gyümölcs középnagy, nagy méretű, lapított, szabálytalan alakú és aszimmetrikus.
A kocsánya rövid, vastag vagy közepesen vastag. A kocsánymélyedés
mély,közepesen széles,erősen parás. A csészemélyedés mély, széles, tányérszerű és
bordázott. A csésze zárt, a csészelevelek nagyok, összeborulók, a végük széthajló.
A héj fényes, kissé viaszos, vastag. A sárgászöld alapszínt 60-80%-os barnáspiros
fedőszín borítja, amelyen sötét csíkozottság és nagy, fehér paraszemölcsök figyelhetők
meg. Húsa zöldesfehér, kemény,édes–savas, fűszeres illatú. Fája erős növekedésű,
felfelé törő, laza koronát nevel. Termőhellyel szemben nem igényes, bőtermő, de
hűvös, csapadékos klímánál adja a legnagyobb termésmennyiséget
L. Agrófórum
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Fekete tángyéralmaalmafajta;. 1802 k. A' Szatsvay Sándornál találtató
oltoványok(na)k Specificatioja. lo Paris alma. Hoszszu szárú, kurta szárú, es tsokros,
2o Masántzker alma. 3io Szebeni Tangyer, FeketeTangyér llo Szeretsen alma [Kv; IB
L.E.M.Sz.T.
Feketezab
-1. zabfajta.1841 : fejér zab fekete zab [Szentdemeter U ; Told. 40a].
-Nagy valószínűséggel az Avena sativa var. nigra néven ismert zabfajta.
L.E.M.Sz.T.
Funk lófogú kukorica
-1926- A zsibói Teleki uradalomban
kukoricát.

előállítják

a Funknak nevezett lófogú

L.Csetri
Fuszujka félék 1811 -ben
-1811 Termesztet a kertész Fuszujkát Fejért Met. 6 1/2 Fekete tarka fuszujka kupa
13 Barát Fuszujka Met. 1 kupa 5 Fejér kardos Fuszujka kupa 10 Sárga Fuszujka 4.
L.E.M.Sz.T.
Fűzfaalma
-Az erdélyi Háromszékben a fűzalma vagy magotlan alma igen elterjedt.
Gyökérsarjairól, mások szerint ágainak dugványaival, mint a fűzfát, könnyen lehet
szaporítani, mindenféle almafajtát belé lehet oltani, sőt ezen az alanyon jobban díszlik,
mint bármely máson, és gyorsabban is növekszik. „Nagy becsben is tartjuk ezen
almafajt, nemcsak gyümölcseinek szépsége és jósága miatt, hanem fájának ezen
említett tulajdonsága miatt is” – írja Bereczki Máténak 1875-ben Orbay Mihály, akinek
a kertjében ilyen fa is volt. Bereczki Máté fajtaleírásában ezt az almát elnevezte orbai
almának.
L.Magyar Néprajz II .k fűzfaalma
- Márton Ferenc járásbíró Csíkszentmártonból 1875. december 30-án levelet írt
Bereczkinek: „Van nekünk egy almafajtánk, amely Háromszéken Fűzalma név alatt
nagyon el vagyon terjedve. Ezen almát dugvánnyal szaporítják, mint a fűzet. Magva
nincs, csak maghártyája. Gyümölcse elég nagy, hosszúkás csúcsos idomú, késő
tavaszig eláll. Húsa puha, savanykás; tésztában kitűnő, nem könnyen rothad, még ha
ütődést kapott is. Ismered ezen almát?” Bereczki természetesen nem ismerte, de rajta
volt, hogy pontosabban megismerhesse, és az elfeledett középkori magyar almát újra
szélesebb körben megismertesse.RAPAICS Rajmund:A magyar gyümölcs. Királyi
Magyar Természettudományi Társulat, Budapest. 1940
L.Bereczki Márton és Dörgő Dániel
Fejedelmi páris alma:
-Alakja kissé lapított gömbölyded,többnyire szabályos. Szára hosszú. Héja
vékony viaszrétegű,de kissé zsíros tapintatú,gyenge fényű. Alapszíne citromsárga,
néhol zöldes A napérte oldalán virító , kárminpiros .Húsa fehér vagy vajsárga,kemény
ropogós,roppanó,tömött, leves,édeskés kevés savval,kissé aromás és illatos. Téli alma
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.Őshonos erdélyi fajta. Változatai: Abódi, Arany, Bécsi, Csíkos, Édes, Fejér,
Fejedelmi, Feleki, Hosszúszárú, Hosszúszárú apró,Kurtaszárú, Kurtaszárú szép,
Lokodi,, Marosszéki, Óriás, Piros, Piros zergő, Pompás, Téli bécsi, Téli marosszéki,
Tök, Zöld páris, és Páris mássa. Igen gyakori volt a Felső-Maros és a Nyikó
mentén/Valószinüleg innen is terjedt el/.Veress István szóbeli közlése szerint a párisi a
marosszékiek szerint pirosat jelent
L.Nagy -Tóth Ferenc
Fekete lencse-apró szemű csak tyukoknak való ,gyenge minőségű fekete szinű
lencseL.1681- E.M.Sz.TFekete muskotály-rózsaszin muskotály
L. -1843-E:M.Sz.TFekete retek
L.-1763 - E.M.Sz.T
Fekete szilva-apró
L.-1797- E.M.Sz.T
Fekete szőlő fajta
L.-1679-E.M.Sz.T
Fekete tángyéralma fajta Szatsvaynál—1802L.E.M.Sz.T
Fűszer körte:
-Őshonosnak tekinthető. Hosszúkás tojás alakú.,alapszíne citromsárgás zöld. Héja
vékony törékeny. Húsa homályos vajsárgás fehér. Érése szeptember végén-nem áll
el.Legjobban hasonlít a z erdélyi őshonos Pap körtéhez és a Császár körtére is
emlékeztet.
L.Nagy -Tóth Ferenc
Gegesi piros alma-Közép idejű,
L. Király Ildikó
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Gohér szőlő
-A Domokos név hallatán mindjárt gondoltam, hogy ez csakis egy névváltozat
lehet. Utána néztem szakkönyvekben, ampelográfiákban, ezt követően már nem
volt nehéz megállapítanom, hogy ez valójában a Gohér nevű ősi szőlőfajtánk, ami egy
Hungarikum. Oltványt készítettem tehát saját részemre, és örömmel nyugtázhatom,
hogy az idei évben először itt Élesden is termett a gohér.
A Wikipédiában ez olvasható róla: ".. A gohér magyar eredetű régi szőlőfajtánk.
IV. Béla király olasz és vallon telepeseket hozatott az országba, így Hegyaljára is.
Feltehetőleg ők hozták a borvidékre a furmint, bakator és a gohér szőlőfajtákat. A XVI.
században már bizonyíthatóan termesztették. ……Töppedésre, aszúsodásra hajlamos”.
Mivel nővirágú nehezen termékenyül meg, ennek ellenére 4-5 tőke erejéig Hegyköztóttelek után - immár Élesden is megtalálható lesz ez a Hungarikum.
L.Homonnai
Gomba Károly alma
-Kései.
L. Király Ildikó
Gloria Mundi alma:
-Alakja
lapított
gömb,néha
szinte
pogácsamáskor
szépen
kúposodó,szabálytalan,nemritkán féloldalas. Nagy vagy igen nagy alma. Héja
közepesen vastag,tömött,homályos,kissé édes,viaszos zsíros tapintású. Kénsárga, és
citromsárga. Húsa fehér, krémsárgás ,fehér ,laza szerkezetű,roppanó, savanykás, édes,
gyenge aromával.
Ivaros keresztezéssel Palocsay Rudolf kolozsvári kertész állította elő.(1954)
L. Nagy-Tóth Ferenc
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Gyógyi alma:
-Veres csíkos,hosszukó,igen leves és Felgyógyon, alsó-Gáldon, Diódon, Csákon,
Mindszenten ….roppant mennyiségben terem.
L.Nagy-Tóth Ferenc
Gyógyi alma.Rose de Gyógy; Gyógyer).
-Származása.A rózsa-almák családába tartozó, eme jeles tartósalmának Erdély a
hazája. Boldogult Nagy _ Ferencz tanár Erdély ősgyümölcseiről írván, Alsó-Fehér
megyét tartja bölcsőjének, hol EnyedtőlFehérvárig s a Maros jobb partján a havasokig
terjedő vidéken,melynek Fel-Gyógy a központja, rég idő óta el van már terjedve s
ottgyökhajtásokról is szaporodik. Erdélyrészi testvéreink „Gyógyi" névalatt kétféle
almát emlegetnek, melyek azonban egymástól csak színezetökre nézve különböznek;
egyik a ,Gyógyi piros", másik a „Gyógyi csikós alma"; az elöbbin a pirosság
elmosódva; emezen pedig sűrű hosszas csíkokban szokott jelenkezni. Erdélyi
barátaimtól több ízben és több helyről is meghozatván mindkét neve alatt, azt
tapasztaltam, hogy nálam mind a kétféle egymással teljesen azonosnak mutatkozott
ekkoráig. A Gyógyi piros fáján is termettek a teljes pirosak mellett csíkosak is; a
Gyógyi csíkoson is termettek pirossal egészen bemosottak a csíkosak mellett : ennél
fogva, hiszem, hogy a színváltozás csak esetleges és így valóban csak egy fajjal van
dolgunk.
L.Bereczki Máté II.
Haller gróf bordása körte
- Magról nyerte a gyümölcsészet iránt melegen érdeklődő Haller gróf Erdélyben,
Segesvár melletti várkertében, a hatvanas években.
L..Bereczki Máté
Hamvas alma- Aradmegye hamvas almája nevezetes,…
L.Vályi
Havasi fürtös.
-Származása. E becses téli alma Erdélyből, különösen pedig a Fogaras vidék
havasairól kerülhetett. Boldogult Nagy Ferencz tanár „Erdély ős gyümülcseiről írván,
az Erdélyi gazda" czimü lap 1873-ik évi folyama 404-ik lapján körülbelül szintén
ennyit mond el ezen alma eredetéről. Erdélyben sok helyt nagyon el van már terjedve.
Gyűjteményemben e faj,Török Géza barátom szívességéből,először is az Arad
megyébe is benyúló Bihar hegység egyik völgyében fekvő, „Dézna”nevű faluból
került, hol ,Fürtös alma" név alatt régóta el van már terjedve. Később, 1874-ben Nagy
Ferencz tanár is megküldötte ojtóvesszőkben……….. Több ízben termett már nálam.
L.Bereczki Máté II.
Havas körte
-RavaL.Nagy–Tóth Ferenc II.
Henter magoncza.
- Erdélyben, az úgynevezett Erdővidékén találta föl Budai József, az én
szenvedélyes gyümölcsész öcsém. Nag,y-Ajtán, Heuter Béla, szolgabíró nv
udvarán,véletlenül kelt magról s nevekedett föl ojtatlanul. Ojtóvesszejét 1885-ben
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küldötte meg nekem is Budai öcsém, a ki akkoriban Magyar-Laposon tartózkodott.
Nálam még nem termett: de azért fajom valódiságáról teljesen meg vagyok győződve.
Gyümölcse, Budai érdekes leirása szerint, középnagy, néha kissebb is; alakja
kissé magasnak látszó, szabálytalan tojásdad; szára rövid, fás ; kelyhe nyílt vagy félig
nyílt; bőre vékony, gyöngédtapintatú, kissé fényes, fehéressárga, többnyire azonban
csaknem az egész fölületén szelíd pirossal van belehelve s közben-közben élénkebb
piros szakadozott csíkokkal is becsapkodva.Húsa fehéres, a bőr alatt, a magtok körül
néha vörösbe játszó, finom, könnyű porhanyó; leve bő, czukros, gyöngéden savanykás,
igen kellemes, illatos és fűszeres ízű. I. rendű csemegegyümölcs. Érik aug. közepétől
sept. közepéig.
— Fája erőteljes, edzett és termékeny.
L. Bereczki Máté IV.
Hires erdélyi szőlőfaj gyűjtemények
-Kemény István csombordi,Fosztó Ferenc miriszlói, Zeyk János marosgombási,
Paget János szökefalvi, Nagy Ferenc tordai, Munsáth Adalbert gyúlafehérvári ,gróf
Bethlen Farkas gyönyörű fekvésű facseti gyűjteménye.
L. Csávossy
Hosszuszárú körte
-Megnyúlt ,kobak alakú, szabálytalan. eves,édes,(görög)dinnye ízű. Miklósfalván
helyi fajta
L. Nagy-Tóth Ferenc II
Hoszúszárú párisi alma
-Majdnem szabályosan kúpos-gömbölyű,szabálytalanul szélesen hullámos
kerületű. Kisebb méretű alma. Héja viaszos tapintatú,eléggé szívós,kevés fényű.
Alapszíne kénsárga árnyalattal. Pontozata közepesen sűrű. Húsa fehér,gyengén
sárgás, árnyalattal,,roppanó és kissé kemény,tömött,,leves, pezsgős,habzó, enyhén
aromás,édeskés,üdítően savanyú,kellemes jóízű.
-.Az erdélyi ősi Páris almafajták egyike ez is melynek már a XIX. század első
felében”országos híre és becse volt”Nagy (1842),a hosszúszárú meg a kúrta szárú
Páris almafajtákat ”ritka szépségük teszi piacossá .Marosszéken csak ahol saját
éghajlatát s talaját ,ott terem ott terem és fejlődik ki nemes tulajdonságaiban”(Erdélyi
gazda-1869)
L. Nagy -Tóth Ferenc
Ilóbai roska szőlő és bora.
L. Bányavidéki Új Szó 2011. június 11
Irice iricebúza (búzafajta)1741: kezdettem énis arattattni kevés gabonámat
kezdettem arattatni buzátis e szer(int) . A Fűzkúţ árkánál ősz gel. 32 Ugyan ott ősz
tavasz gel. 27 ½ tavasz vagj irícze gel. 11 1/2 Az Oltoványoknál Ŏsz tavasz gel. 50 A
Lo Kertben Iricze gel. 42 1/2 [M.kõbio* SzD; RLt Rettegi, DiarOec. 15].
Nyilvánvalóan ide vonható a köv. adalék is: XVIII. sz. kőz.: Tavasz Buzát kit
iricsának hinak Legalább száz vékát . . . vettessen [Szárhçgy _ LLt Fasc. 152. — a .E
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szó cs-s írása tollvétség lehet cz h. (L. az alábbi összes tételekben a c-vel olvasandó
irica- ~ irice- adalékokat).
íríce-búza búzafajta;.
1740 25-ta May Vetettem a Dan alá Iricze buzat.metr. 7 igen kevés búzám lőtt . .
A Dan alatt Iricze buzat gelinae 15 1/2 .
1743: Vetettem . . . Die 20 ma May Iricze és kurta buzát. metr 22
1750: Egj Kas .. két felé rekesztetett Egjik felibe teli van Iritze búzával- Esztény1751: Az Akasztó fánál levő lább(an)ősz Rácz buza G. 69 A Kő hídnál elegjes
rosos buza G 19 . . . A Repcsen szerb(en) Tavasz buza G 14Erdő fele Irícze buza G. 45
irice-tavaszbúza búzafajta
1752: Iricza Tavasz buza maradót volt G. 45 el Czipelven Szeme proveniált met
49 . . . Iricze Tavasz buzát vetet edgj hejie Gel. 30 ,ősztavasz buza Gel 10, Iritza buza
Gel 10 , Iricza Tavasz búzát rakot volt külön G 45, Csipletlen van Iricza Tavasz búza .
. . el Csípelvén abból Csiplo rész ment met. 6 -Esztény 1820: Fel-Mérettetvén a
Gabona Találtatott eszerént Tavaszbuza szőrös 27 véka . . . Ieritze Tavasz . .véka . . .
Árpa 121 véka Alakor 44 1/2 –MezősályL.E.M.Sz.T V.k
Megjegyzés:A fentiek szerint létezett tavaszi és őszi irice búza,az irice búzát
írták iricse búzának is,(lehet csak hibásan!)de irva volt ieritze és iritza búza is.
Nem volt biztonságos a termése. Volt vetve Rácz őszi búza és kurta búza,elegyes
rosos búza,tavasz búza a Repcsen kertben !,tavasz búza szőrös, ősztavaszbúza.
(feltehetően járó búza). Ebből a szócikkből 7 féle búzát lehetett megkülönböztetni
az 1700-as években az esztényi uradalomban.
Kiss Károly
Ízletes zöld alma
Járdovány szölő-Főleg Erdélyben
Jenei feketének nevezik a Kadarkát Biharban.
L.Borászati 1869 január
Juhfarka
-a farok szőlő, a magyarok Juhfarknak nevezik, mivel juhfarokhoz hasonló
fürtöket terem. Fehér fürtjei a bakatornál,erdeinél és a juhfarok szőlőnél apróbbak és
erősebb héjúak, de valamennyi között a legédesebb.
L.Bél
Kadarka bor.
-Őshonos ,Arad -Hegyalja büszkesége. Asszut csak a ménesi borvidéken
készítenek belőle. Ehhez meredek déli lejtő,sűrű tőkeállomány ,ménesi karikás
metszés s igen késői szüret szükséges .Olyan mint a barátkozó ,kedélyes ,hetyke
legény. Nem túl mély, de csillogó vörös színe van ,illata fűszeres ,íze szép savakkal
izmos,gyümölcsös és szegfűszeges mely újabb és újabb koccintásra ingerel. Őszinte
bor és kitartó barát ,fanyar humorral.
L. Csávossy
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-Kadarka szőlő -Lugoson és Bihar megyében nevezetesen az Érmelléken a neve
Jenei fekete.

L.Borászati szótár
-A Kadarkát Bánátban Török kéknek nevezik.
L.Borászati 1872 január
Káposzta alma
-Alakja harang,tompított négyszöglethez hasonló szabálytalan kerülettel..Nagy, a
közepesnél nagyobb alma. Héja viaszos tapintatú,sápadt fényű,hártyaszerű,kissé
leváló. Színe szinte egyöntetűen halvány citromsárga. Húsa fehér ,taplósodó
kásás,kevés levű,édeskés -savanykás,kissé fójtós. Érési ideje decembertől márciusig.
Erdély egyik ősi gyümölcseként vált ismertté/Erdélyi Gazda 1873/Tordán 4-5
változata is ismert volt.Bereczki Máté( 1883)Tordai alma néven írja le
L.Nagy-Tóth Ferenc
Kék alma:
-Erdélyben honos ,téli almafajta amely novembertől tavaszig érik.
Fája erős növésű és jó időben hoz termést. Gyümölcse középnagyságú, lapított,
gömbalakú ,bőre vékony, szívós, sima, zöldes-sárga, kékes-vörös csíkokkal. Húsa
porhanyós ,bőlevű és fűszeres ízű. Gyümölcse a szélnek ellen áll. Jó asztali és
háztartási gyümölcsöt szolgáltat.
L. M.L .1913
Kék muskotály alma
-Származása.Bizonytalan. "Valószínű azonban, hogy ez is Erdély egyik, ös
gyümölcse. Az almák azon családjába tartozik, a hova a Czigány-alma ( = Branner
Matapfel) és Hamvas-alma ( = Weisser Matapfel): de ezeknél szabályosabb termetű és
tőlük egyébb, lényeges vonásokban is különböző. A gyümölcsészet lelkes barátja, a
nem rég elhalt, gogány-váraljai birtokos, P. Dániel Lőrincz, barátom 1877-ben
ismertette meg velem állítván, hogy e jeles faj, fönebbi neve alatt, Küküllőmegyében,
régóta el van már terjedve. Minthogy könyveimben vele azonosnak vehetőt nem
találok; többszöri termése után terjesztésre méltónak ítélvén e fajt,ezennel bemutatom.
Érésideje.Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy tavaszig is eltart
Minősége.I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs.
Nagysága. Középnagy; néha valamivel nagyobb is, kisebb is.
Alakja.Lapos gömbalakú; szabályosan boltozott sík fölületű. Zöme középtájra
vagy csak kissé alább, száras vége felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve
boltozódik s szára körül inkább vagy kevésbbé széles, laposas karimában végződik;
kelyhe felé pedig elején te szelíden, aztán mind-mind inkább fogyva boltozódik s
kelyhe körül rendszerint szűk, de szintén laposas karimában enyészik el.
S z á r a hosszas vagy középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, néha húsos,
bunkósan végződő; tágnyílású, de szűk és mély üregbe helyezett, melynek sokáig
zölden maradó falai majd rozsdamentesek majd pedig áttetsző, finom, sugaras
rozsdával bevontak. K e 1 y h e kicsi, zárt; összehajló és hegyökkel egy csomóban
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fölálló, rövides és molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas, lapos
mélyedésben ülő, melynek aljáról, elenyészöleg, ránézők indulnak a karima felé, de
azok a karimán nem okoznak hullámos emelkedéseket s bordák alakjában a gyümölcs
derekára sem vonulnak föl.
Színe.Bőre vékony, de elég szívós, sima, gyöngédtapintatú; fáján kissé hamvas,
ledörzsölve elég fényes, elejénte elég élénk zöld; értével zöldessárga; napos oldalán,
sőt gyakran csaknem az egész gyümölcsön, kékes vérpirossal inkább vagy kevésbbé
mosott s e színezetben sötétebb vérpíros,szakadozott csíkokkal is, ritkásan
Becsapkodott ; árnyékban nőtt gyümölcsöknél e pírosság csak némi barnás füstöspíros leheletként szokott jelentkezní. Pontozata ritkás, de kelyhes végén elég sűrű,
fehér pettyekből álló, a piros színben elég szembetűnő. Rozsda nem mutatkozik
fölületén.
Belseje. Húsa fehér vagy zöldesbe játszó fehér, finom, tömöttes, porhanyó; leve
elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeres ízű. Magtokja zárt
vagy csaknem zárttengelyü; zárt fiókjaiban tojásdad, hegyes, világosbarna, ép
magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid tölcséralakú.
L.Bereczki Máté III.
Kibédi hagyma-ízletes lila hagyma- Mivel veres hagymája messze földön híres volt,a következő
vicc terjengett a kibédi emberről- Két székely atyafi amikor összetalálkozék,azt
kérdezé az egyik a másiktól” Jó ember maga hova valósi ? Mire az utóbbi nagy
serényen ráfeleli” Kibédi ,há' a hagymaszagot nem érzi?
L. Szilveszter László
-„Kibéd egyik legkülönlegesebb, mezőgazdasághoz kapcsolódó sajátossága a
nagymennyiségű és kitünő minőségű vöröshagyma termesztése. A hagyma egy
részét már ősszel, a begyűjtés után eladják. A többit egész tavaszig otthon
tárolják. Főleg piacokon és a közeli városok üzleteiben értékesítik, de ha valaki
áthalad Kibéden bármikor vásárolhat hagymát. Sok kapuban nagy ügyességgel
felfűzött vöröshagyma fürtök vagy kosarakban elhelyezett hagyma csalogatja a
szemet. Széles körben elterjedt a magról termelt hagymapalánta árusítás is.
Február- márciusban elültetik a hagymamagot, majd május-júniusban a
hagymapalántákat Csík és Gyergyó környékére viszik eladni.A kapuban árulás
azért is terjedt el, mert Kibédnek nincs piaca ahol a termelők szervezett formában
értékesíthetnék termékeiket. Viszont ez egy jól bevált módszer, főleg a nyár
folyamán, mikor a Szováta fürdő fele tartó turisták nagyon nagy számban
haladnak át a településen. S nemcsak áthaladnak, vásárolnak is.
Kibéd legelőit, kaszálóit, valamint a termőföldek egy részét ( kukorica siló,
lucerna, lóhere) állattenyésztésben használják.
L. Kibéd honlapja.
-„ A hagyma nem ismer vasárnapot” – mondják a szorgos kibédiek, utalva a
növény nagy munkaigényére. A termelőnek mindig az ágyások között kell lennie,
kapálni, locsolni és kötözni kell (virágzás idején 4-5 tövet egy karóhoz kötöznek).”
L. Erdély .ma 2009 november 9.
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-„Pedig aki egyszer megkóstolta, húsos, édes, zamatos ízét, az többet nem
felejti.Kibéd a Kisküküllő folyó mentén Erdély szívében, Szováta fürdő közelében
található.Lakossága elsősorban palántás módszerrel történő hagymatermesztésből él.
-Kibéd lakossága 99% -ban magyar, akár Hungarikum is lehetne az általuk
termesztett hagyma.”
L. Kibéd honlapja
- Gyümölcs és zöldségtermesztő vállalkozás főbb tevékenységei:
-gyümölcstermesztés: alma, körte, szilva, cseresznye, sárgabarack, őszibarack,
szamóca, málna, stb.
-a bor-és csemegeszőlőfajták termesztése;
-borkészítés saját termesztésű szőlőből;
-diótermesztés;
-gyógynövény-termelés;
-fűszernövények: a kakukkfű, koriander, ánizs, paprika, kömény.
L. Kibéd község honlapja
Kisasszony alma .
-Különösen gazdag volt Felső-Udvarhelyszéken a ’Kisasszony alma’, ’Gyógyi’,
’Szeges alma’, ’Szászpap alma’, ’Leány alma’, ’Mosolygó’ és ’Téli zöld’, mai napig
elterjedt fajták itt.
L. Szani Zsolt
Kiveszett őshonos szőlő fajtáink:
-Hóviz,Vékonyhéjú és a Király
L. Csávossy
Kolozsvári körte-feltehetően Kolozsvári Vilmos körte
L. B. Nagy Margit
Kormos alma
-, erős héjú, amikor megérik sárga színű, nagyon ízletes, gyümölcse kemény,
kerek és közepes hozamú Belényes körül.
L.Bél.
Kotnári Kövér szőlő
-Cotnari község Romániában, Iași megyében. Nevezetes a kövér-nek (Grasa de
Cotnari) nevezett desszertboráról, amelyet a hagyomány szerint Mátyás
király lakodalma idején telepítettek ide, mivel a király tokaji venyigéket ajándékozott
hűbéresének, III. István moldvai fejedelemnek.
L.Wikipedia
„Itt teremnek a jó borok
A kotnári hegyekend…
”Itt a híres szûlûkertek
Kotnárba,
Nincsen párja a borának
Országba…”Lakatos Demeter verséből.
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-A Furmintnál előbb érik és minőségi bort ad a Kotnári kövérszőlő, egykor a
Csángóföld fő fajtája.
L.Kotnári kövér szőlő
-A csinos és boráról híres Kontnár falut a XVI. szd. Végénkizárólag
magyarok és németek lakták.” Nem meglepõ tehát, hogy a kotnári szõlõhegyekközött
magyar nevûek is voltak: Laslo, Szamar, Kevély.
L.Hungary
Körték –körtövék
-„Különösen makacs osztozkodások folytak a megművelt területek (szántók 1002,
szőlők 1075) és a rendszeresen megszedett gyümölcsösök (1130) és gyümölcsfák (som
1001, alma 1009; veres alma 1296; dió 1015; körte 1055; aprókörtvél 1145, sárkörtvél
1258, veres körtvél 1275, szürke körtvél 1295, kalamár körtvél 1304, remete körtvél
1325, csákán körtvél 1330, farkasakasztó körtvél 1368, gyöngyös körtvél 1386, árpával
érő körtvél1395; mogyoró 1055, meggy 1220) és makkosok (1186) birtoklásáért.”
L.Nagy –Uray
- A „körtvélyfa”említése 1055-től való, de már 1145-ből ismeretes az „apron
körtvély”,1258-ból a „sár (Sárga) körtvély” 1275-ből a „veres körtvély”, 1287-ből a
„telelő körtvély”, 1304-ből a „kalamár körtvély” 1314-ből a „keserű körtvély”, 1317ből a „cukor körtvély” 1326-ból az „árpávalérő körtvély”.
L.Nagy –Tóth Ferenc IV.
Kövér szőlő- erdélyi ősfajta Fehér bor és csemege szőlő fajta:tőkéje erős, fürtje kózépnagy
,tömött. Bogyója gömbölyű nagy,vékonyhéjú, világossárga,kellemes ízű. Érése korai és
kevésbé kedvező fekvésekben is ajánlható termelésre. Mint csemegeszőlő nagyon
becses. Könnyen rothad. Hosszú metszést igényel.
L. M.L-1913
Kőrösi meggy
-Kőrösi hajag (meggy) = (Kőrösi hólyagmeggy.) Az OMGE által 1876nyarán
termesztésre ajánlott meggyfajta. L. Bereczki Máté és Dörgő Dániel
Közönséges sóvári alma:
-Alakja kúposodó gömb, egyenetlenűl ,elmosódottan bordás, szabálytalan
,gyakran féloldalas. Nagy alma. Héja inkább vékony és szívós, homályos és hamvas,
sima,viaszos tapintatú, Színe sárgás, majd kénsárga, fedőszíne kárminpiros. Napzűzött
oldala sötétibolyás vagy málnavörös.,ritka csíkokkal. Húsa zöldesfehér, majd
vajsárgás fehér, kemény, roppanó, majd kásásodó, leves, gyengén savanykás, jó édes,
de olykor fanyar utóízzel., gyenge aromával. Érik novembertől februárig.
A Szilágyságból származó ősi fajta. A hagyomány szerint egy Sóvári nevű ,a
török hódoltság idején elpusztított falúból. Kétnevű Sóvári és Daru alma.néven terjedt
el .A középkorban már termesztett volt a Kárpát medencében és sok változata van.:
Nemes sóvári,Csíkos sóvári,Piros sóvári,Daru alma,Sóvári alma(Cigány alma)
Szürkülő alma Erdélyszerte igen elterjedt.
L.Nagy- Tóth Ferenc
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Kraszna
-”Országos hírű ,szakszerűen megszervezett gyümölcsös létezett itt. Hiri Ferenc a
Zilahi Ref .Kollégium(1831-1850 ) tanára jegyzi fel,hogy régebben a krasznai.....kertek
voltak híresek”
L. Nagy -Tóth Ferenc.
Küküllőkeményfalvi Torzsa körte:
- Gömbölyded,tömzsi körte ,hasas körte alakú ,enyhén nyakasodó szabályos vagy
egy kissé szabálytalan ,emelkedésekkel és horpadásokkal. Halvány mézsárga és
citromsárga változik narancssárgával. Héja vékonyan viaszos, és kissé érdes,tompa
fényű. Húsa halványzöldes árnyalatú fehér,,majd vajsárgás fehér,kemény és roppanó,
leves,édes de kissé fojtós, nagyon kicsit aromás. Érése október-november.
Helyileg kialakult fajtaváltozatnak tekinthetőL.Nagy-Tóth Ferenc
Lapusnyaki kukorica
-„Volt még egy tengeri, mint nemesitési termék bemutatva, csiktapolczai Lázár
László lapusnyaki tengerije, melynél feltűnt a cső egyenletes benőttsége és a vékony
csutka. A tengeri értéke felől végleges ítéletet mondani nem lehet, mert az most van
kísérletezés alatt ..”
L.Köztelek 1899 december 23
-Lázár László 1884-ben már elő is állította a Lapusnyaki sárga, nagymagvú, 8
soros kukorica fajtát .
L.Kajdi Ferenc 1
-„…a .magyar tájfajta is megmaradt ……a Lapusnyaki,…”
L .Kukorica
Leányka szőlő
-erdélyi ősfajta,:A Királyleányka és a Kövér szőlő is a Leányka természetes
hibridje. Fehér bor szőlőfajta. Tőkéje erős,termékeny,fürtje-kicsiny, hengeres, ömött:
bogyója, kicsiny, hosszúkás, színe fehéressárga, érése korai,s ezért kevésbé jó
fekvéssel is megelégszik. Kitűnő zamatos bora,s korai érése miatt termelésre ajánlható.
Hosszú metszést igényel
L. M.L 1913
-Erdélyi eredetű hagyományos magyar szőlőfajta,mely a hungarikumok sorába
tartozik. Elnevezésével kapcsolatban a gyergyói havasokból eredő Kis-Küküllő folyó
vidékén található Magyar királyfalva szájhagyománya őriz hitelesnek tűnő legendát.
Eszerint a szabadságharc idején a királyfalviak az egyháznak sem esketésért,sem
keresztelésért nem tudtak fizetni. Gyermekáldás esetén, tehát a papi szőlőbe ültetett
szőlővenyigével fizették meg a papot és a kántort. Sok gyermek született,leginkább
lányok. Az ültetett szőlőkből egy újfajta keletkezett,,melyet a pap arra névre akart
keresztelni,akinek keresztelőjére anno a legtöbb venyigét ültették. Mivel azonban vita
alakult ki a helyiek között e kérdés eldöntésében,a nagy veszekedést a pap azzal
állította meg,hogy legyen mindenkinek igazsága,legyen a bor neve leányka.A legenda
szerint tehát így született meg a falú nevével kiegészítve -a Királyleányka elnevezés.”
L. Egy igazi nő a szőlőfajták közül.
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Ugyanitt egy másik meghatározás:A Kövérszőlő és a Leányka spontán nászából
,természetes kereszteződésből jött létre. L.Bányavidéki Új szó 2011 június 11-én
Legjobb magyar (kajszi) = (Szinonima: Klosterneuburger Marille.)
-Az OMGE által 1876 nyarán termesztésre ajánlott sárgabarackfajta. (Dörgő
Dániel levele 34/A. 1876. június 19.) – A fajtát említi az 1894. évi XII. tc. 46. §-a
alapján, Szilágy vármegyében kiadott szabályrendelet, mely leírja a községi
faiskolákban termesztendő gyümölcsfajtákat. In: Somogyi Kálmán szerk. Szilágy
vármegyerendeletei és közérdekű határozatai. Zilah, 1907
L. Bereczki Máté és Dörgő Dániel
Lóci cirmos alma
-virágzása középidejü.
Lóci édes almája
- Korai virágzású.
L.Király Ildikó
Madéfalvi hagyma:
-Madéfalva újra felfedezett aranya: a hagyma.
-„Madéfalva hagymás településként ismert Felcsíkon…… Az Olt menti tőzeges
területeken régen is hagymát termesztettek, mert más zöldségekhez hideg volt az
éghajlat. Volt idő, mikor szekerekkel Brassóig is elvitték a madéfalvi hagymát. A
termény egy részét pénzzé tették, másik részét kukoricára cseréltek – …….Az utóbbi
időben a helyi önkormányzat ösztönzi a hagymatermesztést, ugyanis a helyi termékek
vásárlásával a gazdasági helyzetet is javítani lehet. A madéfalvi hagyma ismertté tétele
céljából néhány esztendeje szeptember közepén Hagymafesztivált szerveznek, amire
idén is sor kerül, immár negyedik alkalommal.”
„…. a hagymamag előállításával sok munka van, ezért több gazda a palántákat
vagy a dughagymákat máshonnan, főleg Kibédről vásárolja. A településen van
törekvés arra, hogy helyben termeljék meg a magokat is, ezáltal egy helyi jellegzetes
fajtát kialakítva. A madéfalvi hagyma kiváló minőségét, jellegzetes ízét a talaj és az
éghajlat adja, ezáltal lesz édesebb, finomabb, mint a máshol termesztettek ……”
L. Székelyhon 2012 május 10
- Szentes Gábor helyi történész Madéfalva hagyatéka című könyvében így ír a
múltbéli-hagymatermesztésről: „Madéfalva hagymájáról is híres volt. László Lotti
(1872-1962) visszaemlékezése szerint már az 1900-as évek elején szekérrel fuvarozták
a hagymát a brassói piacra. Két éjszakát és egy napot tartott az út menet, egy napot
árultak, s indultak haza.
Ősszel 3-4 asszony szekérrel hozott kévékbe kötött nádat az Olt mellől, erre
fonták rá a megszárított hagymát. Kettesével fonták koszorúba az egyforma méretű
hagymákat. A koszorúba egy tucat hagyma került. Az apró hagymából 25-30 darabot
fontak egy koszorúba, ezt berbécsfaroknak nevezték, általában nem eladásra készült,
hanem házilag használták el. A hagyma termesztése, koszorúba kötése, eladása
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tipikusan asszonymunka volt. A ’70-es évekig a hagymát szerdánként a csíkszeredai
piacon a madéfalvi asszonyok árulták.„
L. Erdély. ma 2010 szept 9.
Magyarádi mustos:.
-Őshonos fehérszőlő-fajta Arad -hegyalján .Olyan sajátos hegyaljai jellege van
mint Tokajon a Hárslevelűnek. Kristályos fény,zöldessárga szín, üde,,gazdag boros
illat,kissé citromos,üdítő, hosszú lecsengésű íz, elegáns savakkal dúcolt gerinc
jellemzi. Bár könnyű bor,nem tűnik könnyűnek,igazi beszélgető bor,kártya mellé is
ajánlható,nem főbántó,de magát itató. Remek kísérője
a halételeknek,kiváló
pezsgőalapbor,igen hosszú életű.
L. Csávossy
Magyarádi (borszőlő) = (Szinonima: Lámpor, Mustafer, Mustos Fehér és
Magyarádé).
-A ménesi vidék a „szülője”, borát a régiek limonádészerűnek tartották, s több
néven is emlegették (17 szinonimája van). Arad-hegyalja (vagy Ménes-magyaráti
borvidék) északi, fehérbortermelő felének központja. A környék borai korábban
magyaráti néven kerültek forgalomba. Főleg a faluról elnevezett magyarádi mustos, a
bakator, az olaszrizling, az ottonel muskotály, a piros tramini és a
királyleányka szőlőfajtákat termesztik.
L. Bereczki Máté és Dörgő Dániel

Magyardécsei cseresznye

- Az itt élõ emberek, fõ megélhetési forrása a gyümölcstermesztés, ezen belül
pedig a cseresznye termesztése. Erdélyben sehol máshol nincs még egy ilyen falu,
mely hírnevét az itt termõ mintegy 18 fajta cseresznyérõl, annak ízérõl és zamatáról
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kapja. A falu határában valóságos cseresznye „erdõk” terülnek szét, a környékbeli
dombok szintén gyümölcsfáktól roskadoznak. 1893-ban került sor az elsõ
cseresznyemajálisra, melyet ekkor még a Bethlen grófok rendeztek meg, hiszen ekkor
falu még az õ birtokukat képezte.
L.Beszterce info
-Décsei cseresznyefajták :májusi, hólyagos, diódi pungurácz vagy ropogós, veres
szemű.
L.Erdélyi utazások
-más fajták: piros arany,fekete arany és Búzgó cseresznye(t.k.Amerikából Búzgó
gazda által hozott és itt oltott Germersdorfi cseresznye)
L. Magyardécsei cseresznye majális 2007 2Magyar tányéralma:
- Erdélyi őshonos fajta.
L. Nagy-Tóth Ferenc.
Magyar tányéralma.Rambour hongrois; Ungarischer Rambour.
-“Származása. Erdély ős gyümölcsei közt kétféle Tányér almát (erdélyies kiejtés
szerint Tángyér almát) mutatott be rövid jellemzésben boldogult Nagy Ferencz tanár;
az egyik a fönnebbi, a másik a Szász tányéralma. Terjesztésre méltónak találtam
mindkettőt. Ez úttal a Magyar tányéralmát mutatom itt be………….. Ezen almafaj
hazája Alső-Fehérmegye; de föllelhető már Erdélyben egyebütt is szórványosan.
Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam Nagy Ferencz tanár szívességéből, Kolozsvárról.
Fajfámon több ízben termett már…….”
L. Bereczki Máté II.
Marosfelfalui hires hagyma
- Már a XIX. század második felétől Marosfelfalu lassan hagyománnyá vált a
faluban és ez a hagyomány híressé tette a falut az egész Európában.
A falu lakosai kihasználják a Maros-parti termékeny talajt, ami nagyon alkalmas
gabona- illetve hagymatermesztésre. Ebben a talajban a hagyma édes lesz, húsos és
színe jellegzetesen sötét.
Több mint fél évszázada a marosfelfalusi hagyma nagy hírnévre tett szert az
országban,összefogva elindultak hagymával tele szekerekkel a nagyobb szász
városokba ( Brassó, Segesvár, Medgyes, Szeben stb. ), ahol a vevők ( főleg szászok és
zsidók ) sort álltak a felfalusi hagymáért, míg a máshonnan érkező hagymaárusok alig
adták el árujuk egy részét.
- A felfalusi hagyma nagy titka, hogy a talaj, amiben terem sóban gazdag, mivel
egy nagy sótömb szélén fekszik a falu ( Parajd - Görgénysóakna - Dés ).
Másik fontos tényező a hagyma minőségét illetően az, hogy teljes egészében
kézzel van megdolgozva, mezőgazdasági gépek nélkül.
-A vöröshagyma ( Allium cepa ) sok vizet igényel, de gond nélkül lehet
termeszteni öntözés nélkül is.
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A víz növeli a hagyma mennyiségét, de alaposan csökkenti a konzerválási időt.
Nagyon jól bírja az alacsony hőmérsékleteket. A mag + 3-4°C-on már csirázik, a
fejlődésben levő növény pedig még - 6-7 °C-t is elbír.
A vöröshagyma termesztése két évig tart. Első évben, március-áprilisban nagy,
energiateli hagymákat ültetnek el. Ezek a hagymák kivirágoznak, a rovarok
megtermékenyítik, majd július végére, augusztus elejére a magok beérnek. Ekkor
levágják a magokat és elraktározzák következő tavaszig. Második évben kora
tavasszal, március elején elvetik a magokat.
Február végén is el lehet vetni a magokat melegebb helyekre, pl. üvegházakba.
Május végén kiszedik a palántákat, megválasztják és a jókat elültetik 15x15 cm-es
távolságokra.
A betakarítás augusztus elején kezdődik és sokszor eltart szeptember közepéig, ha
nagy tételben van termesztve. A betakarított hagymából a falusiak szép füzéreket
készítenek, amelyeket a kapuk előtt, az út szélén árusítanak, ami nagyon szép látványt
eredményez, ha végigvonulunk a falun.
Nemcsak amolyan népmese-szerüség az, hogy a marosfelfalusi hagyma nagyon
ízletes, mivel sok falusinak vannak vevői, akik évről-évre visszatérnek hagymát venni,
nemcsak a meyéből vagy az országból, hanem egész Európából: Magyarországról,
Németországból, Olaszországból,
Moldvai Köztársaságból stb.
L.Marosfelfalu honlapja.
Marosszéki piros párisi alma
- Decembertől márciusig érő téli almafajta,melynek a fája edzett és főleg nyirkos
földben hoz bő terméseket. Gyümölcse középnagyságú,többféle alakú,bordázott,egyik
fele hizottabb,bőre,fényessárga,,napos oldalon vöröses.Húsa ropogós,tömött,,fehér,
magtokja körül erezett. Bő leve, és kellemes íze van Jó asztali és még jobb
háztartásbeli gyümölcsöt ad.-lásd M.L. 708 oldal.”Országos híre és becse van...Jó
gyömülcs ,az u.n mosolygó alma is ,szép külsejű s nagyon leves”:
L.Nagy -Tóth Ferenc
“ Marosszéki piros páris,
Oly piros az én rózsám is,
Szép az alma az ágtetőn,
Még százszor szebb a szeretőm! “
Marosmenti népdal.
Marosszéki piros paris.
-Származása. A Paris alma talán a legrégiebb Erdély ős gyümölcsei közt. Az idők
nagy folyamában egy népes almacsaláddá növekedett,melynek tagjai egymásközt
többnyire csak némi, lényegesnek alig nevezhető vonásokban különböznek. Melyik
tartotta meg a sok közül az eredeti, ős faj sajátságait legjobban? S milyenek voltak az
eredeti fajnak jellemvonásai? Bajos volna megmondani; mert nevét ugyan emlegették
már a 17-dik században, de jellemző tulajdonairól mit sem jegyeztek föl. Nagyon
valószínű azonban, hogy a Paris almák ős apja Marosszéknek almatenyésztésre igen
310

kedvező völgyeiben született, a hol nemcsak kertekben, hanem erdőn, mezőn, vetés
közt és kerítésekben, a mint Nagy Ferencz mondja, rég idő óta, nagy mennyiségben
tenyésztik a Paris almát. És e helyt azon fajt írom le, melyről, mint a Maros és Nyárád
vize mentén legjobban elterjedt és legbecsesebb fajról, Kiss József, gegesi birtokos,
barátomtól több ízben kaptam mutatvány-gyümölcsöket és ojtóvesszőt is.
L.Bereczki Máté és Dörgő Dániel.
Marosvásárhelyi körte
Masánszki alma

Alany: Vadalma magonc Érés/ fogyasztási idő: novembertől tavaszig
Termékenyülés: nagyon jó
Termőképesség: későn fordul termőre, bőven
Felhasználás: házikert, nyers fogyasztás, téli tárolás
Ajánlott termőtáj: agyagos, meszes, nyirkos talaj
Növényvédelem: renkívül edzett.
L.Barna és Fiai.
Mádai kormos alma
-Származása.Erdély ős gyümölcse. Hunyad megyében s átalában a Maros
mentén, ős idők óta nagyban el van terjedve és ott rendkívül gazdagon is terem.
Gyümölcseit öszszel póznákkal,' karókkal verik le, mint a diót s vermekbe lapátolják
össze. Tavaszszal aztán szekéren hajón a Bánátba hordják s ott jövedelmező
kereskedést űznek vele. Az északi és éj-keleti Kárpátok völgyeiben, különböző helyi
nevek alatt még hazánkban is több helyt előfordul. Több helyről is egyezőleg
megkaptam ojtóvesszőkben s több idő óta birom már e fajt.
L.Bereczki Máté II.
Máramarosi szelidgesztenye tipusok:
-Nagybányai tipus-15-20 m magas, Misztótfalusi tipus
2-3 m magas,
Magyarberkeszi tipus 2-3 m magas.,Nagysomkuti tipus
L.Nagy-Tóth Ferenc II
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Márkodi nözsér alma
-Innen származik a valamikor közkedvelt Márkodi nözsér almafajta”
L. Benkő József
Markodi csudálatos nőzsér alma./
-Azért mondom, hogy csudálatos, mert „nözsér" annyi, mint nő-zsír, a mit csak
emberevök találhattak olyan jónak, mint a Markodi alma. A jó izlést megbotránkoztató
és a műveit világ gyümölcsészetében ilyen hallatlan (nözsér!) jelzőt a gyümölcs
nevében többé nem szabad megtürnünk/ B.M .megjegyzése
-Származása. E jeles alma is Erdély egyik, ős gyümölcse. Nagy Ferencz, tanár
szerint Marosszék hasonnevű községében, Brandeeker Simon és Dr. Bélteki Zsigmond,
jeles pomologok a harminczas években fedezték fel és „Markodi nőzsér alma"
csudálatos elnevezés alatt kezdették elterjeszteni. Talán épen ezen csudálatos
elnevezésnek is némileg a gyümölcs azon fogyatkozásának is, hogy kedvezőtlen
évjárással,húsában, a bőr alatt taplós foltok támadnak, lehet felrónunk azt, hogy ez
almafaj még napjainkban sincs kellőleg elterjedve ?! —
Ojtóvesszejét 1874. óta többen is megküldötték hozzám. Fajfámon több ízben
termett már. Fajom valódisága kétségtelen.
Érésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart.
Minősége. I. néha pedig csak II. rendű csemege- és háztartási gyümölcs .
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy.
Alakja. Majd lapos majd kúpos gömbalakú; elég szabályosan boltozott síkfelületű;
de egyik oldalán többnyire hízottabb és emelkedetebb, mint a másikon. Zöme a
középtájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve
boltozódik s szára körül széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig szelíden
és mindinkább fogyva boltozódik s többnyire ferdén álló, tompa karimábanenyészik el.
S z á r a rövid vagy középhosszú, közép vastag, fás, molyhos, kissé bunkósan végződő;
szűk és mély üregbe helyezett, melynek falait áttetsző, finom, sugaras rozsda szokta
borítani. K e l y h e nagy, nyílt vagy félig nyílt; rendetlenül álló, rövidke, törékeny és
molyhos osztványaival kissé tágas, de nem mély üregben ülő, melynek alján és falain
igen finom, lapos ránczocskák láthatók, de karimája nemhullámos és a gyümölcs
derekán bordás emelkedések nem mutatkoznak.
Színe.Bőre elég vastag és szívós, sima áltában zsirostapintatú,elég fényes ;
elejénte sápadtzöld; értével zöldes vagy sápadt sárga; napos oldalán csak kissé
élénkebb sárga s néha némi gyöngéd pirossal árnyalt vagy piros pettyekkel ritkásan
behintett.
Pontozata elég sűrű, apróbb-nagyobb, fahéjszínü pettyekből álló, elég
szembetűnő. Rozsda csak száras végén és néha kelyhes végén is, de egyebütt csak
elvétve mutatkozik rajta.
Belseje.Húsa sárgásba s néha zöldesbe játszó fehér, elég finom, kevéssé tömött,
de keményes és roppanó; leve elég bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, kellemes,
illatos és fűszeresízű. Magtokja záros-tengelyű; fiókjában számos, tojásdad, laposas,
világosbarna, ép magot rejtő. Kehelycsöve tölcséralakú, a gyümölcsbe elég mélyen
lehatoló.
L.Bereczki Máté III.
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Mintagyümölcsösök:
-A 18. század végén jönnek létre országos hírű gyümölcsösök Nagycégen
méltóságos L.B Losonci Bánffy Pál úr és Hosszúaszóban Erzsébet kertjeiben.
L. Nagy-Tóth Ferenc II.k
Molcsány zöld a!mája
Származása. E jeles almát Nagy-Bánya határában, egy lapályos kaszálón,több
vadalma fa közt Molcsány Gábor, kir. erdész fedezte föl. Az ojtatlanul fölnevekedett s
jelenleg mintegy 40 éves anyafáról 1881-ben mutatóul néhány szép gyümölcsöt
kapván, a fajt becsesnek és terjesztésre méltónak találtam. Molcsány Gábor, derék
öcsém, kinek hazai gyümölcsészetünk iránti meleg érdeklődéséről több ízben volt
alkalmam meggyőződni, szíves volt nekem ojtóvesszöt is küldeni e fajról, mely azóta
nálam is bemutatta gyümölcseit, melyek mindenben egyeztek a Nagy-Bányáról kapott
gyümölcsökkel.
Mint eredeti, önálló fajt fönebbi név alatt ezennel bemutatom körülményes
leírásban.
Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart.
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs.
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy.
Alakja.Gömbölyded vagy két végén kissé belapított gömbalaku; elég
szabályosan boltozott síkfölületű, de egyik oldalán néha hízottabb és emelkedettebb,
mint a másikon. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően
boltozódik s mindkét sarkán elég szűk, de laposas karimában végződik. S z á r a igen
rövid, fás, bunkósan végződő; többnyire szabályosan kikanyarított, szűk és nem mély
üregbe helyezett, melynek sokáig zölden maradó falait finom, barnás, sugaras rozsda
szokta többnyire csak részben és nem egészen eltakarni. K e l y h e kicsi, nyílt vagy
félig nyílt; fölálló vagy összehajló, rövid, törékenyhegyü és molyhos osztványaival
szűk és elég mély csészealaku üregben ülő, melynek aljáról finom, lapos ránczok
indulnak a karima felé, de ezek a karimát alig teszik hullámossá és a gyümölcs
derekára szembetünőleg ritkán vonulnak föl; miért is ennek kerekdedsége rendszerint
szabályos.
Szine.Bőre vékony, de szívós, sima, általában zsirostapintatu, bágyadtan fénylő;
elejénte sáppadt zöld; értével czitromsárga; napos oldalán, főkép a napnak jól kitett
példányain szelíd pirossal mosott vagy csak belehelt.
Pontozata elég sűrű; szabálytalanul elhintett, apró, fahéj színű vagy csak a bőr alul
áttetsző, fehéres pettyecskékből álló, a gyümölcs értével alig szembetűnő.
Rozsdaalakzat csak elvétve fordul elő rajta.
Belseje.Húsa zöldesfehér, finom, tömöttes, roppanós; leve bő, czukros, finom
savanynyal emelt, igen kellemes, a Török-Bálint almára emlékeztető fűszeresízű.
Magtokja nyílttengelyű; kissé nyílt, kagylóalaku fiókjaiban zömöktojásdad,
pirosasbarna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve öblös hengeres, a gyümölcsbe egész a
magtokig levonuló.
L .Bereczki Máté IV
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A monostori sajt.
A monostori sajt és a hozzá hasonló kendi-lonai sajt tavaszkor és nyáron át készül,
mikor a bárányokat elválasztják.
A tőgymeleg, tejet megszűrik, 30—35 cm. mély fenyő- csöbörbe öntik, 50 liter
tejhez lassú, egyenletes keveréssel 2—5 dkg. festéket és 5 gr. folyékony műoltóí adnak
és vászonruhával befedve 30 percig állani hagyják.
Teljes megalvadás után az alvadékot a csöbör fenekén lepényszerü tömeggé
gyúrják, a kiszorított savót pedig kiengedik. A savó kis részét félreteszik, utómelegítés
végett. Az alvadékot most hüvelykujjnyi nagyságú darabokra vagdossák, megsózzák, a
félre tett kevés, 40 C°-ra melegített savóval meglocsolják, az egészet jól összekeverik
és erősen megdolgozzák, hogy a savó tökéletesen eltávolodjék belőle. Az alvadékot
ezután bükkfából készült, ónozott vasabronccsal összefogott tégla, vagy négyzetalakú
formákba nyúrják. Ha a sajt formát vesz fel, sajtruhával kíbélelt formába (véskába)
kerül, 6—8 óráig tartó préselés után a sajtruhát kicserélik és újra a présbe teszik.
A préselt sajtok 2 napra 8—10%-os sósfürdőbe, onnét szárítópolcokra, végre
pedig pincébe kerülnek. A kb.. 10 hétig tartó pincekezelés alatt a sajtokat
harmadnaponként sósvízzel mosogatják és forgatják.
A monostori sajt két formában készül. A nagy téglaalkú, 20 cm. hosszú, 10 cm.
széles és 5 cm. magas. A kicsi 10 cm. hosszú, 10 cm. széles és 5 cm. magas.
100 liter juhtejből 11 kg. érett sajt készül.
Hasonló módon készülnek a kendi-lónai, a kolozs-borsaí, vagy Bánffy-féle, a
mályai sajtok is, amelyek inkább csak alakra és nagyságra különböznek a monostori
sajttól.
Mosolygó batul alma
Származása. E becses alma is Erdély ős gyűmölcse. bold. Nagy Ferencz tanár
szerint, Maros- és Udvarhelyszék a hazája. Nyár derekáig is épségben elálló
gyümölcseivel a székely atyafiak nyereséges kereskedést űznek. ,Az öszszel vermekbe
rakott gyümölcsöket késő tavaszon zsákokba szedik, mondja Nagy Ferencz s a megtelt
zsákokat kíméletlenül egymásra hányva, fakó szekereiken, döczögős utakon szállítják a
távolabbi piaczokra. A mosolygó alma épségben állja ki a szállítás viszontagságait.
Ojtóvesszejét Vályi Elek, ref. esperes, barátom Kentelkéről és Nagy Ferencz, tanár
Kolozsvárról küldöttek meg nekem. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága
kétségtelen..
„ A mosolygö alma növényzetét is Id. Bodor Pál barátom leírása után közlöm itt;
mert saját fámról ön-magam nem irhattam azt le, mivel ez a faj is csak egy, idö előtt
elvénhedt próba-ágon van meg kertemben.” Bereczki Máté megjegyzése.
Érésideje. Nálam dec. mártius; hűvösebb tájakon nyár derekáig is épségben eláll a
gyümölcse.
Minősége. IL rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs.
Nagysága. Kisded vagy csaknem középnagy.
Alakja. Két végén kissé belapított gömbalakú; majd szabályosan boltozott, majd
szelíden bordás-fölűletű. Zöme többnyire középtájra esik, honnét mindkét vége felé
csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé mégis kissé összébbhuzódva boltozódik és itt
rendesen szűkebb karimában végződik, mintsem száras végén. S z á r a rövid, — ritkán
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emelkedik a szárüreg karimája színvonaláig, — elég vastag, kissébunkósan végződő;
csinosan kikanyarított, tölcséralakú, szűk és inkább vagy kevésbbé mély üregbe
helyezett, melynek falai majd rozsdamentesek, majd némi áttetsző, finom, sugaras
rozsdafátyollal takartak.
K e 1 y h e zárt, néha pedig félig nyilt; bokrétásan fölálló, törékenyhegyű, hosszas
és molyhos oszt ványaival elég szűk és nem mély tányéralakú üregben ülő, melynek
falain számos finom ráncz nyúlik föl a karimára s ezt szelíden hullámossá tevén,
elenyésző, lapos bordák gyanánt a gyümölcs derekára is, de annak kerekdedségét e
bordák ritkán zavarják meg.
Színe. Bőre vastag és szívós, sima, száraz-tapintatú, fényes;elejénte sáppadt
zöld; értével czitromsárga; napos oldalán, főkép a napnak jól kitett példányain, —
mosolygó szép pirossal mosott vagy csak belehelt. Árnyékban nőtt gyümölcseinél
azonban vagy hiányzik vagy nagyon igénytelen a pirosság.Pontozata alig észrevehető ;
többnyire csak a bőr alul áttetsző, igen apró, fehéres pettyek alakjában jelenkező.
Rozsdaalakzatok ritkán, de egy-egy, kiemelkedő rozsdás szemölcs, aztán pedig barnás
ragyaszeplők gyakrabban tűnnek elő felületén. Némely példányon egy-egy finom,
varrányszerűleg kiemelkedő hosszabb vagy rövidebb fonál-alakú csíkot is lehet
észrevenni.
Belseje. Húsa zöldes, néha sárgásfehér, elég finom, tömött, kemény és roppanó;
teljes értével azonban elég porhanyó; leve elég bő, elég ezukros, gyöngéd savanynyal
emelt, elég kellemes, sajátszerűen füszeresízü.
Magtokja nyilttengelyű; tágas fiókjaiban, szép hegyes-tojásdad, világosvörhenyes, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve kúpalakú, a gyümölcsbe elég mélyen
lehatoló.
L. Bereczki Máté III.
Muskotály dohány a felsőszopori
L.Petri Mór Szilágy
Mustos-ménesi borvidék
-Sárgás-fehér színű, csillogó tükröződésű üde száraz fehérbor. Friss, kellemes
citrom illatokkal örvendeztet minket. Íze karcsú, de elegáns, huszáros savai, valamint
hosszú lecsengése élénkséget és vidámságot áraszt.
L.Balla Géza pincészete
Nagybányai aszalt szilva
- „...név alatt, kiváló jósága miatt, a fővárosi kereskedések is nagyon keresik. „
L. Borovszky Szatmár
Nagybányai Városi Kertészet
-„......a legnemesebb gyümölcscsel és kitünő oltványokkal látja el a vidéket. „
Amerikai szőlőalany telepe is van
L. Borovszky Szatmár
Nyári pónyik alma- A Török mocskotár elnevezést használják a Pónyikra is, de más almára is.
Alakja aszimmetrikus, lapított gömb. Húsa fehéres-halványzöld, kemény, hasadós.
Csészelevelei csúcsosan összehajlók, csészemélyedése közepes. Csésze alatti ürege
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nagy, „V” alakú, mély. Szára közepes hosszúságú, szármélyedése „V” alakú, mély.
Magháza kitölti a csésze és szár közötti teret, „retek” alakú. Szedéskor az íze édessavas, jellegzetes aroma nélkül. Az aromája utóérés során kialakul ki. Nagy, kemény,
szedéskor savanyú (más változatok édesebbek szoktak lenni nemcsak szedéskor, de
már augusztus végén is). Az egyik legtöbbre becsült fajta.
L.Székelygyümölcs
Nyári Kálmán’körte,
- melyet a Székelyföldön ’Tozsátlan’ vagy ’Torzsátlan’ név alatt ismernek.
L.Szani Zsolt
Odvos búza

-„Erdélyben a Dr. Konopi Kálmán búzanemesítő által az Arad megyei Odvos
községben nemesített ugynevezett odvosi búzák terjedtek el leginkább .Ezen kiváló
szakértelemmel előállított búzák közül különösen a 241-es és kisebb mértékben a
156-os törzskönyvi számuak terjedtek el legjobban. Az Odvosi 241-es Erdély minden
részében megtalálható.A gazdák egyöntetű megállapítása szerint a Bánkuti 1201eshez és 1205-höz viszonyítva is nagyon megállja helyét.Különösen nagy előnye
nagyfokú igénytelensége.Úgylátszik ezen búza az anyaországi külterjes viszonyok
között is számottevő fajta. „
L. Erdélyi gazda 1941 augusztus 1
Odvos gabonák
-az Odvosi 3, melyet egy Tisza vidéki búzából szelektált, és számottevõ területen
termelték a Bánságban és Erdélyben. Ezt követték az Odvosi l56, az Odvosi 241-es
õszi- és az Odvosi 427 tavaszbúza fajták. Utolsó éveiben bevonta nemesítõ
tevékenységébe a pannon bükköny, vörös here és kukorica fajokat is.
L.Művelődés 2010 április
Orbai alma
-Az orbai almáról (1880-ban.)
-„Midőn t. olvasóim előtt egy oly almafajt akarok jelen soraim által
megismertetni, mely hivatva van, hogy a gyümölcsészet birodalmában egykor nagy
szerepet játszék; remélem, nem veszik tőlem rósz néven, ha kissé bővebben mondom
el, hogy hogyan jutottam e nagybecsű fajhoz és annak megismeréséhez.
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Márton Ferencz, kir. járásbiró Csik-Szent-Mártonban, egyike azon lelkes
ügybarátaimnak, a kik folytonos buzdításukkal rábeszéltek arra, hogy gyümölcsészeti
tanulmányaimat és tapasztalataimat önálló munkában is közrebocsátottam,hozzám írt,
egyik levelében megígérte, hogy a Székelyföldön elterjedt, értékesebb gyümölcsfajok
közül néhányat természetben is megismertet velem 1875. évi decz. 30-ról kelt
levelében a többek közt így ír: „Van nekünk egy almafajunk, mely a Háromszéken,
„Fűz-alma”név alatt nagyon el van terjedve. Ezen almát dugvány által
szaporítják,mint a fűzet. Magva nincs, csak maghártyája. Gyümölcse elég nagy,
hosszúkás csúcsos-idomú; késő tavaszig eláll. Húsa puha, savanykás; tésztában kitűnő;
nem könnyen rothad, még ha ütődést kapott is. Ismered-e ezen almát ?”
Egy másik levelében, melyet 1876. márczius 28-án írt s a mikor hozzám a
megelőző levelében említett Fűz almáról Öt darab gyökeres tősarjadványt is küldött,
azt írja, hogy „ezen almafaj bizonyára meg fog téged lepni. Gyümölcse télen-nyáron
használható, tartós, ép gyümölcs. Húsa puha; savanya igen kedves. Az idevaló nép
nyáron át oly ételnemüeket, melyekhez eczetet szoktak használni. Fűz almával savanyít
meg, mely igen kedves izűvé teszi ételét.” Aztán ismétli hogy tésztában rendkívül
szeretik használni. Írja aztán .ugyanezen levelében, hogy a nekem küldött, gyökeres
tösarjadványokat Kézdi-Szent-Lélekröl, Orbay Mihály úrtól kapta, aki ezen almafajt
rendesen tősarjadványokról szaporítja; mert így könnyebben és biztosabban lehet azt
elszaporítani”
Tudva azt, hogy Márton Ferencz barátom nem ismerheti közelebbről ezen
almafajt, mely, mint írta, Háromszéken van elterjedve, hogy körülményesebben
értesülhessek róla, fölkerestem levélben Orbay Mihály urat is, kitől Márton Ferencz a
gyökeres tősarjakat kapta volt.Orbai Mihály egy, már a történeti időkben is nevezetes
nemesszékely családnak hazafias-szellemű ivadéka, a kinek ősi birtokán terjedelmes
gyümölcsös kertje van, megkereső levelemre nem késett válaszolni. Válaszában a Fűz
almáról nemcsak a Márton Ferencz által már elmondottakat igazolta; hanem egyéb,
hozzáintézett kérdéseimre is, szives készséggel adott feleletet. 1876. évi máj. 29-én kelt
levelében, többek közt ezeket írta:
. . . . A „Fűz-alma”hazája a Háromszék vagyis az egykori Kézdi, Orbai, Sepsi és
Miklósvár székek. Kézdi-Szent- Léleken „Magotlan” (= magvatlan) almának is
nevezik. Eredetéről semmi bizonyosat ki nem kutathattam. Nagyon valószínű azonban,
hogy a Kászon vizének iszaplerakodásában kelt magról, a fűz-bokrok közt, (honnét a
Fűz, vagy Fűzi alma nevet is kaphatta) és a honnét beiszapolás következtében föld alá
került s meggyökerezett ágai és vesszeiről kezdették elejénte elszaporítani. Ezen
almafajt különben is legkönnyebben lehet elszaporítani azon sarjadványokról, melyek
az idősebb fák töve körül, bőven szoktak a földből kihajtani, s melyeket évenkint,
nehogy az anyafa életerejét fogyaszszák, különben is el kell onnan távolítanunk. E
sarjadványokat faiskolába lehet ültetni s ott bármely almafajjal be lehet ojtani. Rajtok
minden almafaj jól díszlik s tapasztalásom szerint az ily ojtványaink erőteljesebbek,
mintsem azok, a melyeket egyéb almafák magvairól kelt csemetékre ojtottunk. Nagy
becsben is tartjuk ezen almafajt nemcsak gyümölcseinek szépsége és jósága miatt,
hanem különösen fájának ezen imént említett tulajdona miatt is. „ „A Fűz-alma egyike
a legnagyobb és legvigabban növő almafáinknak. A nyesést nemcsak hogy jól tűri; de
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meg is követeli. Sűrűn vagy helytelenül nőtt ágait már azért is meg kell ritkítanunk;
mert szabadjára hagyva, folyvástcsak fájában növekednék s keveset teremne.
Éghajlatunk s időjárási viszonyainkkal annyira meg van barátkozva ezen almafaj, hogy
71 éves korom daczára, még egy Fűzi almafát
sem láttam elerőtlenedés vagy
kivénűlés miatt elpusztulni.
„Arra a kérdésre, hogy váljon gyökereiről hajt-e a Fűz-alma sarjakat oly formán,
mint a szilva- és meggyfa szokott ? azt válaszolhatom, hogy csak néha-néha; de
koránsem annyit, mint a szilva- és meggyfa s így gyöksarjaikról korán sem
szaporítható el olyan könnyen, mint tősarjadványokról, amint ezt már fönnebb is
említettem.
„A Fűz-alma kitűnő isten áldása! Húsa puhaságánál fogva még a fogatlan
embereknek is kedves csemegéje; hát még a nőknek tésztanemübe ?! Ha pedig eladni
viszik; bizonyos, hogy a ki meglátja, másra nem hagyja a vásárt.
Gyümölcsének leszedése és eltartása azonban némi óvatosságot kivan. Akkor kell
leszedni a fájáról, a mikor megpirul s magától is hullani kezd. Leszedés után mindjárt
nyers pincébe rakni nem volna tanácsos: hanem előbb, — hogy kissé megfonnyadjon,
— száraz, szellős helyen, födél alatt kell hagyni mindaddig, a míg a fagyoktól nem kell
tartanunk, így rakva el aztán hűvös, zárt helyre, biztosabban eláll tavaszig, mint
bármely más almafaj.”
E levél tartalma aztán teljes mértékben felfokozta figyelmemet ezen almafaj iránt.
Miután pedig e levél írása és elküldése alkalmával tanulmányozni való gyömölcsöt már
nem küldhetett Orbay úr; mert a megelőző évi termésből már nem volt készlete; az
azon évi (1876.) termést pedig a kései fagy mind elpusztította nála; hogy legalább a
következő, 1877-ik évi termésből gyümölcsöt kaphassak, július elején levélben kértem
meg Orbay urat, hogy nekem a Fűzialmáról, augusztus elejére termőrügyes peczkeket
küldeni szíveskednék. Az ily termőrügyes peczkekről augusztus elején eszközölt
ojtások tudvalevőleg, már az ojtásra következő évben ki szoktak virágzani s gyakran
gyümölcsöt is hoznak.
Úgy gondolkoztam tehát, hogy vagy itt, nálam vagy Orbay úrnál, mégis csak majd
kapok aztán gyümölcsöt, melyről a fajt tanulmányozhatom és le is írhatom.
A kivánt vesszőket, illetőleg pedig termőrügyes peczkeket meg is kaptam aztán és
aug. elején el is ojtottam. Ezen ojtásaim a következő 1877-ik évi tavaszon szépen ki is
virágzottak nálam|; kötöttek gyümölcsöt is: de a mutatkozó termést csakhamar
elpusztították itt a kártékony rovarok. Végre 1878. évi április közepén mégis csak
kaptam aztán Orbay úrtól leírásra is alkalmas gyümölcs-példányokat, melyekről a
gyümölcsnek körülményes leírását el is készítettem.
Minthogy pedig mi, itt Magyarországon „Füz-alma” név alatt egy taplós, ízre
nézve pedig kesernyés, szóval hitvány almafajt ismerünk; nehogy e jeles almafaj
elterjedésének a „Füz-alma” gyanúsértelmü nevezet útjában álljon: jónak láttam annak
más, tisztességesebben hangzó nevet adni s úgy vezetni be a gyümölcsészet irodalmába
is. E végett írtamOrbay Mihály bátyámnak, a kinek ezen almafaj elterjesztése és
megismertetése körül, tudtommal, legtöbb érdeme van, hogy engedné meg nekem,
hogy ezen almát „Orbai alma” névre keresztelhessem, megígérve neki, hogy lesz rá
gondom,hogy e név alatt aztán az őkedvencz almája csakhamar elterjedjen nem csak itt
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hazánkban, hanem a haza határain túl, külfüldön is. Legyen e név, mondám
emlékeztető arra is, a ki elterjesztette, s némileg azon vidékre is, a hol mindjárt
keletkezésé után, nagyban elterjedett.
A Fűzalma elnevezés, mint mondám, előttünk, magyarországiak előtt, nemajánló
név; a „Magotlan” vagy „Magvatlan” elnevezés pedig nem helyes; mert a
magvatlanság nem állandó; hanem csak esetleges sajátsága ezen almának: míg az
általam választott új név, — mert rövidés könnyen kiejthető, — még a külföld
gyümölcsészeti irodalmábais befogadható minden elváltoztatás nélkül, tehát egészen
magyaros kiírása szerint is. Ez okoknál fogva, minthogy már Orbay Mihály úr
beleegyezését is birom, ezentúl csakis „Orbaíalma” név alatt fogom ezen almafajt
említeni, leírni és elterjeszteni is.
Hogy erről, az almák közt napjainkig még páratlan tulajdonokkal felruházott
fajról, másoktól is véleményt hallhassak s minden rá vonatkozó és említésre méltó
adatot összeszerezhessek; nem elégedtem meg avval, a mit róla már tudtam és a
fönebbiekben elmondottam ; hanem más ezen almafaj elterjedési helyén lakó s a
gyümölcsészet iránt tudtommal is,szenvedélylyel érdeklődő barátaimat isfelkerestem
leveleimmel. Így kerestem föl a többek közt a hazafias szellemű Benkö Dénes, al-torjai
birtokos barátomat, a ki 1880. márczius 12-ről kelt levelében, midőn-nekem az Orbai
almáról gyümölcs-példányokat is küldeni szíveskedett, igy ír ezen almafajról:
”Visszatérve a Magotlan, most már Orbai almára világon sincsen. Nemcsak
tősarjadványokról, hanem kellő gondozás és bő. locsolás mellett vagy esős évjáráskor
locsolás nélkül is sikerrel lehet dugványozás által elszaporítani.
Gyümölcse nyersen is jó; de kivált tésztanemüekbe kitűnő. Kertészeknek,
gyümölcsészeknek, mindenesetre megbecsülhetlen szerzemény lesz e faj. . .”
Megkerestem aztán levelemmel szintén al-torjai birtokos, Csobóth Ferencz, fiatal
barátomat is, a ki szintén élénk szenvedélylyel űzi a gyümölcsészetet, s a ki velem már
eddig is több, érdekes, székely gyümölcsfajt ismertetett meg ; aztán a ki nekem az
Orbai almáról egy csomó gyökeres tősarjadványt is küldött. Meg nem állhatom, hogy e
derék, fiatal barátom 1880. évi febr. 27-ről hozzám írt leveléből ne idézzem e helyt
szórói-szóra, a mit az Orbai almára vonatkozólag írt.
Az Orbai almaKézdi-Szent-Léleken igen el van terjedve. Talán kert sincs, a hol a
főszerepet ne játszaná.Igen; mert egy-két embert kivéve nem értenek az ojtáshoz.Mint
könnyen szaporítható, jó almát úgy ültetik vagy szaporítják, mint a beszterczei szilvát
is szokták; sőt, minthogy Kézdi-Szent-Lélek alantas helyen a Kászon vize partján
fekszik, a hol tehát a talaj mindig elegendő nedves, még dugványozás által is könnyen
megy szaporítása. Nálunk Al-Torján Magotlan-alma név alatt szerepel az Orbai alma.
Magotlan nevét onnét kaphatta, hogy magvai idétlenek maradnak s ritkán fejlődhetnek
ki.”
E Magotlan, most már Orbai almának van egy változványa nálunk, mely csak
ritkán szokott piros csíkókat kapni, hanem többnyire egyszínű vagyis fehér marad: de
kivéve a színkülönbséget minden egyéb tulajdonaiban egyezik az Orbai almával. „
„Nagyon valószínű, hogy a fehér változvány az Orbai alma magvárói Torján
keletkezett, minélfogva székely barátaim beleegyezésével eme fehér változványt
»Torjai magoncz« névre kereszteltem el”/Bereczki Máté /
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„Az Orbai alma fája nagyra fejlődik és terjedelmes koronát alkot Gyorsan nő és
a legrosszabb talajban is, a hol más almafa nem díszlik, otthon találja magát. Egy
barátom kertet alapítván, sok ojtványt szerzett be, de ezek, — mivel kertének talaja
szikályos és kemény természetű volt, — idő-nap előtt elpusztultak nála. Tanácsomra
Orbai alma alanyokra ojtottuk a nemesebb almafajokat s ezen ojtványokkal ültette
aztán be telepét. A siker várakozásukon fölül ütött ki!
Az Orbai alma 20—30 éves koráig ritkán, de idősebb korában bőven fejleszt
sarjakat töve körül; gyökérsarjakat azonban csak néha bocsát, de korántsem oly
mértékben, mint némely szilva- és meggyfélék, hogy egy fa képes legyen az egész
telepet kender módjára elárasztani
Az Orbai almának dugványozás által való szaporítása sima vesszőkkel nem oly
sikereres, mint az ág-gyürűvel lehasított s földbe szúrt vesszőkkel.
Erről én véletlenül győződtem meg. Egy ízben, a faiskolába ültetett s
vignövésnek indult Orbai alma-tösarjadványt ojtottam be. Hogy ojtványomat
megjelöljem s számára némi ótalmat készítsek, a levágott alany vesszeit lehasogattam s
e lehasgatott veszszőket kissé meghegyezve dugdostam be ojtásom körül a földbe. E
ledugdosott vesszők, minthogy különben is kedvező idő járt, meggyökereztek s nyár
folytán élénken hajtottak. A rákövetkező tavaszon e meggyökerezett vesszőket
beojtottam, s ojtásaim mellé ótalmul megint azon vesszőket használtam föl, melyeket
az alanyok levágott koronájáról hasogattam le. Minthogy e vesszők is az ág-gyürüvel
voltak a földbe ledugva; egytől-egyig mind gyökeret eresztettek, szintén és szépen
kihajtottak.”
„Az Orbai almára ojtott más, nemes alma fajok hamar lábra kapnak s vigan
szoktak növekedni.” Ily összhangzó és kimerítő tudósítások után, — melyekért az
illetők hazai gyümölcsészetünk nevében fogadják e helyt is hálás köszönetemet! —
teljesen meggyőződtem arról, hogy valóban igaza volt Benkő Dénes barátomnak,
midőn azt mondotta az Orbai almáról, hogy „ilyen hasznos almafaj nincs több a
világon.”
Az Orbai alma gyümölcse konyhai czélokra, septembertől kezdve ápril végéig,
tehát nyolcz hosszú hónapon át, folyvást használható. Tél végén és tavasz felé, midőn
teljes érettségi fokát eléri, a csemege-gyümölcsök közt is méltó helyet foglalhat. Piaczi
elárúsításra és szállításra igen alkalmas, mit eléggé bizonyít az, hogy onnan, a hol az
Orbai alma nagyban tenyésztetik, mint Kézdi-Szent-Lélek és Karatna, egy-egy
gyümölcstermő évben, száz mázsa számra viszik ezen almafajt a gyümölcsárúsok,
hogy Brassó, Kolozsvár és más népes városok piaezain elárusítsák.
Az Orbai almának főérdeme nem abban áll, hogybenne az eddig ismert, nemes
almafajok száma egygyel szaporodik;hanem különösen abban,hogy tősarjadványairólés
meggyökereztetett vesszeiről, ojtás nélkül is nagyban elszaporítható; aztán pedig
abban, hogy időjártával tősarjadványairól és meggyökereztetett vesszeiről oly rengeteg
mennyiségben állithatunk elő más almafajok számára alanyokat, hogyalany-nyerés
czéljából a magvetéssel bizvást fölhagyhatunk.
Orbai alma-alanyokon épen úgy, mint a vadalma magvairól kelt csemetéken
tartós-életű, nagy szálasfákat lehet nevelnünk: míg a Doucin- vagy Paradicsom-alma
alanyain csakis törpe fákat nevelhetünk.
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Orbai alma alanyokkal biztosan elérjük azon czélt, hogy faiskolánk sorai,
beültetés után, hézagosak ne maradjanak, mert az Orbai alma-csemeték, mint egymás
közt különben is teljesen egyenlő tulajdonokkal felruházottak, rendkívül jól és biztosan
megerednek mind. Orbai alma-alanyokkal elérjük azt, hogy ugyanegy sorban,
ugyanazon egy fajjal beojtott, minden ojtványunk egyforma erőben fog nevekedni s
eladásra vagy kiültetésre ugyanegy időben lesz mindenik alkalmassá. Vadoncz
alanyokat használva ezt már ritka esetben érnők el; mert a hány a magról kelt vad
csemete, ugyanannyi külön egyéniséggel van dolgunk. Egyik lassabban, másik
bujábban nő; egyik fölfelé, másik szétterjeszkedő ágakat nevel, szóval, egymástól
különböző tulajdonokkal bir valamennyi, és mikép tapasztalásból tudjuk, a rajok ojtott
egy és ugyanazon faj más és másféle növekedést mutat mindenik külön csemetén. Akár
hányszor megtörténik az az eset, hogy a sorban egyik ojtásunk buján nő, a másik csak
sinylik és betegeskedik; egyik hamarább, másik későbben válik alkalmassá eladásra
vagy kiültetésre; noha ugyanegy időben és ugyanazon egy fajjal voltak is a csemeték
beojtva. Igen; mert a magról kelt vadcsemeték mindenikét más és más egyéni
tulajdonokkal ruházta föl a természet; míg az Orbai alma tösarjadványai vagy
meggyökereztetett vesszei egytől egyig mind teljesen egyenlő tulajdonokkal birnak és
nem egyebek, mint ugyanazon egy fának szándékosan eldarabolt vagy mesterségesen
eszközölt folytatásai.
Meg vagyok róla győződve, hogy az Orbai alma, ha másért nem is, de alany
szaporítás czéljából, nem sok idő múlva el fog terjedni nemcsak hazánkban, hanem a
nagy világon is mindenfelé.”
L. Bereczki Máté III.
Megjegyzés. Ritka eset,hogy egy tudós ember ilyen
részletesen vall
munkájáról. De Bereczki Máté nem csak tudós ember, hanem felfedező lény is
volt,aki széles körben támaszkodott azokra az emberekre akik,munkájában
segítségére lehettek, s ezek voltak az akkori idők tanárai,tanítói,földbirtokosai
vagy éppen fényképészei mint pl. a kolozsvári Veress Ferenc .Ezért idézek
bővebben vallomásából ,mert a Bereczki Máté munkája ha nem is Erdélyben
folyt, de Ő nagyon szoros kapcsolatban volt Erdély gyümölcstermelőivel. S ezen a
vonalon nagy mértékben járult hozzá erdélyi magyarságunk mezőgazdasági
örökségének megszületéséhez a gyümölcstermesztés terén. Az előbbi idézetben
tanúi lehetünk ennek a folyamatnak, a megszületésében. A fenti idézet hiteles
képet nyújt a magyarországi tudós ember munkájának, a segítségével született
erdélyi magyar gyümölcsészeti örökségnek. Az idézett szöveg hiteles képet nyújt
arról,hogy hogyan születik meg a háromszéki helyi Fűzi almából egy országos
hírű és értékű Orbai alma. Mai szóval hungaricum. Ahhoz,hogy ez az érték
megszülessen sok helyi székely ember is hozzájárult munkájával, s mind
olyanok akik segítettek Bereczki Máténak értékteremtő munkájában. Lássuk
ezen jeles embereket akiket leginkább csak Bereczki Máté munkájából
ismerünk.
Máthé Ferenc királyi járásbíró, aki mint ahogy Bereczki Máté megjegyzi,
aki arra is buzdította őt,hogy a „gyümölcsészeti tanulmányaimat és
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tapasztalataimat önálló munkában is közre bocsássam” Ő az aki először ad hírt
Bereczki Máténak az 1875 december 30-án írt levelében a háromszéki Fűz
almáról, s megismerteti a
Kézdiszentléleki Orbay Mihályal aki tősarjadékokkal szaporítja a Fűz almát.
Orbay Mihály a történeti időkben is nevezetes nemes székely család sarja, aki
„ősi birtokán terjedelmes gyümölcsös kerttel bír.” Orbay birtokostól részletes
ismertetőjét kapja a Fűz almának és akiről el is nevezi a Füz almát egy nemesebb
névre, s lesz az elkövetkezőkben az Orbai alma.
Még felkeresi levélben Benkő Dénest, akit így jellemez „az almafaj( a fűz
alma)elterjedése helyén lakó és a gyümölcsészet iránt …..szenvedéllyel érdeklődő
barát”.Tőle újabb információkra tesz szert, a Fűz almával kapcsolatban.
A keresés és kutatás új személye az altorjai birtokos Csoboth Ferenc „aki
élénk szenvedéllyel űzi a gyümölcsészetet. S aki új értékes gyümölcsfajtákkal
ismerteti meg,köztük a fehér Fűz almával, amit Bereczki Máté „Torjai
magoncz”nak nevez el. Mindezen kutatások egyik célja, hogy olyan gyümölcsöt és
oltványt találjon, amely segítségével „ körülményesen” leírhassa és ismertethesse
az
újonnan felfedezett almafajtát, és belőle otthon magának
a
fajtagyűjteményében élő fája lehessen. Ezt a nagyon egyedi folyamatot ismerjük
meg, az idézetek elolvasásával. Hasonló alkalmunk nem nagyon lesz hasonlóra.
Ezért volt szükség a dolgozatba való befoglalására. S álljon itt mindezek
igazolására Bereczki Máté vallomása:“A velem született emberszeretet és
gyümölcsészeti szenvedélyem sarkalltak arra, hogy megírjam ama czikket s ne
tartogassam véka alatt azt, a mit én, köztünk élő, szavahihető emberek
összhangzó nyilatkozatai után nagyértékü kincsnek gondoltam és hittem is.”
Igen kincs !
Kiss Károly
Gyümölcse középnagy, néha kissebb is, nagyobb is, alakja igen változó,többnyire
azonban kúpos vagy hengeres gömbalakú, szabálytalanul bordásfölületű; szára rövides,
vékony vagy középvastag, fás; kelyhe többnyire zárt; bőre vékony, de igen szívós,
álltában zsirostapintatu, elég fényes, értével czitromsárga; napos oldalán, sőt néha
köröskörül sárgás-pirossal belehelt s élénkebb pirossal szakadozottan, de elég sűrűn
csíkozott; húsa fehér vagy sárgásfehér, igen finom, könnyű, velős inkább, mint
porhanyó ; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, elég kellemes, noha kevéssé
fűszeresízű. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs; érik ősztől kezdve
tavaszig.
Fája magasra törekvő, vignövésű, igen edzett, igen termékeny. Könynyen
elszaporítható volta miatt ismételten ajánlom mindenkinek,
L.Bereczki Máté IV.
Őshonos almafajták kiállítása 1852-ben Kolozsvárt:
- Daru alma, Győri alma, Mádai alma,Marosszéki páris alma, Zöld páris alma,
,Narancs alma, Ponyik Török alma.
L.Nagy-Tóth Ferenc.
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Öshonos erdélyi- körték,
-Régi monói körték-Sárga körte,Pirosbelű körte,Cukor körte,
-Szilágycsehi körték:Titkon érő,Kormos körte,grófi Körte,Eperrel érő körte,Méz
körte.
-Énlaki körték.-Nyáriak:Árpával érő,Sárga körte,Sós körte,Torzsátlan körte,
Búzával érő körte, Tinóorrú körte, Zabbal érő sárga körte,Pirosbelű körte,
Ősziek: Bőr körte, Kecskecsicsű körte,, fűszer körte, Füge körte, rozsdás körte,
Őszi darázs körte, Fojtós körte.
Téliek:nyakas körte, Korsós körte,Mesei körte,(Nyálazó) Téli kerek körte,Téli
zöld körte.
Kiveszett körték:borsós körte,Lószar(fark körte,Piros oldalú körte,Fontos
köret,Fűz körte.
- Más települések ahol őshonos és helyi körte fajták voltak: Magyardécse,
Magyargyerőmonostor,
Magyarvalkó,
Magyarókereke,,
Mezőfele,
Küküllőkeményfalva, Bikafalva, Kecsetkisfalud, Alsóbencéd.
L. Nagy-Tóth Ferenc II
Orbán Balázs 1868-ban a következőket írja a páris almáról:
-„Ki nem ismerné a költők által megénekelt s a szék czímerébe is felvett
marosszéki piros párizst, mely sokhelyt, de legkiválóbban Abod, Geges, Rigmány,
Havad, Bere és Kibéd vidékén terem...”
Hiteles adatok, ha konkrétan nem is a gyümölcstermesztésről, de gyümölcsfák
jelenlétéről vidékünkön a XVII. századból vannak: 1625/1687 körül Havad határában
Muskotály és Szent Birtalan körtefa van említve; 1679-ben Vadasdon Geges Alma Fa
létezik”
L.Orbán Balázs A székely
Őszi fejér búza B.J.
-Az őszi búza, amelyet Bágyban vetnek, legnagyobb részben keverék a Gluma
albával (ôszi fejér búza – B. J.).(a Gluma alba =a pelyvarozsda régi elnevezése)
L. Benkő József
Paulisi szívcseresznye
-Arad vármegye specialítása
L.Gaál Jenő
Páris alma-„Erdély talán legrégibb ős gyümölcsei,a népes almacsaláddá
növekedett párisi almák”L.Bereczki 1899 A Párisi almacsalád tagjai:Páris
alma(csíkos),Páris alma (sárgáspiros)Csíkos páris alma, Fejedelmi páris alma,
Aranypáris alma,
L. Nagy Tóth Ferenc.
-Ami a páris almát illeti, ennek több fajtája is ismeretes. NagyTóth Ferenc „Régi
erdélyi almák” című könyvében 12-féle páris almát említ a következő gyűjtőhelyekről:
1. Páris alma (csíkos), BucsesdVulkánból. 2. Páris alma (sárgáspiros), Felsőlunkojból.
3. Aranypáris, Ravából. 4. Fejedelmi páris alma, Kobátfalváról. 5. Fejedelmi páris
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alma, Tordátfalváról. 6. Fejér páris alma, Zetelakáról. 7. Hosszú szárú páris alma,
Tordátfalváról. 8. Piros páris alma, Zetelakáról. 9. Piros zergő páris alma,
Gyergyóalfaluból. 10. Zergő páris alma, Gyergyószentmiklosról. 11. Zöld páris alma,
Torjáról. 12. Béli piros alma (Piros páris), szintén Torjáról.
- A Páris almáról többen is megemlékeznek, hol vers, hol ének formájában.
Szentiváni Mihály (1813-1842), neves bekecsalji költőnk, a „Nyárádmelléki dal” című
versében a következőket írja:
Marosszéki piros-páris
Oly piros az én rózsám is,
Szép az alma az ágtetőn,
Még százszor szebb a szeretőm!
L.Kolompszó
- XIX. sz. eleje: Hederfaji Paris alma.
L.E.M.Sz.T.V kötet
Páris alma(piros):
-laposan gömbölyű,kissé szabálytalan. Kicsi esetleg középnagy alma. Héja vastag,
tömött, fénylő,sima, viaszos tapintatú, lassan barnuló. Alapszíne sárga, citromsárga és
mézgás foltokkal .Fedőszíne vérvörös .Húsa sárgásfehér, közepesen kemény ,jó
leves,pezsgőssé édes-savanykás,
illatos alma. A XIX század hazai-erdélyi
gyümőlcsészei Berecki és Molnár „ a legrégibb Erdély ős gyümölcsének” tartották.
L. Nagy-Tóth Ferenc
Párisi alma:(sárgáspiros):
- A csíkos változattal csaknem azonos .Eltérések:kisebb méret,,zöldesfehér
húsa,,édesebb íze, kisebb savtartalom. Nagyban megegyezik a Marosszéki piros
párissal.Egyáltalán nem hasonlít a Feleki piros párishoz, és a Zöld párishoz.
L. Nagy-Tóth Ferenc.
Aranypáris alma
-Kissé kúposan magasodó gömbölyded,szabálytalan kör kerületű,közepes
nagyságúvá.Héja vékony ,húsa tapadó ,síma, zsíros tapintatú,fényes felületű.Alapszíne
citromdsárga vagy kénsárga árnyalatú sárgászöld.Húsa fehér,néha zöldessárga, puha,
roppanó kellemesen savanykás-édes ízű,leves ,enyhén aromás.
L. Nagy-Tóth Ferenc
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Páris alma
-Legalább 3 dologra lehetnek büszkék, netán gőgösek is a derék gegesiek. A
templomukra, az iskolájukra és az almájukra. A piros almájuk bőséggel és alkalmasan
volt termeszthető e tájon, és egyes régi írások szerint ez a piros párizs nevű gyümölcs
Marosszék hajdani címerében is helyet kapott. Miképpen a gegesiek szívében is lett
hely számára, hisz a nagyon magasan fekvő falu ennek a termesztésére igen rászokott.
L.Csiki Sándor
Marosszéki piros páris alma.
Olyan piros a rózsám is
Szép az alma az ág tetőn
De százszor szebb a szerető
Csuhajja
Ketten szedünk egy kosárba
Majd eladjuk a vásárba
Pántlikát veszünk belőle
Enyém leszel jövendőbe
Csuhajja
L.Pető Csaba
Pendár alma
-Csángó almafajta. [A szőlőpásztor mellett fiatal legények, bojtár és inas is
kaptak kiegészítő feladatokat (gyepűjavítás, főzés). A szőlőőrzésben néhol lányok is
részt vettek: nevük a Duna–Tisza közén budár, a moldvai csángóknál pendár, a
Sárközben őrzőlány.Magyar néprajzi lexikon.
L.Bereczki Máté és Dörgő Dániel
Pereszlény alma.
- Háromszék megyében, a Székelyföldön, különösen pedig Al-Torján, rég idő óta
nagyon el van terjedve. Nevét alakjától kaphatta, mely némileg hasonlít a
pereszlényhez vagyis az orsó karikájához. Ojtóvesszejét 1882-ben kaptam Csoboth
Ferencz öcsémtől Al-Torjáról. Nálam még nem termett: de egyhamar nem is teremhet:
mert, a mint látom, fája az itteni mostoha viszonyok közt nem' tenyészik vígan. Benkő
Dénes barátom szívességéből, a ki két ízben küldött hozzám mutatót e fajról,
következőleg jellemezhetem:
Gyümölcse nagyobb a középszerűnél; alakja mindkét végén belapított hengeres és
bordás gömbalaku; szára rövid vagy rövides, vékony, fás; kelyhe zárt; bőre finom, de
szívós, sima, álltában csaknem zsírostapintatu; alapszíne aranysárga, mely azonban
csak itt-ott látszik ki tisztán; mert az egész fölület vérpiros, széles, de szakadozott
csíkokkal van becsapkodva és napos oldalán sötétebb pirossal is bemosva; húsa
hófehér, finom, tömött, roppanós, de elég porhanyó; leve elég bö, cziüo'os, kellemes,
füszeres ízü. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. Érik oct.
nov. hóban, hűvösebb tájakon hiszem, hogy januárig is eltart. — Fája vígnövésű,
egészséges, edzett és termékeny.
L.Bereczki Máté IV
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Pezsgő:
-Régi erdélyi borkülönlegesség amelyet1840 táján Czikmántoron a -Küküllő
mentén Kemény Dénes birtokán,. kísérleteznek ki. .
L.Csávossy
Piros jeges alma.
-Származása. E jeles alma valószintileg hazai faj. Kész ojtványban kaptam meg
1863-ban, Kis-Jenöröl. József főherceg kertéből. Azóta mindenfelé kutattam, hogy
merre lehet hazánkban leginkább elterjedve és mi lehet valódi gyümölcsészeti neve? de
kutatásom eredménytelen volt. Erdélyben, a folyó század elején bold. legidősb Bodor
Pál Őszi jeges alma-név alatt, valószínűleg ezen fajt terjesztette; mert catalogjának
rövid jellemzése nagyon jól ráillik az én fajomra is. Lehet ennélfogva, hogy ezen alma
is Erdélyből került hozzánk. Arad megyébe is. Könyveimben hozzá hasonló vagy vele
azonosnak vehető fajt egyet sem találván leírva, hazai fajnak tartom s mint
ilyent,körülményes leírásban ezennel bemutatom.
Érésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon hiszem, hogy tavaszig is eltart.
Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs.
Nagysága. Nagy, néha igen nagy.
Alakja.Lapos, kerek, mint a Téli piros pogácsaalma, de ennél, bárha egyik oldalán
kissé hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon, mégis szabályosabb termetű. Zöme
középtájra esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően, de kelyhe felé mégis
kissé összébbhuzódva boltozódik és kelyhe körül szűkebb karimában végződik;
mintsem szára körül, a hol rendszerint elég széles, laposas talpat alkot. S z á r a rövid,
vastag, húsos, bunkósan végződő; tágnyílású, de szűk és elég mély üregbe helyezett,
melynek többnyire rozsdamentes és kissé egyenetlen falait, néha-néha, finom, sugaras
rozsda szokta eltakarni. K e l y h e nyílt vagy félig nyílt; fölálló, rövid és molyhos
osztványaival tágnyilásu, de szűk és elég mély üregben ülő, melynek falain szelid
ránczok indulnak a karimára s ott elszélesedvén, lapos bordák alakjában az egész
gyümölcsön végig nyújtóznak, de a gyümölcs kerekdedségétcsak alig zavarják meg.
Szine.Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, álltában zsírostapintatu, ledörzsölve szép
fényes; elejénte sáppadt zöld; értével szalmasárga; napos oldalán szelid-rozsaszínnel
belehelt és élénkebb-piros, szakadozott csíkokkal és foltokkal tarkázott, Pontozata
ritkás, finom, alig szembetűnő. Rozsdaalakzatok csak elvétve mutatkoznak rajta.
Belseje. Húsa fehér, kisebb-nagyobb, áttetsző, jegedéses foltokkal ellátva elég
finom, tömött, roppanós; leve bő, igen cukros, finom savanynyal emelt,elég kellemes,
noha kevéssé füszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyü; fiókjai mindenikében egy-két,
tojásdad, barna, ép magot rejtő. Kehelycsöve majd öblös, majd hegyes kúpalakú, a
gyümölcsbe elég mélyen leható.
Hasonnevei. Őszi jegesalma.
Leírói. Körülményesen, tudtommal, még senkisem irta le. Röviden jellemezte
legidősb Bodor Pál 1826-ban kiadott német catalogja 1-ső lapján a 4-ik sz. alatt.
L.Bereczki Máté IV.
Piros zergő párisi alma
-Magosodó kúp vagy tojásdad alakú,szabálytalan,széles bordás oldalakkal,
enyhén hullámos kerűlettel. Apró alma. Héja sima,kissé zsíros tapintatú. Az egész
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felülete
egyöntetű,tömör,ibolyás kárminpiros, Húsa fehér ,ibolyáspiros
erekkel,tömött,,majd kásásodó,kevés levű, gyengén savanykás,néha kissé fojtó,
gyengén aromás, édes ízű.
A Páris almák csoportjába tartozik régi erdélyi fajta. Nem azonos a Berecki
Máté (1887)által leírt Piros csörgő almával.
L.Nagy-Tóth Ferenc
Ponik v. ponyik alma.
-E fajta , ősi erdélyi,fája hatalmasra megnő és nagyon sok almát terem. Bolyai
Farkas kedvenc almája volt,sírját is egy ilyen almafa díszíti. Zöldes sárgás lapos
almáját későősszel az első harmatok után szedik. Gyümölcs lédús,télen viaszos
bevonatú lesz és ritkán romlik a telelés folyamán
Bolyai Farkas pónyik almafája a marosvásárhelyi református temetőben.
-Bolyai Farkas saját végrendeletében írja”.....emlék se legyen ,hanem ha valaki
egy pojnik almafát ültet a ház /itt a sírhant/ eleibe:a gyümölcsét szedőktől vagy róla
oltottaktól vegye köszönetét....”A pojnik alma a domáldi kertből a végakarat szerint a
sír mellé kerül ahol 100 évig megél, 2006-ban védetté lesz a (2011-ben ) 55 éves
újonnan telepített pónyik alma .Pótlásáról az Ujfehértói Gyűmőlcsészeti Kutató khtben gondoskodtak. Javasolták hungarikummá való nyilvánítását.,amivel a Bolyai
Farkas által nemesített pónyik alma az erdélyi hungarikumok egyik megbecsült
hivatalos képviselőjévé válik.
L. Oláh Anna :Tovább fog élni:..........
-Erdély ősi gyümölcsnek tartják ,nevének első írásos említése az 1530-1531-ben
megjelenő Döbrentey-kodexben
fordúl elő. Novembertől márciusig érő téli
almafajta,fája igen erős növésű,,de későn indul termésbe. Tartós életű, és később
állandóan hoz bő termést,főleg hűvös éghajlat alatt.
-Gyümölcse nagy ,szabálytalan alakú,némileg bordázott,egyik fele hízottabb.
Bőre vastag és szívós ,sárga,napos oldalán vöröses. Húsa sárgásfehér,finom,tömött,
bőlevű és fűszeres ízű. Jó asztali és kiváló háztartási alma.
L.M.L .1913
Ponyik alma
Szinonima: Poinik Apfel, Pojnik, Pojenic BERECZKI 2. 1882. 333. p.
„Boldogult Nagy Ferencz tanár szerint, ez az erdélyi, ős gyümölcsök királya. Alsó
Fehérmegyében van leginkább elterjedve, hol egy erdei tisztáson fedezték fel,
………….., mint jelenleg általában használtatik, »Ponyik« neve is e jeles almának.
Kár, hogy ez is oly kényes, mint az almák királya, a Téli fehér kalvil! Ha e hibája nem
volna; bizonyára el volna már terjedve a világon mindenfelé. Több helyről is bírom
már vagy 10 év óta e fajt és termése után elég módom volt fajom valódiságáról
meggyőződést szerezhetni. BM.” Első említése 1508-ban. In: Magyar Nyelvtörténeti
Szótár 1890–1893 ÁNGYÁN
L.Bereczki Máté és Dörgő Dániel
Porzsoltféle sóvári.
-Származása. E jeles alma valószínűleg egyike azon számos, jeles gyümölcsnek,
melyekkel Pomona Erdélyt ajándékozta meg. Maros-Torda megyében „Sóvári alma"
név alatt ismerik és tenyésztik. Ojtóvesszejét 1881-ben kaptam Porzsolt Ádám
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néptanító, barátomtól, Lukafalváról. Nálam is termett már a faj fán. Minthogy
könyveimben, a külföld gyümölcsei közt, hozzá hasonlót vagy vele azonosnak vehetőt
hasztalan kutattam; mint terjesztésre méltó hazai fajunkat fönebbi névre keresztelve
ezennel bemutatom körülményes leírásban is.
Érésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon januárig söt tovább is tart.
Minősége. Csaknem I. rendű csemege-gyümölcs.
Nagysága. Nagy vagy legalább jóval nagyobb a középszerünél.
Alakja. Magas- vagy csaknem tojásdad gömbalaku; néha szabálytalan hengeres
vagy kúpos gömbalaku; ritkán sík-, hanem többnyire élesen de szabálytalanul
bordázott-fölületű. Zöme középtájra vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét
szára felé szelíden fogyva gömbölyödik s szára körül inkább vagy kevésbbé széles,
tompa karimában végződik; kelyhe felé pedig majd szelíden, majd elég hirtelen fogyva
boltozódík s kelyhe körül elég szűk karimában enyészik el. S z á r a rövid vagy igen
rövid, fás, molyhos, bunkósan végződő; tágnyilású, de szűk és mély üregbe helyezett,
melynek falait inkább vagy kevésbbé mély barázdák és lapos bordák teszik
egyenetlenné s karimáját inkább vagy kevésbbé hullámossá. K e l y h e elég nagy, nyilt
vagy félignyilt; fölálló vagy hegyökkel összeboruló, rövides, molyhos és sokáig zölden
maradó osztványaival elég tágas és elég mély üregben ülő, melynek falai sürün, de
szelíden ránczosak s karimáján ormós emelkedések váltakoznak, melyek
szembetünöleg kiemelkedő, lapos bordák gyanánt az egész gyümölcsön végig
nyújtóznak s azt szögletessé teszik. Jellemző nála, hogy a bordákat elválasztó barázda,
néha, vágányszerűleg mélyed a gyümölcsbe.
Színe. Bőre vastag és szívós, sima, mintha csiszolt volna, száraztapintatu, ragyogó
fényes; elejénte sárgás zöld; értével élénk világossárga; napos oldalán szelid pirossal
kissé bemosott vagy csak belehelt. Pontozata ritkás; többnyire csak a bőr alul áttetsző,
fehéres pettyekből álló, néha alig, néha pedig eléggé szembetűnő. Rozsda csak elvétve
mutatkozik rajta; de néha egy-egy rozsdás szemölcs vagy barnás ragyaszeplö
jelenkezni szokott fölületén.
Belseje. Húsa majd sárgásba, majd zöldesbe játszó fehér, elég finom,tömött,
porhanyó; leve bő vagy elegendő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, illatos és igen
kellemes fűszeresizű. Mágtokja nagy és nyilttengelyű; tágas és egészen nyilt fiókjaiban
számos, apró, tojásdad, pirosasbarna, ép magot rejtő. Kehelycsöve kúpalakú.
L. Bereczki Máté IV.
Rakszőlő ’convar. pontica subconvar. Balcanica provar. Mesocarpa
subprovar. macedonica’
-„…..ismeretlen eredetű, többen magyar fajtának tartják. A filoxéravész előtt
nagyon elterjedt volt (erre utal nagyszámú társneve is). Újabban termőterülete erősen
csökken, …….-Erdélyben még nagyban termesztik ezt a sokmagvú, vékonyhéjú,
fehéres, pontozott bogyójú fajtát. Későn érik, bora üres, jellegtelen, de bőlevű, nagy
termőképességű szőlő.
Az ősi erdélyi szőlőfajták valószínűleg mind honi eredetűek, illetve igen közeli
vidékekről kerülhettek hozzánk. A tudományos alapon nyugvó természetes
rendszerezés szerint, azaz a földrajzi-ökológiai csoportokat tekintve, valamennyien
viszonylag közeli rokonok, és a Fekete-tenger melléki fajták csoportjához tartoznak. A
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mára szinte teljesen kiveszett Vékonyhéjú és a Hóvíz mesés bőtermőségével, üde,
savanykás, könnyű, jellegtelen borával jó pezsgőnek való, jól házasítható alapbort
szolgáltatna. A Rakszőlő erdélyi, Medgyes vidéki neve Hóvíz, amely Kiss Jenő
szótörténete szerint (Szavak–Nevek–Szótárak. Bp., 1997, 222) 1814-tól adatolható: hóviz. Milotai Ferenc munkáiban (Gazdasági Katechezis. Kolozsvár, 1832; Az Erdélyi
Gazda. Nagyenyed, 1839) fajtajellemzéseket is adott; az erdélyi szőlők között
felsorolja a hóvízt mint „rossz szőlőt”. Az EGE (Erdélyi Gazdák Egyesülete) borászati
bizottmányának az egylet 1857–59-es évlapjaiban Zilah vidékén az uralkodó fajták a
Járdovány, Fejér boros (Hóvíz), Erős inu (Furmint), továbbá Király és Kövér, valamint
a Bakator. A tasnádi szőlőterületről az 1859. évi jelentésben az áll, hogy „az alant
termő vagy pergő szőlő és fehér ború (ez a mi hóvíz szőlőnk) szinte nagyban
termeltetnek”. Erdély egyik igen jelentős ampelográfusa, Fekete Pál a „szőlőfajok”
ismertetésében (Borászati Füzetek I. 1869, 718) szintén említi a Hóvíz fajtát.
Gyulafehérvárnak, amely Kolozsvár előtt valaha Erdély központjának számított,
leghíresebb bora a XIX. században Londonban is kitüntetett „Rózsamáli” volt. A
Borászati Füzetek 1870-es évfolyamában (221) az olvasható, hogy a Rózsamál
„ültetvényét képezik az erdélyi ősfajták, melyek között a somszőlő alig, a leányka csak
igen gyéren van képviselve, főfajta a kövér és járdovány, ezek után következik a hóvíz,
továbbá a királyszőlő és boros”. A Maros megyei küküllőmenti szőlőterületen a régi
fajták közül Csanádi és Plósz (A borászat könyve. Bp., 1885) a következő fajtákat
említi: Király, Járdovány, Kövér, Boros, Hóvíz, Leányka, Som. Kiss Jenő
megállapítása szerint a Hóvíz népetimológiai alakulat, a német Hochweiß elferdítése.
A német elnevezés ’nagyon világos’ szőlő jelentésű. „Magyar társneve ennek a
szőlőfajtának Világos, Ezüstfehér a bogyók színéről”
L.Rácz János
Rákoczi uradalmak gyümölcsei:
-1642-december 31-i kimutatás az uradalmakon begyűjtött gyümölcsök és a
helységekről. Nyers alma,körte, dió,mogyoró és retek: Gyulafehérvár, Alvinc, Fogaras,
Porumbák, Komána, Udvarhely, Szamosudvarhely, Kővár,Gyalu és Summa. Szelid
aszalt gyümölcsök:Fehérvár,Vinc,Fogaras,Porumbák, Komána, Udvarhely, Görgény,
Kővár, Szamosújvár, Gyalú,Summa.Vad aszalt gyümölcsök:Fehérvár,Vinc,Fogaras,
Porumbák,Komána,Görgény, Szamosújvár, Kővár,Gyalú, Summa.
L.Nagy-Tóth Ferenc II.
Rozsa-máli bor
-Erdély leghíresebb borai közé tartozik a gyulafehérvári érsekség 27 holdnyi
Rozsamál szőlőhegyén termett Rozsa-máli bor. A bor, a XIX században /1862- I. díj/
Londonban kapott kitüntetést...”......a híres Rozsamál leginkább Járdovánnyal és
Kövérrel bővelkedik..”.( Fekete Pál.)Művelése erdélyi karikás .Jellemző, hogy a
Rozsamál bor csak a 3.ik évre tisztul meg. Kiválóságát főleg a talajban levő káli,mész
és a foszforsav tartalom adja meg. Korabeli értékelése””...kitűnő ,felséges zamatú
bor...”.továbbá”..a bor ízképében a Király szőlő is nyomot hagy ,mely
tüzes,száraz,citromsavanykás,testes ital és amelyet az Erdő-Hegyaljára,valamint a
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Kövérre és Járdoványra jellemző virágillat,kellemes borzamat tiszta íz, az utóízben
pedig bizonyos enyhe de férfias fanyarság jellemez.
L. Csávossy.
Sándor cár alma
Sárga szépvirágú alma
Sárfehér szőlő
Sebeshelyi dió.

Sikulai alma( székely alma,szekler alma-hibás megnevezés-),
-Régi magyar fajta-a Körösök vidékéről származik
-“A sikulai alma, mely vadvizes talajban is jól tenyészik, »Magyarország
pomonájának büszkesége. Hagyomány szerént a borosjenei basának a vár mostani
főbejáratával szemben a plébániai lakás helyén levő gyümölcsös kertjéből mindössze
két almafa maradt meg, melynek gyümölcsét a parasztok nem ették, mert későn ért;
némelyek azonban, kik szénaboglyában tartogatták, tél végén már jóízűnek találták.
1800 táján mutatóba bevittek egyet Sikulára Atzél Istvánhoz, ki pinczéjéből húsvét
táján felhozatván, azt rendkívül megkedvelte, Pesten, Bécsben bemutatta és sikulai
jobbágyait rábírta, hogy saját kertjeikben is mentül többet ültessenek. Az eredetileg
borosjenei alma így vette nevét Sikuláról. — Viszont a most déznai alma nevet viselő
muskatályfaj a déznai vár egykori kertjéből terjedett el. Üvegházak az egész
vármegyében nem voltak s I. György fejedelem 1636. okt. 24. maga írja, Boros-Jenőn
mennyire csodálták az urak azt a gránátalmát, melyet felesége Váradról küldött.”
L. Dr. Somogyi
Sikulai alma
(Szinonima: Pomme de Sikula; Sikulaer Apfel, Székely alma, Sekler Apfel).
BERECZKI 1. 1877. 365. p. „Magyarország pomonájának eme büszkesége, mely
hazánkban is alig két évtized óta kezd nagyobb mérvben elterjedni, nevét a FehérKörös folyó partján, Arad megyében, fekvő Sikula nevű községtől veszi, hová állítólag
még a törökvilág idejében került. Eredeti nevét, mely egészen magyarosan mondatik ki
valaki kezdetben latinosan olvashatta ki t. i. Siculá-nak s latin szónak is tartván, sietett
azt »Székely« szóra átváltoztatni. így lett aztán a Sikulai almából Székely alma s
Németországba Urbanektől ez utóbbi név alatt kerülvén ott »Seklerapfel« névre
keresztelték. Oberdieck legalább Seklerapfel név alatt valóban a Sikulai almát írta le,
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noha kijelenti, hogy b. Trauttenbergtől Prágából egy, »Sikulai« nevű almát is kapott,
mely alighanem különböző faj lesz, noha meglehetősen egyezőnek találja mind a
kettőt. Báró Trauttenberg a»Revue de l'arboriculture« (263. lap) 1873. évi folyamában
szintén azt állítja ellenemben, hogy a Székely alma aligha azonos a Sikulai almával;
mikép azt én ugyanazon lapban elejénte csak, mint gyanítást állítottam, később pedig a
kettő közti azonosságról határozottan is meggyőződtem: de a t. báró ezen állítását
semmi elfogadható bizonyítékkal nem támogatá. A Székely alma ojtóvesszejét is a
Simon-Louis testvérek Metz melletti híres faiskolájából kaptam meg, s ráojtván azt
egyik Sikulai fám ágaira, kisült, hogy csakugyan nem más az is, mint a mi Sikulai
almánk, s meg vagyok róla győződve, hogy, a ki az Urbanek Székely almáját s az
Oberdieck Seklerapfelját biztos kézből valódilag kapja meg, mindenesetre a Sikulai
almát ismerendi föl azokban. — A Sikulai alma ojtóvesszejét boldogult Mayer Antal,
aradi elemi tanár, barátom utján egyenest Sikuláról kaptam 1866-ban.
L. Bereczki Máté és Dörgő Dániel

Sikulai alma
Solyom alma
-egy tájegységen belül élvez nagyobb elterjedtséget. Ilyen volt a ’Sólyom alma’
Háromszéken .
L. Szani Zsolt
Sóskörtvéj:
-Vidékekként:Énlaka,Etéd,Zetelaka,Kecsedkisfalud,Tordátfalva,Kentelke
másmás fajokra vonatkozik..A kentelki és az énlaki őshonos fajtáknak az átmenetét képezi.
Kúposodó tojásdad -körte alakú .Zöldessárga és kénsárga átmenettel. Héja,
finoman érdes,száraz tapintatú. Húsa sárgásfehér, puha és kásás,de kövecses ,,leves,,
édes gyenge aromával. Érése október második fele.
L. Nagy-Tóth Ferenc II
Sóvári alma
- „Az egyes vidékeken (főként a Szilágyságban) sóváriként emlegetett egyik
almafajtát Daru almaként különítette el, s elhagyta belőle a sóvári elnevezést.A
szilágysági sóvári alma, melyet én jóval később ismertem meg, mint a Daru almát,
most már csak a Daru alma hasonnevei közt szerepelhet, mert egy, még senki által le
nem írt almafajnak csak az lehet a törvényes, jogos neve, amit annak az
irodalomban első leírója adott.”
-„….. sóvári név alatt kapott tájfajták a következő vidékekről érkeztek
hozzá:…….. Legapróbb sóvári néven ismerteket); Kentelke (Erdély) – Vályi Elektől
(szilágysági sóvári – Daru almának ítélte Bereczki);Lukafalva (Marosszék, Erdély) –
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Porzsolt Ádámtól; Misztótfalu – Guzman Dénestől (kétfélét Nagysóvári és Középnagy
sóváriként nevezettet, egyiket Daru almának ítélte Bereczki); Zilah (Szilágy m.) –
……………..”
L.Bereczki Máté és Dörgő Dániel
Sóvári, barnapiros
-Erről a hazai fajnak gyanított almáról megemlékeztem már ………., a hol a
többek közt azt is állítottam, hogy Zilahról a fönebbi helyett, mindig a Daru almáról
vagy a közönséges Sóváriról kaptam ojtóvesszőt. Figyelmes és lelkiismeretes vizsgálat
később arról gyözött meg, hogy az a faj, a mit Somogyi Sámuel, tisztelt honfitársam
fönebbi név alatt küldött, növényzetében mégis különbözik a Daru alma növényzetétől.
Nálam még nem termett e faj: de biztat a remény, hogy ez mégis az a faj leszen,
melyet gyümölcseiben Mezey Albert ur ismertetett meg velem. 1880. jan. 7-dikén
irtam le e gyümölcsfajt a Zilahról kapott példányok után.
E leirás folytán röviden így jellemezhető :
Gyümölcse középnagy, kúpos gőmbalaku, szabályosan boltozott .síkfölületü;szára
rövid vagy rövides; kelyhe zárt vagy félig nyílt; bőre igen szívós, sima, száraztapintatu,
ledörzsölve fényes, értével aranysárga, napos oldalán, sőt néha köröskörül,
barnapirossaí bemosott vagy csíkozott; húsa fehér, a bőr alatt gyakran szelídpirosba
játszó fehér, igen finom, tömött,'porhanyó ; leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal
emelt, igen kellemes, illatos és fűszeres ízű; kitűnőleg I. rendű,minden tekintetben;
érésideje dec. mart. —
Fája, mikép próbaágamról látom, elég vígnövésű, egészséges és edzett.
L. Bereczki Máté IV.
Steín János körte
-Származása.E kitűnő körtét a Vilmos körte magvárói nyerte 1867-ben Veress
Ferencz, kolosvári fényképész, a ki szabad idejében szenvedélylyel foglalkozott a
gyümölcsészettel is. Mint terjesztésre igen méltó körtefajt, apósának, kolosvári
könyvárus, Stein Jánosnak nevéről keresztelte el s hozta forgalomba. Ojtóvesszejét
1881-ben kaptam idősb Bodor Pál bátyámtól, Kolosvárról.
Nálam még nem termett: de, mert Bodor Pál bátyám több izben is küldött róla
gyümölcspéldányokat és a fa növényzetére vonatkozó minden adatot rendelkezésemre
bocsátani szíveskedett, már is bemutatnom körülményes leírásban.Érésideje. Sept. végén, oct. elején; vidékemen valószínűleg sept. Derekára esik.
Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs.
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is.
Alakja.Tojásdad vagy hasas csigaalakú; kissé szabálytalanul boltozott,szelíden
buczkos fölűletű; egyik "oldalán gyakran hízottabb, mint a másikon.
Zöme többnyire középtájra esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödik s
kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk, de laposas karimában végződik, melyre elég
jól fölállítható; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább s néha némi
behajlással is fogyva, rövid, tompakupos véget alkot.
S z á r a középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, két végén bunkós,
csaknem végig barnamázos ; a gyümölcs csúcsán, csekélyke mélyedésbe vagy csaknem
a fölszinre, többnyire kissé oldalt helyezett. Kely- he nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül
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fölálló, de hegyükkel hátragörbülő, rövid, szürkésbarna, szarunemű osztványaival
többnyire szépen kikanyarított, szűk és nem mély üregben ülő, melynek sík vagy csak
szelíden barázdált falait finom, fahéjszinü, sugaras rozsdamáz szokta eltakarni.
Színe. Bőre finom, de keménykés, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő;
elejénte élénk fűzöld; éltével sárgás zöld; napos oldalán is csak kissé sárgásabb zöld s
néha némi halványpirossal gyöngéden belehelt. Pontozata elég sűrű; igen apró, zölddel
szegett, fahéjszinű pettyekből álló, alig szembetűnő. Rozsda csak elvétve fordul elő ittott fölületén. de szára és kelyhe körűi, finom, fahéj színű rozsdamáz gyakrabban
jelenkezík.
Belseje. Húsa fehér, a bőr alatt kissé zöldesfehér, finom, gyöngéd és olvadó;
magtokja körül is alig észrevehetöleg köves-szemcsés; leve igen bő, czukros, gyöngéd
savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízü.
Magtokja zárttengelyü; tömlőcskéiben szép tojásdad, világosbarna, ép magvakat
rejtő
Szöges rambúr alma
-Származása. E becses alma Szatmár megyében és a Szilágyságban van
elterjedve. (Guzman Dénes, barátom Misztótfaluból és ifj.Török József,törvényszéki
iktató Zilahról küldöttek róla gyümölcsöket hozzám meghatározás végett.Minthogy
könyveimben hozzá hasonló vagy vele azonosnak vehető fajt egyet sem találok;
hiszem, hogy ez is olyan faj, mely hazánkban lépett a világra. Hol ? mikor született?
senkisem jegyezte föl.
Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam Guzman Dénes barátomtól,
Misztótfaluból. Több ízben termett már a fajfán nálam is. Mint terjesztésre méltó hazai
fajunkat ezennel bemutatom körülményes leírásban.
Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon februárig is eltart.
Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és píaczos gyümölcs.
Nagysága. Nagy, vagy igen nagy.
Alakja.Többnyire lapos gömbalaku: majd szabályosan, majd szabálytalanul
boltozott és sajátszerűen bordásfölületű. Zöme többnyire középtájra esik,honnét
mindkét vége felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé mégis kissé összébb
huzódva boltozódik s mindkét sarkán széles és hullámos karimában végződik. Szára
igen rövid, vastag, húsos, néha pedig rövides, elég vékony fás; tágnyilásu, de mély és
szűk üregbe helyezett, melynek falait majd unom, majd érdes, cserepes, sugarakra
oszló rozsdamáz szokta borítani.
Kelyhe zárt vagy félig nyílt; összehajló, rövid, keskeny, hegyes és molyhos
osztványaival többnyire szabálytalanul kikanyarított, tágabb vagy szűkebb, de
rendszerint mély üregben ülő, melynek falain inkább vagy kevésbé élesen kiemelkedő
lapos bordák nyúlnak a karimára- onnan tovább, a gyümölcs derekára, gyakran a
szármélyedésig is, és ezek a gyümölcs kerekdedségét majd mindig megzavarják s azt
szögletessé vagy gerezdessé teszik.
Színe.Bőre vékony,de igen szívós,sima,gyöngédtapintatu, elég fényes; elejénte
bágyadt zöld: értével bágyadt aranysárga, miből azonban csak a gyümölcs árnyas
oldalán látszik ki tisztán egy-egy nagyobbka folt; mert csaknem az egész fölület szelíd
pirossal van belehelve s e színezetben sötétebbb piros, szakadozott csíkokkal és
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pettyekkel is sűrűn tarkázva. Pontozata ritkás; rendetlenül elhintett, apró, fehérrel
szegett barnás pettyecskékből álló, nem szembetűnő. Rozsdaalakzat a gyümölcs száras
végét kivéve, csak elvétve találkozik rajta.
Belseje.Húsa sárgásba,itt-ott pedig zöldesbe játszó fehér,félfinom,keménykés,
roppanós; leve elég bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes, noha
kevéssé fűszeresizű. Magtokja nyílttengelyű; kissé nyílt és nem nagy fiókjaiban egykét duzzadt-tojásdad, rövídhegyű, barna, ép, többnyire azonban idétlen magot rejtő.
Kehelycsöve öblös kúpalakú.
L. Berecki Máté IV.
Szakasz szőlőtermő körzete
-Ide tartoznak:
-Alsószopor,Ákos,Krasznabéltek,Szakasz,Nagyszokond,Béltek-hodos,
Erdőd,
Erdődhegy, és Szatmárhegy Keletre szelíd lankák,széles hátak kedveznek a szőlő
termesztésének.
Híres szőlőtermő körzet központ ., a minőségi fehérborok központja volt.. Ma
már kiveszett.
L.Csávossy
Szalontai tengeri
-lófogú fajta,puhamagvú,,hízlalásra alkalmas,nagy hozamot ad, a csutka aránya a
maghoz viszonyítva kicsi .L. ML 1913
Szalma bor
-Régi erdélyi borkülönlegesség. Arad-Hegyalján a szalma bort
Rózsásból(Bakarból) készítették..A szalmán tartott ,vagy akasztott fürtöket
januárban sajtolták,szemelés után.
L. Csávossy.
Szamosháti dohány
-„a dohány, melyet különösen a tisza- és szamosközi iszapos lanka földekben
nagy mennyiségben tenyésztenek; ez a közforgalomban "Szamosháti dohány"
elnevezés alatt szerepel.
L.Borovszky Szatmár
Szatmári dohánySzász pap alma.
-Származása. Erdély egyik ős almafája, melyről boldogult Nagy Ferencz tanár azt
mondja, hogy „Erdély ős fajai közt ez a legtermékenyebb." Hazája hihetőleg a
Szászföld. Mikor? hol? és ki által lőn először a világba bevezetve ? arról hallgat a
krónika. Ojtóvesszejét több helyről is megküldötték erdélyi barátaim.
Érésideje. November—Január; Erdélyben tavaszig is eltarthatónak mondják.
L .Bereczki Máté II.
Szásztányér alma
- Alakja lapos pogácsa,,általában szabálytalan alma.Héja közepes vastagságú,vagy
vékony, bágyadtan fénylő ,sima, vékony viaszrétegű ,,száraz tapintatú,. Színe
homályos fűzöld ,,szennyes borostyánzölddel, és zöldes kénsárga ., kárminpiros
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fedéssel. Húsa fehér vagy vajsárga,laza,kásásodó,,leves, édeskés,savanykás, jellemző
illattal.
- A gyűmölcsész elődök ősi erdélyi magyar eredetű fajtának tartották Szásztányér
almának azért nevezték mert a Szászföldön volt nagyon elterjedve.
L .Nagy -Tóth Ferenc.
Megjegyzés. E két, még nevében is szász alma,hogyan kerül a magyar
örökségű almák közé? Sokat gondolkoztam azon,hogy felvegyem-e a két erdélyi
feltehetően szász eredetű és elterjedésű almát a magyar örökségű almák közé?
Végül is úgy döntöttem,hogy igen ezen almáknak is itt a helyük avval a
megjegyzéssel,hogy habár szász eredetűek de az évszázados erdélyi magyar-szász
egymás mellett való élés eredményeként a magyar falvakon is elterjedt volt. A
magyarok között is szeretett alma volt. Ahogy mi kaptuk tőlük a szász tányér
almát, vagy a szász pap almát ,úgy volt náluk marosmenti piros páris is. Hogy
mennyire elterjedt volt magyar berkekben is,ezt az is igazolja talán,hogy még a mi
kolozsvári kertünkben is a 40-50 –es év években ott terebélyesedett és nagyon
finom óriás lapos „tángyér” almát termett. A mi almánk neve nem szásztányér
alma volt hanem egyszerűen „tángyér alma”.E nevét még Bereczki Máté is
megemlíti főművében a „Gyümölcsészeti vázlatok” II. kötetében aki a híres
erdélyi tanár Nagy Ferenctől hallotta ezen erdélyi nevét . Röviden szász
eredetű,de erdélyi magyar alma is lett belőle. Ezért lehet magyar örökségünket
alkotó alma is. E megjegyzés szerves részét jelenti a fenti Nagy-Tóth Ferenc tanár
úr megjegyzése is.
Kiss Károly
Szelid gesztenye
-nagybányai fajta .Található Homoród-Karácsonyfalván-Szászcsáváson,
Élesden stb.
L.Kiss Károly
Szerémi zöld
-Bihar és Arad megyében-egykor az egyik legjobb fehérborszőlő, zamatos,
kellemesen savas, zöldfehér színű bor.
L.Wikipedia
Székely zöldalma. (Grüner Séckler.)
-Származása.E becses alma a Székelyföldön, Csík megyében „Zöld jeges" alma
név alatt van elterjedve. Közel rokona lehet a németek „Stettini zöld"' és ,.Stettini téli
sárga"' almájuknak: de, mert e két faj, bárha 1871. év óta van birtokomban, nálam még
nem termett s igy a fönebbivel tövéről,hegyére össze nem hasonlíthattam és, miután a
róluk közlött német leírásokat is- fölületeseknek találom, határozott biztossággal meg
nem mondhatom, hogy ezek mennyiben egyeznek a fönebbivel és mennyiben
külömböznek tőle.
Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam Márton Ferencz, kir.járásbiró barátomtól, CsikSzent-Mártonból.Több ízben termett már nálam is.Mint olyan fajt, mely még
vidéken mostoha viszonyai közt is termékenynek s igy terjesztésre méltónak,
mutatkozott, ezennel bemutatom körülményes leírásban is.
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Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon tél közepéig is eltart.
Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs.
Nagysága. Középnagy; gyakran nagyobb is.
Alakja. Ivét végén kissé belapított gömbalaku vagy magasnak látszó gömbalaku;
majd szabályosan, majd szabálytalanul boltozott s egyik oldalán többnyire hizottabb és
emelkedettebb, mint a másikon. Zöme többnyire középtájra esik, honnét szára felé
majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s szára körül elég szűk, de laposas
karimában végződik; kelyhe felé pedig majd szelíden fogyva boltozódík s elég széles,
ferdén álló karímában végződik,majd hirtelen s mindinkább fogyva kelyhe körül szűk
karimában enyészik el.
S z á r a rövid vagy rövides, elég vastag vagy középvastag, fás, néha húsos,
nagyrészt barnamázos; inkább vagy kevésbbé szűk, de ritkán mély üregbe helyezett,
melynek sokáig zölden maradó falait finom, sugarakra oszló, barnás rozsda szokta
eltakarni. K e l y h e többnyire nyílt vagy félig nyílt; öszszehajló,rövid,törékenyhegyü
és molyhos osztványaival többnyire tágas, de nem mély tányéralaku üregben ülő,
melynek falai majd simák, majd szelíden ránczosak s karimájáról elenyésző lapos
bordák nyúlnak a gyümölcs derekára s ennek kerekdedségét inkább vagy kevésbbé
megzavarják.
Színe.Bőre finom, de szívós, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő elejénte
bágyadt zöld; értével zöldessárga; napos oldalán is csaknem fehéres sárga és néha némi
igénytelen pirossal kissé színezett. Pontozata ritkás; rendetlenül elszórt, fahéjszinü
vagy csak a bőr alul áttetsző,fehéres pettyecskékből álló,elég szembetűnő. Rozsda
nem, de egy-egy barnás ragya-szeplö vagy rozsdás szemölcs néha találkozik rajta.
Belseje.Húsa fehéres vagy sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, félfínom,
keménykés, de nem tömött; leve bő vagy elegendő, igen czukros,gyöngéd savanynyal
emelt, kellemes fűszeresízü Magtokja kissé nyilttengelyü;kissé nyilt,kisded fiókjaiban
apró, zömöktojásdad, rövidhegyü, pirosasbarna, ép, néha idétlen magvakat rejtő.
Kehelycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe szűk hengerként, elég mélyen lehatoló.
L. Bereczki Máté IV.
Székely bergamot körte
-Származása. E finomízű, becses nyári körtefaj eredete bizonytalan.Kászon-Al-tiz
községbeli birtokos, Balási Lajos kertéből kezdett elterjedniCsíkmegyében, a hol
„Mocskos körte" népies elnevezés alatt ismerik és fájánakedzettsége, ritkán csaló
termékenysége és gyümölcseinek jósága végett nagybecsben tartják. E fajt ojtó
vesszőkben, 1875-ben kaptam Márton Ferencz,kir. járásbiró barátomtól, Csík-SzentMártonból, mint — az ö vélekedéseszerint, — eredeti székely körtefajt. Több ízben
termett már nálam is. Minthogyszorgos kutatásom daczára, hozzá hasonló vagy vele
azonosnak vehetőkörtefajt könyveimben nem találok; csatlakozom Márton Ferencz
\)arátomvéleményéhez s fönebbi név alatt, körülményes leírásban is bemutatom,
mintolyan székely körtefajt, melyet terjesztésre különösen méltónak találtam.
Érésideje. Nálam aug. második felében: a székely földön octoberig is eltart.
Minősége. I. rendű csemege- és piaczos gyümölcs.
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is.
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Alakja. Hasas, buczkos csigaalakú: egyik oldalán hizottabb, mint a másikon.
Zöme középtájra esik, honnét kelyhe felé elejénte szelíden, aztán hirtelen gömbölyödik
s kelyhe körül elég széles, lapos talpban végződik : szára felé pedig szelíden, de
mindinkább fogyva s néha szelíd behajlást is alkotva, rövidke tompa csúcsban enyészik
el. S z á r a rövid vagy középhosszú, középvastag, fás, görcsös, bunkósan végződő,
zöldes itt-ott világos barna mázzal bevont; a gyümölcs csúcsán, húsos gyürűzetből
kiemelkedő vagy húsos emelkedéstől félre nyomva, kissé oldalt kiálló. K e l y h e kicsi,
nyílt vagy félig nyilt; rövidke, barna osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas, és
kevéssé mély üregben ülő. melynek falain és karimáján lapos bordák
váltakoznak,melyek a gyümölcs derekáig is fölnyomulnak s annak kerekdedségét
többnyire megzavarják.
Szine. Bőre elég vékony, sima. gyöngédtapintatú. bágyadtan fénylő: elejénte
sáppadt zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán kissé élénkebb sárga és néha, kisebb
nagyobb darabon, tüdőszin-pirossal árnyalt vagy belehelt.
Pontozata igen apró s csakis a zöldszinben, mint sűrűn és szabályosan
elhintett,sötétebb zöld pettyecskék tűnnek kissé szembe. Rozsda csak ott fordul elő
fölületén, a hol a bőr, fejlödés közben, sérülést kapott; némely évjárással barnás vagy
feketés ragyaszeplők is mutatkoznak rajta s innét kaphatta aztán „Mocskos körte"
népies nevét is a székelyektől.
Belseje. Húsa sárgás, itt-ott zöldes-fehér, finom vagy elég finom, tömött,félszerint
olvadó; leve bő vagy igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes
fűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; tömlöcskéiben szép tojásdad, hegyes, barna,
ép vagy csak idétlen magvakat rejtő.
L .Bereczki Máté IV.
Székelykincs burgonya
-Termeli és eladásra reklámozza 1901 április 17-én a Köztelek budapesti
mezőgazdasági szakmai lapban gróf Teleki Arvéd drasssói uradalmából.
L.Köztelek 1901
április 17
Székely kukorica
-A magyar tengeriből elállított, korai érésű és a szám és a cső közötti arány jobb
a magyar tengerinél. Magtermelésre használták..
L.M.L 1913
-Székely kukorica vetőmagot terrmel eladásra gróf Telekí Arvéd az 1900-as
években.
L.Köztelek 1901 április 17
-“….számos tengerifélét termesztenek, melyek közül kiválnak a: Pignoletto, a
közönséges sárga, mely különösen az Alföldön domináí és a lófogú tengerik, melyek
közül a sárga elterjedtebb mint a fehér; a legkorábban érő tengerik közül a székelyt
sokkal általánosabban termelik, mint a cinquantinót.
L.Köztelek 1899 deczember 23
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Az egészen egyforma viszonyok között termesztett székely tengeri és cinquantino
kísérleti adatai.
___________________________________________________________
Megnevezése a
A termelt tengeri
Egy kat. holdra 100 liter tengeri
tengeri fajtának mennyisége 80 □-ön
átszámítva
morzsolt tengeri
súlya
__________________________________________________________
csövesen
szemesen
______________________
szedéskor- morzsoláskor
__________________________________________
klg. liter
klg. liter klg. liter
klg.
___________________________________________________________
Székely tengeri 145 120
99 122 1900 2440
73
--------------------------------------------------------------------------------------------Cinqantino
112 104
75 96 1510 1910
77
______________________________________________________________
A székely tengeri 16 nappal előbb megérett és kat. holdanként 520 literrel többet
termelt. A cinquantino ellenben jobb minőségű tengerit szolgáltatott, a mennyiben
hektoliterenként 46 kilogrammal súlyosabb tengerit termelt.
L.Köztelek 1891 december 23
Székely kukorica
-Erdélyben a sárga simaszemű kukoricából szelektálták a Székely
kukoricát, amely 1885-ben és 1896-ben a budapesti és az 1890-es bécsi kiállításon
aranyérmet nyert.
L.Növénynemesítési eljárások.
Nemesített legkorábbi székely tengeri.
-Az utolsó két évtized legkeresettebb, mondhatni legdivatosabb mezőgazdasági
terménye a„legkorábbi székely tengeri". E tengeri minden más mezőgazdasági
tengerifajnál sokkal korábban megérik s fejlődése annyira gyors, hogy pl. a
Biharmegyei gazdasági egyletnek 1879. Évben eszközölt termesztési kísérlete
alkalmával április 14-én elvettetvén, julius 16 án a nagyváradi terménykiállitáson
megérve mutattatott be s e napon újra elvettetvén, a második vetéshői október hó 6-án
a b.-csabai kiállításon már mint érett csövek mutattattak be. Tehát a „legkorábbiszékely
tengeri' egy és ugyanazon évben kétszerért meg.
Bőtermő voltára nézve legyen elég felemlítenem a „Magyar Föld" czimü
gazdasági szaklap 1883. évi 226-.ik számában Nagy Iván ur által közölt azon adatot,
mely szerint a Bakony alatt eszközölt összehasonlító kísérletnél az utasításom szerint
mivelt székely tengeri 700 □-öl területről 10 hektoliter kifogástalan minőségű szemet
adott, mig ugyanakkora területen mivelt közönséges magyar tengeri hozama alig 5
hektoliter középminőségü szem volt. Hivatkozom továbbá a m.-óvári kir. gazdasági
tanintézet jelentésére (Lásd: „Mezőgazdasági Szemle" 1887. évi III. számát), mely
szerint az ottani kísérletnél következő eredmény mutatkozott 1 kat. holdra számítva:
338

Székely tengeri 2464 kiló = 30.80 hliter szem.
Ezzel szemben
Csinkvántinó csak 1713 kiló = 21.40 „
Pignoletto csak 1184 „ = 14,80 „
Meg kell említenem még egy fontos körülményt,mely hivatva van a székely
tengerit egy másik irányban is keresetté tenni.Megállapittatott ugyanis, hogy a
„legkorábbi székely tengeri" csalamádétermesztésre is mindenek fölött elsőrangú
tengerifaj. És ezen előnye különösen a csalamádé bevermelésénél, besavanyitásánál
feltűnő, azért vékony szára jobban összenyomulva, a bevermelés eredménye is
biztosabb.
Ezen tekintetben is hivatkozom a m.-óvári kir. gazdasági tanintézet jelentésére
(Lásd :„Mezőgazdasági Szemle" 1886. évi XI. szám), mely szerint a székely tengeri az
eddig kísérlet alá vett tengerifajok között csalamádétermesztésreis első helyet érdemel.
Végül hivatkozom a hohenheimi kísérleti telep jelentésére (Lásd :
„Würtembergisches Wochenblatt" 1887. évi 5. számát), mely szerint a székely tengeri
még az ottani hideg égalj alatt is — hol néha augusztus hóban is fűtenek — bámulatos
eredményt mutatott fel.
Az általam nemesitett „székely tengeri" fénylő sárga, szeme hektoliterenként
79—81kilót nyom és különösen két irányban megbecsülhetetlen.
Először ott, hol bármely körülmény miatt csak későn lehet vetni, öszszel pedig
korán jön a dér s igy más fajú tengeri nem érnék meg. Másodszor ott, hol tarlójába őszi
búzát akarnak vetni. Sőt meleg és kövér talajban, ha a tengeri korán vettetett, még
repcze is vethető utána.
A székely tengerinek fönnebbiekben vázolt előnyeiből következett annak
csaknem egész Európát meghódított rohamos elterjedése ; következett az, hogy az
1885. évi budapesti orsz. kiállításon, az 1890. évi bécsi kiállításon, az 1896. évi
budapesi millennáris kiállításon, a brüsszeli világkiállításon és a párisi világkiállításon
első dijakkal, aranyérmekkel lettem kitüntetve ; és pedig nem csupán azért, mert
tengerim az eddig ismert fajok között a legértékesebb, hanem főképpen azért, mert
tengerifajomnak„előállítása és forgalomba hozása" által a gazdaközönségnek
megbecsülhetlen hasznot s a magyar mezőgazdaságnak európai hirt szereztem. De
hogy a fönnebb elősorolt előnyöket a székely tengeri mivelése elérhesse, feltétlenül
szükséges, hogy „valóban eredeti vetőmag vettessék, mert a már oly nagy mérvben
elterjedett utántermesztések egyfelől a közelben mivelt más fajok által kisebb-nagyobb
mérvben korcsosulva vannak: másfelől pedig, mert az utántermesztők nem követik a
vetőmag kiválasztásánál gyakorolt módszeremet. A mi pedig a magkereskedőket illeti,
ezek közül cask a párisi Vilmorin &Andrieux és a svéd Skánska Frökontoret árulják az
én tengerifajomat -f a többi — ez alatt a név alatt — itt-ott összevásárolt közönséges
piaczi árut ad, a mi lehet szép, lehet jó, de nem „székely tengeri".
A nemesített székely tengerinek eredeti termesztésű, fajtiszta vetőmagva
kizárólag cask az eredeti termesztőtársaság alattirt vezetőjétől szerezhető be. Áraink
következők:
1000 kiló 280 korona.
500 „ 160 “
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300 “ 100 “
100 “ 36 “
50 “ 20 “
25 „ 12 “
4 3/4 kiló 3 korona.
A vasútig való fuvardíj fejében minden 100 kiló után 1 koronát számítunk. A zsák
külön számíttatik. Mivelési utasítás minden rendelőnek megküldetik. Egy katasztrális
hold földbe (1600 • öl) 25 kiló vetőmag kell. A megrendelések beérkezését azonnal
tudatom. A szétküldés, a megrendelések sorrende szerint,márcziusban kezdődik.
Ajánlom továbbá „Az én zabom" elnevezés alatt a mezőgazdaság legjobb zabját,
mely korai érésben, a hozam mennyiségében és súlyban valamennyi más zabfaj fölött
áll. As 1900. évben, gagyi gazdaságomban, egy kat. holdon 15 mmázsa szemet adott.
Ára, mig a csekély eladó készlet tart: 24 kiló 10 korona;50 kiló 18 korona; 100 kiló 34
korona.
Gagy (Udvarhelymegye.)
Szent-Királlyi Árpád, az „eredeti székely tengeri" termelőtársaság vezetője.
L.Köztelek 1901március 13.
-Éveken át társszerkesztője volt a ..Székely Nemzet"-nek T. Nagy Imre CsikSzeredában és Szent=Királlyi Árpád Székely-Udvarhelyen. As előbbi kivált kitűnő
közgazdasági ezikkeivel, az utóbbi a gyakorlati mezőgazdaság köréből vett közhasznú
ismeretterjesztő közleményeivel.
L.Székely Nemzet 1896. január 3.
Székelyföldi almák
-a Páris alma a Székelyföldön örök,
L. Nagy-Tóth Ferenc
Szikszai Fabricius Balázs szójegyzéke:
-Szójegyzékében 1590-ből ahol 14 olyan almafajta van felsorolva amelyeknek
nevei ma is élnek az erdélyi nép ajkán.:Eleve erő alma, (Szentivány),Telelő alma,
Apró piros alma, Muskotal alma, Igen edes alma, Mohos alma, Kerekded alma, Lean
czeczü alma, Magnélküli való alma, Igen édes alma, Sömörközött (Szamosközi
?)Hegyes alma, Puha alma, Bor ízű alma, Kemény alma.
L.Nagy-Tóth Ferenc.
Szilágyperecseni hagyma:
-Brüsszelben jegyzett márkanév a szilágyperecseni hagyma. A helybéli termelők
így az Európai Unióban bárhol eladhatják a híres portékát.
A védjegy nemcsak a perecseni hagymára, de az ebből készült lekvárra is
vonatkozik, ami szintén egyedi helyi terméknek számít.
L.Erdély.ma 2012. szept. 7
Jobb megélhetési lehetőséget a szorgalom, a tudás, a kezdeményezőkészség
mellett csakis a zöldségtermesztés, a leggyorsabban pénzt hozó mezőgazdasági ágazat
biztosíthatott. A jól fizető hagyma meghonosításának legfőbb mozgatói a fentieken
kívül a környező városok piacai voltak, a 19. század végén már a zöldség (hagyma)
piacra való termesztése bevonult a falu termelési rendjébe, szerves része lett a
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perecseni nép gazdálkodásának. A hagyma amolyan értékmérő, társadalmi rangjelző
lett .
L.Szilágyság
Szőkefalvi magonc
–javasolt almafajta 1896-ban.
L.Szani Zsolt Budapesti Corvinus Egyetem
SZILVAI LAJOS – a keresztező módszert először alkalmazva - 1877-ben a
zólyomradványi uradalomban a Nursery angol búzát a Bánáti búzával keresztezte.
L.Növénynemesítési eljárások.
Tarkapiros rózsa alma.
-Származása. E jeles őszi almát Csoboth Ferencz, derék öcsém fedezte föl AlTorján,egyik nagybátyja kertében, hová,Csoboth öcsém vélekedése szerint,
nagybátyjának egyik testvére utján, a ki a kalocsai érseki uradalomban jószágigazgató
volt, Kalocsa vidékéről kerülhetett. Mint termékeny és sajátszerű színezeténél fogva
érdekes és kapós piaczi gyümölcsről ojtóvesszöket és meghatározás végett több
gyümölcspéldányt is küldött hozzám 1881-ben. Minthogy e fajt valóban értékesnek és
becsesnek találtam; gyümölcsleirásokat tartalmazó, számos könyvemben sokáig
kutattam neve után : de hozzá hasonlót vagy vele azonosnak vehetőt, egyet sem
találtam. Ismeretlen és valószínűleg hazai fajunk lesz tehát ezen alma is, melyet
terjesztésre méltó voltánál fogva érdemesnek tartok fönebbi név alatt ezennel
bemutatni.
Érésideje, Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon januárig is eltart.
Minősége. I. rendű csemege- és kapós piaczi gyümölcs.
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is.
Alakja. Szabálytalan gömb- vagy kúpos gömbalaku; egyik oldalán rendszerint
hízottabb és emelkedettebb mint a másikon és rendszerint szelíden bordásfölületű.
Zöme középtájra esik, honnét néha mindkét vége felé csaknem egyenlően, néha pedig
kelyhe felé összébbhuzódva boltozódik s kelyhe körül többnyire szűkebb karimában
fogy el, mintsem szára körül.
S z á r a középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, kissé bunkósan végződő;
tágnyilásu, de szűk és mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falait többnyire
sugaras rozsdamáz szokta eltakarni. Kelyhe zárt vagy félignyilt; rendetlenül fölálló,
sokáig zölden maradó és molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé szűk és nem
mély üregben ülő, melynek falain ránczok és bordácskák nyúlnak föl a karimára, a hol
egyenetlen hullámos emelkedéséket alkotnak s aztán inkább vagy kevésbbé
kiemelkedő, lapos bordák gyanánt gyakran az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s
annak kerekdedségét inkább vagy kevésbbé megzavarják.
Színe. Bőre finom, sima; álltában kissé zsírostapintatu, bágyadtan fénylő;
elejénte bágyadt zöld; értével homályossárga, miből azonban csak a gyümölcs árnyas
oldalán látható tisztán egy-egy foltocska; mert az egész fölület sárgás- vagy itt-ott
világos vérpirossal van bemosva s közben-közben kékes vérpirossal sűrűn
márványozva. Pontozata ritkás, a piros színben elég szembetűnő; rendetlenül elszórt,
jókora nagy, fahéjszinü pettyekből álló.
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Rozsda-foltok vagy alakzatok ritkásan bár, de majd minden gyümölcsön
fordulnak elő.
Belseje Húsa sárgásba játszó fehér finom. könnyű; elejénte roppanós és pezsgő ;
kellő érett korában porhanyó ; leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen
kellemes füszeresízü. Magtokja nyilttengelyü; nyilt fiókjaiban tojásdad, hegyes, barna,
ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe mélyen lehatoló.
Hasonnevei. Czékla alma. Csoboth öcsém ilyen név alatt terjesztette
L. Bereczki Máté IV.
Tartós Gusztáv alma
-Alakja hasonlít a Star Kinghez: lapos kúp alak, széle-hossza egy. Alakgazdag:
egy fán előfordulnak gyümölcsök a gömbtől a megnyúlt hengeresig. Csúcsosan
összehajló csészelevelek, a csészemélyedés nagy, tál alakú. Szára középhosszú-hosszú
(a gyümölcs hosszának fele), szármélyedése nagy, tölcsér alakú. A magház
csészetájéki, retek alakú. Héján zöldessárga alapon halványpiros fedőszín, azon
sötétpiros csíkok. Húsa halvány zöldessárga, „hersenős”, lédús. Íze jellegzetes, dinnyéhez hasonló. Ősszel érik, de tél elejéig eláll.
Előfordulás: Homoródalmás, Sükő, Farcád, Gagy.
L.Székelygyümölcs
Temes megyei gyümölcsök:
-Cselebi(1660-1666) bég török utazó írja Temesvár környék gyümölcseiről” ...
nagyon gazdag ország ez,melynek hegyein oly különös fajú meggy,eper, szilva és
kökény terem, aminő más országokban nincs”
Talán a meggy lehet a nagybodófalvi Bodnár meggy ?!!.
Kiss Károly
L. Nagy-Tóth Ferenc
A tiszaháti és szamosháti almák
-már a régi időkben híresek voltak és tutajokon szállították le a Tiszán, a magyar
Alföldre.
-Igaz, hogy akkor még az úgynevezett sárgakormos, zöldkormos, Kenézipiros,
Török Bálint és Sóvári almafák foglalták el a nagyterjedelmű lanka földeket; ma már
azonban, kivált az urasági gyümölcsösökben, Batul, Parmén, Jonathán, Kalvil és
különféle Ranette-fajta almákat termelnek
L.Borovszky Szatmár
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Tordai piros kálvil'
egy Erdélyből származó történelmi almafajta; fontos jellemzője, hogy különösen
ellenálló a tűzelhalással szemben, ezen felül a varasodás és lisztharmat kórokozója sem
tesz benne különösebb kárt. E tulajdonságai miatt újra termesztésre ajánlható fajtává
vált, ökológiai gazdaságokban, kisüzemekben és házikertekben egyaránt.
Gyümölcsének alapszíne világossárga, amelyet a gyümölcs jelentős részére
kiterjedő mosott piros fedőszín borít. Gyümölcskocsánya hosszú. A gyümölcsben a
magrekesz teljesen nyitott; ugyanakkor a fajta a parthenokarpiára (magnélküli
terméshozatalra) is hajlamos.
Augusztus elején-közepén szüretelhető. Elsősorban konyhai étkezési célokra (püré
készítésére) alkalmas, de frissen is fogyasztható.
Levele igen kicsi; levéllemeze nagyon rövid és nagyon keskeny, levélnyele
közepesen hosszú.
Virágzási ideje szerint a kései csoportba tartozik. Virágzása általában egy hét
hosszan tart.
A Corvinus Egyetem Gyümölcstermesztési Tanszékén korábban zajló vizsgálatok
során a 'Tordai piros kálvil'-t a 'Szabadkai szercsika', a 'Pónyik' és a 'Sikulai' történelmi
fajtákkal együtt emelték ki mint megfelelő gyümölcsminőséggel rendelkező és több
betegséggel szemben fokozott ellenállóképességet mutató almát.
L.Tordai piros kálvil
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Törökbálint alma

Érés: késői
Felhasználás: fogyasztás, kompót, pálinka, egyéb Kárpátmedence szerte előfordul,
de Erdélyben gyakoribb. Nagyon régi magyar fajta, melyet Edélyből származtattak
egyes pomológusok. A gyümölcs közepes vagy nagyobb, gömbölyded, vagy kissé
lapos. Színe zöldes-sárga alapon pirosan mosott. Felülete viaszos, jól tárolható. Tavasz
közepéig eláll.
L.Tündérkertek
Termesztett,gyűjtött növények,elnevezések.
Almas 1234-1235 Almaspataka 1268 Almazeegh (Almaszeg) 1274,
Wachuncurtuely (vackorkörtvély) 1270Nagheozthwely (Nagykörtvély) 1299, Gyoud
1282, Gyog 1299 (Diód) Gyomál (Diómál) 1299,Eperjes 1296,Gezthene Berche
(Gesztenyebérce) 1268 Sciluas 1060-1063, 1177, Zyluas 1275 (szilvás) Zyluastelwke
(Szilvástelke) 1296, Sceleus (Szőlős) 1060-1063 ,Sumuspatak (Somospata) 1234-1235,
Gemelchen (Gyümölcsénes) 1227, Arpas 122 Bursors (Borsós) 1229,
Kenderhelfew(Kenderhelyfő) 1259 Kethkenderfend (Kétenderföld) 1268, Malva
(Mályva) 1241-1242.
L.Nagy -Uray
Téli csíkos sólyomalma.
-Származása E becses alma hazája, Erdély keleti részén Háromszék megye,ahol
régidö óta nagyban el van terjedve. Mikép Benkö Dénes, altorjai birtokos barátom
egyik, hozzám irt levelében mondja, Karatnán, Al- Torján és Fel-Torján ismer e fajból
olyan fákat, melyek mindenikéről, egy- egy gyümölcstermő évben 80—90 véka almát
is szüretelnek. A „Sólyom alma" elnevezés éppen oly népszerű, kedvelt gyümölcsnév a
Székelyeknél, mint nálunk a Sóvári alma. Benkő a sok közt a fönebbit tartja
legérdemesebbnek arra, hogy széles körben elterjedjen; mert ennek fája rendkívül
nagyra fejlődik és tartóséletü; gyümölcsei pedig késő tavaszig eltarthatok s igen
kapósak a piaczokon. Nálam még nem termett: de, minthogy Benkő Dénes barátom
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több ízben is küldött róla gyümölcsöt hozzám, melyekről a fajt leírhattam,már is
bemutathatom azt körülményes leírásban is.
Érésideje. Febr. ápril. Vidékem mostoha viszonyai közt valószínűleg nov.
december.
Minősége. II. rendű csemege-, de jeles háztartási és piaczos gyümölcs
Nagysága. Középnagy; néha kissebb is, nagyobb is.
Alakja. Tojásdad gömbölyű vagy tojásdad kúpos; egyik oldalán kissé hízottabb és
emelkedettebb, mint a másikon; gyakran csaknem kalvilszerűen bordásfölületű. Zöme
a középtájnál kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden
gömbölyödik s szára körűi kissé széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig
elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódik s kelyhe körűi elég szűk és
ferdén álló karimában enyészik el.
Szára majd rövid és vastag, majd középhosszú,középvastag, fás, de tövénél
többnyire húsos, végig finoman molyhos; inkább vagy kevésbbé tágas és elég mély
tölcséralaku üregbe helyezett. Kelyhe kicsi, zárt; rendetlenül fölálló vagy egymáshoz
tapadó, molyhos osztványáival szűk és nem mély csészealaku üregben ülő, melynek
falain ránczok és apró bordák nyúlnak föl a karimára s ott hullámos emelkedéseket
alkotnak s aztán inkább vagy kevésbé elszélesedve a gyümölcs derekára is levonulnak
s annak kerekdedségét kissé megzavarják.
Színe. Bőre kissé vastag és igen szívós, sima, kissé zsírostapintatu, elég fényes;
elejénte sáppadt zöld; értével szalmasárga; napos oldalán karminpiros, szakadozott,
keskeny csíkokkal mintegy bevonalzott s közbe-közben halaványabb pirossal mosott
vagy belehelt. Pontozata ritkásan elhintett, fehéres, csakis a piros színben tűnik kissé
szembe. Rozsda-alakzatok nem, de kisebb-nagyobb, barnás ragyaszeplők néha
mutatkoznak rajta.
Belseje. Húsa. fehéres vagy zöldes-fehér, elég finom, kevéssé tömött,még teljes
értével is inkább roppanós, mintsem porhanyó; leve elegendő, czukros, gyöngéd
savanynyal emelt, szelíden illatos, kellemes fűszeresízű.
Magtokja nyilttengelyű; tágas és nyilt fiókjaiban számos, hosszas-tojásdad, sötét
gesztenyeszínű, ép magot rejtő. Kehelycsöve kupalakú.
L. Berecki Máté IV.
Tordai piros kálvil
-Származása. E kitűnő, tartós, téli almafaj valószínűleg Erdélyben jött napvilágra.
Dr. Wolf Gyula, a Torda-aranyosi gazd. egylet jeles titkára, aki velem 1881-ben ezen
almafajt megismertetni szíveskedett, azt irja róla, hogy Torda-vidékén egyetlenegy,
százados fája van, mely évenkint gazdagon terem: de gyümölcsészeti neve ismeretlen.
Több év óta szorgosan kutattam gyümölcsészeti neve után remélve, hogy a
könyveimben leírt gyümölcsök kitünöbbjei közt, bizonyára ott szerepel ez is: de
hasztalan kutattam; mert hozzá hasonlót vagy vele azonosnak vehetőt egyet sem
találtam. Minthogy terjesztésre kiválólag méltónak találom; fönebbi nevet adva neki,
körülményes leirásban ezennel bemutatom.
Érésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon ápril végéig is eltart.
Minősége. Csaknem kitűnöleg I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs.
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Nagysága. Középnagy, néha nagyobb is kissebb is.
Alakja. Változó; majd kúpos gömbalaku, majd szabálytalan tojásdad vagy
hengeres gömbalaku; ritkán sík, hanem szabálytalanul bordázott fölületű; egyik
oldalán gyakran hízottabb kissé és emelkedettebb, mint a másikon.
Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik s
mindkét sarkán szűk karimában fogy el; többnyire azonban száras végén szélesebb a
karimája, mintsem kelyhes végén, a hol a gyümölcs kissé összébbhuzódik s többnyire
kissé ferdén álló, hullámos karimában enyészik el. S z á r a elég hosszú, vékony vagy
középvastag, fás, nagyrészt azonban húsos és hajlékony; fényes, piros mázzal csaknem
végig befuttatott ; elég szabályosan kikanyarított szűk és mély tölcséralaku üregbe
helyezett, melynek falait néha, finom, sugaras rozsda-máz szokta borítani. Kelyhe elég
nagy, nyílt vagy félignyílt; fölálló, rövid és molyhos osztványaival elég tágas, de nem
mély üregben ülő, melynek alját, falait és karimáját inkább vagy kevésbbé kiemelkedő,
lapos ránczok vagy bordák és barázdák szaggatják meg s a gyümölcs derekára is
áthaladva, ennek kerekdedségét majd mindig megzavarják.
Színe. Bőre vékony, de igen szívós, sima, fényes, aranysárga, miből azonban csak
az árnyas oldalon és árnyékban nőtt gyümölcsöknél látszik ki tisztán egy-egy folt; mert
az egész fölület sötét és kékes pirossal vau eltakarva s csakis az árnyékban nőt
gyümölcsöknél gyöngédebb a piros szín s ez is szakadozott, hosszas, és sűrű csíkokban
szokott jelenkezni. Pontozata nem éppen sűrű, de szabályosan elhintett, apró, fehéres
pettyekből álló, elég szembetűnő, rozsda-alakzatok nem, de feketés ragyafoltok itt-ott
mutatkoznak rajta
Belseje.Húsa sárgásba játszó fehér, magtokja körűi zöldes erekkel, finom,
tömöttes, roppanós vagy pezsgő, de a szájban csaknem teljesen szétolvadó; leve bő,
czukros gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, élénk eperillatú és füszeresízü.
Magtokja nyilttengelyü; nem nagy, kagylóalaku, nyilt íiókjaiban tojásdad, hegyes,
sötétbarna, ép vagy idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalaku.
L. Bereczki Máté IV.
Tordai alma.
-Erdély egyik ösgyűmölcse. Tordán és vidékén „Káposzta alma" hétköznapi név
alatt, rég óta nagyban el van terjedve és mikép Dr.Wolf Gyula öcsém, a kitől 1881-ben
gyűmölcspéldányokat és ojtó vesszőt is kaptam e fajról,szíves volt egyik levelében
engem értesíteni. Tordán 4—5-féle változványa is van e Káposzta almának, de
valamenyi közt az a legjobb, a melyikről ő gyümölcsöt is, ojtóvesszőt is küldött. Nálam
ugyan még nem termett e faj: de valódiságában teljes okom van bízni; mert a kitől
kaptam, abban úgy megbízhatom, mint saját magamban. Ha termőre fordul ojtványom;
szándékozom később e fajt körülményes leírásban is megismertetni. Ez úttal csak rövid
jellemzésére szőritkozhatom.Gyümölcse nagyobb a középszerűnél;alakja kissé
szabálytalan gömbalaku, szelíden bordásfölületü; szára rövides, fás; kelyhe kicsi zárt;
bőre elég- vastag, igen szívós, sima, száraztapintatu, értével zöldes-sárga vagy sáppadt
sárga; napos oldalán némi hamvas tüdöszin-pirossal befuttatott és élénkebb piros
pettyekkel tarkázott; húsa sárgásba játszó fehér, félfinom, kissé" laza, elejénte
roppanós, később elég porhanyó; leve elég bő, czukros, finom savanynyal emelt, elég
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kellemes, noha kevéssé,fűszeresízű II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos
gyümölcs. Érik novembertől februárig. —
Fája elég vignövésű, egészséges, edzett és termékeny.
L. Bereczki Máté IV.
Torzsa körte
-Küküllőkeményfalván.
L.Nagy-Tóth Ferenc II.
Vaj alma
-Alakja kissé lapított,kúposodó,szabályos vagy majdnem szabályos gömb.
Közepes nagyságú ,vagy annál kissé nagyobb,.szép alma..
Héja sima ,bágyadt fényű,enyhén zsíros tapintatú. Világossárga ,halvány
citromsárga, és szalmássárga árnyalatokkal. Húsa sárgásfehér ,kásás, közepesen leves,
enyhén kellemesen savanykás,édes ,picit fűszeres ízű. Ősszel fogyasztható.” a vaj
alma eredeti erdélyi fajta”
L. Nagy-Tóth Ferenc

vajas alma
Várady-féle
-„erdélyi” kukorica .
L.Dr. Konopi Károly: Erdély búzavetőmag kérdéseiről Erdélyi gazda 1940 október 1
Várfalvi hagyma.
-„A közel kétezer lakosú településen úgy tartják, a szilágyperecseni és kibédi
mellett a várfalvi földben terem a legízletesebb hagyma Erdélyben…..”
L. Erdély. ma 2008 január 15.
Végvári kotlós hagyma
-Vöröshagyma: újhagymaként is termeszthetjük a vöröshagymát, ebből a fajtából
a makóit, a sonkahagymát, és az anyukámtól kapott kotlós hagymát ültettem, ma már
csak a francia nevét látom mindenhol, salotta hagyma, (pedig a kotlós hagyma
kifejezőbb, el kell ültetni egy hagymát és körülötte sok-sok hagyma nő, szerintem
fantasztikus természetű növény). Kedves gasztro bloggerek jó lenne ha, a salottát
kotlós hagymának, a rucolát borsmustárfűnek, az oregánót szurokfűnek, a vegetát
lestyánnak stb. hívnánk!!!
L.Kotlós hagyma
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Zentelki magoncz alma. /Bereczki Máté megjegyzése:
-„A mi ezen almafaj növényzetéről az alábbiakban olvasható ; azt csaknem
szórói-szóra idősb Bodor Pál barátom leírása után közlöm itt. Id. Bodor Pál, barátom,
Kolozsvár egyik érdemes és jómódú polgára. Ő a gyümölcsészetet Erdélyben, szüleitől
öröklött szenvedélyével, úgy elméletileg, mint gyakorlatilag:, már tovább egy
félszázadnál művelte eddig és 74 éves kora daczára, lankadatlanul műveli még most is.
Az ö neve elég kezesség arra, hogy a növényzetnek — általa eszközölt itt közlendő —
leírása tökéletes. Nálam csak egy növésben megállapodott próba-ágon van meg ez a
faj.”
Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs.
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kissebb is.
Alakja.Lapos gömbalakú; néha tojásdad gömbalakra; elég szabályosan boltozott,
noha egyik oldalán többnyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme
középtájra, néha pedig kissé alább, száras vége felé esik, honnét szára felé szelíden
gömbölyödve boltozódik s szára körűi elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe
felé pedig elejénte szelíden, aztán mind-mind inkább fogyva, gömbölyödik s kelyhe
körül majd szűk karimában végződik, majd laposan gömbölyödve fogy el. S z á r a
rövid, vékony, fás, molyhos, kissé bunkósan végződő; ritkán emelkedik fölebb az üreg
karimája színvonalán;tágnyílású, de szűk és mély tölcséralakú üregbe helyezett,
melynek falait majd finom, sugaras, majd pedig kissé érdes, barnássárga rozsdamáz
szokta eltakarni. K e 1 y h e kicsi zárt; bokrétásan fölálló vagy összehajló, keskeny,
molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé szűk és nem mély üregben ülő, melynek
falain csak nyomai láthatók némi finom lapos ránczocskáknak, melyek az üreg
karimáján kiszélesedvén, elenyészöleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak
kerekdedségét néha kissé megzavarják.
Színe. Bőre vékony, de szívós , sima, álltában kissé zsírostapintatu, bágyadtan
fénylő; elejénte bágyadt világos zöld; értével zöldessárga ; napos oldalán szelíd
pirossal inkább vagy kevésbbé mosott vagy csak belehelt. Pontozata ritkás, alig
szembetűnő; többnyire csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyek alakjában jelenkező.
Rozsda alakzatok csak elvétve mutatkoznak felületén, de apróbb-nagyobb, barnás vagy
feketés, néha cserepes ragyaszeplő itt-ott, gyakrabban találkozik rajta.
Belseje.Húsa zöldesfehér, elég finom, tömöttes, roppanó; leve bő, czukros, finom
savanynyal emelt, elég kellemes, noha nem mindig és mindenütt kellőleg füszeresízű.
Magtokja nyilttengelyü; nyilt és tágas fiókjaiban számos barnáspiros, tojásdad, ép
magotrejtő, melyek néha az érett gyümölcsben csörögni is szoktak. Kehelycsöve majd
kúpalakú, majd hengeres és a gyümölcsbe mélyen lehatoló.
L .Bereczki Máté III.
Zergő páris alma:
-Gyergyói alma. Alakja igen változó legjellemzőbb az orsó,hordó vagy citrom ,de
lehet tojásdad,kúposodó gömb is. Szabályos csak kissé szabálytalan. Apró alma. Héja
vastag,bőrnemű,,szívós,fényes ,sima, és vékony. Alapszíne kissé halovány citromsárga,
vagy kénsárga,.Színe kárminpiros a nap érte oldalon,napárnyékban vékonyabbfátyolos.
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Húsa fehér ,laza,puha,leves,,édeskés de savanyú,sajátos aromájú.
- A sokféle Páris alma közül ez a változó alakú,mégis páratlan megjelenésű
gyergyószentmiklósi Zergő alma a Páris fajták alakkörébe tartozik de nem azonos
egyikkel sem.
L. Nagy -Tóth Ferenc
Zőld páris alma
-Torján talált példány. Laposan gömbölyű,,nemritkán pogácsa alakú,,oldala és
pereme szabálytalanul hullámos,ferde állású. Mutatós de kicsi alma .Héja nem
vastag,szívós -tömött,gyenge fényű,vékony viaszrétegű,száraz tapintatú. Alapszíne
zöldessárga,és halvány citromsárga között. Húsa sárgás árnyalatú fehér, tömött,
roppanó, leves vagy igen leves, édeskésen- savanyú,gyenge illatú.
Alakjában különbözik a többi Páris almától
L. Nagy-Tóth Ferernc.
Zsombolyai kukorica-Erdélyben 1938-ban az Erdélyi Gazdában termesztésre ajánlott kukorica
fajták:Portocale, Alcsuthi, Bánkuti korai sima, Sátorhelyi Pignoletto, Putyí és
Eszterházy.Tulajdonságaik: csöveik rövidek, vagy közepesen hosszuak 16-20 cm,hl
súlyuk 78-82 kg,fehérjetartalom 11,5 % ,zsír 4,65 %,-a puhaszemű kukorica nagyobb
zsírtartalma is elősegíti könnyebb romlását liszt alakban,szárfinomságuk általában
finom és vékony,szármagasság közepes,fattyasodás gyenge,levelesség változó,pl az
Eszterházy igen leveles ,hasonlóképpen a Pignoletto míg a Putyi gyér levélzetü.Csövek
száma éltalában 2,a csöveken 16-24 pirosas sárga színü sor látható, mely közepes
mély.Morzsolási % magas 84-87 %
L.Erdélyi Gazda 1938 december 1
Visszahonosított erdélyi gyümölcsök:
„Nagyon örvendek, hogy Egyed
mérnök ígérete szerint
viszontláthatjuk a mi gyümölcsfajtáinkat – mondta Deák Albert, aki
hazavitte a neki járó oltványokat. Ő volt Egyed Csaba vezetője Zalánban,
és
megígérte,
hogy
kiszállítja
oda
a
„zalai
adományt”.
Térszűke miatt csak kiragadunk egy-egy számunkra különlegesnek vélt
gyümölcsfajtát, amely itt várja gazdáját. A sepsi szentkirályi Erdélyi Béla
kertjéből Török Bálint-, tányéralma- és brassóiszilva-, Deák Albert
étfalvi kertjéből téli nagy nyakaskörte -, cigányalma-, a Zalánban élő
Málnási Irma tanítónő kertjéből jonatán -, az Apor-kertből pónyik-, Mária
Lujza-körte-,
óriásdió-,
Katona
Sámueltől
kabolaszilva és
eperalmaoltvány érkezett vissza. A szentivánlaborfalvi Balázsi Józseftől
citromalma, Antal Józseftől ringlószilva ker ült a Tündérkertbe.
Pálinkának való, magvaváló édesszilva - és őszi mézkörteoltvány van itt a
lisznyói Kese Gergelytől, sárga batul Prázs mári Dezsőtől, ecetnek való,
sárga csíkos őszi alma, téli citromalma és bakmeggy szintén a lisznyói
Benkő Katalintól. Nagyszámú fajtával jelentkezett az egerpataki Módi –
Kóréh család: London Pepping, boskopi szép, sóvári, zöld batul, nyári
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fehér klár, karácsonyi körte. E sorok írójának sepsiszentgyörgyi, Vár
utcai kertjéből édesapja – néhai Kisgyörgy Béniám – által szemzett-oltott
veres belű körte, őszi, aszalni való körte, őszi pergamonkörte került
újraoltásra.
Ennek a mozgalomnak az alkalmával Erdővidék falvaiba is frissen
oltott vadoncok révén került vissza Dunántúlról a Bau mann renet Barótra,
a zergőalma Olasztelekre, a kisasszony- és Simonffy-alma Székelyszáldobosra, a leánycsecsű és a vas alma Kisbaconba, piros batul,
perpence és fehér szilva, piros ringló Magyar hermányba. A Budai
Domokos, a Técsi Rózsa, az őszi irombás alma őshazájába, Bodosba
került vissza …
A postázott gyümölcsoltványok jegyzéke” – olvassuk Egyed mérnök
lajstromának címét, és eszünkbe jut bodosi Budai József is, aki a két
világháború között Miskolcról is postán küldte haza Nagy Imre
pomológusnak Olasztelekre, a mára már elfelejtett tanyára az
oltóvesszőket. Olaszteleken még él egyik ritka almafajtája, a Cetz -alma,
amellyel Budai tanár a gidófalvi származású negyvennyolcas
tábornoknak, Czetz Jánosnak állított emléket.”
L.Kisgyörgy Zoltán :Aranyalma és zengőkörte Háromszék 2013. augusztus 6.
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