Bőlkényi Kiss Károly
Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége.
- adatok-magyarázatokVI.kötet
A hatodik kötetben vannak összegyűjtve Hargita megye székelymagyar mezőgazdasági örökségének adatai.
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
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Hargita megye általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi
adatai.
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Csik vármegye cimere1896-ban.
Csikszék-Csik vármegye
-A Keleti-Kárpátok hegyközi medencéjében
fekvő Csíkszéknek a Besztercei Havasok, a
Nagyhagymás,a Csiki- havasok, a Tarhavas,a
Háromszéki –havasok ,a Bodoki –hegység és a
Kelemen-Görgényi-Hargita
vulkáni
vonulat
gerince képezi természetes határait. A történelmi
csíkszékhez tartozik még Gyergyó és Kászon
fiúszék is. A Csíki medence néprajzilag két részre
oszlik Al-Csíkra és Fel-Csíkra.
L. Wikipedia
-1892 után megalakul a Vizi társulat
amely megkezdi az Olt Alvégtől Szentkirályig
történő szabályozását.
L.Vitos Mózes

-A 19. század első évtizedében helyenként már erőteljes a
burgonyatermelés (Csíkszéken sok gazda van, akinek 8-12 véka gabonája, de
50-100 köböl burgonyája terem)
L. Erdély története
Csiki háziiparban használatos növényi festés, a régi burjános festés
A mérőeszközök ....... csoportjába a kötél és a lánc sorolható.
Előbbi funiculus és fűkötél néven korán, már a 13. században feltűnik, s
Csíkban, ....... a 18. században még köznapi eszköz."
L. Magyar Néprajz II.kötet
- A juh-sajt félék kőztt nevezetes a csíki-túró, melynek jóságát
Kolozsvártt is dicsérik.
L.Nagy
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A hármashatár rendszerről a szabadgazdálkodásra való áttéréssel az évi
termőterület 65.000 holdról 105.000 holdra
emelkedett.1935-ben a
kenyérmagvakkal bevetett terület 15 %-al csökkent s a burgonyával beültetett
kétszeresére nőtt. a burgonytermés hozama 100%-al javult,a lóheréé és a
lucernáé 30%-al nőtt.1935-ben a lóhere mag termése holdanként 450-500 kg
volt. a megyea sajátlóheremag szükségletét megtudta termelni.
Kászon vidékén pompás ,sima,kérgű,jó termésű diófák díszlenek,amiről
csak álmodni lehetett. a csángók már több holdas gyümölcsösöket létesítettek., a
gazdasági kamara 200.000 gyümölcsfa oltványt adott el.
- tizenkét éve indult meg a mozgalom az állattenyésztés fejlesztésére.
Csík a kiterjedt havasi legelői révén ,Erdély
és az ország
egyik
legalkalmasabb területe a szarvasmarha –tenyésztésre és tejgazdaságra………
Csík megye összes legelőterülete 133.000 hold,ezt csak Bihar megye haladja
meg.
L.Bözödi György
-A Csík megyei tavaszi (márciusi) bikavásáron Lickl Károly gazdasági
felügyelő 38 darab tenyészbikát vásárolt 10%-os kedvezménnyel, 26 község
számára, 500–850 korona közti áron.
L.Fehér vagy tarka
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A csíkiak Negyedfélmegye Havasa.

Csíki székely asszonyok búzát aratnak.

↓Kapálás Csíkba

↓Székely asszonyok székely szürke marha ökrökkel.

Kender feldolgozás
Székelyföldön.→

←Juhok a havason

-A 80-as években alakult egy vizi társulat a Csíkszereda határától CsíkTusnádig terjedő ártéren érdekelt gazdaközönségből. Vezettetett is ezen társulat
egy kultur csatornát Csikszentkirálytól Tusnádig, melylyel csakugyan sokat
használt az eddig posványos és mocsaras területek lecsapolása által,
-egy kétökrös kisgazdának (kinek családja négy tagból áll)zárszámadása.
Van ennek a kisgazdának négy hold földje, melyből 1.50 hold természetes
5

kaszáló, 0,60 hold belsőség és kert, 8 hold szántó, melyből évenként vetés alatt
van 4 hold,ugarban 4 hold. A vetés alatt levő 4 hold szántón és az 1.60 hold
természetes kaszálón, továbbá a belsőségen fenmaradó területen levő kertben jó
termés idején termik: 24 hl. rozs, 6 hl búza, 6 hl árpa, 6 hl zab, 4 hl. törökbúza,
10 hl. pityóka (burgonya), 7 szekér széna, 040 hl. paszuly, 0.60 hl. főzelék
borsó, 0.40 hl. kendermag, 6 kgr. kenderfonál és apró zöldségfélék. Ezen
termésből a legszigorúbb takarékosság mellett eladásra kerülhet: 6 hl. rozs, 3 hl.
búza, 3 hl. árpa, 2 hl. zab, 6 hl. burgonya, melyeknek piaczi ára teszen együtt
133 koronát.
A gazdaság igy van berendezve: Van két ökör, 1 tehén, 4 tinó, 10 juh, 3
sertés, 10 baromfi.- Ezek szerint az évi bevitel igy alakul:
1. Termények eladásából 133 K
2. Eladatik két ökör 430 koronáért s helyette vásároltatik két tinó 240
koronáért, marad bevétel e czimen . 200 K
3. Két sertés eladásából 40 K
4. Két bárány eladásából 10 K
5. Tojás, tej, vaj, baromfi eladásából . . 60 K
6. Fuvarozás és egyéb munkákból bevétel . . . 60 K
összes bevétel. 603 K
-A csiki gazda általában jól míveli földjét s minél kisebb terjedelmű az ő
gazdasága, aránylag annál jobb conditióban van tartva.
Trágyázni nemcsak szeret, de a szükséges trágya megszerzésére kiváló
gondja van. Módos és költséges trágyagödröt, ha nem is szokott készíteni, de
főgondja van arra, hogy trágyája minél bővebben gyűljön és hogy az lehetőleg
érett állapotban kerüljön a földre.
-Gazdasági eszközei ha nem is drágák, de azért megfelelnek azon
kívánalmaknak, melyek a talaj jól műveléséhez kiváltatnak.
Mélyítő ekét, hengert, kultivátort. rögtörőt nem ismer, de annak helyét
igyekszik alkalmas eszközökkel s különösen a művelésnek alkalmas időben
való eszközlésével pótolni. Minden kis parczella földjének ismeri művelés
természetét s annak szántásához, boronálásához és elvetéséhez kilesi és
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kiválasztja a legalkalmasabb órát. Ezzel sokat tud pótolni. Ha száraz a föld
vetéskor, egész háza népével kiáll a parczellára s ott reggeltől estig fejszefokkal
töri szét a galyakat.
Kis vasekéje és vasfogú boronája ma minden gazdának van. Ha az
elvetett magot nem takarja el a vasfogú borona, azt megterheli különböző
sulyokkal s addig boronál, amig a föld kénytelen engedni.
Vetőgép, aratógép alig van egynehány a vármegyében. A vetés kézzel
szórva, az aratás kézi sarlóval végeztetik. A kaszával való aratás teljességgel
nem honosul meg; nem azért, mintha a csiki székely épen oly jól le nem tudná
aratni a gabonát kaszával, mint a tót napszámos, hanem azért mert a rozs és
buza általában magasabbra nő, mint az Alföldön s kaszával való aratása,
különösen ha meg van dűlve, nehéz. E mellett egy kis szociális hangulat is
ellenzi a kaszával való aratás terjedését, mert a kaszával való aratás sok kézi
sarló napszámost mellőzne. Az árpát is, — sőt néha a bükkönyös árpát és zabot
is — sarlóval aratják és kévébe kötik. A kereszteket 26—27 kévés kalongyákba
rakják öt szegelettel. A 27 kévés kalongyába egy kéve a kalongya fenekébe
felfelé visszatűrött kalászokkal helyeztetik a czélból, hogy az egerek a kalászt
ne bántsák s, hogy az alsó kévéket a penészedéstől megmentse. A dombos
szántó területekkel biró gazdák az oldalakat váltó vagy fordító ekével szántják,
melyekkel állandóan befelé fordul a barázda. Ügyes falusi kovácsok úgy ezen,
mint a síkföldi kerülő ekét mindenütt készitik. A kétféle határon gazdálkodónak
rendszerint annyi kerülő és váltó ekéje van, a hány fogata. Egy ilyen eke, taliga
nélkül 14—20 koronába kerül, egy vasfogú boropa 12—15 koronába. Mindezek
mellett talán az ország egy vidéke gazdáinak sincs annyi tőkéje aránylag
gazdasági eszközökbe fektetve, mint a csiki gazdának. Különösen szekerekben
fekszik minden csiki gazdának majdnem egy kis vagyona. Külön van gabna- és
szénahordó szekere, az úgynevezett egész vágás szekér, annyi, a hány fogata
van, sokszor annal is több; ezen kivül van külön trágyahordó szekere, melylyel
erdőlni is szokott, ugyanannyi a hány fogata van.
Mindezeken kivül pedig — ha lovat is tart — van külön piaczra járó,
vagy úgynevezett –futkosó- szekere. Valamennyi szekér mind vasas és erős
szerkezetű, de azért nem nehéz. Ilyenformán egy 10 holdas kis gazdának —
kinek két lova is van — három szekere egy hat ökrös gazdának legkevesebb hét
szekere van. Egy egész vágás szekér 90 koronába, egy félvágás 44 koronába,
egy lovas szekér 120 koronába kerül. Ezek szerint egy két ökrös kis gazdának
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csak a legszükségesebb és nagyobb értékű felszerelésében mintegy 300—400
koronája fekszik.
Sokkal nagyobb holt tökéje hever a gazdasági épületekben, mert azokat
majdnem fölös számmal és terjedelemben építi. Egy kis gazdának a házán kivül
van csüre, istállója, sütőháza, szekérszine, sertésólia, melyek mind külön
épületek. Valamennyi épület takaros és lehető jó karban van tartva. Annyi
épülete van egy csiki kis községnek, hogy az Alföldön egy város telnék ki
annak anyagából és a ráfordított munkából. Csürt még az is épít vagy fentart
magának, a kinek sem takarmánya, sem gabonája nem termik. Gabonát vagy
takarmányt kazlakba rakni nem szokás s csak azóta jött szokásba kisebb
mérvben, mióta a részes gözcséplő gépek használatba jöttek.
Főtermény a rozs, melynek nagy része őszi s csak alig számbavehető
része a tavaszi rozs. Tavaszi rozsot inkább Felcsikon és a gyergyói részekben
vetnek. Kedvező években a rozs szalmája 1.60— 1.70 méter magasságot is elér.
Kalásza dús, szeme zöldes szürke szinü és telt. Hliter súlya 70—74 klgr. Egy
kat. hold 10-15 mm. hozamot is ad. Annál nagyobb az eltérés kedvezőtlen
években, mikor egy kat. hold hozama alig éri el a 4—5 mmázsát. A lakosság
főtáplálékát a rozskenyér teszi. Szebb, domborúbb és ízletesebb rozskenyeret
alig sütnek valahol, mint Csíkban. Középtermés idején minden 10 éven felüli
lakosra 414 liter rozs termés esik. Azért van, hogy egymás után következő
terméketlen években a kukoriczafogyasztás oly nagy mérvet ölt, mert ilyenkor a
kukoriczalisztből főzött puliszka pótolja a kenyér szűkét. Rendes körülmények
közt s még szűk esztendőkben is, a rozskenyér ritkán hiányzik az asztalfiókból.
A kukoriczaliszt csak puliszka formájában használtatik táplálkozásra,
kenyérnek sem magára külön, sem vegyítve nem. A tengerimfivelés még
nagyon csekély mérvű. A szükséglet nagy részét Oláhországból a vasút hozza.
Kevesebb behozatal Háromszék és Udvarhely megyékből is van. A székely
tengeri jól megérik Csikban, újabban mind nagyobb tért is hódit, de a némely
években tavaszszal, máskor kora őszszel beálló fagyok miatt ez is sokszor
szenvedvén, müvelése határozott irányt még nem vett. A buza haszonnal csak az
alcsiki térségen s az azt szegélyező oldalon művelhető haszonnal, bár a megye
minden részében vetnek búzát, legalább a házi szükség fedezésére.
Az alcsiki buza kat. holdanként 7—10 mmázsát ad s hliter súlya eléri
némely években a 83 klgrammot is. Különösen mint vetőmag, idegen vidékeken
megbecsülhetetlen. Vannak egyes uradalmak úgy Erdélyben, mint
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Magyarországon, melyek búzavetőmagjukat időnként az alcsiki búzával frissítik
fel. Árpát mindenütt termelnek a vármegyében. Legtöbbnyire frissen trágyázott
földbe vetik. Általában a schwali árpát termelik, mely itt jól honosult s jól
müvelt földben kiválóan kifizeti a munkát, kat. holdanként 8—12 mmázsát is
megtermik.
H.liter súlya 62 - 66 klgr.
A rozs után — mint főtermény — a zab áll, melyet a gyergyói részekben
termelnek nagyobb mérvben. Kiváló figyelmet érdemel, mert úgy mennyiségre,
mint minőségre és súlyra nézve az ország egy vidéke sem kedvezőbb a
zabtermésre. Hliter súlya sokszor eléri az 66 klgrammot is s ritkán áll alól 46
klgrammon. Kat. Holdanként 14—20 hlitert és 7—10 mmázsát is megad. A
gazdasági iskolánál különféle vető zabokkal tett kísérletek azt igazolták, hogy a
csíki zabot termésmennyiségre az anderbecki, súlyra nézve pedig a duppaui és
Uj-Smaragd zab közelitették meg, de egyik sem multa felül; a ligowoi és
"Waldfiltler messze elmaradtak mellette. A főtermények közé sorolhatjuk a
burgonyát, mely mindenütt bőven termik. A lakosságnak egyik főtáplálékát
képezi, melyet főve, sülve, levesnek, hússal, túróval számtalan módon készítve
használnak táplálékul. Művelését, kapálását a legnagyobb gonddal és
előszeretettel végzik. Egy kat. holdon 30—60 mmázsa termék. A kender- és
lentermelésre is kiváló kedvezők a talaj és égalji viszonyok, azonban a termelés
mérve alig megy túl a házi szükséglet fedezésénél. A kendertermelésre kiváló
gondot fordít a kisgazda, de földjéből alig foglal el erre 100—
-ölnél
többet. A gazda szerepe az elvetésnél megszűnik, mert a kender további
művelése, nyövése, áztatása, tilolása gerebenezése, fonása, szövése már a
gazdasszony szerepkörébe tartozik. A kendert kiváló sűrűn vetik, hogy annál
vékonyabb szálat adjon, mi miatt rendesen törpén marad. Magassága alig
haladja meg az egy métert. Kézzel szokták kinyőni, még pedig kétszer. Előbb a
virágos kendert juliusban, másodszor a magas kendert augusztus végén, vagy
szeptember elején. A magas kender fejét megcsépelik s abból nyerik a jövő évi
vetőmagot. Kendermagnak külön termelése teljességgel nincs szokásban, mint
azt Udvarhelymegyében gyakorolják, hol a magnak való kendert a törökbúza
között szokták termelni. Azért a csiki piaczokon ritkán kel el az
udvarhelymegyei kendermag, melyből magas, de vastagszálú kender termik.
Legtöbb kendert Csík-Tusnádon s a vele szomszédos alcsiki községekben
termelnek. A csikszentmártoni országos vásárokon a tilolt kender és a házi szőtt
kendervászon piaczi árút képez. A paszuly, borsó, mák és tök inkább kertileg
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műveltetik, vagy a mezőre mint más termények közti mellékvetemény,
legtöbbnyire a burgonya és tengeri közt. Lencsét nagyon keveset termelnek. A
fejeskáposzta-termelésre majdnem minden községben arra külön rendelt
káposztás-kertek vannak a rétségek szélein elterülő nedvesebb televényes
területeken.
A takarmányrépa-termelés hova tovább nagyobb tért hódit, de még
mindig nem emelkedett megérdemelt méltatásra. Bükköny és zabos bükköny
úgy magnak, mint takarmánynak megfelelő mennyiségben termeltetik,
különösen oly községekben, hol a mezők egyes részein a hármas forgórendszer
vagy szabad gazdálkodás honosult meg. Lóhere és luczerna 'csak a
belsőségekhez tartozó, vagy máshol állandó kerítésbe foglalt területeken
termelhető. Ezideig csak mint zöld vagy száraz takarmány értékesül, mert az igy
rendelkezés alatt álló kis területeken a magtermelés, a cséplés nehézségei miatt
alig fizeti ki magát. Nagyobb területű, belsőségekkel vagy kertekkel rendelkező
gazdák termelnek lóhermagot is, még pedig kiváló eredménynyel; mert a csiki
bő csapadékos éghajlat, a mindig harmatos éjszakák, a kedvező talaj, mintegy
ujjal mutatnak a maglóhertermelésnek kedvező viszonyaira. Ezt már minden
értelmes gazda átlátja; de mit tehet,ha az ősi gazdasági viszonyok a termelést
lehetetlenné teszik. Az ősi kétnyomású vagy némely községben a rendszertelen
és minden okosságot nélkülözően beosztott háromnyomású rendszer mellett a
mezőn lóhert termelni teljességgel nem lehet; mert hogy annak termését csak az
elvetés évében használja a gazda, azért nem érdemes elvetni, a második évben
pedig a vetés nyomásba kerül, vagy a háromnyomású rendszer mellett is az őszi
és tavaszi közös legeltetés úgy is tönkreteszi azt. Ha egyéb semmi indokot nem
lehetne felhozni a tagosítás szükségessége mellett, már ez az egy indok is elég
volna arra. Egy kizárólag állattenyésztésre utalt vidék lakossága elől a
birtokviszonyok és a gazdálkodási rendszer ilyen tarthatatlan állapota zárja el a
megélhetés és boldogulás útját. Pedig Csíkban egy kat. holdon könnyen
megterem 2—3 mm. lóhermag, mint azt a közelmúlt években szerzett
tapasztalatok elég kézzelfoghatóan igazolták.
Ehhez azt is hozzá lehet tenni, hogy a termelt mag minőség dolgában is
az első rendűek közé tartozik, mert hektoliter súlya 80—85 kilogramm, a
mellett pedig az égalj nem kedvez az arankának.
-A vármegyei faiskola-felügyelő által 1901. évről összeállított jelentés
szerint 48 községben van faiskola, melyekből a lefolyt év alatt 8614 nemesitett
oltvány adatott ki,……
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- Az állattenyésztésben mindenesetre a fősúly a szarvasmarha
tenyésztésre esik. Általában a magyar-erdélyi faj tenyésztetik. Köztenyésztésre
csak ezen fajbeli bikák engedélyeztetnek. Magánosok tartanak kevés számú
nyugati fajmarhát, legtöbbnyire pinzgauit.
- A havasi községekben a -mokány- vagy csiki elnevezés szerint a –
csángó-marhát tenyésztik a lakosok, különösen a tölgyesi és gyimesi
községekben, mely faj általában szembetűnően kisebb termetével, buta fejével,
legtöbbnyire hegedű-nyakával, felálló kecskeszarvával különbözik a magyarerdélyitől. Előnye az, hogy soványabb tartást eltűr s jobban fejlett egyedei
állítólag nagyobb tejelő képességgel bírnak. Újabb időben nagy figyelem tárgya
lett ez a fajta s az országos állattenyésztési felügyelőség már külön
tenyészeteket állított be az ezen fajtából származó tenyészbikák nevelésére
- Az állomány legnagyobb része mangalicza keresztezés mindenféle
kevert fajtákkal. E kevert keresztezésekből oly szép állomány fejlődött ki, mely
úgy is mint zsír-sertés, úgy is mint hús-sertés figyelemre méltó.
A sokféle színű és fajtájú keresztezésből legtartósabb, legedzettebb s
testalkatra nézve is legnagyobbak a sötétszürke, hosszú testű, rövid lábú és
mangalicza fejű sertések, melyeknek szőre durvább és sertésebb a
mangaliczánál.
L.T.Nagy Imre
Marharakodó állomások engedélyezése.
A földmivélésügyi miniszter Csík vármegye területén fekvő Szt.-Simon,
Csík-szereda, állomásokat, megállóhelyet kocsirakományokban való feladásra
és larakásra marharakodó állomásul engedélyezte.
L. Köztelek1897 március 31
- Csik vármegyében 1897 áprilisában 2 fedeztető állomás 6 ménnel
működik.
L. Köztelek 1897 április 8
- Udvarhely vármegyében 1897 áprilisában 5 fedeztető állomás 15
ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
- Csik megyében a baromfi cserék során 330 baromfit osztottak ki
ingyen ebből : 30 bronzpulykát, 30 emdeni lúdat, 220 pekingi kacsát, és 11
községben 50 Osner –féle tyúkot.
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- a Csik megyei
gazdasági egyesület Csíkszeredában
Gyergyószárhegyen területet ajánlott fel a kertészet céljaira1902 után.

és

- A kirendeltség Csík megyében 1907 tavaszáig 32 községben 87
gazdasági előadást tartottak 5903 gazdának.
L.Balaton Petra
Csík-, Gyergyó- és Kászon-szék constitutioi, melyet 1650 okt. 24-én
hoztak Csík-Szeredán a székgyűlésen kiràlyhalmi Petki István főkapitány
elnöklete alatt.1)
Csíki végezések.
Csak aminket érdeklő részek!
Kiss Károly
3. Az vetéskertek modalitássa és hány araszni legyen, és kik nem
observalnák, azoknak büntetésiről.
4. Az tarlónak üdő előtt hogy felszabadúlása ne legyen és annak
observalásáról és büntetésiről.
5. Az erdők alatt levő kertekről, melyben harminczkét esztendő el nem
tölt, azoknak felszabadításának módjáról.
7. Más faluban kinek mint vagyon öröksége és mennyire való birodalma
lehessen; az jobbágy is mint birhassa: arról való conclusio.
8. Az búzának adósságáról ez mostani szűk üdőhöz képest modalitás.
16. Gazdák híri nélkül hogy az oláhoktól sem juhot, sem esztenán levő
gyűtemént ne vegyen senki.
17. Vándorló és gazda nélkül való oláhokot sem esztenán, sem pedig az
pakulárok mellettek ne tartsanak, ha kik azt cselekednék, megbüntetődjenek.
20. Az kárról behajtott marháknak megtartásáról.
21. Számadásról és annak módjáról.
A széknek közönséges végzése az is: ha valamely pásztor megadósúl,az
számadáson tartozzék a gazdának kezest adni, ha nem ad, magát fogják meg; ha
valamely juh vagy bárány meghal: annak húsát, bőrit tartozzék házához vinni az
12

gazdának a pásztor. Az farkas-ételt éppen fizesse meg. Az medve-ételről, ha
valamely marhának fülit, vagy bélyegit, vagy feit elé nem hozza, hanem csak
haszontalan dirib-darab bőrt, vagy csontot hoz elé: nem elegendő szám, hanem
éppen tartozzék megfizetni a kárt; ha pedig a fellyebb megírt mód szerént vagy
feit,vagy fülit, vagy bélyegit hozza elé: esküdgyék meg a pásztor, hogy mellette
volt tehetsége szerint, erővel vötte el a medve, annak is a felit fizesse meg a
pásztor. Ha pedig a gazdának marháját hírnélkül elcserélné a pásztor, úgy
comperiáltatnék: minden bonomit amittálná, insuper országban ne maradgyon.
Ezt így értvén, hogy ha számot ad rólla, azután találtatnék fel a gazdától.
22. Ha valaki pásztor nélkűl marháját mezőre kibocsáttya és a falu
határáról elvész: a falu nem tartozik megfizetni; ha pedig az faluból, avagy a
falun kivűl is kertből elvész: az ártikulus continentia szerént tartoznak
procedálni az dologban. Ha a pásztor elől ellopván, megütik: úgysem az falu,
hanem a pásztor fizesse meg. De caeteris a széknek több végezésihez tartozzék
minden magyar, minden oláh magát úgy mérsékelye tartam ezeken kivül is.
Constitutiones sedis Csík sub supremo capitaneo Stephano Petki de a.
1650.
L.Székely oklevétár VI.
-1941-ben Csík vármegye alispánja a megye Hivatalos Lapjában közölte,
hogy „a nyomásos gazdálkodás megszüntetése érdekében a gazdasági
felügyelőség javaslata alapján intézkedéseket tettem. Remélhető, hogy a
következő gazdasági évig e nemzetgazdaságilag is káros nyomásos gazdálkodás
minden községben megfog szűnni”. 1942 őszén a nyomásos gazdálkodás még
tíz Csík megyei községben volt gyakorlatban (Csíkszentsimon, Tusnád,
Kászonaltíz, Csíkmenaság, Csíkcsatószeg, Kászonfeltíz, Kászonimpér, Kozmás,
Csíkszentgyörgy és Kászonújfalu). A Földművelésügyi Minisztérium Erdélyi
Kirendeltsége is kedvezményekkel próbálta ösztönözni a nyomásos gazdálkodás
felszámolását: a megyében megszüntetendő ugar területen való
takarmánynövény-termelésre 24 000 q zabosbükkönyt, 126 q lóheremagot, 122
q lucernamagot ,és 200 q baltacím vetőmagot osztott ki.
L. pdf, 182.1k - Adatbank
-A Csíkvármegyei Állattenyésztők Egyesületének igazgató választmányi
ülésének jegyzőkönyve (1944.jún.7.)
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Csíkszék
„...., leginkább rozsot és zabot termel; de azt oly tisztát és jeleset, hogy a
szomszéd vidékekre rendszerint Csíkból szereznek vetőmagot. Buzát csak az
újabb időben kezdenek némi sikerrel termelni, pityoka (krumpli), len, kender,
vetemény – főleg káposzta – kiválóan sükerül. Kukuriczát csak kertekben
csemegének, nagyobb mérvben a melegebb éghajlatú tölgyesi és gyimesi
szorosban termelnek. „
„.....rengeteg erdőségei dús legelőket, kaszálókat nyújtanak, mi a
marhatenyésztésnek nagyobb mérvben való űzését teszi lehetségessé, azért
Csíkban nem csak a juhnyájak nagy száma, hanem a butaszarvu törpe, de azért
hízékony és hústartó szarvasmarháknak nagy csordái tenyésznek, melyekkel
nagy marhakereskedést űznek most is, sokkal terjedtebben, egészen Bécsig
kihatólag,.......”
„...Marhatenyésztés mellett fakereskedéssel pótolja a csíki székely a
földművelés hiányait, mely fakereskedés nagy mérvben leginkább Gyergyóban
a Maroson való tutajozásnál fordul elő, ….”
„.....tért és foglalkozást nem kaphatván, munka után messze vidékekre
elvándorol. Midőn a kaszálás, cséplés korszaka bekövetkezik, akkor Csík férfi
népességének fele karavánokban vonul a megyékbe munkát keresni, mit, mivel
nagyon jódologuak, szorgalmatosak, kapnak is. Ekként vándorolnak el messze
vidékekre a nők kukoricza-kapálás- és aratáskor, s kik nyugatnak tartanak, azok
a munka végeztével vissza is térnek tüzhelyükhöz; de sokkal veszélyesebb a
munkakeresőknek kelet felé való áramlata, mely mindig künnmaradókat, s mi
több, – áldozatokat hagy maga után.”
L. Orbán Balázs A székely
Csik,Gyergyó és Kászon székek
„Földjeik csaknem mind a síkságon terülnek el, kevés a hegyekben, de
mind a két helyen trágyaigényesek.”A búzát, rozsot (a Linné-féle Secaléra
gondolok – B. J.) és a tavaszi vetést Al-Csík és Fel-Csík nagyobbik része elég
jól megtermi, a fennmaradó rész és Kászon közepesen, Gyergyó mindkettőnél
gyengébben, mert gabonáját a hideg vagy virágzásában tönkreteszi, vagy idő
előtti beálltával siettetve az aratást,az arató földművest több szalmával, mint
maggal csapja be. Így történt ennek a mi Conscriptiónknak az idején is, amit
nem csupán fül-, hanem szemtanúk gyanánt is állíthatunk. Szükségleteikhez
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képest elegendő kaszálójuk van, mivel a nyájaknak és a nem igás marháknak a
havasokon való tartós legeltetése együtt jár az elfogyasztandó széna
megtakarításával” „…….az előbb említett székekben az őrletéshez elegendő
lisztmalom akad, kivéve Kászon-fiúszéket, amelynek szám szerint szintén volna
elegendő malma, ha lenne mindenkor egyenletes vízmennyiséggel folyó saját
patakja. A fűrészmalmok pedig Gyergyóban számosabbak, Csíkban kevés van,
Kászonban folyó híján egy sincs.”
„. Nagy tömegben szedik a boróka (Juniperus communis) bogyóit is,
amelyek a hideg hegyi tájakon nagy bőségben nőnek; ebből – gabonapálinkával
elegyítve égető ital készül, honi nyelven a fenyővíz nevezetű”
Al-Csíkszékben
Sor falu
Malszám név

Lakott Puszta Szántó M-len Széna Idege- Külső Külső
telkek

föld

száma

föld szekér- nek földek széna mok

köböl köböl

ben földjei köböl szekér.

1 Lázárfalva

20

5

187

34

108

-

89

12

5

2 Kozmás

66

5

1682

45

339

-

89

12

5

3 Tusnád

52

14

3228

195

674

-

-

-

-

4 Verebes

14

-

473

25

149

-

-

-

-

5 Csatószeg

30

3

880

35

303

3

269 226

3

6 Csekefalva

33

7

997

14

287

-

144

17

1

7 Szentmárton 49

15

987

26

235 12

240

39

2

8 Bánkfalva

64

19

1909

82

657

2

384

73

10

9 Szentgyörgy 42

3

1802

175

602

3

170

89

19

10 Menaság

39

6

985

98

314

-

48

59

-

11 Mindszent

42

5

1345

146

247

1

341

49

-

12 Szentlélek

25

1

709

38

120 10

357

56

4

13 Zsögöd

36

2

712

45

181

20

11

2

15

1

14 Szentkirály

50

4

1595

88

465

-

264 117

4

15 Szentimre

93

-

2025

3

381

-

56

15

1

16 Szentsimon

53

1

1498

83

387

-

56 15

1

1 Szentdomokos 25

1

303

184

146

-

-

-

5

2 Szenttamás

29

8

518

160

126

-

-

-

5

3 Jenôfalva

19

6

512

192

118

-

-

-

-

4 Karcfalva

12

3

317

77

83

1

38

8

5

5 Dánfalva

21

12

621

244

165

-

-

-

-

6 Madaras

45

10

704

74

237

4

61 27

8

7 Madéfalva

39

5

855

28

268

1

49

10

6

8 Rákos

30

8

558

101

208

1

46

37

3

9 Vacsárcsi

14 10

450

40

114

6

150

20

3

Fel-Csíkszékben

10 Göröcsfalva 12

3

223

19

48

4

58

9

-

11 Szentmihály 30

6

527

89

262

3

114

50

4

41 10

939

21

347 10

148

50

9

12 Szépvíz

13 Szentmiklós 16

2

493

23

148

4

112

9

-

14 Borsova

7

1

261

-

89

1

132

16

1

15 Delne

20

8

538

36

115

4

88

10

-

16 Pálfalva

13

5

360

35

87

3

40

4

-

17 Csomortány 27

7

649

21

150

2

156

20

-

18 Várdotfalva 21

7

430

40

113

1

98

20

-

19 Csicsó

33 27

815

15

258

4

96

30

-

20 Taploca

25

879

24

285

-

194

2

16

51

-

III. TÁBLÁZAT
Sor- A falvak neve Igás- Tehenek Tinók, Mén,
szám
1 Lázárfalva

Juh,

Sertés Méhkas

üszők kanca kecske

ökrök
37

39

3

11

478

76

13

2 Kozmás

124

135

18

48

1274

247

25

3 Tusnád

231

256

40

72

1134

484

31

4 Verebes

50

53

9

12

394

102

12

5 Csatószeg

93

132

46

58

521

182

26

6 Csekefalva

60

101

15

57

737

203

60

7 Szentmárton

64

117

8

38

344

191

19

8 Bánkfalva

161

164

34

114

1702

301

50

9 Szentgyörgy

183

207

34

100

10 Menaság

142

158

44

11 Mindszent

124

113

12 Szentlélek

71

2040

231

77

58

1734

168

89

22

52

1087

107

40

63

9

24

458

108

25

169

128

20

44

1020

246

45

89

98

16

23

623

137

48

15 Szentimre

241

217

33

73

1319

333

109

16 Szentsimon

150

188

42

66

841

288

9

13 Szentkirály
14 Zsögöd

17

Felcsík
Sor- A falvak neve
Igás- Tehenek
Méhkas ökrök üszök kancák kecske
1 Szentdomokos
2 Szenttamás
3 JenŐfalva

Tinók, Mén,

Juh,

Sertés

64

78

26

28

792 57

6

102

95

30

36

700 90

8

96

98

31

26

472 88

10

4 Karcfalva

48

44

15

33

453 60

7

5 Dánfalva

123

104

36

51

791 90

13

6 Madaras

122

124

23

32

611 119

30

7 Madéfalva

136

122

24

36

1032 150

47

8 Rákos

67

91

7

30

384 72

29

9 Vacsárcsi

64

55

22

31

341 109

19

10 Göröcsfalva

35

43

7

15

184 51

21

11 Szentmihály

110

146

30

75

1966 108

38

12 Szépvíz

143

199

27

73

1953 178

25

13 Szentmiklós

56

53

10

19

395 75

17

14 Borsova

36

29

1

10

267 50

32

15 Delne

54

38

5

15

387 77

10

16 Pálfalva

36

30

10

16

443 58

6

17 Csomortány

90

82

10

33

976 113

39

18 Várdotfalva

60

61

2

16

469 67

10

19 Csicsó

64

72

6

39

658 100

20

20 Taploca

157

138

35

60

1033 224

21
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Al-Csíkszékben
Falu név

Búza ebből

Árpa ebből Borsó ebből kender ebből

rozs kalan-

zab kalan- vetés kalkan- vetés kalan-

vetés

gya

1 Lázárfalva 129

970

2 Kozmás

516 5215

3 Tusnád

1075 8284

4 Verebes

147 1475

5 Csatószeg

269 2414

vetés gya
53

gya
-

-

269 2687 ¼

4

38

585 4821

-

-

-

-

2

20

68

451

775

164 1315 ¼

gya
7

59
530

71
11

893
138
246

6 Csekefalva 295 2925

209 2235

11

28

22

294

7 Szentmárton 341 3451

142 1457

2

13

23

320

8 Bánkfalva 568 5614

289 2910

6

47

50

645

9 Szentgyörgy523 5090

209

9

64

49

541

10 Menaság 225 2440

205 1845

3¾

21

29

357

11 Mindszent 338 3081

261 2322

6

40

19

241

12 Szentlélek 232 1964

181 1217

6

48

12

178

13 Zsögöd

128 1134

3

22

14

193

204 1901

14 SzentkirálY525 5393

3614

237 2577

2

17

30

460

15 Szentimre 761 7521

266 2862

1

10

44

608

16 Szentsimon497 4644

273 3222

-

-

29

426

-

8

116

Fel-Csíkszékben
1 Szentdomokos78 757

43 424

-

2 Szenttamás 134 1226

80 746

1½

1/8

13

171

3 Jenôfalva

84 786

2/4

1¼

11

148

126 1259

19

4 Karcfalva

69 681

47 457

1

4

6

90

5 Dánfalva

166 1416

102 887

2

3

13

166

6 Madaras

169 1763

91 881

-

-

11

105

7 Madéfalva 278 2666

108 1011

1¼

12

19

216

¼

6

12

152

8 Rákos

1851806

63 653

9 Vacsárcsi

1601760

71 775

4

29

6

92

10 Göröcsfalva 67 709

23 244

13/4

92/4

5

55

11 Szentmihály1561622

67 646

3

17

11

142

1351 356

4

19

19

245

63 575

1

7

7

82

1¼

4¾

61

12 Szépvíz

2792696

13 Szentmiklós111-1059
14 Borsova
15 Delne
16 Pálfalva

71 141

36 377

2/4

124 1138

75 688

2

21

8

124

89 906

47 505

32/4

23

6

74

111 1034 22/4

19

13

161

1¼

3

10

138

17 Csomortán149 1540
18 Várdotfalva126 1280

68 67

19 Csicsó

137 1399

100 913

-

-

11

147

20 Taploca

254 2682

1611578

12/4

9

19

234

- Ezeken kívül fel van jegyezve Al-Csíkban: lencsevetés 23¾köböl, ebbôl
termett 1092 kalangya, Fel-Csíkban vetés 7¾köböl, ebbôl lett 244 kalangya. E
székekben dohányt nem termesztettek.
L. Benkő József
-A mintegy 70 típusú vaseke közül a Csíkban használatos eke a „magyarekéhez” állt a legközelebb.

- a Csík megyei Gazdasági Egyesület kezelésében lévõ vármegyei 4
lóerejû gõzcséplõgép 8%-os haszonnal dolgozott 1898-ban. 4894 hl gabonát
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csépelt, melybõl 188,35 hl cséplõrészt kapott, melybõl a kezelési költségeket
leszámítva 94,20 hl tiszta kereset maradt.
L.Roth András.eke
- Alcsiki és Felcsiki csikólegelő társulat közös csikólegelő bérlésére 1000
K. segélyt kapott.
L.Balaton Petra
Gyergyó fiúszék
-A 18. és a 19. században a tutajosság a Maros menti gyergyói falvak
lakosainak alapfoglalkozása lett. A társadalmi munkamegosztás miatt a
tutajkészítés,tutajos szállítás és a tutajos kereskedelem egészét tutajosságnak
nevezzük. Szükségesnek tartjuk azonban mindhárom foglalkozás bemutatását
a 19.század eleji források alapján.
-,”…… dr. Fodor András,Hunyad vármegye főorvosa……..sokat
tartózkodott a tutajkészítők társaságában és a következőképen mutatta be a
fakitermelést: „A tutajgerendák kitermelése az erdőben már a vízen való
leúsztatást megelőző év májusának két utolsó hetében megkezdődik, s heteken
át folyik. Minden leírás egybehangzó megállapítása szerint óriási arányokban
döntik a fát. A gyergyói községekből a házigazdák cselédeikkel s egy heti
élelemmel felmennek a havasokba, s az egyenes fákat kiválasztva, annyit
vágnak le, amennyit a következő télen a Maros partjára levontatni remélnek.
A fák vastagabb végét deszkának meghagyják, míg a 6, 7, vagy 8 ölnyi
hosszúságú más részét ágaitól megtisztítják, s előbb két hétig száradni
hagyják.Ez idő eltelése után kérgétől megtisztítják,mely ilyenkor végezhető el
legkönnyebben, s a gerendákat oly helyre csomókba rakják, honnan télen a
Maros partjára a , legkönnyebben leszállíthatók. Közben kiki megjegyzi
magának az általa kitermelt gerendát.
A deszkának szánt tőkéket fűrészmalmokhoz, vagy haza, vagy a
Maroshoz vontatják. Külön vágják a szarufákat, s a hajók készítéséhez
szükséges materiálékat: ez utóbbinak olyan fenyőfát választanak amelynek
vastag, s könyökösen elterjedt gyökerei vannak.
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Csak e kitermeléssel nyernek megfelelő szép minőségű fát: minthogy
ekkor mezsgyén lévén a fenyő, szépen meghámlik és sárga színű lesz. Az ezen
időn túl vágottak, minthogy igen bő a fenyő nedve, elfeketednek.
Szoktak azonban télen is vágni gerendákat, midőn nem hámlik, hanem
fejszével hántják le apránként a haját a fenyőnek, - az ilyet „sztrurzsit”-nak
nevezik, s némely kereskedők (mint hallom jelesen a törökök) jobbnak tartják”
Az így kitermelt fát egész nyáron át hagyták az erdőben száradni, s csak a
téli hónapokban szállították le a Maros partja felé. A tutajfa szállítása is igen
megterhelő volt a tutajkészítő székely gazdák számára.
Bocskor János gyergyóremetei pap mint kortárs és mint szemtanú a
következő képen mutatta be a szállítás nehézségeit: „Midőn mások a szendergő
természet ölében békében alusszák édes álmukat, a tutajozó csikorgó
leghidegebb fagyban éjfél tájt oda hagyja meleg ágyát: midőn a hold a világból,
éjjeli három órakor, százak, többek társaságában már a havas derekán hajtogat
óriási hegyeken keresztül, kéthárom mérföldnyi távolságra, az övig és feljebb
érő hóval fedett gerendáihoz rontandó. Mennyi fáradság a temérdek hó alatt
heverő fenyő gerendát kivágni, és annak vastagabb részét a parányi szánra
felkínzani ! Mennyi vigyázat és baj, most felettébb szoros ösvényeken, majd
borzasztó mélységgel határos oldalokon, egekkel vetekedő meredek hegyek
tetejére érni és a magasból több órákig hét-nyolc öles fadarabbal úgy lejteni,
hogy mindenestől iszonyító mélységbe ne romoljanak, avagy elcsigázott
ökreikben tetemes kár ne történjék!”
Dr. Fodor András és kortársai nemcsak a tutajfának a kitermelését, illetve
a Maros folyó partjáig való elszállítását mutatta be, hanem a tutaj összeállítását
is: „Ha már ily móddal a tutajfák a Maros partjára egybe gyűjtettek,azoknak
öszvekötéseihez fognak,s minden szálfa felső színét megfaragják, hogy
némelyiknek kitetsző görbeségét elrejtsék, vastagságát pedig kitüntessék, azután
mindegyiket egyforma hosszúságra le,két végét pedig tenyérnyire bé,s kivágják
ez összekötő hevedernek helyet csinálni, melyekkel minden szál fához foglalnak
le úgy, hogy mindenik szál a másik mellett szorosan feküdjék: Mit így
véghezvinni nem oly könnyű dolog mint elképzeltetik,mivel hogy görbe fát is ki
lehessen egyenesíteni, ama több egybe kötő vas lánchoz emberi segedelmek
kívántatnak, minek okáért egy fertály tutaj bekötése legszorgalmasabb
embernek is egy heti munkájába kerül és így az erdőben levágásra,
megtisztításra, héja lehántására,bátorságos helyre el, majd onnan Marosra
lehordására,egybekötésére 12 ökrös, s annál több kézi napszámok
szükségesek.Minek utána ilyképpen elkészített tutaj, több embernek segítsége
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által Marosba taszíttatik, azután mind két végeire jármak, ezekbe kormányzó
lapátok helyeztetnek, s verge deszkákkal megrakatnak – minden fertály száz
szállal, mely két ötven szálú rakásból áll – a midőn már kész tutaj tökéletes és
eladható vagy akárhova indítható”
Bocskor János gyergyóremetei pap szerint„létezik egyesület,mely a tutajt
készítő falukat tagjai között felosztotta: béjövetele előtt gyergyói biztosai által
minden nemű körülményekről értesítvén, a veendő tutajok ára iránt havában
határozólag rendelkezik és Gyergyóban mulatása alatt szabályait a tutaj
vevésben és a béresek fizetésében pontosan megtartja”. Ez a szász
részvénytársaság a tutajok árának a meghatározásávalés a béresek (tutajosok)
fizetésének a korlátozásával óriási jövedelemre tett szert, miközben kegyetlenül
kizsákmányolta mind a tutajkészítőket, mind a tutajosokat.
Talán ezzel magyarázhatjuk 1848 novemberében az úgynevezett „régeni
vásár” esetét, amikor a gyergyóiak a szász kereskedők házait, illetve raktárait
felgyújtották.
Megjegyzés.Igaz a gyergyói tutaj készítés és a tutajozás nem éppen
mezőgazdasági tevékenység,de egy nagyobb faluközösségnek volt
a
megélhetősége. S itt engedje meg a kedves olvasó, hogy elmondjam a másik
okát is annak, hogy egy kicsit bővebben idéztem a korabeli hiteles
emberek beszámolóiból,ugyanis anyai és apai ágon is remetei
származásúak is vagyunk,s a családunk emlékezetében a tutajozás is
benne van. Apai részről a remetei Csibik, anyai részről a szintén remetei
Bakosok és a gyergyóhodosi Ambrusok emléke is benne van ebben az
idézetben.
Kiss Károly
-A szász kereskedők mellett a szerb nemzetiségű aradi és lippai
kereskedők is részvénytársaságokba szerveződtek.
A tutajkereskedők harmadik csoportja gyergyói volt. Közülük a
legismertebbek Kiss Veres István, valaminta Mélik és a Puskás család tagjai
voltak.Ezutóbbiak a 19. század második felében létrehoztáka Puskás–Mélik
részvénytársaságot.
-1839-ben Szász István “ gondviselő”szerint „az is igaz, hogy Lippán is
késtünk a borvizek eladása végett, de mégse tudtunk eladni még egy üveget is.
gondviselő= a tutajkereskedés irányitója.
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A tutajosok kora hajnalban indultak el Gyergyóremetéről,a tutajosok
útközben nem pihentek.Estére megérkeztek Szászrégenbe, és kikötve átadták a
tutajt a kereskedő megbízottjának, a gondviselőnek.
A Szászrégenből tovább induló tutajok Marosvásárhelyt, Malomfalván
vagy Petelén újra kikötöttek, ahol négy fertály tutajt összekötöttek, vagy
összeácsoltak.
Ezzel a nagy tutajjal utaztak le Lippáig, Aradig és Zámig
L.B.Garda Dezső
-A burgonyát Gyergyóban a tizenkilencedik század első negyedében
erőszakkal kellett meghonosítani.
L.Dankanits
Udvarhelyszék
-A “... folyamok terei, és mellék folyóinak völgyületei termékenyek, de
többi hegyes és oldalos helyei vizenyős sárga agyagtalajuak, mely csak gyakori
trágyázás és szorgalmas művelés, háromszori szántás mellett terem, de ekkor
buzát, rozsot, sőt tengerit is dusan tenyészt, kivéve a havaslaji néhány falut, hol
leginkább rozsot és zabot termelnek. Déli része néhány falujában szőlő is van,
de az sem ad valami hires bort; ellenben gyümölcs mindenütt nagy
mennyiségben terem, s főként a fennfekvő falukban annak termelésére nagy
gond fordittatik. Földmüvelés mellett a marhatenyésztés is nagyban üzetik, mire
terjedelmes havasi legelői nagyon alkalmasok. A havasalji faluk (Oláhfalu,
Zetelaka, Parajd) deszka-, zsendelymetszéssel, és kereskedéssel, a Homorod
menti néhány falu mészégetéssel és széthordással nagy kereskedést üznek
némely más faluk más kézmüiparral pótolják hiányaikat. Bányaipar főkép vasra
szoritkozik, mely Sz.-Keresztbányán és Fülén, nagy mérvben üzetik, de ezen
nagy jövöjü vállalatok, fájdalom, nagyrészt idegen részvényesek kezében
vannak. Mesterségek főként a városokban; de azok is kifejletlen és elhanyagolt
állapotban és oly kis mérvben, hogy a belfogyasztást is alig fedezik a kiviteli
kereskedés nyerstermékekre (mint gyapju, bőr, viasz, méz), gyümölcsre (dió,
cseresznye, szilva, alma), fa-készitményekre (deszka, épületfák, zsendely,
szuszék, vékák, rosták, hordódongák,) turó és mészre s kevés gabonára
szoritkozik. „
L .Orbán Balázs A székely
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-Egykori településeknek, lakott területeknek gyakran már csak a
gyümölcsösök a tanúi. Orbán Balázs Székelyudvarhely közelében egy
Szentimre nevû faluról tesz említést, mely a Pusztának nevezett helyen terült el;
még látta a templom helyét és a körülötte lévõ gyümölcsöskerteket. Egy hasonló
egykori falu Gáronfalva. Patakfalva közelében egy patakot Gáron-patakának
neveznek. A névmagyarázó történet szerint, fenn a patakfõnél Gáronfalva nevû
falu feküdt, ahonnan a patak is kapta nevét. A település valamikor a
tatárdúláskor pusztult el, s a területet a 19. században Faluhelyének hívták.
Amint írja, a 19. „század elején gyümölcsfák voltak ott”. Még egy elpusztult
faluról, az Erdõfüle közelében feküdt Dobóról is már csak gyümölcsfák
tanúskodtak. A területet a helyiek a fentiekben már említetthez hasonlóan
Faluhelynek nevezték el, s Orbán Balázs szilva- és egyéb gyümölcsfákat talált
ott. Állítása szerint a település elpusztulásakor a túlélõk a mai Székelyszáldobos
területére menekültek, innen a falu neve.
„Legújabb időben Udvarhely vármegyében szerzett be néhány birtokos
cigájákat és igyekszik azokat javítani, egyformásítani”
L .Dr. Szentkirályi
-A háromnyomásos
honosul meg.

rendszer a Nyikó mentén a XIX. század elején
L.Dankanits

Udvarhely vármegye/1876-1918 között és 1940-1944 között/ korábbi :
Telegdi szék, benne Bardóc és Keresztúr fiúszékek.
A vármegye három járásra volt felosztva:
-Udvarhelyi járás, székhelye Székelyudvarhely
-Homoródi járás, székhelye Oklánd
-Székelykeresztúri járás, székhelye Székelykeresztúr
L. Wikipedia
-A vármegye összterülete 1895-ben : 304.955 hektár,ebből szántó
124.232, kert 8181, rét 89.007, szőlő 522+ 86 , legelő 28 .717, és erdő 49.868
hektár
-Az 1894—95-iki összeírás szerint az összes vetésterületen termeltek:
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I.Kenyér terményeket: búza, tavaszi és őszi ,rozs, kétszeres .
II. Egyéb gabonanemeket: tavaszi árpa ,zab összesen 22.640 ha.
III.Kapásnövényeket:szemes tengeri
takarmányrépa . összesen :10.092 ha .

,tök

,burgonya,

czukorrépa,

IV. Hüvelyeseket: borsó ,bab ,lencse .összesen 119 ha.
V. Kereskedelmi növények:napraforgó ,komló ,kender ,len összesen 665
ha
VI. Zöldségféléket:uborka ,vöröshagyma ,fokhagyma ,fejes káposzta
,másféle, egyéb zöldségféle, .torma .összesen : 449 ha.
VII. Takarmány-növények és magvak: csalamádé , bükköny öszi és
tavaszi ,zabos bükköny , rozsós borsó-keverék ,lóhere ,luczerna,baltaczim
összesen : 2400 ha
VIII. Mellék-terményekkel bevetett szántóföld: hüvelyesekkel 3 893
hektár
Kapás növényekkel • . . . . 4.902 ha
Keresk. 6 ha
Mesters. takarmánynövényekkel 279 ha
Zöldségfélékkel 344ha
Összesen . . . 9.424 hektár
IX. Természetes kaszálók területe 59.015 hektár.
X. Kertekben mesterséges takarmány-növényekkel bevetett terület 378
hektár.
Az összes szántóföld a jelzett évben 72.484 hektár, melyből
Őszi vetésre lefoglalva . . 22.170 hektár
Tavaszi terület . 30.068 ha
Az összes vetésterület . 52.238 hektár.
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Ugar terület 20.246 hektár, miből világosan kitűnik, hogy a hármas
forgórendszer van elterjedve.
A vetőmagszükséglet 1896-ban k. holdanként literekben:
szórva és sorvető-géppel összes vetőmag a megyében :
Öszi búza 40.632 hektoliter,tavaszi búza 201 hl,őszi rozs 14.261
hl,tavaszi rozs 1.416 hl,kétszeres 4.882 hl,tavaszi árpa . 1,156 hl,zab 81.865 hl
,tengeri 6.888 hl,
Takarmány tengeri 6 hl,zabos bükköny 467 hl,bükköny 1.325 hl.
L. Barabás Endre

↑Trágyahordás

↑Székely pár kapál

A nyírfából kicsurgó lé felfogása
(Udvarhely vm.)

←

↑Deszka szállítás.

A gazdaságokban használt gépek és eszkőzök kimutatása az 1895-ik
évben a következő volt:
Az összes gazdaságokban: -Gőzerőre lokomobil 17 drb,-gőzerőre
cséplőszekrény 17drb, szélmotor 3 drb,,vízmotor 1 drb ,ló- és embererőre
járgány 29 drb, ló és embererőre cséplőszekrény 35 drb, aratógép, marokrakó 13
drb, aratógép kévekötő 4 drb, kaszálógép 9 drb,vetőgép, szórvavető 13 drb,
vetőgép sorbavető 20 drb,lógereblye 16 drb,rosta 107 drb,eke, egyes,
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fagerendelylyel 15.665 drb,eke egyes vas gerendellyel 103 drb, eke kettős 98
drb,eke hármas 31 drb,eke mélyítő 20 drb,eke töltögető 16 drb,konkolyválasztó
105 drb,szecskavágó 112 drb, répavágó 28 drb,kukoriczamorzsoló 64 drb,daráló
18 drb, trágyaszivattyú 4 drb,vízszivattyú 5 drb,szénasajtoló 1 drb,gőzfüllesztő
11 drb,borona, fakerettel 11 302 drb, borona vaskerettel 544 drb,borona tüske
184 drb,henger sima 55 db,henger fogas 163 drb,szekér fatengelylyel 20.789
drb,szekér vastengelylyel 571 drb,borsajtó, fából 95 drb, borsajtó vasból 8
drb,szőlőzúzó 7 drb,gyümölcsaszaló 645drb,nagyobb mérleg 43 drb.
Az állattenyésztés, valamint az egész Székelyföldön, úgy e megyében is
fontos tényező volt a múltban, mit igazol a történelem is. Ugyanis a régi
időkben itt az egyedüli adónem az ökör-adó volt (ökörsütés).Hogy mily
kiterjedt foglalkozás volt a szarvasmarha-tenyésztés, megközelítő képet ad az a
történelmi tény, hogy a minden hatodik ökörből álló királyszületési, koronázási
vagy házassági ajándék (adó) néha 40.000 darab ökörre is felment.
Maga a természet is elsősorban állattenyésztésre szánta a Székelyföldet.
A természet ezen útmutatását megértette a székelység és ki is használta,
mert termőföldjén kívül az állattenyésztés képezte vagyonát.
Jövedelmező is volt itt az állattenyésztés, mikor a határtalan közös
legelőkön minden tulajdonos annyi állatot legeltethetett, a mennyire egyébként
képes volt.
Újabban, különösen e megyében, a megyei gazdasági egyesület és az
állam támogatására szép haladás tapasztalható e téren,……..
“….az Udvarhely megyei Gazdasági Egyesület 1904. márczius havában
tartott közgyűlésén Hlatky Miklós titkár…”
Az 1895. évi állat-összeirás eredményei:
-Erdélyi magyar fajta összesen . 60.025 drb,
-Szőke 63 drb,
-Piros-tarka ,12 326,drb,
-Borzderes 96 drb,
-Egyéb szines 25drb,
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-Bivaly 3.923 drb.
-Ló összesen 14.428 db,
-Szamár és öszvér 32 rb,
-Kecske 14.052 drb,
-Sértés 42.108 drb,
-Juh 101.202 drb,
-Baromfi 182.981 drb,
-Méhcsalád 7.477 drb.
Mivel az állattenyésztési felügyelőség is elismeri azon kétségbe nem
vonható tényt,hogy az erdélyi magyar fajta szarvasmarha legszebb Udvarhely
megyében s azután sorrend szerint következik csak Kisküküllő, Háromszék és
végül Csik megye,
-“…az ország többi részében a marhatenyésztés nagy részben átment a
nyugati pirostarka fajokra s így a kiváló erdélyi magyar fajta igásökröknek Csik
megyével együtt, csaknem egyedüli forrásává vált.”
A tehenek összes fejési eredményei egy év alatt:
Kisgazdas.

Középgazd. Nagygazdas.

Magyar, erdélyi . . 4,283.141 lit.

87.740 lit.

8.8o0 lit.

Riska, mokány . . . . . 4.160 lit.

—

—

10.660lit.

8.800 lit.

Pirostarka . .

45.185lit.

Borzderes . . . . .

8.415 lit.

—

25.000 lit.

Egyéb szines . . . .

6.120 lit.

—

—

Bivaly

444. 600lit.

75.350 lit. 11.900 lit.

------------------------------------------------------------------------------Összesen : . . .

4.791.571 lit173.750 liter, 54.500 lit.

-“….1902-ik évben a szarvasmarha tenyésztésére szolgált a megyében
211 drb tenyész-igazolványnyal ellátott bika,…….“
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-“ A megyei gazdasági egylet czélul tűzte ki a régi erdélyi magyar fajta
szarvasmarha regenerálását. “
-“a megye keleti részén előszeretettel inkább az apróbb, de erős és kitartó
erdélyi magyar fajtának úgynevezett csiki változatát tenyésztik, mig főleg a
keresztúri járásban a szép fehérszőrű, nagyszarvú és nagyobb fajták találhatók.
A keleti részen található még tiszta példányokban az úgynevezett székely ló is,
ez az apró termetű,dús sörényű, fürge és kitartó állat, melynek igen jó
tulajdonsága, hogy kevéssel megelégszik”
-“A tenyészállatokért s a külföldön is már jó hírnévnek örvendő
igásökrökért messze vidékekről látogatják már újabban a kiállításokat s a vele
kapcsolt vásárokat.
-E vásárok fellendülése és több hazai és külföldi uradalom bizonysága
már beigazolta, hogy az erdélyi magyar fajta, főleg az udvarhelymegyei
szarvasmarha munkabírása, járványos betegségekkel szemben való ellenálló
képessége nagyobb mint bármely más fajtáé. Nevezetes és tanulságos az
uradalmak intézőinek azon nyilatkozata,hogy ezen igás ökrök tenyésztésére
seholsem képesek, bár már minden irányban kísérleteztek, mert az a fű, az a víz
és az a nevelő terep, mely ezen szarvasmarhát oly kiválóvá teszi — sehol sincs
meg ily szerencsés kapcsolatban.”
-„ Az állatanyag javítását van hivatva szolgálni a megyei gazdasági
egylet által már korábban létesített u. n. »szűzgulya«, melyben fajmarhák
neveltetnek az e czélra berendezett hegyi legelőkön.”
- “a lótenyésztés czéljára szolgált 15 drb mén, melyeket egyes tenyésztők
vagy községek szereztek be s melyek köztenyésztésre mind alkalmasoknak
találtattak; ezeken felül a hat fedeztetési állomáson még 15 drb állami mén állott
rendelkezésre a tenyésztőknek.”
- van a megyében 37 drb tenyész-igazolványnyal ellátott bivalybika.
- a 184 drb igazolvány nyal ellátott tenyészkan közül 7 drb kedvezményes
áron a mezőhegyesi állami fehér kondorszőrű mangalicza tenyészdéből
vásároltatott.
“….a régi silány fajtát mindinkább háttérbe szorítja a kisjenői,szalontai és
a mezőhegyesi fehér mangalicza fajta.”
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-a juhtenyésztést 815 drb tenyészkos szolgálta.
”……. újabban magyar földről szerzett részben czigája anyaggal
próbálják felfrissiteni a régi juhnyájakat s ez eredménynyel is kecsegtet.”
-“Udvarhely gyümölcstermelése a Székelyföldön elég jó hírnévnek is
örvend,…….”
Almafa ………….108.539
Körtefa …………...48.881
Cseresnyefa . . . . 13.380
Meggyfa …………32.967
őszibaraczkfa . ……6.394
Kajszinbaraczkfa …1.883
Szilvafa ………..461.659
Diófa ……………..9.534
Mandulafa . . . . …….135
Gesztenyefa . . . . ….. 189
Eper(szeder)fa . . 28.590
Nagyobb fafürészelő gyár működik Bethlenfalván, Székelyudvarhelyen
és Zetelakán, mig kisebb vizifürész körülbelül 240 működik.
E megyében különösen a házi szőttesek (székely szőttesek) készítése van
elterjedve…….
Csodálatos az egyszerű székely asszonyok szövési művészete!Egyszerű
(osztováta) szövőszókükön rendkivüli nagy változatossággal szövik vásznaikat
lenből, kenderből és gyapjúból, melyeknek sötétes alapszinóből az egyszerű,
ízléses és a székely nép komoly kedélyhangulatát visszatükröző mintázatok a
szemlélőre kellemes benyomást tesznek.
-Puhafa-ipar(fakanalak, teknők stb) Oroszhegyen, Szentlélek és
Malomfalván készítenek; itt létesült volt 1896-ban egy faipari szövetkezet
is,……..
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Cserépvető Fülén, Gyepes, Lövéte, Küsmöd, Siklód, Szentkirály,
Tarcsafalva és Zomboron dolgozik.
Téglavető Fülén, Küsmöd, Szentkirály és Tarcsafalván Kőfaragás
Gyepesen 35-mester, Farkaslakán 5-mester, Alsósófaiván 10-mester ,Parajdon
20 Udvarhely megyei gzadasági mester, Városfalván, Homoródjánosfalván 3mester, Lövétón és Homoródkemónyfalván, hol épületköveket, kapulábakat,
vályúkat, sirköveket stb. faragnak. E községek lakói az »Erdélyi vasut«
építésekor tanulhatták el a kőfaragást az olasz munkásoktól
Mészégető Olaszteleken, Száldoboson.
Asztalos Szolokmán, Korondon, hol tulipános gyermekszoba-butorokat is
készítenek vannak 44-en.
Esztergályos Felsősófalván.
Kosárkötő Alsósiménfalván (3), Bétán, Bözödujfaluban (2),
Eteden,Lövétén (7), Magyarzsákodon (6), Medeséren (4), . Raván és
Szentkirályon. 1896-ban a megyei iparfejlesztő bizottság 5 tanitót küldött
Kolosmonostorra kosárkötő tanfolyamra s ezek útján tanfolyamot endeztetett
Székelyudvarhelyt Szalmafonás Bétán (11), Bibarczfalván (3), Bordoson (12),
Bözödön (18), Dobón (40), Csöbön (10), Kőrispatakon (20), Magyarzsákodon
(16), Medeséren (39), Vágáson (32), Ravában és Farczádon, mely községekben
egyes családok évi 100—120 korona jövedelmet is el tudnak érni. Ezt a
háziipart az Olaszországban táborozó ezredeknél szolgált székely katonák
terjesztették el. Az iparfejlesztő bizottság 1895-ben nyolcz községben rendezétt
szalmakalapvarrási tanfolyamot s e czélra a kereskedelmi miniszter
ajándékozott is öt drb varrógépet,
L. Barabás Endre
-Székelyudvarhelyt, 1902. október hó 30-án az Udvarhely Megyei
Gazdasági Egyesület határozatából.:
1. Legszükségesebbnek tartjuk legelõink javítását; szarvasmarha-, sertés
és juhállományunk szaporítását……….
2. A kitisztított és megjavított legelõkre mindenütt kiváló minõségû anyaés apaállatokat óhajtunk beszerezni……..megyénk
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3.”….. megyénk 3 járásában legalább egy-egy …..ismétlõ gazdasági
iskola állami költségen létesíttessék.
4.A székelykeresztúri tanítóképezdénél a mai napig sincs rendszeresítve
gazdasági szaktanári állás, amilyen van pl. a dévainál. Kérjük egy ilyennek
rendszeresítését, valamint a Székelyföld részére Székelykeresztúr központtal az
ottani tanítóképezdével kapcsolatosan egy méhészeti kerület létesítését.
5,”… a mezei és erdei nyers termények és állatok részére a vasúti
szállítási díjak leszállítását követeljük:”
6. …Vármegyénk egész területén községi gazdaköröket óhajtván
létesíteni,ezek részére buzdításul célszerû és olcsó, de ezen vidéken még nem
ismert talajmívelõ eszközöket akarnánk kiosztani….
7. Kaszálóinkon, rétjeinken sok a belvizes terület; ezek alagcsövezés által
termõképesebbekké volnának átalakíthatók……
8. A földmûvelésügynek javításával szorosan összefügg az olcsó
földhitel.E tekintetben a „Magyar Földhitelintézet” jótékonyan működik közre
itteni kirendeltségével
Hollaki Arthur elnök
Hlatky Miklós titkár
-Kormánydeszkával ellátott váltóekérõl Udvarhelyszékbõl 1589-bõl van
elõször adatunk
-A sóvidéki (székelyföldi) földmûvelés egyik fontos formáját képezi az
ún. teraszos földmûvelés. A falvak határában látható teraszok többségén a mai
napig földet mûvelnek
L. Határhasználat Udvarhelymegyei…….
- A megyében megrendelt 74 lap közül mezõgazdasági jellegû 5 volt, 33
példányban: Falusi Gazda, Kertész Gazda, ErdészetiLap, Erdélyi Gazda, Nép
kertésze.
L. Roth
-A gazdakör jó eszköze volt a székely kisgazdák szakmai érdeklõdésének
felkeltésére és az új gazdálkodási mód megismertetésére és gyakorlatba
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ültetésére. A kirendeltségtõl kapott gazdasági eszközöket, a gazdakör tagjaival
megismertették, és nekik adták díjmentes használatba. Ezáltal tették anyagilag is
érdekeltté a gazdaköri jelenlétet és aktivitást.
A tagsággal járó elõnyben részesítés elvét alkalmazták a
vetõmagvak,fajállatok és mûtrágyák elosztásánál is. A gazdakör az a vita és
tanácskozási fórum, ahol a gazdasági újítások: a vetésforgó, a belterjes
állattenyésztés, a legelõjavítás, jól tejelõ fajtehenek meghonosítása, szakszerû
takarmánytermesztés és takarmányozás, gyümölcstermesztés stb. Témái
felvetõdtek és szembesültek a maradi, túlhaladott, ráfizetéses gazdálkodási
móddal. Ezt szolgálták a Miniszteri Kirendeltség által szervezett
szaktanfolyamok, amelyeket az Udvarhely megyében jól ismert Gyerkes Mihály
és elõadói csoportja vezetett nagy sikerrel. Természetes, hogy az általános
mûveltségi elõadások sem hiányoztak ezekrõl az alkalmakról. Nagy
érdeklõdésnek örvendtek a Miniszteri Kirendeltség által küldött újságok,
folyóiratok és könyvek. Felkeltették és serkentették az olvasási kedvet.
Történelmi, földrajzi ismeretek és tudományos újdonságok vetített képes
bemutatása nem csak a gazdaköri tagokat, de az egész falu és a környék
lakosságát vonzották.
A tejszövetkezet, mint a leghasznosabb gazdasági intézmény
megalakítása már nem ütközött a gyanakvás, a maradi kételkedés, visszahúzás
akadályaiba. Nagy lendületet adott a szervezésnek a Nyikómenti Kobátfalva
község tejszövetkezetének megismerésére szervezett tanulmányi kirándulás. A
személyes gazdasági tapasztalatszerzés hasonló alkalmai a fejlett gazdálkodási
szinten álló erdélyi szász mintagazdaságokba vezetett kirándulások, erõsítették a
gazdaköri tagok bizalmát a vezetés iránt.
L.Balázsi
-A
nyikómenti
gépszövetkezetekről
és
társulásokról
kevés
dokumentummal rendelkezünk. A megmódosodott tejszövetkezeti tagok a
gazdakörön tanultak gyakorlatba ültetésére mertek vállalkozni: géptársulatokat,
gépszövetkezeteket alapítottak.
L.Balázsi Dénes
- Udvarhelyszéken az új párt ajándékozták szenteltbúzával, hogy az áldást
hozzon életükre; máshol a lakodalmi kalácsba tettek belőle, hogy szerencsésen
kezdjék meg életüket.
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-1782-ben is olyan jelentések érkeztek, hogy például Udvarhelyszékben a
mesteremberek termesztik a burgonyát.
L.Magyar Néprajz.II.k.
A "Zöldmezőmozgalom" kereteiben több helyen zöldmezőgazdasági és
pásztorképző tanfolyamokat szerveztek, 1941 őszén Udvarhely megyében a két
tanfolyamnak 52 résztvevője volt.
L.Oláh Sándor
- A Rikánbelüli Kommunitás 1943. évi segélye -1944- Udvarhely vármegye állattenyésztők jutalmazásának elszámolása-1944L.M.O.L.

Udvarhely vármegye gazdasági ügyei.
Üdvözlöm az újonnan nyitott rovatot és lelki örömmel szemlélem, hogy „
mégis mozog a föld" s nem abban az értelemben, hogy tulajdonosait
változtassa, hanem megmozdulnak annak tulajdonosai, hogy értelem,
szövetkezés és minden modern eszköz felhasználtassák arra, hogy megszűnjék a
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föld a,tulajdonos terhe, keserűsége lenni, hanem legyen öröme biztatója és
kapcsa az országhoz, a nemzethez.
A modern átalakulások Uvarhely vármegye felett nem mentek el
nyomtalanul s bizony sok áldozatot kivánt a czivilizáczió tőle.
A föld szabad használatossága, az uzsoratörvény hiánya sok székely
birtokát vitte a kocsmába, nemkülönben sok 100—150 holdas birtokos birtokát
tették kötya-vetye tárgyává, a takarékpénztárak könnyen hozzáférhető, de drága
pénzei.
Ezek a bajok már rég bevégezték működésüket s azon, amit gazdasági
válságnak neveznek Magyarországon, aránylag könnyen esett keresztül
Udvarhely vármegye, gabonaimportáló fekvésénél fogva annál inkább, mert
háta mögött feküdt Csík vármegye, mely egész kukoricza szükségletét e
megyén keresztül fedezte.
Még jobban bírta a válságot! azáltal, hogy nagyjára a marhatenyésztésre
bazirozta gazdaságát, mely nem szűnt meg jövedelmező lenni, még akkor sem,
mikor a húsárak estek, mert hisz épp akkor volt a jelszó, az alacsony
gabonaárak ellen többet termelni és intenziven gazdálkodni, miből akár több
terület felszántása, akár annak jobb mivelése volt az eredmény ; mi mindég
tisztességes hasznot huztunk, levén fölös igásmarhánk eladó.
Ennek, félek, hamar vége lesz, mert a gőzeke és az erősen felkarolt
marhatenyésztés és a szántott területek kimerülése folytán, annak apadása az
igásmarhát kevéssé keresetté fogja tenni.
E válság sem érintene erősen, ha kellő előkészülettel mennénk elébe, de
azt öntudatos vezetés kell, hogy megelőzze. Lássuk, hogy vagyunk és voltunk
erre szervezve.
A székely önös és platonikus szervezetet nem tűr, de elég józan, hogy ha
valaminek hasznát megérti, még az áldozattól sem riad vissza.
Ezen tulajdonságait a viszonyokhoz képest eléggé kifejlesztette az.
Udvarhely vármegyei gazdasági egyesület, mely oda működött, hogy a
takarmánytermelés felkaroltassék és hogy az érdeklődés az apaállatok,
különösen bikák iránt nyilvánuljon, úgyannyira, hogy Udvarhelymegye
köztenyészete valamennyi szom-széd vármegyét meghaladta; a birtokosoknál
pepineriák keletkeztek.
Üszőanyag javításán is fáradozott, úgyannyira eredményt ért el, hogy ma
már kisvárosainkon is igen egyöntetű tehénanyagot szerezhet be, a ki gyorsan
fejlődő és némileg tejelő fajtiszta magyar teheneket akar venni.
Legnagyobb eredmény azonban a székelykeresztúri márczius 1-sői
bikavásár, mely nagyon kiemelkedett az ország összes bikavásárai közül.
Épp ezen körülmény indokolja meg, hogy e vármegye gazdasági életével
foglalkozó czikk országos lapban helyet kérjen, mert nem kevesebb függ tőle,
mint hogy a magyarerdélyi faj marha az ujabb igények szerint átalakuljon s
esetleg az országos anyag feljavítására szolgáljon.
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Távol áll tőlem az udvarhelyvármegyei politikai viszonyokat tárgyalni,
de a dolog megértéséért kénytelen vagyok a gazdasági egylet történetéből
egyet-mást előadni.
Gondolom 15 éves mult áll háta megett, mely idő alatt soha sem állott a
mintaegyesületek közt, bár jó ideig kevés eszközzel s elég buzgalommal
teljesité a sablonos előirás szerint a gazdasági egyletek normaléját olyan kevés
eredménynyel, hogy nem lehet visszaesésnek nevezni,' midőn pár év előtt,
midőn már a gazdabizottságok is megalakultak, avval egyetértőleg összes erejét
a marhatenyésztésre fordította s ezt az üszővásár közvetités, bika-vásárrendezés és szüzgulya-fentartás körében érvényesítette.
Mindamellett fel kell említenem, hogy az országban talán az első
népszerű gazdasági felolvasást rendezte 1896 ban, melyre csak reá duplázott,
midőn 1897-ben a már országos sablon szerint á másodikat rendezte.
Ezidőben vitték be a politikát az egyesületbe, ugy, hogy már az 1898-íki
bikavásárt a gazdák nélkül álló gazdabizottsággal rendezték és pár hóra reá a
minisztérium a gazdasági egylet működését felfüggesztette és miniszteri biztost
küldött ügyei tisztázására.
Nem vagyok hivatva ezidőről bírálatot mondani, mért mint küzdőfél
résztvettem s igy csak legnagyobb tárgyilagossággal azt jegyzem meg, hogy a
min. biztos semmi mást nem talált, mint az ilyen hivatásos titkárt nélkülöző
egyletnél bár hol. Be nem hajtott tagdij, le nem irt dubioz követelés, meg nem
válaszolt miniszteri megkeresés vagy leirat stb., úgy-annyira, hogy a miniszter
ő nagyméltósága e vizsgálatból kifolyólag senki ellen fegyelmi vizsgálatot el
nem rendelt s a közgyűlés a tisztviselőknek, kik lemondottak, a fölmentvényt
megadta.
Mult év deczember 10-ikén adatott vissza a gazdasági egylet autonómiája
és a min. biztos jelenlétében választottuk meg az elnököt,, alelnököt, titkárt
egyhangúlag, mert senki sem akarta felidézni a mult harczait s igy személyi
garanczia nélkül csak azon elvi kikötés mellett folyt le a gyűlés, hogy a
bikavásár rendezése a gazdasági egyesület hatáskörébe vissza adassék.
Ma január 15-ike és még a közgyűlés összehiva nem lett, választmány
megalakítva nincs.
A bikavásár márczius elsején lesz, a téli felolvasások országszerte
megkezdődtek s itt áll egy reformált gazdasági egylet összetett kézzel.
Ez igy nem jól van !
Sokkal inkább ismerem a viszony okát és sokkal inkább szivemen
viselem e tiszta magyar vármegye sorsát, hogy ily viszonyokkal szemben az
önösség passzivitásába menjek.
Nem ! Én érzem, hogy itt sok teendő van, lehet is tenni, inkább a józan
közvéle-ményt hivom segítségül, semhogy tétlenségöket az enyimmel tetézzem.
Nem sablonos tevékenységet és bürokratikus működést kell itt életbe
léptetni, de helyre állítani az egyletet, reorganizálni a gazda bizottságot, olyan
gazdasági előadót kinevezni, kinek tehetsége, tudása és szorgalma, mi fő :
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érzéke van és szívvel-lélekkel magáévá teszi a vármegye gazdasági életének
felvirágzását.
Egrszer-máskor összejőve szűrődnek a gondolatok, jönnek és vitattnak
meg a kérdések, fejlődik ki az összetartás érzéke, mely felül kell a gazdában
álljon a politikai pártján és a társadalmi tagoltságon.
Ugrón Zoltán
L.Köztelek 1899 február 1
-A Székelyföld gazdasági felemelésére a századfordulót követő kísérletek
keretében a megyeszékhelyeken minisztériumi kirendeltségek létesültek,
székelyföldi népsegítési akció bontakozott ki. Dorner Béla, Udvarhely megyei
kirendeltség-vezető emlékezései szerint az akció keretében fajállatokat osztottak
kedvezményes áron: mangalica hasas anyakocákat, tenyészjuhokat, nemes
baromfit. Minta-trágyatelepeket építettek betonból, rét- és legelőjavítási
programokat szerveztek, kedvezményes áron korszerű gépeket vásárolhattak a
gazdák. A kirendeltségek állatbiztosító szövetkezeteket szerveztek, ekkor
alakultak a székely falvakban az első gazdakörök, ekkor kezdték oktatni a
gazdasági szakismereteket.
L.pdf, 182.1k - Adatbank
A lótenyésztés emelésére rendelkezésre állt 3 (arabs és lipiczai)
födöző'mén, oly községek és gazdakörök részére, melyek a kincstári födöző
állomásoktól távol feküsznek,tehát a gazdák kanczáikkal oda nehezen juthatnak,
vagy a melyek a mint szabad ménesben födöztetve használják a havasi
legelőkön. A méneket a kirendeltség telelteti át saját költségén.
A három ménló állt : Varságtisztáson, Derzsben, Homoródalmáson.
A lótenyésztés iránti kedv föllendült, ugy hogy 1906. évre már ujabb 5
község kérelmezett szabadménekért.
A szarvasmarhatenyésztés emelésére eddig kiosztatott 309 darab erdélyi
magyar tenyésztehén, melyből 1905. évre 31 darab esik.
A, juhtenyésztés emelésére 1905-ben kiosztatott 496 darab juh. Miután az
1904. évi szárazság folytán a mételykór 1905-ben nem pusztított,
tenyészjuhokért nem volt több kérelmező.
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A sertéstenyésztés emelésére kiosztatott 1905-ben 119 darab főlbugatott
mongolicza tenyészkocza, legnagyobbrészt gazdaköröknek és állatbiztosító
szövetkezeteknek.
A nemes baromfitenyésztés föllendítésére kiosztatott 121 darab importált
nemes baromfi, és pedig 71 drb sárga orpington, 16 pekingi kacsa és 34 darab
emdeni liba.
Ezen nemes baromfiak ivadékából a Pancsován rendezett országos
baromfi kiállításon 37 drb kiállíttatott és jelentékeny díjazásban részesült.
A keresztúri állami tanitóképezdénél egy minta baromfitelep épitetett fől
és rendeztetett 'be, oly czélból, hogy a tanitónövendékek a nemes
baromfitenyésztés tudnivalóit elsajátítsák és megismerjék és falujokban a
tapasztaltak hirdetői legyenek.
A lótenyésztés fejlesztésére egy csikólegelő létesítésére a lépések
megtétettek.
Mezőgazdasági tekintetben jobbfajta vetőmagvak terjesztése végett az
itteni fő gazdasági terményből a zabból 500 q. osztatott ki kedvezményes áron,
gazdaköiünk között 28 községben 464 kisgazda között.
A gazdakörök között a kisgazdáknak szükséges gépek és eszközök
megismertetése végett kiosztatott 140 darab gép és eszköz, mint szecskavágó,
vaseke, triőr, rosta,vasfogas, lóherevető, tengeri morzsoló, répavágó stb.
Mesterséges takarmányok termelésére és a műtrágyák terjesztésére és
megismertetésére az előkészítő lépések megtörténtek és a jövő évi kiosztásokra
a talaj előkészíttetett. Az oly elhanyagolt lentermelés sikerrel főllendiitetett. Mig
1904-ben volt a lennel bevetett terület a vármegyében — 25 hold, addig 1905ban volt 160 hold a mi még jövőben ismét emelkedni fog.
A komlótermelés is szaporodott, sőt Udvarhely város határában uj
komlóstelep és komlótermelő szövetkezet létesítése indult meg. Siménfalván
állami támogatással egy népies mintagazdaság létesíttetett.
A gyümölcstenyésztést illetőleg a nemes gyümölcsfajták elterjesztésére
kiosztatott 2947 darab nemes ojtovány darabonként 10 filléres árban, és
kiosztatott 2120 drb bogyosgyümölcstő díjtalanul.
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Az 1904-ben Felsőrákoson létesített községi gyümölcsös-telep beültetése
folytattatott és Muzsnán egy holdas gyümölcsöstelep létesíttetett.
A vásárcsarnok ellátó szövetkezet 40 wagon gyümölcsöt exportált
Németországba.
Szöllőmüvelés tekintetében Székelykereszturon és Ujszékelyen létesült
hegyközségek szőllőtelepitése támogattatott.
Legelőgazdaság tekintetében az elhanyagolt közbirtokossági közlegelők
följavitása folytattatott. Mig 1904-ben csak 5 községben és circa 300 holdon
folytak legelőjavitási munkák, addig 1905-ben a következő közbirtokosságok
kezdették meg közlegelőjük kitisztítását és följavitását.

1. Székelyudvarhely város kat. holdon.'
2. Homoród-Abásfalva . . . '. , . . . 80 »
3. Keményfalva . .

50 »

4 Lókod .

20 „

5. Bágy .. . .

80 »

6. Bethlenfalva .

80 »

7. Máréfalva »

50 „

8. Fenyéd . .

30 »

9. Kápolnásfalu . .

60 »

10. Szentegyházasfalu .

150 »

11. Énlaka .

50 »

12. Tordátfalva .

. 40 »

13. Siménfalva .

50 »

14. Felső-Rákos

, 50 »

15. Ujszékely .

50 »

16. Szentmihályi unitárius egyházközség . . 50 »
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17. Erked .

70 »
Összesen 1000 kat. holdon.

A följavitási munkákra szükséges c. . 1500 koronából eddig kiadatott
7500+4233. 70=11733.70 korona.
Háziipar fejlesztése tekintetében a meglevő háziipari tárgyakból minták
gyűjtettek be 750 korona értékben és részint a sepsiszentgyörgyi kiállításra,
részben a miniszteri kirendeltséghez küldettek be, hol az értékesítés iránt
tétetnek további lépések.
Vágásban szalmafonó háziipari tanfolyam tartatott és a tanulóknak egy
gép adományoztatott. — A tárgyakból kiállítás rendeztetett.
Egyesületek, Szövetkezetek, Gazdakörök. A vármegye községeinek most
már több mint fele van gazdakörbe tömörülve. A szabályszerűen megalakult
gazdakörök száma 72.
Hitelszövetkezetek és fogyasztási szövetkezetek száma is emelkedett.
Állatbiztosító szövetkezet volt 1904-ben 1. (Siménfalva) 1905-ben alakult
7. És pedig Kobátfalva, Székelymagyaros, Homoród.-Sz.-Pál, Szentábrahám,
Szentegyházasfalu, Felső-Rákos, Nagygalambfalva.
Tejszövetkezet alakult 1905-ben 8. (Ugyanott, hol állatbiztosító
szövetkezet van, mivel e 2 szövetkezet összefüggőleg létesült.)
Gabonaraktár-szövetkezet iránt a lépések megtétettek.
Székelyudvarhelyen »elsö székely baromfitenyésztő-egyesületi czimen
szintén egyesület alakult.
L.Dr .Damokos

Hargita megye falvai
Abásfalva

rég Homoródabásfalva.

A hagyomány szerint a XIV–XV. században egy papi uradalom volt
Homoródszentmártonban, melynek birtokai Abásfalva határáig nyúltak.
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A falu határába tartozó szántóföld és kaszáló összesen 300 ha, és még ide
tartoznak a falu tulajdonában lévő erdők is.
L.Abásfalva
- nagymértékű júhtenyésztéssel foglalkoznak
L. Révai
- vagyonos magyar lakossal, nagymérvü juhtenyésztéssel
L.Pallas
- Itt is sok juhot tartanak, nagymennyiségű meszet égetnek, ezeken kivül
gazdasági eszközök készítésével is foglalkoznak. Ifjúsági olvasóegylete,
gazdaköre szépen működik. — Lakosai józan életű, szorgalmas emberek.
L.Szász Ferenc
„A székely falusi lakosság megélhetésének alapja évszázadokon át a
föld volt. A megtelepedés utáni közös földbirtoklásból a kezdeti osztásos
rendszerből – amikor a kapott nyílföldnek a család, vagy a nemzetség
átmeneti időre használója és nem tulajdonosa volt – az örökölhető,
eladható, vásárolható magánbirtok kialakulása több évszázados folyamat
eredménye. E folyamatban a családi birtok gyarapításának egyik formáj
a szabad foglalás volt. Ez a birtoklási mód az osztatlan közös földből, „a
Falu szabadjából” kihasított, egyéni művelésbe vett föld használatát
jelentette, ennek feltételeit pedig a faluközösségek helyi szokásai
szabályozták. Wellmann Imre agrártörténész megállapította, hogy
Magyarországon az 1760-as évek végére csaknem teljesen a múlté lett a
szabad foglalás gyakorlata .1 A Székelyföldön azonban a foglalás
szabadsága későbbi időkig tartott. Ennek okait a társadalmi berendezkedés
sajátosságaiban, a demográfiai viszonyokba és a táj természeti
adottságaiban kell keresnünk.”
„Mü Gergely Páll és János István, Udvarhely Székben, H.
Abástfalván lakó Primipillus Személjek, adjuk tuttára mindeneknek, az
kiknek illik ez mü jelen való levelünknek rendiben, hogy ez jelen való
1792. esztendőben és ezen esztendőben eset Keresztelő Sz. János napján,
találának megh münköt, ez mü lako házunknál, megh írt Udvarhely Széki
Homoród Almási Boka János, k. Kenyeres János, Antonya Páll és k. Rigo
András Primipillus Személjek, és kérének münket, hogy el mennénk megh
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írt Székben Ho. Almásra a végre tudni illik, hogy lévén az faluval
Almással ez meg írt Személjeknek az Almási határon valami foglalás
Szántó földek miá ellenkezések, melyeket az intro Senptus Személjek bé
kertelvén, és az falu Almás nem akarja békeséges uraságába hadni, hanem
el akarván rontani és mü előttünk valami törvényes remédiummal
[perorvoslattal] akarván Procédálni, Penes Protestationem, mint külső
emberek előtt, mü előttünk munkában vehessék dolgokot. Melly foglalás is
volt Almásnak Csík fele forduló felében, Vargyas oldala nevű hellyben,
két vagy három darabocska, mely kérésekre az megh írt Személjeknek ,
midőn elmentünk volna, egyet értvén az megh írt Személjekkel és ugyan
azon dologért lévén azon az napon az teljes Falunak Almásnak is
közönséges Gyűlése, mü is az megh írt Személjekkel menénk az Falu
Gyűlésébe, holot az Falus Biró Donáth István, az teljes Faluval egybe
gyűlt vala, ara az végre, hogy az foglalásokot el rontanák, lévén ezért sok
villongások az Faluval Almással az megh írt Személjeknek más
foglalásokkal együtt, végre az falu eleibe állván az megh írt Személjek és
azokkal együtt mások is felesen, kik is hasonló foglalásokot Cselekettek
volt ez Falu határán és illyen [?] proponáltak [?].” 2
Sajnos nem tudjuk meg az irattöredékből, hogy miben állapodtak
meg a falugyűlésen, mennyire sikerült eligazítani az ellenkezéseket,
villongásokat a falu és a földfoglalók között. Valamilyen megegyezés
feltehetően született, mert másnap „a falu”, vagyis az akkor 1150 fő körüli
lakosságot képviselő elöljáróság – a bíró és a „hütösök” – felkerekedtek,
hogy a határ „napkeleti” részének kaszálóterületein is megvizsgálják a
foglalásokat:
„Ao 1792 év 25-ta Juni a falu a foglalásokra kimenvén, akitől hol
mit el vettek és el adták, a melly következnek eszerént:
1-mo Megyeligatjában a György Ferenc kertit visza vették a füvit
adták Kis [...] Simonnak [...] 6 [forintért – megj. O. S.]
2-do A belső végibe a [...] Bencző Andrásnak [...] 2
3-io Kő alatt [a Vargyas szurdokvölgyének déli kijáratánál elterülő
kaszálóterület neve – O. S.] ki kezdeték járni az Orbánok pajtájoknál a falu
és a szénafüvek széllin való köz kertet az árok fejin fejül 15 lépésnire, egy
nyírfa bokor tövire egy halmot raktak, azon fejül egy nagy Mész követ
meg kereszteztek, feljebb Szabó András és Rigó Pálé között egy halmot
raktak. Feljeb a egy nagy bokor tövin egy halom, feljeb, egy nagy Bükfa
alat a régi halom meg maradt, a Bodoréké közi s a Sebestyén Andrásé közi
egy nagy halmot raktak, a Sándor pajtáján küjel a karéjba egy nagy bükfa
tövin egy halom, feljeb a Balázsén egy Nagy Csere fa tövin a karéjban, a
Sándor István helyinek a külső végibe meg maradot helyen való füvet
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megh hadták, hogy Sándor István adjon a fűért 10 forintot, ha nem akar
adni a falu a két csordát hajtassa rea.
Mikor onan kijött a falu a Sebestyén András helyiért határozot meg,
hogy még Sebestyén András, azon feljül amit edig adot volt, adjon 100
forintot.
Onan a Szondi Mihály foglalására mentünk lemitálták a helyet egy
szekér szénára való: 6.
Onan mentek a Lőrincz Péter foglalására lemitáltatott egy szekér
szénára való: 6.
Onan jöttek a Sándor Zsigmond foglalására lemitáltatott 2 szekérre
valónak, adjon 10.
Onan mentek a Horvátéra ez úgy állitatot meg, hogy van annyi mint
a Gothát Istváné, adjon 25.
A Horváté végibe Sándor Ferenc adjon 6.
Onnan mentek az Orbán Istvánéra, ott úgy állitatot meg, hogy a
Sándor Zsigmondé mellett az Orbán Istvánén a Marhának utat hagytak a
vízre bé, a mi a Marha utjából maradt az lemitáltatott úgy, hogy Orbán
István adjon 80. Sos Pálnak egy kevés foglalása lévén a kutnál aszmonda
hagyják az útig ki a Merkén való széna füviért, a mellyet a Falunak hagya
Sós Pál uram küjebb Jósa Mihálynak foglalása lévén… ”
Oláh Sándor
L.Örökségünk 2007.3 sz.
- az itteni gazdák 1906 tavaszáig lelkiismeretes,pontos legelőjavitási
munkát végeztek.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Nagy Sándor.
L. EMGE
Ábránfalva Balázsy-kúria
-Meglehetősen termékeny határa van.
L.Szász Ferenc
Forró Miklós, Lőrincz József: Ábránfalva 500 éves
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Agyagfalva
- Itt született Sándor Gergely kuruc kapitány, aki később holland ezredes
lett.
-Itt született Góró Lajos őrnagy, az Erdélyi Múzeum egyik szervezője.
L.Wikipedia
- „A falu mellett levő fennsíkon 1506-ban összesereglettek a székelyek
nemzeti gyülésre, melyen az agyagfalvi konstituciót szerkesztették meg.
Ugyanide hivta össze Berzenczey László kormánybiztos a székelységet 1848
okt. 16-ra, midőn az oláhok felkelése és a császári katonaságnak magatartása
mutatták, hogy veszélyben forog nemcsak az uj alkotmány, hanem maga a
magyarság.”
L.Pallas
- Agyagfalván több nevezetes család volt birtokos, mint a Bogáthi, Alia,
Kékedi, Petki, itt lakók a Forisok és Saláthyak, a Sándor (primor) család,
melyből származik Sándor Gergely, a hires kurucz kapitány,……… És
a Goro család, melyből a tudomány kedvelő, s az erdélyi muzeum megalakitása
körül nem kis érdemeket szerzett Goro Lajos örnagy érdemel kiemelést.
L.Orbán Balázs A Székely
- A hagyomány az egykori Agyagfalvát a Sardes határrészbe helyezi, itt
van a Feneketlen tó. Orbán I. 35.
L.Adatbank Agyagfalva
- …… lakosainak fáradságát gazdagon jutalmazzák a réten elterülő
szántó és kaszáló táblák, előbbiek bő áldást nyújtván gabonában, utóbbiak
szénában.
L.Szász Ferenc
- a fazekas-ipar űzetik Agyagfalván két mesterrel
- két szekércsinálódolgozik Agyagfalván
L. Barabás Endre
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-1940-ben a gazdakör elnöke Nagy Béla
L. EMGE
Ajnád Csíkajnád

Bőjthe család udvarháza.

- Itt született Rácz Albert, újságíró és helytörténész, a romániai magyar
irodalom egyik jeles alakja.
- Csíkszentmihály 4-ik tízese volt (Ajnád tizede)
- Egy másik történelmi adat Ajnád településszerkezetére, kisebb és
távolabbi településeire vonatkozik, miszerint a XIX. század második felében két
kis település jön létre Ajnád területén: 1850-ben Bundák szerének, illetve 1880ban Ré településnek a megalakulása. A Bundák szere 5-6 lakóházból állt (1850),
mára már 2 lakóház (2010) maradt, a Fenyő tízestől 1 km-re a Lóvész felé
vezető úton. A Ré település 2 km-re található Ajnádtól, a Görbe-patak felé
vezető úton, a nagyrákosi úton helyezkedik el.Valamikor 20 székely-magyar
család lakott, ma már 4-5 magyar család lakja, a többi lóvészi román család.
-A Bundák szerének keletkezési okairól nem tudunk, viszont a Ré az
1880-ban keletkezett fenyőszegi tűzvész után keletkezett, ugyanis ez utóbbi
teljesen leégett, s ekkor sokan kitelepedtek a Rébe. A kitelepedésnek –
helytörténészek szerint – két oka lehetett: az egyik az új tűzrendészeti
intézkedések nem engedték a zsúfolt építkezéseket, a másik álláspont szerint a
szegényebbek költöztek ki, mert a Rének volt alkalmas legelője, jó földje, ami
biztos megélhetést nyújtott. Ezek között voltak társaságot nem kedvelő, különc
emberek, de voltak kapzsi, gazdagodni vágyók is. Többen viszont maradtak a
Fenyő szerben, ugyanis tartották a régi székely mondást: “Nem jóféle ember az,
aki a faluból kiépít.”
Ajnád régi tízeseiként szerepel három része a falunak: Konczok tízese,
Ráczok tízese és a Fenyőfák tízese (előbbi két elnevezés családnévből
származik).
-A Konczok tízese állt: Konczok, Kovácsok, Medgyesek utcájából, a
Ráczok tízesét alkotta a Templom utca, Kurkó, Gálok és Ráczok utcája, a Fenyő
tízest pedig a Szőcsök, Siposok és Fenyőszeg utcája. Más régi felosztás szerint
van Alszeg, Középszeg és Felszeg.
L.Wikipedia
-A Csíkszereda-Gyimesbükk vasútvonal legszebb építménye a Karakó
völgyhíd, nevét a Karakó-patakról kapta, amelyet átível, legnagyobb magassága
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64 méter. Erdély legnagyobb völgyhídja.Épitése 1885. szeptember 11-én
kezdődött és 1896 decemberében fejezték be.
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Orbán Lajos
L. EMGE
- egykori fazekas falu volt
L .Salló Szilárd
Alsóboldogfalva
A templomkertben nyugszik Pap Sámuel (1912–1969) botanikus.
Szöllőtermelés céljából hegyközséggé alakultak. Lakosai szorgalmas,
törekvő kisgazdák.Van gazdaköre.
L. Wikipedia.
1911-ben a székelykeresztúri kiállítás alkalmával a községi bikák
díjazására 250 korona lett fordítva, amely összegbõlAlsóboldogfalva község is
nyert.
L.Fekete vagy tarka
- 1938 februárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február
Alsósófalva
- Itt született 1907-ben Bíró Sándor tanár, történész.
- Itt született 1900-ban Keresztes Lajos olimpiai bajnok birkózó.
- Itt született 1926-ban Kusztosné Szabó Piroska népzenekutató.
- Itt született 1933-ban Sükösd Ferenc festőművész.
- Az addig egységes Sófalva 1760-ban vált ketté Alsó-és Felsősófalvára.
Sófalva településének (a későbbi Felsősófalva) lakóinak egy része az 1700-as
években átköltözött a Korond-patak bal oldalára, létrehozva Kissófalvát, a
jelenlegi Alsósófalvát. 1793-ban Sófalva-Alszeg néven szerepel. Alsósófalva
1803-ban vált ki Sófalvából.
L.Wikipedia
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-1627: „Vész pataknál tudok egy Aszalmányt, azt tudom, hogy ő
aszalta” (Só-falva, Udvarhely m.
L.MNL Balassi Ivan
- gazdasági eszközöket/jármakat szekéralkatrészeket / készitenenek Alsó
és Felsősófalván.
- háztartási eszköz készitők(lapát, talicska, villák, gereblyék, faedények
stb.) Alsósófalván 5-en vannak, Felsősófalván 8-an,
- 2 szekértalp- és kerékkészitö dolgozikAlsósófalván
- Csergeszövök és pokroczszövök Alsó- és Felsősófalván 10-en vannak.,
L. Barabás Endre
Helynevei: Akasztófa, Aszalás, Bagoly-domb, Barlang-nyak, Békás,
Borzás, Csere,Farkas domb, Fenyőaszalás, Fürészdomb, Halas, Kapitány,
Kenderes, Kodáros, Körises, Leshegy, Likaspatak, Nyírdomb, Nyugvókövek,
Omlás, Parajdi aszalása. Rakodó mező, Sasfészek, Sebe mezeje, Sórét,
Szikonyás, Szilváskert, Tamáskő, Tarcsafalvi mező, Vacogatás, Vészes, Zsidó
útja.
-További határnevek:Asszonynép,Örvendő,Tatárdomb.
L.Wikipedia- hu.rightpedia.info/wiki/Felsősófalva -a gyepükbe galagonya tövisbokrokat és gyergyánfákat neveltek.
Szent-György napján a községi bíró a 14 évet betöltött fiukkal a
határhalmokat végig járta és felújították. Így minden fiúgyermek megismerte a
község határait.
-Az 1909-es évi határbecslési határozat alapján Alsósófalva határa
harmadik osztályú vidék.
L .István Lajos
-1912-1913 telén
itt
tanfolyam indúl a kirendeltség anyagi
támogatásával-ekkor Alsósófalva, Mátisfalva és Homoródszentpál gazdakörei
920 K támogatást kapnak.
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- 1914 őszire elkészült a falu vízvezeték terve.
L.Balaton Petra.
-keserű öngúnnyal Szikonyországnak nevezik Sófalvát (terméketlen,
sárga föld, agyag)
-Az alsósófalvikat „bivalyosoknak” is nevezték a sok bivaly miatt.
L. Bíró Robert.
Atyha
-„Atyhán igen sok és híres cseresnye terem, s igen szép, erőteljes nép
lakja, kik a fazékgyártás mesterségét csaknem oly nagy mérvben űzik, mint a
korondiak. „
L .Orbán Balázs A székely
- 1600: Atyha és Énlaka között zajló per, a Kis Kapu(Kadács mezõ
melletti határrész) hovátartozásáról: atyhai vagy közös határ?
-1639: „botos veölgy Mocsara newû helyben Attyhai es Korondi keõzeõs
határban”
L. Határhasználat.Sófalvi
Helynevei közül:Veszedelem,Hallgatódzó domb.
L.Török-tatár
-Az 1600-as években makkoltatott disznókról van említés.
L. Sófalvi András
-Jó és finom cseresznyét termelnek és fazékgyártással foglalkozik.
L. Révai
-„ Atyhán (Udvarhely m.) úgy számoltak, hogy három kaszás után
szükséges egy rendrázó munkás, lehetőleg férfi. „
L. Magyar Néprajz II.kötet
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-Az 1909-es évi határbecslési határozat alapján Atyha határa harmadik
osztályú vidék.
L. István Lajos
- Sófalva községi közös legelő megjavítására államsegély kiutalása-1944L.M.O.L.
Árváthfalva
-Itt született 1819-ben Nagy Lajos színész, műfordító.
L.Wikipedia
-Jelenben Árváth falván foglalkozik több család (12) szőttesek nagyban
való előállításával, melyeket a hetivásárokon igyekeznek eladni.
L .Barabás Endre
-1940-ben a gazdakör elnöke Dombori József
L. EMGE
Balánbánya
Ez a bányatelep tulajdonképp Csíkszentdomokosnak egy távoli különálló
települése, tízese……..
-Orbán B. szerint a fejedelmek idején már bányászták a rezet, de 1702ben felhagytak vele. A XIX. század elején ismét bányászták. 1864 táján közel
egyezer lakosa volt, főként bányászok, állattenyésztők, fuvarosok és erdőirtók
laktak itt és az Olt völgyében.
-Balánbánya 12 km-re van Szentdomokostól, szekérútja az Olt felső
szakaszának szűk völgyében vezet, amely mellett gazdák lakóházai, egy
fűrészüzem és vízimalom van. A szűk völgyben alig van itt-ott szántóföld,
inkább csak kaszálók és a hegyoldalakon legelő, erdő. A nagy hegyek havasi
legelői, erdőségei hat felcsíki község tulajdona, ezért e 12 km-es útszakasz
karbantartása az ő kötelességük és érdekük.
-……..mégis szétszórtan itt-ott épült egy-egy elég rendes külsejű falusi
ház, csűr, istálló stb.
L.Felcsik
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-A Várbükk-pataknak a Lok patakkal való összefolyásánál emelkedő
hegyfok tetején melyet Vársarkának neveznek várromok láthatók.
-Határában található az Olt forrása.
-Határában található az úgyszintén híres Egyes-kő, a Nagyhagymás
hegyvonulata, a Tar-havas, melyeket Orbán Balázsa Székelyföld leírásában így
jellemez: "a Székely Svájc"
-A várostól 2 km-re a Nagyhagymás Nemzeti Park várja látogatóit mely a
Nagyhagymás hegyvonulata mellett magába foglalja a Békás-szorost és
a Gyilkos tavat is.
L.Wikipedia
Bágy
-A falu mellett emelkedő 856 m magas kopár Várhegy tetején épült a fel
bágyi vár. Tetejéről betekinthető az egész környék, látszik a Fogarasihavasok láncolata, Hargita csúcsai és az összes környező település.Az
erődítmény a 17. század török és tatár pusztításai után hat falu egyesült erejével
védelmező menedékvárnak épült Bágy, Ége, Dálya, Lókod, Patakfalva és
Recsenyéd falvak nemesembereinek támogatásával. A vár hat bástyája egy-egy
külön falu építése és menedékhelye volt. Mindegyik saját faluja irányába nézett,
így belőlük megfigyelhették az ellenség mozgását. A bágyi vár a környező
települések őrszeme volt a Hargita környéki várrendszer egyik tagjaként,
ahonnan vész idején éjszakai tűzjelekkel üzentek, ha ellenség portyázott a
Székelyföldön…….
- Itt született 1806-ban Bágyi Török János tanár, tankönyvíró, akit 1854ben a Makk-féle összeesküvésben való részvételéért a marosvásárhelyi
Postaréten kivégeztek.
L.Wikipedia
- „Az udvarhelyszéki bágyiak 1628. március 8-án „falustól” jelentek meg
a fogott közbírák előtt, hogy elmondják, „micsoda rendtartással és végezéssel
éltenek eleitől fogva s mostan is ugyanazzal akarnának élni”.
L.Imreh falutörvények
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-„..... s nevezetes szép szövetű pokróczairól, miket a bágyiak gyapjuból
szőnek, s azzal messze vidékre kereskedést űznek „-„Bágyon nagyon sok
gyümölcs, kiválóan sok dió terem,...”
L. Orbán Balázs A székely
- Csergeszövö és pokróczszövöként Bágyban dolgozik 7 család.
- Hires különösen a »bágyi-cserge«, mely az egész erdélyi részekben
ismeretes.
L. Barabás Endre
- „…….. egyes buzgó pomologok és ügybarátok fáradoztak sikerrel a
gyümölcsnemesités terjesztésében, pl a bágyi(Udvarhelym.) ev. ref. lelkész
Veres Ferencz,….”
L.Szőcsné
- A homoródvidéki Tanítókör nevében pedig Árkosi János fejezi ki
köszönetét Vass Ferenc bágyi tiszteletesnek, aki „gyakorlatilag, gyakorlati
mutatványokkal, népszerû s tiszta érthetõnyelvezettel...” a faiskola okszerû
berendezésérõl tartott elõadást
- 1907-1912 között a bágyi hitelszövetkezet 20.000 K kölcsönnel 2%-os
kamattal tarka tehenet vásárolva 29 tagnak 50 tehenet osztott ki.
- 1904 után itt nyersanyagbeszerző szövekezetet hoznak létre.
- 1906 tavaszán Bágy község 49 tüzvészkárosult gazdája a kirendeltség
előterjesztésére 2000K rendkívűli segélyt kapott a minisztériumtól.
L. Balaton Petra
- Lakosai kitűnő búzát termesztenek. Itt készítik a »bágyi csergé«-t
gyagjuból és szőrből,mivel nagy kereskedést űznek.
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke ifj.Dáné Zsigmond
L. EMGE
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Bencéd
- Lakossága sok gyümölcsöt termel, szép szarvasmarhát tart szapora
népfaj, a mi nemzet-gazdasági szempontból igen fontos;
L.Szász Ferenc
-A falu jeles szülöttei:
Benczédi Székely István - Kb.1500-1510 és 1565 között élt. Bencédben
született, ferencrendi szerzetes, majd Kálvin tanait megismerve református
lelkész lett. 1538-ban jelentette meg Krakkóban az első magyar nyelvű
Kalendáriumot, amely iskolai segédkönyv volt a magyarul olvasni tudó
gyermekeknek.
Gyallay Pap Domokos (1880-1970)Író, szerkesztő. Történelem-latin
szakos tanárként kezdte Tordán, majd irodalmi pályára indul. Novellákat,
karcolatokat, regényeket írt. Megírja Dávid Ferenc életrajzát. Újra indítja az
Unitárius Közlönyt és szerkeszti 1922-1928 között. Megindítja a Magyar Nép
hetilapot, az Erdélyi Magyar Naptárt, a Magyar Nép Könyvtára sorozatot,
munkatárs a Pásztortűz lapnál.
Benczédi Gergely (1839-1906) Unitárius főgimnáziumi tanár, Brassai
Sámuel barátja, kortársa. Megírta Berde Mózes életrajzát. Több iskolatörténeti
munkát közöl a Keresztény Magvetőben. A méterrendszerről közöl úttörő
munkát.
Benczédi Pál (1883-1966) Teológia tanár, bibliográfus, történész,
műfordító. 1920-ban lefordította az Erdélyi Szemle számára az indiai Nobel
díjas Rabindranath Thakur (Tagore): Chitre című drámáját. Több híres
személyiség életrajzát kéziratban hagyta hátra.
Izsák Domokos (1895-1977) Parasztköltő, népi elbeszélő, országgyűlési
képviselő. Tehetségét Gyallay Pap Domokos fedezte fel, első versei a Magyar
Népben jelentek meg, majd Tompa László biztatására elbeszéléseket írt. Később
regényírással próbálkozott Zúgnak a kövek, de ez kéziratban maradt.
1969-ben a fehéregyházi ünnepségen a szabadságharc 120 éves
évfordulójára saját versét szavalta Petőfiről. A 70-es években írásai a Falvak
Dolgozó Népében jelentek meg.
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Vasas Samu (1927-1997) Bánfihunyadon élt. Tanár, szerkesztő, a vidék
néprajzi kutatója, írója volt.
-A szájhagyomány így magyarázza a falu nevét: Firtosvár ura fiai között
osztotta el birtokát, mondván kérdéseikre: "e tied (Etéd)..., itt én lakom
(Énlaka)..., kis mód (Küsmőd)..., szólok ma (Szolokma)..., adj ha (Atyha)... és
benn tiéd (Bencéd)"
-„….gabonatermesztésre alkalmasabb területü Alsóbencéd.”
-„…. bencédi átlagember olyan, mint a többi Nyikó-menti ember,
nemcsak földművesek, hanem minden mesterségbelit kineveltek maguk közül.
Minden háznál volt fúró-faragó műhely, ahol a gazdasági felszerelési tárgyakat
maguk készítették el. Az asszonyok kézműiparral is foglalkoztak.”
-“A legrégebbi adat az 1721-1722 év Mária Terézia-féle statisztika,
amely 270 hold szántót, 39 hold rétet és 30 hold kaszálót említ. 1897-ben 945
hold összterületet említ egy másik statisztika. A határon 2127 gyümölcsfát
számolnak össze, ennek fele szilvafa, majd alma és körtefa. Ezért írhatta 1900ban Udvarhelymegye iskolai földrajzkönyve, hogy Bencéd lakossága
gyümölcstermesztéssel foglalkozik.
-Földművelési
rendszeréről
elmondható,
hogy
kétfordulós
határrendszerben gazdálkodtak 1873-ig, amikor a Nyikómentén utolsónak,
áttértek a háromfordulós határhasználatra. Ezt a formát használták 1944-ig,
amikor áttértek a szabadgazdálkodásra…”
-A bárókert (a Pálffi család, majd a Dániel Lajos tulajdona)
gyümölcsfái, a Szalonpatak völgye igazi kirándulásra, gyalogtúrára csábító
keret.
L .A falu honlapján
-adat például 1604-ból: "Komlóskert nevű helyen egy malomra járó árkot
ásatott valaki… szomszédja egy felől a Zalon pataka" (ma Szalon)
L. A helyi unitárius közösség honlapja
- Batul- és Pónyikfák, ők a legkomolyabbak, mint valami ősnövények
állnak itt.
L.Székelyföld
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Határnevek:
Szántók: Akasztó domb, Antalné, Avas oldal, Rákó széke, Bartalis kútja,
Csere alja, Csere bércze, Csonka körtöve (villámsújtotta körtefáról), Edős alma,
Füzes tó, Gyertyános, Három fűzfa, Héjászoj, Hosszú, Írmocsár (vizes hely),
Kataszó. (A tatárjáráskor egy Kata nevü leány az akkor itt még sűrű növésű
erdőbe menekült. A hozzátartozói keresték, szerte kiabálván az erdőn: „Kata hí?
Kata te hó!" Kata végre megszólalt s örömökben a keresők Kataszónak
nevezték a helyet.) Kecskehegy, Kerengő, Kék-mána oldala, Két asszony kútja.
(Két nyelves asszonyról nevezték így, a kik mosás közben összeveszvén, mind a
ketten kútba estek.) Kis-vápa, Köves-föld, Kőpincze. A várbükkén levő
várnyomok alatt feleüdvén, sokat áskáltak rajta kincs után. Élt a faluban egy
Pap Dani nevű fortélyos ember s ennek egy haragosa László Pista. Pista bá örök
életében szerette az ingyen jövedelmet, s a Kőpinczét is sokat áskálta. Pap Dani
egyszer fortélyból azt izente László Pistának, hogy béküljön ki, mert Ő ezen s
ezen a helyen megkapta a pincze bejárást; de mielőtt a kincshez nyúlna, ki akar
békülni minden ellenségével. Mert csak így ad az Isten szerencsét hozzá. —
Csak ez kellett László Pistának. Még azon este futott a komájához Pap
Mózsihoz, s nagy titkon elmondta, hogy mit hallott. Nosza, kapcza bocskort
készítettek; ásót, kapát, zsákot ketőtt hármat a vállra, s elindultak a Kőpincze
felé.
A mint a Pap Dani kapuja előtt mentek volna el, Pap Mózsi megszólalt:
Abból te Pista — mikor haza felé jövünk — egy rongyba csombolyítsunk belé
néhány aranyat s vessük be a Dani kapuján.
„Én — te Mózsi? Ennek a kutya tolvajnak? Inkább ki sem ásom: — szólt
László Pista arra felé fenyegetőzve....
Egész éjjel ástak, s mikor hajnal felé halálra dolgozva a Pap Dani kapuja
előtt jöttek el haza felé: ez a kapu mögül nagy kaczagva kiáltott ki: Hát ki ástade László Pista?" - Kuhar. Lok (völgy.). Lópatkó, Nagy vápa, Nyírmejéke,
Nyírháttya, Pálos Péterné, Piros körtöve, Szék-kert, Szil, Szűrkárka, Verőfény,
Virágostó, Vízkapu.
Erdők: Bakonya, Csávás alja, Csöngetős kút (a pálfalvi czigányok ezelőtt
itt árulták a csengetőket.), Erőstő szikla, Fajka, Farkas gyepű, Kerülő, Meszes
kút, Szállás, Szöllő oldal, Várbükk (régi vár nyoma.), Patak: Szalon pataka.
L.Erdélyi Gyopár
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Alsóbencéd
-A szövetkezés, összefogás gondolata korán megnyilatkozik
Alsóbencéden. A Magyarság 1902-es márciusi számában olvashatjuk a hírt53,
hogy a bencédi gazdák földbérlésre társultak. Tíz kisgazda a helyi unitárius
egyházközségtől és a földesúrtól 174 hold földterületet béreltek közös művelés
céljából. A szövetkezet tagjai nem osztották szét egymás között a földet, ami
általános szokás volt, hanem közösen művelték meg, és csak a kész termést
osztották el
-Az alsóbencédi Gazdakör sikeresen tevékenykedett az évek folyamán. A
gazdák komolyan érdeklődtek a szakszerű földművelés iránt. A faluházában
(kultúrotthonban) tartották az ezüstkalászos gazdatanfolyamot. A gazdakör
elnöke 1920-ban Pap Domokos (Sándoré) volt. Szakács Zoltán bikafalvi
földbirtokos és társai tartották az előadásokat. A gazdakör tagjai részvettek
Székelykeresztúron az 1938-as mezőgazdasági gépkiállításon és fajállat
kiállításon. A kör gépeit a régi pásztorházban tartották, majd gépszínt is
építettek. Onnan kölcsönözhették a szükséges gépeket a gazdák. Egyénileg is
vásároltak gépeket, 1918 előtt is, pl. kapagépet és kukoricavető-gépet.
Alsóbencédi aranykalászos gazdaoklevelet szereztek: id. Pap Mózes (sz. 1913),
Pap András (sz. 1914), Izsák Domokos (sz. 1921), Bencédi Miklós (sz. 1921).
Izsák Ferenc (sz. 1927) alsóbencédi és Kovács Domokos (sz. 1926)
felsőbencédi ifjak sikerrel vizsgáztak 1944 februárjában a kéthetes kolozsvári
unitárius népfőiskolán, ahol gazdasági ismereteiket is gyarapították. A
felsőbencédi Tófalvi Sándor is elvégezte a keresztúri U.T. Gazdasági Iskolát.
Az iskola tanárai közt találjuk az 1940-es években a felsőbencédi és tarcsafalvi
földbirtokos báró Daniel Lajos mezőgazdászt is.
-Az alsóbencédi Tejszövetkezet első tejcsarnoka a régi faluháza
(kultúrháza) mellett létesült. 1937-ben a kobátfalvi Péterffy Domokos mesterrel
új tejcsarnokot építettek. A pincében jégveremben hűtötték a tejszínt és a vajat.
Szeparátoruk és vajköpülő hordójuk is volt. Sajtszárító kamrával is
rendelkeztek. A tejkezelő Bencédi Sándor volt, később Péter Ferenc lett.
Kezdetben Pap István fuvaros szállította a vajat Brassóba éjnek idején. Sokáig a
szentmihályiak is ide hordták a tejet, amíg ők is tejcsarnokot nyitottak.
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↑ Kovács Domokos felsőbencédi ifjú Népfőiskolai
↑bizonyítványának fotómásolata, + a kép bal felső sarkában egy kolozsvári csoportkép.

-A Hangya Szövetkezet 1930 előtt már működött. Ügyvezetője Pap
Domokos S. pénztárosa Firtos Áron, majd ifj. Pap Mózes voltak. Boltos és
könyvelő Bencédi Sándor után Benedek Balázs lett a Hangya boltkezelője. A
negyvenes években fellendült a bolt forgalma, mert bővült az áruválaszték a
jobb ellátás következménye képen.
L.Balázsi Dénes
Betfalva A Bíró és a Sebestyén kúria
Biró udvarház
-1639-ben Alia Sámuel Küküllő
megyei főispán özvegyének volt itt
udvarháza.
-Itt született 1883-ban Tompa László
költő.
-Itt született 1828-ban Szakács Mózes a székelyudvarhelyi református
kollégium tanára, a Polgári Olvasókör elnöke.
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-2004-től Székelykereszttúr városához tartozik
L.Wikipedia
-1911-ben a székelykeresztúri kiállítás alkalmával a községi bikák
díjazására 250 korona lett fordítva, amely összegbõl Betfalva község is nyert.
L.Fekete vagy tarka
- A komunista rendszer előtt három nagy uradalmi birtok létezett itt.
- A Bíró uradalom udvarházzal. A második uradalom a Sebessi birtok
kúriával, kertjében tulipánfával.A harmadik bírtok a Biró Margit”nagyságáé.”
-Egykoron nagyon hires volt a betfalvi malom is.Messze földről hoztak
ide a gabonát megörölni.Ez a malom a Boldizsár család tulajdonába került a 40es évek elején, az akkori időnek megfelelően felujitották és, uj gépeket szereltek
be aminek köszönhetően egészen a szazadfordulóig üzemelt.Az 1948-as
államosítás után olyan időszak is volt amikor éjjel nappal működött.
L.A falu történelme.
- Ez egy kis község. Lakosai sok tejet, vajat, zöldséget hordanak
Székelykeresztúr piacára. Virágzó hitelszövetkezete, gazdaköre van.
L.Szász Ferenc
Határnevek
-Kovács-telke, Kelemen dűlő, Tamásszeg .Kovácsgyörgy- pataka.
Péterék- kertje.
-A falu határát kettős váltórendszerben dolgozták meg,a hármas váltó
rendszerre a 20.században tértek át.
L.Péter PálSzécsi
Antal: Betfalva monográfiája

Béta
- A szalmafonás fontos kiegészítő jövedelemforrás a faluban.
- Az eredetmonda, mely Béta-Dobó-Vágás nevét, kialakulását
magyarázza- Így szól ! Neked adom ezt a helyet, menj itt a vágáson keresztül, s
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ez lesz a te földed, mondta az öreg legnagyobbik fiának, mutatva a mai
Vágásra. ""Aztán folytatta a középső fiú felé fordulva: neked adom azt a helyet,
ahova ezt a követ dobni fogom, és eldobta a követ, melynek helyén Dobó
lett." A legkisebb fiúnak azt mondta, te menj bé, tova a völgybe, s ebből lett
Béta a későbbiekben."
-Bétai kupeceknek mondták a szomszédfalusiak” akik állatot nem vittek
a piacra ,de ott vettek és eladtak amiből mindig pénzt vittek haza.”
L.Csedő Attila Béta –fotoblog-Jelenben Bétán foglalkozik több család szőttesek nagyban való
előállításával, melyeket a hetivásárokon igyekeznek eladni.
L. Barabás Endre
Fontosabb dűlőnevek:
Dána hegye, Sárosföld, Oldal, Kőártya, Hodgyai sás, Fehérkő, Egrős,
Telek, Dobos földje, Benes földje, Ortovány (Oltovány,) Csereoldal,
Hosszúkert, Szőlő, Hatkuta, Kovács földje.
L.Székelyágás
Bikafalva
-Benkő József szerint eredeti neve Nagyküküllőfalva volt, a hagyomány
szerint mostani nevét onnan kapta, hogy Basta pusztításai idején egész
Udvarhelyszéken itt maradt meg az egyetlen bika. A ferencesek szerint egykor
Szentlukácsfalva néven is ismert volt.
Udvarhely vára (»Székelytámadt«) és a hozzá tartozó gazdaság leltára,
a mely mellett Homorod-szentmártoni Bíró János udvarbíróságát Fogarasi
Nagy Tamásnak átadta 1629 márcz. 27 és 28-an.
Bikafalván
Vagyon egy malom két kövű minden készségével.
Vám-búza vagyon benne három köböl................................... cub. nro. 3
s három véka ..................................................................... .... metr. nro. 3
Vámszalad két köböl ............................................................. cub. nro. 3
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És két véka ........................................................................... metr. nro. 2
Kővágó csákány .............................................................................. nro. 2
L.Székely oklevéltár VI.kötet
- Bikafalván cement cserépgyár van.
L.Szász Ferenc
- A Batul- és Pónyikfák, ők a legkomolyabbak, mint valami ősnövények
állnak itt .
L. Székelyföld
- Az 1940-es években, Észak-Erdélyben téli gazdatanfolyamokon
„Ezüstkalászos gazda"- oklevelet szerezhettek az érdeklődő gazdák. Udvarhely
megyében e tanfolyamok rendszeres előadói voltak: Gyarmathy András
szentpáli földbirtokos mérnök, Szilasi Jenő keresztúri állatorvos, Gyerkes
Mihály pomológus szakíró és tankönyvszerkesztő pedagógus, Szakács Zoltán
bikafalvi földbirtokos és politikus. Tanfolyamvezetők voltak: Zalányi Tibor
mérnök, Balla György, Lakatos Tivadar és Ágh Endre mezőgazdasági szakíró.
L.Balázsi Dénes
- 1911-1912 között itt népház épült az ifjusági egylet és a gazdakör
részére.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Tóth Károly
L. EMGE
Bogárfalva
Az udvarhelyi Bogárfalva határában az 1960-as években mutogattak egy
erdei fenyőt, amelynek odvában éveken át méhek fészkeltek. A raj gazdája
léptartó keresztfákat helyezett az odúba, s deszkalap zárta el a kezelőnyílást. A
fenyő odvát mesterségesen vájták ki vagy legalábbis tágították.
L.MNL II.k.
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Bogárfalvi ménes1903
Tulajdonos : Id. Simon János.
A ménes helye: Bogárfalva, Udvarhely vármegye.
A ménes nyáron havasi legelőn jár. Alapíttatott Simon Mihály által
1810-ben.
A ménesben egy saját nevelésű székely-arabs keresztezésü mén fedez.
Állomány 50 drb. székely-arabs fajtájú anyakancza. Az egész lóállomány 110
drb. körül váltakozik. — Tavaszi elletés. Tenyésztési czél:szívós, tetszetős
külemü könnyebb hátas- és hámos lovak előállitása.
Télen az összes takarmányt szecskázva kimérve kapják. A ménesbe
csakis a használatban kitűnőknek bizonyult kanczák soroltatnak be. A csikók
nagy részét hátas lónak idomitják, s csupán néhányat tanitanak hámba. A
hátaslovak többnyire a zsuki falkavadászatokon próbáltatnak ki. A számfelettiek
rendszerint mint betanított kész hátas- és hámoslovak külföldön adatnak el.
L.Podmaniczky
- ……lakosai fölmives emberek. Van fogyasztási szövetkezetük.
L.Szász Ferenc
-Gazdakör is életmagra kapott. Az ott tanultak alapján a Simonok
beszerezték a fejlettebb gazdálkodási módhoz szükséges gépeket és fajállatokat.
A gazdakör elnöke Bálint Kálmán lett. A gazdakörnek gabonarostát, fajállatokat
és nemesített vetőmagokat rendelt.
Hadnagy Imre Varga Albert tanító biztatására beiratkozott és a Magyar
Királyi Mezőgazdasági Szakiskola I. évét 1943/1944-ben elvégezte, de a háború
miatt félbe kellett szakítania a további folytatását. A szentléleki Hangya
fogyasztási Szövetkezetnek tagjai voltak Bogárfalván is.
L.Balázsi Dénes
A bogárfalvi iskola faiskolájában levő gyümölcsfajokról az 1883.évbenaz iskola jegyzőkönyvéből-
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A bogárfalvi iskola faiskolájában lévo gyümölcsfajokról (az iskola
jegyzokönyvéből) 1883.↓
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Alma fajok
1,Angol aranypármen

11,Sóvári

22,Török mocskotár

2, Arany pepin

12,Leányalma

23,Török Bálint

3,Bánfi Pál

13,Édes ?

24, Rudi Blok alma

4,Casseli nagy

14,Szeges alma

25,Körte fajok

5,Revali körtve izű

15,Tányér alma

1,Mária Lujza

6,Piros párizs

16,Mosolygós

2,Császár körte

7,Nemes masenszkoi

17,Vinczei édes

3,Diel vaj körte

8,Batul

18,Zöld alma

4,Rozafiné

9,Haj alma ?

19,?

10,Ponyik alma

20,………gazdasági egylettől
21,Piros pármán

-1940-ben a gazdakör elnöke Bálint Kálmán
L. EMGE
Borszék
- B o r s z é k . Feltalálása 1773-ra esik, a mikor is Bánfi Dénes
vadászatában bolyongva, rá akadt.
L.Kőváry László Erdélyország
-Borszéki borvíz
- a székelyakció közbenjárására a borszéki havasi konzervkészítő telep
400 K.berendezési segélyt kap havasi gyümölcsök-málna és eper –gyűjtésére
,értékesítésére.
L.Balaton Petra
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Borospatak
-Borospatakon működik a Románia egyetlen gyimesi csángó skanzenje
23 ezer négyzetméteren a Boros patak két partján. A telken tizenegy, eredeti
állapotában felépített és korhűen berendezett parasztház található Csíkmadaras,
Gyimesbükk, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Nagygyimeshelységekből.
L.Wikipedia
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Borzont

Itt született 1855-ben Solymosi Endre tanár, helytörténész.

Itt született 1935-ben Kardalus János tanár, magyar néprajzkutató.
Nevét a Borzont patakról kapta.A lakosság kirajzásával keletkezett falu.
A múlt század végén és a század elejénsokan költöztek Borzontra, ami akkor
még csak egy tanyaféle település lehetett. Lassan-lassan különvált Alfalutól és
ma már teljesen különálló falu.
- Nagyon sok embernek van magántulajdonában kisebb műhely, ami arra
szolgál, hogy a tulajdonukban lévő épületeket megjavítsák vagy újat építsenek.
L.Wikipedia
Bögöz
- A település legelső lakói valószínűleg a besenyők voltak, akik hamar
elmagyarosodtak a székely-magyar környezet következtében.
-„ Bögöz népes falu a Nagy-Küküllô partján. Az szolgál díszére, hogy
ôexcellenciája br. borosjenői Korda György valóságos belső államtanácsos úr
palotájával ékeskedik”
L. Benkő József
döröckölő-, kásatörő-

- csűrös-, veteményes-,gyümölcsöskertet…és
malmot, találunk az itteni Apor birtokon.

L. Bíró Vencel
-“……… Udvarhelyszékben jelesen Bögöz s más községekben készített
ugy nevezett sávos futószőnyegek,-…..”
L.Nemere 1879 július 24
-1898-ban megalakult a hitelszövetkezet: Bögözön
L. Balázsi Dénes
- ……”e vidék legnépesebb és élénkebb községe, hol évenkint egyszer
híres országos vásárt tartanak. Vasúti állomása, ……..hitel-, fogyasztási- és
tejszövetkezete ; gazdaköre van.
- Gazdag földjén jó módú székely nép gazdálkodik.
L.Szász Ferenc
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- Az 1920-as években önálló tejszövetkezetet hoztak létre. Nagy
mennyiségben dolgozták fel a tejet és vajat, sajtot, tejszínt készítettek belőle. A
vajat fából készült tulipán és gyöngyvirág mintás formába préselték. Ezek
jelentették a bögözi vaj védjegyét.
L.Csedő Attila Bögöz
- szekércsinálók, dolgoznak Bögözben,
- két cserge és pokróczszövö,dolgozik Bögözön ,
L. Barabás Endre
Helynév. Tatárkútja.
L.Török-tatár
- 1909-ben a község gazdái Temes megyében vásárolt erdélyi magyar
fajta borjas teheneket kapnak.
L.Balaton Petra
- 1940-ben a gazdakör elnöke ifj Kelemen Mihály
L. EMGE
Csehétfalva
Itt született 1895-ben Izsák
országgyűlési képviselő.

Domokos parasztköltő,

népi

elbeszélő,

L.Wikipedia
- Lakosai sok gyümölcsöt termesztenek, különösen cseresznyét, meggyet.
L.Szász Ferenc
-Balázs Ferenc, az erdélyi szövetkezeti mozgalom sajátos arcú, nagy
apostola őseinek faluja, Csehétfalva sem mentes a „fertőzéstől". A székely
kölcsönös segélynyújtási szellemet örökölték a csehétfalvi unitáriusok is.
-Mindezek mellett a kölcsönös megsegítést is szolgálták ……. a
magtárak. A rászoruló gazdák részére vetőmagnak vagy létfenntartásra
kedvezményesen, minimális kamatért vagy kamatmentesen, kölcsönözhettek a
felhalmozott készletből. A Székelyföld számos helységében ismeretes volt ez a
megoldás: lásd a szomszédos Firtosmartonos gazdáinak kukoricakassa
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(magtára). Ettől a gondoskodó szellemtől nem volt idegen az Ifjúsági
Önképzőkörön (1877-1896) majd új nevén a Dávid Ferenc Egylet ülésein a
szövetkezetekről (az új gazdálkodási formákról: tej-, hitel- és fogyasztási
szövetkezetekről) hallott összefogásra biztató szó.
A Gazdakör és a Hangya alapításának pontos időpontját nem ismerjük, de
a lelkészi irodában megőrzött három pecsétnyomó bizonyítják, hogy aktívak
voltak, és hivatalosan beiktatott tevékenységet folytattak ezek a szövetkezeti
formák. Az akkori lelkész, id. Ekárt Andor és a kántor-tanító mellett fontos
szerepük volt az egyházi gondnokoknak (curatoroknak): Györfi Sándornak,
Izsák Ferencnek, aki falubírói tisztet is viselt, amint ez a kicsi falvakban
gyakorlatban volt, a gazdakörnek és a szövetkezetek valamelyikének elnöki
teendőit is végezte. A Dávid Ferenc Egylet hetente háromszor tartott
összejövetelt. Ezeken, az üléséken az általános, vallási és hazafias nevelési
kérdések mellett fontos helyet kaptak a földművelés, állattenyésztés,
gyümölcsészet és méhészet ismereteinek előadása és megbeszélése is. 1936-ban
a D. F. Egylet 120 könyvvel rendelkezett …..
A gazdakörön (pecsétnyomó is igazolja a hivatalos bejegyzését)
tanultakat sikeresen alkalmazták az állattenyésztésben, kiemelkedően a
lótenyésztésben: Balázs Mihály, Izsák Ferenc és Deák Ferenc. Pap Dániel
gyümölcsfa-telepítő tanácsait és jó példáját sikerrel hasznosították, még a
fentieken kívül: Deák Márton és Kovács Márton gazdák. A gazdasági iskola
hívását meghallgatták a több tudásra törekvő: Izsák Árpád (sz. 1927), Osváth
Pál (sz. 1924) - adatközlőim -, akik egy tanévig tanultak Székelykeresztúron.
Deák Ferenc, Kovács Albert, Gruel Lajos és Deák Domokos két év után
megkapták az aranykalászos gazda címet. A Gazdakör biztatására magtisztítót,
Piccoló ezüst rostát, kukorica-, napraforgó-vetőgépet és kapagépet rendeltek.
Nemesített vetőmagokat kaptak az EMGE-től.
A Hangya Szövetkezet boltja a régi faluházában kezdte el a
tevékenységét. A tejbegyűjtő a mai épület helyén (a hősök emlékművénél) volt.
Tejbegyűjtőként dolgoztak: Deák Áron és Győrfi Domokos. A „Hangya"
Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet (neve az egykori pecsétnyomó szerint)
boltosai voltak az énlaki Demeter Kálmán és Albert Zsigmond.
A csehétfalvi Tejszövetkezet és annak begyűjtő csarnoka jól működhetett,
mert a kiváló tejtermékeikért 1931-ben arany oklevéllel tüntették ki a
Székelyudvarhelyen megrendezett megyei kiállításon (vajversenyen). Ekárt
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Andor tiszteletes maga számította ki a begyűjtött tej zsírfokát (Osváth Pál
közlése). Kezdetben magánkereskedők által értékesítették a tejtermékeket, majd
bekapcsolódtak az EMGE által szervezett kereskedelembe.
L.Balázsi Dénes

Arany Oklevél, mellyel kitüntette „Az Udvarhelymegyei Mezőgazdasági
Kamara által 1931. évi október hó 4-én Székelykeresztúron megrendezett
mezőgazdasági, állattenyésztési és gyümölcsészeti kiállítás bíráló bizottsága" a
Csehétfalvi Tejszövetkezetet a kiállított tejtermékeiért.
Kertek
Nagykert,

Deszkakert,

Kismocsár,

Pálfikert,

Marosi kert,
Szabókert.-

Köleskert,

-A gazdasági épületek
mérete, állapota arra vall,
hogy itt az állattartás az
egyik
legfontosabb
jövedelemforrás.
- A székelykapuk
mellett Csehétfalva híres volt
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bútorfestéséről és hagyományos vitézkötéses posztóujjas zekék és székely
harisnyák készítéséről.
L. Csedő Attila Csehétfalva
A Keresztúri Múzemban levő csehétfalvi csűr leirása.
A csűr keresztben a lakóház tengelyével, DK-ÉNy irányba fekszik,
lezárva az udvart. Az átjárós csűr négyosztatú: pajta-csűr-pajta-szekérszín
részekkel. A csűr építését a föld felszínére rakott terméskövekkel kezdték,
sarkain nagyobb, középen kisméretű köveket használtak, melyeket kötőanyag
nélkül helyeztek egymásra. Mivel a csűr eny-he, K-É irányú emelkedőre épült,
és közvetlenül mellette folyik el a faluárok, a keleti falat 60 cm magasra rakták.
Talpgerendái tölgyfából készültek, és feles csapolással illesztették össze őket.
Ezekbe csapolták bele a két pajtaajtó félfáit, és a csűr négy sarkánál lévő
tartóoszlopokat. Gömbölyű fenyőfákból gerezdbe rakták a boronafalat, melyek
a csűr belső falsíkját 25 cm-el meghaladják. A délkeleti sarkon a boronákat
1,20 m-el hosszabbra hagyták, kerítést képezve az udvar keleti oldalán, mellyel
az állatok pajtába való beterelését segítették. Az udorban hosszabbra eresztették
a boronafákat, hogy a széna tárolására csűrben 60-70 cm-el nagyobb felületet
nyerjenek.
A
szekérszín
és
a
két
pajta
fölötti
tetőszerekezetet
toldássalhosszabbították, ereszalját képeztek. A szarufás nyeregtetőt a faluban
készített cseréppel födték be. A cserepek között nagy mennyiségben találtunk
karcolással, szurkálással, virágmotívumokkal díszített darabokat. A keleti és
nyugati boronafalakat két sor cseréppel fedett, kis eresszel védték. A nyugati
falsíkból három födémgerendát hosszabbra hagytak, ezt összekötötték a
talpgerenda és az első borona közé szorított fával, így egy kis védett felületet
nyertek, ahol a szénaboglya és búzakalongyakarókat tárolták.
A két pajta betétszárnyas ajtaját gyalult fenyődeszkából készítették, a
kívül vízszintes, belül függőleges betéteket faszegekkel rögzítették, pipás sarkai
fémből vannak. Az ajtókat nyáron nyitva tartották, csak a furatokkal díszített
hülőajtót zárták.
A tölgyfából készült ajtófélfákat csapolással rögzítették és nútos oldalába
zsilipelték a boronákat. A két pajtán található 20 x 20 cm-es nem nyitható
ablakok közvetlenül az ajtótokok mellett vannak. A szekérszín hevederrel
erősített nyílóját gyalult fenyőfadeszkából készítették. A csűr első és hátsó
kapuja tölgyfa sarokoszlopokba rögzített hevedereken fekvő fenyődeszkákból
áll. Sarkai alul a talpgerendára helyezve fémperselyen forogtak, felül pedig az
átfúrt koszorúfába rögzített fából hajlított pánt ölelte át. A pajta szigetelését a
boronák közti rések vályogolásával érték el, majd fehérre meszelték.
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A csűr felmérését Búzás Miklós és Beinschréth Mária magyarországi
építészek végezték.
Sándor-Zsigmond Ibolya, könyvtáros-muzeológus - Demeter István,
képzőművész
L. Székelykeresztúri Múzeum.
Határnevek
Aranyász-szere, Akasztófa-alja, Bakonya (erdő), Czinigető, Csikom-alja,
Csüpörkés-teteje, Deák-dombja, Dinye-büze, Főtesere, Fenes, Gyertyánosgödre, Jesztőbükk-teteje, Jóalma, Konyha, Nagyavas, Nagykapu, Rőláb,
Sótoshegy-kútja, Somos, Szalon bércze, Szilos-sórka, Vaczkoros, Üllüdteteje
(erdő).
L.Erdélyi Gyopár

Csehétfalvi gazdasági épület↑

-1940-ben a gazdakör elnöke Ekárt Andor
L. EMGE
Csekefalva
Itt
született Kozma
Ferenc (1844–1920)
művelődésszervező, publicista, az MTA tagja.
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pedagógus,

- Itt született 1851-ben Bodó Ádám egyházi író, tanár.
- Itt született 1921-ben Lőrinczi Miklós helytörténész.
- Magyarország jelen és múltbeli határain belül előforduló Cseke
településnév a Székely határőrök emlékeit hordozzák.
L.Wikipedia
- …….lakói sok tejet, vajat, zöldséget, majorságot hordanak be
Székelykeresztúr piacára. A Gagy vize völgye termékeny keskeny síkságot
képez, melyen mindenféle gabona és fű bőven terem.
L.Szász Ferenc
←Csekefalvi farsangkor
felfogadott szénagyüjtő
legények.
L.Szőcs Lóránd
- Az 580-600 méter magas
dombok
lejtőin
kaszálók,
legelők,
szőlők,
és
gyümölcsösök is találhatók, míg
a nyugati oldalon erdő borítja a
magaslatot. A falu környékét
határoló dombok festői látványt nyújtanak.
L.Csedő Attila Csekefalva
-Csekefalván 7 fazekas dolozik
L. Barabás Endre
-1940-ben a gazdakör elnöke id. Lőrincz Domokos
L. EMGE
Csiba
Csiba, Csíkszereda
közigazgatásilag a városhoz.

tartozéktelepülése,
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1968-tól

csatolták

- Antal Imre Gyimesi krónika című könyvében a dátumot is megnevezi a
gyimesi kirajzásnak: „1927-ben egy hatgyermekes csángó gazda, Farkas István
a Hargitán, a Tolvajos-tetőn és Karós-pusztáján pásztorkodott. Közelében egy
nagy vizenyős, köves mező volt, mely a taplocaiak tulajdonát képezte. A
taplocaiak, mivel terméketlennek tartották ezt a földet, és a községtől is távol,
mintegy hat kilométerre feküdt, nem használták sem legelőnek, sem kaszálónak.
Ebből Farkas István olcsón megvásárolt nyolc holdat, és családjával áttelepedett
a Gyimesekből. A vizet levezette, a köveket kiszedte, a földet állataival
trágyáztatni kezdte, vagyis feljavította olyannyira, hogy néhány év múlva már
kaszálót, sőt, szántót is kiszakíthattak belőle
-Csibában mindenki tud a bővizű Fészó-patak menti ősi malmokról. A
csicsói Silló-, a taplocai Györpál- és Gegő-féle malom kiszolgálta a környező
települések lakosságát.
L.Oláh-Gál Elvira
Csikbánkfalva
-Keleti határában az Egyházas-patak völgyében borvízforrások körül
épült Adorjánfürdő. 1947-ben létesítette Adorján Albert helyi lakos.
L.Wikipedia
-„……a szerint Bánkfalva „agyaggal kevert földjeinek harmadrésze
hegyoldalon fekszik, a maradék síkságon;művelésre alkalmasok, s ha trágyával
frissítik fel őket, gazdagon teremnek. Kb. egy mérföld távolságra elég jó erdői
vannak,amelyek tűzifában és épületfában gazdagok ugyan, de makkjuk csak a
disznók ideiglenes élelmezésére elegendő, rendszerint karácsony ünnepéig stb.
A barmok legeltetésére szolgáló helye a Moldva felé elnyúló havasok között
van”
L. Benkő József
-Bánkfalván is volt gyümölcsös kert,
L.T.Nagy Imre
←Csikbánkfalva ,közös birtokosok székháza.
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Csíkborzsova
- a barnás vajpaszuly Csíkborzsováról.
- A Csíki-medence településein is jelentős a fejeskáposzta termesztése,
főleg Göröcsfalván és Csíkborzsován.
L.Vörösváry Gábor
Helynevek.
- a Kágyóskő farka és a Demeternékertje.
- Általában, szinte mindegyik csíki községnek volt a hegyek között, az
erdőben olyan bevált helye, ahová ellenséges betörések, portyázó csapatok
végigvonulása idején, állataikkal együtt hirtelen, rövidebb időre felmenekültek,
elrejtőztek.
- Balogh Lajos a borzsovai falumonográfiájában a következőket írja:
„Körülbelül 400-500 évvel ezelőtt, mikor székközpont sem volt, a jelenlegi
delnei Szent János-templom felső felénél, ahol valószínűleg a tatárok által
elpusztított »Szentjánosfalva« (eddig Tordafalvának írtam, a delneiek ismerete
szerint) állott, egy térség volt, mely Csíkszék vásárainak egyik helyéül szolgált.
Felcsík felől ezen helyet a Borzsova alatt elvezető úton lehetett csak
megközelíteni, és innen ered ezen útnak a »vásárút« elnevezése. Itt gyűlt össze
Felcsík népe, nemcsak állatvásáraira, hanem sokadalmaira is." [Sz. J.: Balogh
Lajos a Borzsováról szóló monográfia szerzője beszél a Vásár útról, a Szent
János-templom és a Borzsova közötti Vásárkapu nevű helyről. A Vásárkapu
nevű helyen tartották, Csíkszereda alapítását megelőzően a felcsíki vásárokat,
vásárnapokat.
- A delnei Szt. János-templomon kívüli, borzsovai útrészt, a mellette levő
szántóterületekkel együtt Vásárkapunak nevezték s ma is ez a neve.
- Mint érdekességet idejegyzem: az „esztenabírót" Borzsován ma is
„tízesbíró"-nak hívják, a tavasz tájt elárverezett friss sajtot „tízes túrójá"-nak
nevezik. Ez azt bizonyítja, hogy a két tízesből álló községnek két juhnyája volt,
az egyik Felszegé, a másik Alszegé és így igazolódik be a tízes szervezet
gazdasági jelentősége.
L.Felcsik
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Nagy Lajos
-Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 27

dr. Csíkborzsovai Balogh Lajos: Csíkborzsova monográfiája, Kolozsvár,
1942
L.EMGE
Csikcsatószeg
- egykor fazekas falu volt
L.Salló Silárd

← L. Erdélyi gazda 1941 augusztus 1
-1942
őszén
a
nyomásos
gazdálkodás még tíz Csík megyei
községben volt gyakorlatban köztük
Csíkcsatószegen is.
L.pdf, 182.1k - Adatbank
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke
id. Kórodi János
L. EMGE
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Csikcsekefalva
- Felszegen: a felső végén Bodók (cs. n.) kertje, itt volt egy vízimalom a
csekefalvi nagy patak mellett, amely körül egy elég nagy telep létezett, de ma
(1935-ben) szétszórtan csak néhány elhanyagolt ház van. A régi telkek helyei és
a gyümölcsösök mutatják a régi település nyomait.
-Szájhagyomány szerint Csekefalva is keletebbre és feljebb volt,
a Hágótetőnél, illetőleg a Tőpataka nevű helyen, ahol ma erdő van. A község
nevét egy Cseke nevű embertől kapta volna, akiről ma is egy helyet Cseke
vápájának neveznek. Itt régi szántások nyomai, a mezsgyék, azaz „muzsdajok"
nyomai ma is kivehetők. Elpusztult falurészekről, ezeken kívül, nem tudnak.
L.A volt Csik megye
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Miklósi Ignác.
L .EMGE
Csíkcsicsó

Petki János csíkcsicsói udvarháza 1675-ben

-Itt született Cserei Mihály (1603–1660) író.
-Itt született 1937. június 6-án Bárány Ildikó orvos, író.
-Itt született 1944. április 24-én Sebestyén Júlia matematikai tankönyvíró.
-Itt játszódik Tamási Áron: Ábel a rengetegben c. regényének egy rövid
részlete, a történet szerint itt született a főhős, Szakállas Ábel.
L.Wikipedia
- A község négy tízesre oszlik: a) Felszeg, b) Alszeg, c) Középtízes, d)
Újfalu-tízes.
- A községen átfolyik a Szépvíz pataka, de nyáron kiapad, nincsen víz
benne, mert a szépvíziek a kaszálóikat öntözik a vizével.
- Csicsó határában, nyugatra a Hargita lejtőjén egy Vármező nevezetű
sziklás hegyszirten volt egy ókori vár, amelyet általábanCsicsóivárnak neveznek.
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Dűlők
- Orosztáj-dűlő, Nagy-oldal farka.
L.Felcsík
-Petki János és özvegy Petki Anna gazdasági útasítása csík-csicsai
bírájának Farkas Máténak. 1675. márcz. 7., megújítva 1688. febr. 25. Csíkcsícsai udvarháznál levő jobbágyomnak s bírámnak Farkas Mátének instructioja
anno 1675. die 7. Martii.
Magyarázat: Ritka és nagyon érdekes dokumentum arról,hogy
milyen viszony volt a birtokos és a “gazdatiszt” között.Ezért teljes
terjedelmében foglaltam be az elkövetkezőben a dolgozatba.Nagyon
őszinte, konkrét
és alapos,mindenre kiterjedő dokumentum.Értékes
örökség !Arányos munkaterhet ajánl jobbágyainak de” Ugy rendeld az
dolgot, hogy miattad el ne buydossanak, ne szökjenek, hanem inkább az jó
magád köztök való viseletével szaporodgyanak.”
Érdekes, a kornak megfelelő szakmai
követelményeknek a
betartására való szigorú figyelmeztetés, egészen a “fejjel való” vesztésig.A
leirtak azt is közlik felénk, hogy a birtokosok alaposan ismerték a
mezőgazdaságot. Nem
városon lakó,mulatós tulajdonosokat ismerünk
meg leírt követelményeiken keresztül.
Nagyon érthető mondat” Itt való lábas marhákra,ménesre,tehenekre,
sertés-marhákon oly gondot visely,hogy azok ne fodgyanak, hanem
szaporodgyanak gondviselésed alatt. ”Egyenesen “gondviselést “ várnak el
az állatok felé, a birtok megbizott vezetőjétől. Az egész utasitás alapja a
következő mondat részben van megfogalmazva “….ha mit parancsolok
azt cselekedd…..”Érdekes,hogy az egyéni adottságok, képességek
kifejlesztését, felhasználását is előirják és elvárják.
Kiss Károly
- Minden dolgokban Istent híván segítségűl, azután hivatalos dolgaidban
szorgalmatoson eljárj, minek mikor mi ideje, el ne vesztegesd az üdőt.
1. Tisztedben s hivatalodban szorgalmatoson eljárván, mindenek felett
káraimat eltávoztasd, ha mi káromra való dolgokot eszedben vész, azt el ne
hallgasd, hanem azoknak orvoslásában igyekezzél; azonban nekem is jó idein,
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korán értésemre ad, hogy ahoz képest magam is orvosolhassam meg. Szükséges
Bodó urammal egyet értened, mivel ő kegyelme sokban segíthet s némely
dolgokban eligazíthat.
2. Ha valaki valami dologért találna citáltatni engemet, mingyárt azon
emberektől, kik által citáltatok, relatoriát végy jó formában s nekem éjjel-nappal
küld kezemhez, hogy ez iránt is kár ne következzen.
3. Semmi névvel nevezendő földeimet, réteimet másoknak bevetni,
megszántani és kaszálni, hírem nélkül senkinek is bírni meg ne engedgyed,
annál inkább magad azzal ne kedveskedgyél. Ha kik pedig ollyanok
találtatnának, kik földeimet megszántanák, bevetnék, annak feltakarítására jó
idein gondod legyen s be is hordasd. Ha ki füvemet megkaszálnák, magad
hordasd be, hogy így földeim el ne idegenedgyenek; nekem is az illyent
értésemre adván, kár ez iránt is ne érjen.
4. Az jobbágyokot annak rendi s módja szerént szolgáltassad, senkit is
adományért, barátságért, félelemért vagy egyéb akármi tekintetre nézve az
dologból hátra ne hagy, hanem mindeneket egyaránt szolgáltass. Ha kik
szófogadatlankodnak, azokot értésemre adván, azalatt az ollyanokot
megtömleczeztesd. Ugy rendeld az dolgot, hogy miattad el ne buydossanak, ne
szökjenek, hanem inkább az jó magád köztök való viseletével szaporodgyanak.
Azokot ne húzd, vond, annál inkább ne sanczoltasd, mert az ollyan miá bujdosik
el az jobbágy, mintsem a szolgálat elől.Az hosszas útakot egyaránt rendben
vitesd velek végben, hogy ez iránt is ne csak egyik, hanem egyaránt visellyék a
terhet.
5. Mind ben az udvarban s mind kivűl szorgalmatos gondot visely:
kolcsárra, majornéra, darabantra, rabokra és béresre szorgalmatos gondod
legyen. Ne tékozollyák az enyémet, kárt ne tegyenek, a rabok el ne
szaladgyanak. Jól meglásd, ki mint viseli magát, mert ha gondviseletlenséged
miá kárt hallok, te akacz fel érette.
6. Ha az udvarház körűl való kertekre s tanorokokra szorgalmatos gondod
legyen, azokot jó idein bekerteltesd, a ki most van, megfedesd, hogy annál
hamarab el ne pusztulyon s az tanorokokban jó fű teremjen.
7. Minden névvel nevezendő itt való jószágomban levő jövedelmeket,
pénzbeli és egyéb haszonra valókot szorgalmatoson felcircaly és az honnét mit
be kell szolgáltatni, azt felszedvén, azokról igaz registromot tarts, igazán
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felírasd, senkinek semmit commissiom, hírem s akaratom ellen ne agy. Azokról
annak ideiben számot agy s az kivűl való jobbágyoknak summájokot, kik itt ben
laknak, úgy mint egy házas embertől fl. 16 és fadgyat nr. 1 felvégy;
registromodban felírj, hova mit adcz, mert ha számot nem adhacz, bizony
felakacz érette.
8. Takarodásnak idein mindenféle gabonáknak aratására, behordására, az
szénának gyűjtésire, öszverakására jó üdőt válassz, hogy valami kár ne érjen;
mert ha mi kár lesz benne, te fizeted meg, s ha jovaiddal fel nem éred, fejeddel
fizecz. Az részegségnek békét hagy, hanem iziben láss a dologhoz.
9. Az gabonának csépeltetésinek idein szorgalmatos gondod legyen reá,
hogy szalmájában, felezetiben, annál inkáb polyvájában az szeme el ne
mennyen, másoktól el ne loppattassék, hanem mentől takarékosabban lehet, úgy
bánnyanak véle. Azt igaz vékával annak rendi szerént elütve felméresd s
gabonás házban bevitesd s azután rá vigyázz el ne tékozollyák. Arról igaz
számot agy, ha hamar megfúlni nem akarsz.
10. Szántásnak, vetésnek idein földeimet úgy míveltesd, hogy az vétkes
szántás miá ne gaz teremjen, hanem inkább, mint illik, igen jól háromszor
megszántasd, boronáltasd el, búzát tisztát vettess, mert a ki gazt vet, gazt arat.
Az földeket annak ideje korán ganéztasd, mert itt a föld igen megkivánnya az
ganét.
11. Mellyik földemben menyit s mit vettecz, azt külön-külön felírasd,
hasonlóképpen rendszerént, mellyik földön menyi kalongya terem.
12. Itt való lábas marhákra, ménesre, tehenekre, sertés-marhákon oly
gondot visely, hogy azok ne fodgyanak, hanem szaporodgyanak gondviselésed
alatt. Hasonlóképpen az szárnyas állatokra is oly gondod legyen, hogy azok is
szaporodgyanak, el se tékozolódgyanak.
13. Az tavaszi vetésről is, úgymint árpáról, zabról, borsóról,Lencséről,
kenderről, lenről igaz számot tarts. Mindeneket felírass, mind kalongya számot
s mind köböl számot, hogy annál jobb számot adhass. Azonban kendernek,
lennek ásztatására, idejekorán való elkészítetésire szorgalmatos gondod legyen,
arról tudósítván; ha mit parancsolok azt cselekedd.
14. Ha valahonnat ide búzát, árpát vagy egyéb akármi gabonát, vasat
vagy egyéb egyet-mást szálítanak, azt is írd fel, azt hova teszed, arról számot
agy, ha kárt nem akarsz vallani.
78

15. Ha kik házamhoz beszállanak, azoknak illendőképpen gazdálkodgyál,
hogy ez iránt is gyalázatot reám ne hozz; de ennek színe alatt ne tékozoly.
16. Az juhgyűteménre, sajtra, túróra, ordára igen rá vigyázz, mint adgyák
be, arról igaz számot tarts, s igazán fel is írasd, azzal együtt, kit hova költesz,
hogy ez iránt is jó magad viselete tessék meg.
17. Engemet mindenekről gyakorta tudósíts, hogy ez iránt jó magad
forgolódását én is látván, indíttassam fel hozzád való jótéteményre. Ezekre
penig az kolcsárnak is szintén oly gondja legyen, mint magadnak; mert ha mi
kár az keze alatt vagy jókban esik, vagy azokat fel nem irattya az kolcsár, kit
hova teszen, annál inkább, ha számot nem adhat az kezében beadott
bonomokról, bizony ő is felakad érette.
18. Ezeken kivűl is, ha mi hasznomra való dolgokot magadtól is
feltalálhatcz, arra mindenekre szorgalmatos gondgya legyen.Ha mit feltalálhat,
azokot elkövesse. Nevezet szerént pedig a tisztelő és fűrész malmokra is oly
gondgya legyen, hogy azok is pusztán ne állyanak, ha mi héjánosságok vagyon,
azt megépíttesd, azokból való jövedelmet igazán felírass. Egy szóval
mindenekre oly gondod legyen s úgy vigyázz, hogy kár engemet ne érjen te
általad. Ha valamiben találtatól, avagy gondot nem viselsz, fejeddel fizecz. Azt
el ne hitesd magaddal, hogy jobbágy vagy s nem bántnak, mert bizony a híjával
fenakacz, mivel jobb egy jobbágynak például meghalni, mintsem sok kárt
vallanom.
PETKI JÁNOS mp.
Ezen instructiót minden héten egyszer elolvastasd, hogy annál inkáb
eszedben tarts.
Anno 1688. die 25. Februarii.
Ugyanezen Istenben elnyugott édes öcsém uram instructiója helyben
maradgyon; mindenekre ez szerint szorgalmatos gondot visellyetek, kolcsárral
egyet értvén. Isten segítségiből mindeneket erőlködgyetek véghez vinni ... imittamott való javaknak békét hagyván, az háznál jó gondgyát visellyetek.
Bodó Mihály uramtól halgatván, semmit ő híre nélkül ne cselekedgyetek,
ő kegyelmével egyet értvén, mindent az instructió szerént cselekedgyetek,
magatok jó viseletével mindeneket végben vigyetek Isten segítségiből úgy, hogy
jövendőben is kár ne kövessen benneteket; mindenekről igaz registromot
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tartsatok, hogy számadástokkon is megtessék igaz, jó magatok viselése, mind az
úr ő nagysága előtt, mind pedig én előttem megmutatódgyék. Tü is jutalmat úgy
várhattok mind az úrtól ő nagyságától, mind pedig én tőlem.
L.Székely oklevéltár VI.k.
-. „Szántóföldjei szép, de némely részükön nedves és kavicsos mezőn
helyezkednek el. Az Olt mellett fekvő réteknek ugyanaz a folyó, amikor kiárad,
károkat okoz; ellenben a jobb kaszálók, mint a szék többi falvában is, a havasok
között vannak, ahol a legelő is elég kövér és bőséges. Erdő van elegendő,de a
bükkmakk termékenysége ritka. Ez a falu híres a fekete agyagedényekről”
L. Benkő József
-„Csík-Csicsó a Szépviznek Oltba szakadásánál fekvő csinos székely
falu, nevezetes káposztájáról, melyet az Olt téri kertekben oly nagy
mennyiségben termelnek, hogy nem csak Csíkot ellátják a magyar konyha e
kedvencz czikkével, hanem egész Brassóig, sőt Maros-Vásárhelyig, néha tovább
is széthordozzák, s a csicsói káposzta mindenütt nagy hírben van. „
L .Orbán Balázs A székely
-„...a csicsói káposzta mindenütt nagy hírben van ...”
L.Orbán Balázs Kiegészítések
- egy csíkcsicsói adat már 1675-ben említést tesz trágyázásról,
L.Dankanits
-„Csík-Csicsó a Szépviznek Oltba szakadásánál fekvő csinos székely
falu, nevezetes káposztájáról, melyet az Olt téri kertekben oly nagy
mennyiségben termelnek, hogy nem csak Csíkot ellátják a magyar konyha e
kedvencz czikkével, hanem egész Brassóig, sőt Maros-Vásárhelyig, néha tovább
is széthordozzák, s a csicsói káposzta mindenütt nagy hírben van. „
L. Orbán Balázs A székely
- már 1903-ban a gazdák kitűntek a legelő feljavítási munkálatokban.- 1910 őszén itt rétlecsapolásra és rendezésre került sor.
L. Balaton Petra
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Péter József
L. EMGE

L.Erdélyi gazda 1941 augusztus 1

Csíkcsobotfalva
„….. ez a falu Várdotfalvával szomszédos, amelytől a Mikes-birtokok és
-udvarház választja el.”
L .Benkő József
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bartalis Dénes
L. EMGE
Csikcsomortán
-„….semmiképpen sem nevezném Horatiusszal
boldognak azt, aki itt „apái földjét szántogatja ökrivel”.

egészen

-Ha az időjárás kedvező, saját szükségleteiket csaknem
kielégítő makktermő erdőket használnak, fenyvesük viszont van
bőségesen”
L. Benkő József
-És az asszonyok meghozták az áldozatot: nemcsak elsiratták férjeiket,
fiaikat, hanem megfeszített erővel dolgoztak. „Csomortánon történt, hogy Pálffy
András várdotfalvi körjegyző szakadatlan és fáradságot nem ismerő
agitaciójára, kihez Csomortán és Csobotfatva községek is tartoznak, az
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asszonyok és leányok, egészen le a serdületlen korig, a legmegfeszitettebb
erővel láttak hozzá a tavaszi mezőgazdasági munkálatokhoz, nehogy egy
talpalatnyi föld is bevetetlenül maradjon. A derék jegyző nap nap után maga ellenőrizte és vezette a munkálatokat, mely a legteljesebb eredménnyel járt,
mennyiben Csomortán községben sem maradt egy talpalatnyi föld sem
bevetetlenül.” (A mezögazdasági munkák haladása.)
L.Csíki Lapok, 1916. május 3.
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Antal Elek
L. EMGE
Csikdánfalva
…….négy tízest említi meg: Tósára, Középtíz, Város és Oltfalva.
Dolgozatunkat érdeklő utca elnevezések: a Város-tízes, amely a szájhagyomány
szerint nevét onnan kapta volna, hogy már évszázadokkal ezelőtt itt volt
Dánfalvának és környékének a vásártere. a Malom utca,
L.Felcsik
-„…nagyrészt sík és fekete földeket művel, a többit kopár, agyaggal és
kaviccsal kevert talajú hegyoldalakon.
Fenyőerdeje Karcfalvával és Jenőfalvával együtt van bőven, viszont a
bükkerdőt öt faluval közösen használja, mégpedig:Szentdomokos, Szenttamás,
Jenőfalva, Karcfalva és Madaras; ezek ritkán hasznosak, de termékeny évben
elősegítik a sertések hizlalását .”
L. Benkő József
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Antal Gerő
L. EMGE
-Az állattenyésztés színvonalának emelését célozta a kijelölt mintalegelők
gondozása. Ilyen legelő a Székelyföldön Dánfalva …………határában volt.
Erre államsegéllyel cementvályúkat, kútgyürüket vásároltak a falvak
közbirtokosságai, a vízmosásokat beültették csemetével-1941-44L.Oláh Sándor
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Csikdelne
-Volt még a községben az Incze családnak egy egyszerűbb udvarháza,
……
L.Felcsik
- Delnén,is volt gyümölcsös kert.
L.T.Nagy Imre
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Dávid Kálmán
L. EMGE
Csikjenőfalva
-1495. szept. 25.
Bertalan nagyboldogasszonyi plébános csíki és gyergyai alesperes írásba
foglalja azt az egyességet, melyet egyfelől jenöfalvi Kézműves György, Miklós
Kelemen és Tamási János felperesek, másfelől ugyancsak jenőfalvi Kajtár
Miklós, Barlok György, Gegő Ágoston, Gálfi Demeter és Bereczk fia István
alperesek között, az Olt vizén levő malmaik ügyében folyt perben Lázár
Andrásű és Balázs, s Blasko János és Imre megállapítottak s a Nemen Ked
néven nevezett Csik széki tisztség előtte megvallott.
L.Barabás
- Csikszentmiljály, 1577. julius 2. Sándor István és megnevezett társai
jelentik Báthori fejedelemnek, hogy Lázár Farkast a neki adományozott
amadéfalvi,jenőfalvi, szenttamási és szentdomokosi bevezettékés az
ellentmondókat a fejedelem elé idézték.”……. ugyanaz felyül megnevezett
napon /Zentpéter Zentpál apostolok napján 1577. esztendőben/ az nagyságod
donatioja és statutoriaja tartása szerint elmentünk Jenőfalvába is, ott is
mindenekbe a nagod donatiojába bevittük és statualtuk..”
L.Sándor család
- 1778-ban egy véka búza 2,88 tehát majdnem három véka termést adott.
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- ugyanekkor egy véka árpából elvetve 12 kalangya terem .A 12 kalangya
12 véka szemtermést adott.
L. Bicsok
- 1781- „…az Köd felfeli hatfalusi Hosszú
csorda….”

havasban levőmeddő

- 1783- földet trágyáznak.
- 1783 –ban vita van az árpa és az
kapcsolatban.

őszi gabona termesztéssel

- 1828 pünkösd hava 27-ik napján….a Noskalat nevezetű havasunkra
három esztenanyájnak kell menni…”
L .A rendtartó
- Csikszenttamás, Jenő falva, Szentdomokos és a gyergyói községek
majdnem mindenik tartanak községi méneket.
L.T.Nagy Imre

L.Erdélyi gazda 1941 augusztus 1

-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szekeres Balázs
L. EMGE
Csikkarcfalva
-Orbán B. 1868-ban azt írja: „Karcfalvától keletre, a »Kőd« szélén
ábrámfalviaknak nevezett szántóföldek vannak, a hagyomány szerint régen
»Ábránfalva« nevű falu állott volna ottan." Karcfalvától nyugatra levő fennsík
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egyik ponkját Táborhelynek hívják. E szép térséget, mivel a Kis-Madicsa-patak
folyik rajta keresztül, Madicsának nevezik, s a hagyomány szerint itt ilyen nevű
falu volt. Vár is lehetett a közelében, mert a környező helyeket mind „vár"
előnévvel jelzik, Pl. Várbükke, Várkapu, Várcsorgó, Vár halastava. De a régi
szántóföld-mezsgyék is azt árulják el, hogy emberi település volt e helyen.
-A Madicsából a Hargita csúcsa felé van Várbükke nevű hely, amely
mellett sűrű mezsgyék láthatóak. Ma már nem szántók vannak, hanem kaszálók,
ahol régi házhelyek pincegödrei is láthatóak még.
L.Felcsík
- A „Gazdasági Értesítő" 1890. október 4. száma a Karczfalván1890.
október 13-án rendezett kiállításról ezeket jegyzi fel:
„Évek teltek el, mig e kiállításunk az azelőtt rendezett három kiállítást
követhette. Részint az egyesület anyagi körülménye, részint a minta- és faiskola
előállítása által igénybe vet más irányú tevékenység miatt mostanig nyúlt
várakozás nem hozott csalódást."
Kiállított 147 egyén 348 drb állatot és pedig: 73 darab szarvasmarhát, 127
drb lovat, 38 drb juhot, 44 drb sertés és 66 drb baromfit s emellett többféle
méhészeti terményt és tárgyat:
Jutalmul kiadatott egyesületi dij 390 frt.
Államdij . . . 120 frt.
Összesen 510 frt,és emellett 38 drb dicsérő oklevél.
„Viszonylag — irja emlitett G. Értesítő - legkevesebb eredményű volt
szarvasmarha kiállítás. “
„Sokkal szebb eredményű volt a lókiállitás ugy mennyiségre, mint
minőségre nézve. A kiállítás ez osztályán azonnal meglátszott, hogy az anyag
nemcsak Felcsikról, hanem az egész vármegyéből került ki. A kiállítás ez
osztályának sikere jóval felülhaladta ezelőtti kiállításaink eredményét, mit
megelégedéssel lehet konstatálnunk
Szép eredményű volt a sertés kiállítás is. Egyesületünk igazgató férflai
megelégedéssel tekintettek a kiállítás ez ágára, mert az egyesület tevékenysége
e téren meghozta a kívánt eredményt. Az ezelőtt évekkel beportált tenyészanyag
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nemcsak kitűnően bevált, de általánosan meg is honosult s szebbnél szebb
példányokat láthattunk a meghonosított fajból bemutatva
A juhkiállitás abban mutat haladást, hogy az évekkel ezelőtt kiosztott
ramaszkán faj kosok keresztezett néhány példányát láthattuk a kiállításon
Egyesületünk ezúttal kisérlette meg s mondhatjuk, hogy az eredmény megfelel a
várakozásnak. Óhajtandó azonban, hogy kiállítóink nem az idegen, hanem
inkább a hazai jó fajok sikeres tenyésztésére törekedjenek s e téren való
sikereiket mutassák meg.
Méhek és méhészeti eszközök kiállítását is ezúttal először vettük fel
kiállításunk keretébe. Bár a kiállítók száma ezúttal még kevés volt, de a
kiállított tárgyak figyelemreméltók voltak s a kiállításon általános érdeklődést
keltettek. Egyesületünk úttörő működése e téren is sikerrel biztat.”
L.Vitos Mózes.
-1896. május 28- után Karcfalvára az állattenyésztés felügyelõség útján
mokány bikák kerültek.
L. Fehér vagy tarka
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Antal Albert
L. EMGE
-1943 telén Karcfalván, az EMGE állami támogatással zöldmezőgazdasági és pásztorképző tanfolyamot szervezett.
L.Oláh Sándor
Csíkkozmás

a Becz család kúriája

-A Nyerges-tető felé vezető út mellett, a falutól 150-200 méterre,
a Kenderes-kert és a Tó-fenék nevű részeken van egy házcsoport, amely az
1905-1940 között kitelepültekből keletkezett.
-A Nyerges-tetőn lévő 1848-49-es emlékoszloptól keletre fekvő
hegygerincen, amely délről észak felé nyúlik és Hosszú-bércneknevezik, van
egy Falu sarka nevű hely, amely a falutól 6 km-re van. Ezen a helyen ma is
látszanak régi szántóföldek barázdái, tehát lakott terület volt. ………….De
ilyeneket látni Bánkfalva, Szentgyörgy, Menaság határában, és máshol is.
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-Szájhagyomány szerint a község között 200-300 m-re a Csatószegre
vezető út mellett balra lett volna egy Gerges (Görgős?) nevezetű település.
Jelenleg ott a Rakottyás köze nevű szántóföld, dűlő van.
L.A volt Csik megye
- Kozmás és három falu – Lázárfalva, Tusnád és Verebes – földje és
egész területe nincs elválasztva semmilyen határral; a földek nagyobbrészt
síkságon helyezkednek el. A föld fekete, az Olton túl fehéres, s minden hatodik
évben trágyára szorul. A bükkerdôben ritka a bôséges makktermés.L. Benkő
József
- Két tatár rabról, Kaycza Péterről és Istvánról való emlékezés.
Anno Dni 1659 die 23 m. Martii.
„Csik-széki kozmási nagyobb Kaycza Mihályné Orsolya primipila“
egyebek közt így végrendelkezik:
„Az fékes kanczát hagyom az Kaycza Péter fiam sanczában, az ki ugyan
ezen feljebb megírt székben Kozmáson lakó, ki most az rabságra, primipilus; az
szt.-mártoni jószágunkat, mely helyet hínak kertremenőnek, azt is az Kaycza
Péter sanczában hagyom; (salvo honore) van két ökör, azt is az megnevezett K.
P. sanczában hagyom. “ Egyebeket Czobod Istvánnak hagy, de úgy, hogy Isten
meghozván K. P. és Istvánt, osztozzanak Isten és igazság szerént véle.
„Az ordafőző östöt hagyom Kaycza Péternek, úgy, hogy Isten meghozván
Kaycza Istvánt, fele árát tegye le neki.”
Kelt néhai Kaycza Mihály házában (Cs.-Kozmáson.)
-A csík-kozmási „megye“ (egyházközség) határozatai egyházi ügyekben.
Kelt 1692. január 3
-a kozmási pap és deák háza:A pap házát, istállóit, pajtáit, sütőházát,
árnyékit, kapuit etc építi Kozmás, a csűrit Lázárfalva. A deák házát, istállóit,
sütőházát etc. építi Szeretszeg, Tusnád, a csűrit Verebes.
-A két életinek körűl való kerteit az egész megye tartya falukra felosztva
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,……ebből-Bodrog tize.,csűr kert, Sánta szegiek, Barta szegiek,
4.kozmási tizes, Víz kapu, Petki része, Angyalosi rész,Korodi szegiek,
alszegiek, Jónás András tizei, felfalu, Lestyán Lőrincz tizei, Potyó Mihály tiei.
-Az megye jószági, szénafűvei, szántóföldei felől.
-Kozmás megye =Kozmás község falvai egyházi beosztásban :
Kozmásfalva, Lázárfalva, Szeretszeg, Tusnád /
-Ha valaki az megye jószágit, szénafűveit, szentegyházi földeit akár pap
számára, akár deák számára lött légyen is, elfoglallya, a megye birsága fl. 12.
Az egész megye közönségessen köteles arra, hogy minden esztendőben
az megyeház mellett járó folyó víznek az árkát ássák és tisztítsák, elkezdvén a
Tekeresben a pap szénafűvének felső végén, alá az nemzetes Henter Benedek
uram kertéigKozmásfalva végénél [a Lestyánok kertit nem értvén hozzá,
mellyet magok a Lestyánok tartoznak fartani, ásni tisztítani] hogy a megye
jószága el ne vesszen, sub poena fl. 12.l)
L.Székely oklevéltár VI.k.
-néhai Béldi Annának,Kálnoki István feleségének 1688-ban készült
leltárából:
„Tyúkól
és
lúdól.,csűröskert,veteményeskert
amiben
vagyon
petrezselyem, elegyesleg vereshagymával, vereshagyma, fokhagyma, répa,
murok, tárkony, zsálya, szekfű, egresfa, hüvelyes borsó, magnak való káposzta
és petrezselyem. Csűröskert két rozsasztaggal, ökörszán,, káposztáskert tele
palántával, akol, disznóól, almáskert.
L. B. Nagy Margit
- Falutörvényéről (1608) volt híres.
L. Székelyföld
-Az 1908-as õszi állatdíjazások programját
a legszebb bikáért
Csíkszeredában is megállapította a megyei gazdasági egyesület. Ezt
Csíkkozmáson novemberben rendezték meg 1500 korona állami díjjal.
L.Fehér vagy tarka

88

-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Komán Gyula
L. EMGE
- Az 1940 február 17-21 között a Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag, háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a háziipari
csoportban Kristó Jánost.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-1942 őszén a nyomásos gazdálkodás még tíz Csík megyei községben
volt gyakorlatban köztük Csíkkozmáson is.
L.pdf, 182.1k - Adatbank
Csiklázárfalva

Petki István kastélya

- Eleinte Felső-Fehér vármegyének volt a része. Az altorjai Apor család
által birtokolt Bálványos-várhoz tartozott s így többnyire várjobbágyok lakták
éspedig 1365-ig besenyők - úgy, mint Szárazpatakon -, de ez időközben
elpusztult, és a helyükbe székelyeket telepítettek. Részben ennek lett a
következménye, hogy 1667-ben a Székelyföldhöz csatolták.
-……….Alsómalom utca, Főút, Rét gödre, Virágok utcája (Virág cs. n.
után), Nyír, Felsőmalom utca……..
-Valamikor Tusnád, Kozmás, Lázárfalva és Verebes községeknek
osztatlan közös birtokaik voltak, amelyet csak 1880-ban osztottak fel egymás
között.
L.A volt Csik megye
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szántó Mihály
L. EMGE
Csikmadaras
- Sándor Joakim, öreg, székely bácsi 1930-ban a falu múltjáról a
következőket mondotta el nekem: „Hajdanában, amikor a fejedelmeké volt a
községnek hargitai határában lévő »Fejedelem-kert«-je, Madaras község lakói e
kert közelében laktak, ott ahol a »Szent Antal-kápolna« romjai láthatók. Mert az
a hely, ahol ma van a község, akkor még mocsaras volt és sok égerfa termett e
területen s a fákon sok madár tartózkodott. Ide jártak vadászni a fejedelmek
asszonyai és a betanított sólyommadarak segítségével fogták a különféle
madarakat. Ezekről kapta volt a község a Madaras nevet.
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-………egy Bíró Gábor nevű főnemes és főtiszt, akinek itt nagy birtokai
voltak és Dánfalva határig terjedtek, mivel nem volt, akivel földjeit
megműveltethette volna, a Bánságból idetelepített néhány (?) családot. Ezeknek
itt 11-11 hold birtokot adományozott s annak fejében Bíró Gábor földjeit is
megművelték.
-Sándor Joakim szájhagyományszerű múltba tekintő elmondásához
hozzáfűzöm Kolossy Antal 1882-ben írt, hitelesebbnek látszó alábbi adatait:
már a legrégibb időkben is létezett itt egy „vasolvasztó ház". Idő múltával
Báthory Gábor, Bethlen Gábor fejedelmek, majd kisebb magánemberek kezére
került. A plébánia szerinte 92 kalangyás családok híveiből állott……….
-Madaras határában, a mai községtől 4 km-re északnyugatra, a
Nagymadaras-patak mellett volt a kincstárnak egy vasbányája, vashámora és
fűrészmalma, amely területet ma is Fejedelem-kertnek neveznek. A hámor
alapkő-maradványai és a szomszédos helynevek {Hámor-tető, Hámoroldal és Hámor-fenék) is igazolják a hámor létezését, sőt hozzávetőleges helyét.
A hámoron kívül, a működését biztosító vaskövet (vasércet) nemcsak itt, hanem
Felcsík többi községeinek a Hargita felőli határában is bányászták.
-…”….ez a falu Madaras ,hol a pap is fazakas….”
L.Felcsík
- A XIV. század közepe.Az erdélyi Csíkmadarason vashámor müködik.
L.Csetri
-„ Madaras híres volt vashámoráról……”
L. Benkő József
-„Mert e faluban a fazekasság oly nagyban üzetik, hogy itt minden lak
egyszersmind fazekas-műhely is, hol minden kéz edénygyártással foglalkozik.
Onnan kerülnek ki százezrei azon feketére égetett, s nagyon keresett
edényeknek, melyekkel nemcsak e falu, hanem a szomszédfaluk lakói is nagy
kereskedést űznek, s faluról falura, vásárról vásárra járva, gabonát szerző csere
vásárt folytatnak.”
L ..Orbán Balázs A székely
-Az 1908-as õszi állatdíjazások programját
a legszebb bikáért
Csíkszeredában is megállapította a megyei gazdasági egyesület. Ezt Madarason
novemberben , , rendezték meg 1500 korona állami díjjal.
L.Fehér vagy tarka
- pipecsorda-libanyáj a faluban
L. Sepsiszéki
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Horváth József

Madarasi fazekas.→

Csíkmadéfalva
- Híres emberek
-Itt született 1571-ben Szentandrási István erdélyi püspök.
-Itt született 1727-ben Zöld Péter római-katolikus pap, az 1762-1764
közötti, kényszersorozások elleni székely ellenállás egyik vezetője.
-Itt
színműíró.

született 1747-ben Szentes

Antal

Regináld ferences szerzetes,

-Itt született 1784-ben Tamás András honvéd alezredes az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc leverése után kivégzett vértanú.
L.Wikipedia
- 1764. január 7-én az osztrák császári katonaság itt mészárolt le több
száz székelyt, akik tiltakoztak a határőrezred felállítása ellen. Ezt a gyalázatos
eseményt „siculicidiumnak” vagy „madéfalvi veszedelemnek” nevezik. Ezután
indult meg a székelyek tömeges kivándorlása.
L.Wikipedia
-Megemlítésre érdemesek a Ropó-patak melletti dűlők
nevei: Kollát, Kelence (nem Gelence!), Banga kútja és Zsibittó (?)

érdekes

-A régi Madéfalva (Alszeg, Középtíz, Patakelve és Vargaszeg) a mai
templomtól a Csengettyű nevű helyig,…….
L.Felcsík
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-madéfalvi káposzta : Híres volt a 70 ha-os káposztásban
káposzta -Híres káposztás földje volt .

termett

L. saját gyűjtés
-Csikszentmiljály, 1577. julius 2. Sándor István és megnevezett társai
jelentik Báthori fejedelemnek, hogy Lázár Farkast a neki adományozott
amadéfalvi, jenőfalvi, szenttamási és szentdomokosi bevezettékés az
ellentmondókat a fejedelem elé idézték.”……. mikoron elmentünk
…………..az nagyságod donatiója és statutoriaja tartása szerint az vitézlő Lázár
Farkassal azon Csikszékben Amadefalvára és ott my ötet az nagyságod bevittük
és statuáltuk az vicinusok és nemes személyek előtt, Zentpéter Zentpál
apostolok napján 1577. Esztendőben…”
L.Sándor család
- már 1903-ban a gazdák kitűntek a legelő feljavítási munkálatokban.- 1907-ben a kirendeltség támogatásával elvégzik az itteni Nagyszárazrét
lecsapolását 3500 K-val.
L. Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Sárossy Béla
L. EMGE
-1943 telén Madéfalván, az EMGE állami támogatással zöldmezőgazdasági és pásztorképző tanfolyamot szervezett.
L.Oláh Sándor
Csíkmenaság

Adorján udvarház vagy Adorján-kúria,

-A lófő székely udvarháza a népi építkezés szép tárgyi emléke,……
- a község öt tízesből áll:Pottyand,Felszeg, Középtizes, Alszeg és Újfalu.
- szántója -1901-3117 hold, kert 107 hold, rét 5405 hold, legelő 736
hold, erdő 958 hold. Összesen 10.513 hold.
- „a művelés alatt álló szántóhatár XXXVIII dűlőre van elosztva,s a
használat kettős fordulórendszerben gyakoroltatik” „A földet megugarolják,
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forgatják és vetés alá szántják,mélysége 10-15 cm.” Faekével szántanak. Vetnek
kevés búzát és rozsot,árpát, zabot(fő termék),kevés kendert és ültetnek pityókát.
A lakosság zöme 20 holdon aluli birtokon él meg.
- Állatlétszám:- 190192 drb. ló, 448 drb.tehén,174 drb. ökör, 610 drb.
Növendék, 4drb. Tenyészbika, 1drb bivaly, 1297 juh, 77 kos,551 dtb. bárány,
116 drb .kecske, 180 drb. sertés. A lakosság
jövedelmi forrásai az
állattenyésztés, földművelés, a csobánosi gyári munka,,fuvarozás, fenyőszurok
szedés. A faluban arányosítás folyna.(Arányosítás-a közösen használt erdők és
legelők felosztását jelentette a volt nemesi és paraszti közbirtokosságok
között. Tagosítás folyt.
L. Bartalis Ágost.
-Menaság, Menaság nevét sokan a „mén, ménes" szóból eredeztetik.
Éspedig „ménes-ág"-ból. Állítólag a hajdani határőrségnek itt voltak a ménesei
e szűk völgyben. A „fias-ág"-ban pedig a csikók. Ebből lett
a Fisakpataka elnevezés.
-…..külön szerepel Monyasd (Monijasd) (monyas =magállat) is 3
kapuval, amelynek lakói, miután a tatárok elpusztították a települést, lehúzódtak
Menaság völgyébe és Menaságtól délre megalapították Menaságújfalut.
-……… a keskeny völgyben kevés a termőföld…….
-„Pottyandról a nép ajkán, most is élő tradíció alapján: Pottyandon felül a
mezőkben vagyon egy »Kozáros« nevezetű hely, amely nevét az ide telepedett
kozár néptörzstől vette.
L.A volt Csík megye
- Pottyond A tízes vagyonát (erdő, legelő) a közgyűlés által választott
tízesbíró, jegyző és vicebíró intézte.
-1590 körül a faluban egy malom működött.
L.Orbán Balázs Kiegészítések
- Ménaságon, is volt gyümölcsös kert,………….
L.T. Nagy Imre
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-1942 őszén a nyomásos gazdálkodás még tíz Csík megyei községben
volt gyakorlatban köztük Csíkmenaságon is.
L.pdf, 182.1k - Adatbank
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Tompos Péter
L. EMGE
- A tanfolyamokat a téli és a kora tavaszi időszakban szervezték 1941-ben
Csíkmenaságon és más falvakon.
L.Oláh Sándor
Csíkmindszent
-a Csík-Mindszent község határán a Harisat völgyén levő tó amelyet
valamikor halastónak használhattak de ma kenderáztató.
L.Vitos Mózes
Csikpálfalva
- Falurész-elnevezések is vannak: Vetéskapu mellett, Halastó, Apor-kert,
Sajgó-kert, Ország-kert, Piski-híd, Vízremenő Felszegen pedig: a Csordahajtó
út, a Malom utca, az Oláhok utcája (elszékelyesedett görög katolikus
románok), Nyír-patak utca, Iskola-kert mejjéke.
L.Felcsík
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Salamon András
L. EMGE
←Csikpálfalva –
olajpréselés 1933 Vámszer
Géza-
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Csíkrákos

Cserei kúria

-Az Olt csak a község nyugati szélén, a Bogát-hegy alatt folyik el. Rákos
falutelepülésen csak egy keskeny vizesárok vezet keresztül Rákos pataka néven.
Szájhagyomány szerint - de vannak írásbeli bizonyítékok is - a víz-, azaz a
patakhiányban szenvedő települők négy ökröt befogtak egyszer egy nagyméretű
„határkerülő eké"-be és a Vacsárcsi község melletti Rákos patakából, amely dél
felé folyik el, egy széles árkot húztak Göröcsfalván és Rákos főutcáján végig, a
templom alatt egészen az Öltig s ebbe belevezették a Rákos-patak vizét. Ezért
oly egyenes ez a mesterséges árok, főként Rákoson.-Banderiális templomuk tornyán érdekes festmények.
-………az üveggerendás papilak, amely nemesi kúriának épült.
-……….bogát-hegyi vár…….
„..... nevezetes épülete a Cserey udvarház, ez magas fedélzetű, tornáczos
épület, mely nem építészeti becséért, hanem azért nevezetes, hogy jeles
történészünk Cserey Mihály abban született 1668-ban oct. 21.én"
L. Orbán Balázs A székely
Csíksomlyó

Csobotfalva-Várdotfalva

-1442-ben itt ferences kolostor alakul.
L. Bicsok
-1675-ben itt Kájoni János nyomdát alapít- s itt kerül nyomtatásba a
Magyar herbárium- Függelék egy latin nyelvű „Ortus Sanitatis” -magyarul
Füvészkönyv- című növénytani munkához (Venetiis 1511),amiben leírja a
gyógynövények gyógyászati hatását is.
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Ortus Sanitatis. A
csíksomlyói
ferences
kolostor
egyik
igen
érdekes
és
értékes
könyve az a latin nyelvű,
1511-ben
Velencében
megjelent Ortus Sanitatis
című növénytani munka,
amelybe P. Kájoni János
több
helyen
lapszélbejegyzést
tett.
Ehhez az eredeti munkához Kájoni János köttetett egy saját kézzel írt
függeléket, magyar nyelven, részben közelebbi hazájában található növények
leírásával. A növények nevét megadja latin és magyar nyelven. Leírja a növény
természetét és gyógyászati hatását. Egészségügyi emberek sokszor
megcsodálják, hogy sokoldalú tevékenysége mellett, még erre is kiterjedt a
figyelme.
Ezt a Kompendiumot nevezzük magyarul Füvészkönyvnek. Befejezésül a
szárhegyi kolostorban szerkesztett Tartalomjegyzéket csatolt hozzá latin és
magyar nyelven
L. A Kastély
-1685 egy udvarházát említik zabolai Mikes Kelemennek
L. Erdélyi testamentumok
- egykori fazekas falu volt –Várdotfalva -ma Csíksomlyó része.
L. Salló Szilárd
-1859- És most következik a nagy kiterjedésű
testgyakorlóintézet- s minta-faiskolává átalakítása .

földterületnek

Pénztárnoki kimutatás: 1858-dik év Sept. 1-ső napjáig:
1.) Tőke cimen bejött32485
ki'adatott. 2925 frt k.p.

frt

k.p Ebből gyümölcsözés végett
L .Veszely
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Péter Balázs
L. EMGE
-A fajfeljavítást célozta a minisztériumi kirendeltség támogatásával
létesített bikanevelő telep …..a csíksomlyói közbirtokosság legelőjén, a
Tolvajos tetőn létrehozott havasi mintagazdaság.
-A Földművelésügyi Minisztérium Erdélyi Kirendeltsége télen 2-3
hónapos gazdasági tanfolyamokat és hathetes háztartási vándortanfolyamokat
szervezett háziasszonyok részére. A 3 hónapos tanfolyamokat gazdasszony
iskoláknak nevezték; ilyen volt 1941– 42 telén Csíksomlyón, …….
L.Oláh Sándor

Borvizes szekér Csíksomlyó 1939 Vámszer Géza

-Fodor Pál utász mérnök ,született Budapesten 1903.július 3-án-ehunyt
Csiksomlyón 1966-ban, itt is van eltemetve.Édesapja Fodor Ignácz hozta be
Csíkba az első cséplőgépet.
-“…… Trianon után a magyar diplomákat érvénytelenítették– nagy
diplomáciai vitához vezetett Románia és Magyarország között –, és sok ember
maradt kenyér nélkül. Akkor kezdett gazdálkodni – de tulajdonképpen nem
kezdőként, hiszen a földeket korábban is meg kellett művelni. Mint az Erdélyi
Magyar Gazdasági Egyesület csíkmegyei vezetője Csíkban meghonosította a
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Gül baba pityókát, az ozsdolai búzát, és kezdeményezésére szimentáli
apaállatokat, valamint mezőgazdasági gépeket hoztak a falvakba. „
L. Hargita Népe 2013 július28.
← 1938 –ban női háztartási
tanfolyamot szerveztek.
←L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-Az 1940 február 17-21
között Kolozsváron megtartott
EMGE
vetőmag,háziipari
kiállításán
és
vásárán
aranyéremmel díjazták Fodor
Pált.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-Csíksomlyó közbirtokossági közös legelő megjavítására államsegély
kiutalása.-1944L.M.O.L.
Csikszentdomokos
-Itt született 1896. augusztus 28-án Márton Áron gyulafehérvári püspök.
„…..ahol Báthory András fejedelmet és bíborost,…….. ártatlanul
meggyilkolták…”1559 október-Csikszentmiljály, 1577. julius 2. Sándor István és megnevezett társai
jelentik Báthori fejedelemnek, hogy Lázár Farkast a neki adományozott
amadéfalvi, jenőfalvi, szenttamási és szentdomokosi bevezettékés az
ellentmondókat a fejedelem elé idézték.”……. menénk ezek Csikszékben
Zentdomokos nevü faluba ott is az nagod donatiója és statutiója tartása szerint az
vitézlő Lázár Farkast az nagod atta jószágba bevittük és statualtuk ilyen nemes
személyek előtt……….., mind nemes személyek lófejek és mind nagod
jobbágyi …….vicinusok ezek voltak. Contradictores in Zentdomokos Kedves
Lukács zenttamási lófő, Dienes Bálint örökségének és az mely malom ott az
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Dienes András malmánál vagyon és az mely szántó föld az bányával vagyon
ezeknek ellene mond az ő kezének, mindenek ott Zentdomokoson…”
L. Sándor család
- négy tízest említ meg: Szed loka, Garados alja, Sólyom-szeg, Rezalja.
- Piactér itt tartották ……..a heti és országos vásárokat, azután a nagyobb,
bekerített Bács-kert nevű helyen.
- Mezőszél (hajdanában itt volt a vetéskapu, tehát a mező széle),………
-Tó utca, nevét a kenderáztató tavakról kapta………..
-Cserefarkalók utcája, nevét onnan kapta, hogy a felette levő meredek
Csere-hegyen szekérfékező ágas fákat „farkazó"-kat kötöttek a szekér végébe,
amelyeket, leérvén az aljba, leoldottak a szekérről. Más községben is szokásos.
-A balánbányai út felett keletre van egy Pásztorbükk nevezetű kúp alakú,
erdős hegy. Ez arról nevezetes, hogy Báthori Endre bíborost, illetőleg erdélyi
fejedelmet menekülés közben - kíséretével együtt - itt ölték meg 1599. nov. 1jén. Ennek emlékére 1816-ban egy fakeresztet állítottak föl és egy kicsi
fakápolnát építettek (amely időközben leégett). A fakeresztet 1936-ban még
láttam. Felirata a következő:
Báthori cardinál, Erdély Fejedelme,
Éltét itt végezte, végső veszedelme
Tulajdoníttatik Nagy Kristály Andrásnak,
Mikor egy híja volt az ezerhatszáznak,
S azután tizenhét s kétszáz esztendőkkel
Tétetett e kereszt, hogy lenne örök jel.
A kereszt alsó részén pedig annak neve, aki állíttatta és valószínűleg a
fenti szöveget is megfogalmazta:
Tette e keresztet Puskás Tamás papunk
Mikor ezernyolcszáz tizenhatot írtunk.
Ennek emlékére minden év november elsején Szentdomokos népe idejár
búcsú formájában vezekelni az ősök bűnéért.
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-„Ennek a falunak, valamint Szentmihály, Szenttamás és Jenőfalva
községeknek a területén nagyobb bőségben termett, mint másutt, a
szarvasgomba (Lycoperdon cervinum), s a zab aratása előtt szedik.
L. Benkő József

Az első kép csikszentdomokosi gabonatartó fabodon .
-„….határok tág,de sovány.” „.Élelmöket …a rézbányák körüli
munkákból szerzik,főkép szénégetésből……”
L .Szentiváni Mihály
-1935-benalakul meg a Victoria általános szövetkezet fűrész, malom
1936 tavaszán, mész és tejipari részlegekkel 200 taggal.
- községben szabadgazdálkodás folyik, a közbirtokosságtól a szövetkezet
legelőt bérel,a tejet értékesítik.
L.Bözödi György
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kedves FERENC
L .EMGE
- A Gardos déli oldala természetvédelmi terület, a henye boroszlán
élettere.
L. Székelyföld
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Csíkszentdomokosi fonó asszonyok.

Csikszentdomokos Garados tető szénacsinálás és hordás.
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- Csikszenttamás, Jenő falva, Szentdomokos és a gyergyói községek
majdnem mindenik tartanak községi méneket.
L.T.Nagy Imre
Csíkszentgyörgy
-A Balási családnak Csíkszentgyörgyön is volt egy, még a XVII.
században épült udvarháza……..
L.A volt Csík megye
-Az 1567-es adóösszeírásban pedig „Zent gijeorgij" néven, de külön
falunak van beírva mai tízese Körösményfalva azaz „keorysmenijfalwa" 15
kapuval és foilönjenőfalva Jeneo ffalwa" 36 kapuval, tehát összesen 51 kapuval.
- Orbán Balázs szerint akkoriban csak két tízesből állott: Körisvényfalva
[Sz. J.: Körösményfalva Csíkszentgyörgy tízese.], (ahol a templom van),
és Jenőfalva (a falu közepén) és ezenkívül „Zata, Lacz és Gál" (cs. n.) nevű
falurészekből.
-Endes Miklós szerint már három tízese volt, éspedig: Körösményfalva,
Jenőfalva és Háromtízes (Gálok, Laczok, Cikók). Ez utóbbiba olvadt bele az
1705-ben
Akton
és
Gráven
labanc
vezérek
katonái
által
elpusztított Monyasd tízes. „Zata település szerinte már rég eltűnt, most
szántóterület, csak a neve maradt fenn". A hagyomány szerint a „Basa család
tízese, azaz falurésze volt".
-1938-ban
három,
illetőleg
öt
tízesről
tudtak:
a) Körösményfalva, b) Jenőfalva, c) Háromtízes, amelyben volt a Gálok, a
Laczok és a Cikók utcája, d) a Kányák tízese és e) Források tízese - ezek mind
régi elnevezések.
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Van még az Antalok utcája, Bor utca(borvízforrásról), Templom
utca. Van még két gyimesi csángó telep 1900 óta; a csángók 32 házban laknak.
Az új telepek neve: Egerszék és Gyürke (?).
-Egy kedves szájhagyományt őriznek a lakók a mai napig. Mivel sok szép
gyümölcs terem e zárt völgyben, Szentgyörgyöt „Szépharmatú Szentgyörgy"nek is nevezték.
L. A volt Csik megye
-Apor István birtokán például csűrös-, veteményes-,gyümölcsös,füveskert volt……., Csíkszentgyörgyön;…….”
-….az udvarház jellegzetességeit(udvarház,kertek, malom, haltartók) a
következő helyeken szemléljük”: …….lisztelőmalmot és fűrész malmot
Csíkszentgyörgyön - tartottak fenn.
- A malom nemcsak a ház szükségletét fedezte, hanem jövedelmet is
hozott.
L. Bíró Vencel
-„ Csekély időköz elteltével felépült a most tizenhét családfőt felölelő
Kotormány falu is, amely Szentgyörgy falu egyik részének számít és azzal
együtt van bírója, jóllehet saját földterületet használ. Ismert mondás az
ottaniaknál: „Bőv búzájú Kotormány”mert jól termő búzaföldjeit nem az erdők
tövében műveli, mint a többiek, hanem lenn a síkságon „
L. Benkő József
-Szentgyörgyön , is volt gyümölcsös kert,
L.T. Nagy Imre
-1940-ben az itteni gazdakör összevonva a bánkfalvival elnöke Balási
Lajos
L. EMGE
-Kotormány ma Csíkszentgyörgyhöz tartozik.
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-Orbán Balázs Bánkfalva egyik tízedeként és a "bő búzájú" melléknévvel
írta le. 1896-ban a kis falu búzája aranyérmet nyert a budapesti kiállításon
L.Csikszentgyörgy
- Ide tartozik: Csíkbánkfalva, Csobános, Egerszék, Gyürke, Kotormány,
Ménaság, Ménaságújfalu és Pottyond.
-Fő termény a burgonya, a cukorrépa és a búza. Hegyvidéki legelőin az
állattenyésztés jelentős .
Csikszentgyörgyi fogyasztási szövetkezet.
-1942 őszén a nyomásos gazdálkodás még tíz
Csík megyei községben volt gyakorlatban köztük
Csíkszentgyörgyön is.
L.pdf, 182.1k - Adatbank
Csikszentimre

Henter kúria

-Az udvarházhoz már 1671-ben a Henter „udvarhozmellett való
tanorokbeli Halas Toh és hál tarto helyek”tartoztak.
L.Botár
-Orbán Balázs szerint a község az Olt bal parti Bedecs pataka és a jobb
parti Rege- és Bánya pataka Oltba ömlésénél fekszik. Orbán Balázs idejében az
Olt jobb partján levő részt Oltelvének nevezték s ez állott még
Pálszeg, Sándorszeg és Felszeg tízesekből, míg az Olt bal partján fekszik
Bedecs, Tenkeszeg és Alszeg tízes.
Endes Miklós hét tízest jegyzett le: Sándorszeg, Pálszeg, Tenkeszeg (cs.
n.) Oltelve, Alszeg, Felszeg és Bedecs (cs. n.) tízest. Mivel az Oltelve elnevezés
tulajdonképp összefoglaló neve az Oltón túli tízeseknek (Alszeg,
Pálszeg, Sándorszeg és Felszeg), sem ezt, sem a Tenkeszeg elnevezést ma már
nem használják.
Én 1938-ban csak öt tízest jegyeztem fel a bemondások alapján:
a) Alszeg (délre egy „Telek" nevű, kút melletti térség), itt van a Pálok
utcája, b) Pálszeg (a Hargita felé), csak két kicsi utcája van,
c) Sándorszeg (délre a Malom utca), d) Felszeg (Szentkirály felé)Balló Jenő
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utcája, Borvíz utca, Kénese (cs. n.) utcája, e) Bedecs, a templom körül
(ezért Városnak is mondják), itt vannak a Belső utca, Tankok utcája,
Rózsa (?) piac (telek), Vasút utca, Czikó (cs. n.) utca, Templom ajja, falurészek
és utcák
L.A volt Csík megye
-„……..ehhez a vidékhez képest jó szántóföldet művel,…..”
L. Benkő József
-1899-ben népies mintagazdaság alakult itt.
A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy:
1. a már előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert
állatokat,gépeket s egyéb segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott
vetőmagot vagy egyéb anyagot gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra
felhasználja; 2. Gazdaságában előállított takarmányt és szalmát állatai
takarmányozására és almozására, a gondosan összegyűjtött és megfelelően
kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a használatra nyert
nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése után
gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő
mérsékelt dij ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat
első sorban az eszközök javítására,a felesleget pedig a felügyelettel
megbízottnak utasításai szerint a gazdaságban szükségesnek mutatkozó
beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a megállapított vetésforgót szigorúan betartja
és megfelelő nagyságú területet évenként betrágyáz 5. gazdatársainak a
gazdaság minden
részére és menetére vonatkozó bárminő kérdéseire
felvilágosítással 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
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Cseke István
L. EMGE
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- Csíkszentimre közbirtokossági közös legelő megjavítására államsegély
kiutalása-1944- Gyümölcsfeldolgozó építése Csíkszentimrén benne: tervrajzok is
(Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek szervezésében)-1944L.M.O.L.
Csíkszentkirály
-Az Andrássy család ősi udvarháza a mai Poklondfalva felett levő
Karimósarkán állt, amelynek romjai Orbán Balázs leírása alapján az 1800-as
évek elején még álltak.
L. Csikszentkirály község honlapján.
- Ma öt tízese van a községnek, de Orbán Balázs még csak hármat sorolt
el: Poklonfalvál, Kincses-szeget, Tivát. Ez a három tízes még ősi - talán pogány
kori - elnevezéseket őriz.
- Szájhagyomány szerint - és eléggé hihető, hogy - a Poklonfalva feletti
fennsíkon, ahol az említett Andrássy-kúria állott, lehetett valamikor a régi
települési hely és csak miután az Olt mellett valamennyire felszáradt a föld,
húzódtak le a mai országút mellé, mai telephelyükre.
-Itt van eltemetve Vitos Mózes is, aki a Csíkmegyei Füzeteket írta
L.A volt Csik megye
-…… a csíki falvak mezőgazdasági helyzetét az Olt folyó árterülete és a
talaj minősége alakította, így Csíkszentkirályét is.
- A mezőgazdaság tartotta el a lakosságot a tárgyalt időszak elején, a
végére is 92-95%-a abból élt. Csík domborzata és éghajlati viszonyai nem
kedveznek a mezőgazdasági munkálatoknak. A falu vízhálózata igen gazdag: az
Olt folyón kívül több patak szeli át a területét, ez szintén olyan tényező, amely
bizonytalanná teszi a megélhetést. A 19. századig nagy gondot jelentett a
lakosságnak az Olt gyakori kiöntése, ritka volt az olyan év, amelyben legalább
egyszer - a tavaszi hóolvadáskor - ne áradt volna ki a folyó.
-A közigazgatás kis egységei, a tízesek határozták meg a gazdasági életet.
A közösség földjei - a szántóterületek, a rétek, a legelők és az erdők - a tízesek
tulajdonában voltak, következésképpen a földek felosztása is ezek
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beleegyezésével történhettek. A közös földterületeken megszervezték a
nyílföldek kiosztását, a legelők és erdők közös használatát. A szántóföld
parcellákra osztása a Székelyföldön folytonos határsértési perekhez vezetett.
Szentkirályról az 1600-as évek elejéről tudunk a barázdák elszántásáért való
perlekedésről. 1631. július 24-én keltezték azokat a tanúvallomásokat,
amelyeket Veres Mihály és Márton Miklós ügyében jegyeztek le. Veres Mihály
elszántott a Márton Miklós földjéből néhány barázdát,6 aminek vita és
perlekedés lett az eredménye. A szántóföld gyakran képezte adás-vétel tárgyát,
ez már a 17. században is így volt. Példaként Bors Tamás és a mindszenti Bálint
István üzletkötését említenénk: 1646. pünkösd havának 14. napján Bors Tamás
házakat adott a fent írt személynek, aki cserébe a szentkirályi Gál mezején egy
szántóföldet biztosított.
-Köztudott, hogy a Székelyföldön nem volt gyakori a földesúri birtok. A
kedvezőtlen talajviszonyok következtében a szántóföldek aránya nem nagy: kb.
20%-át teszi ki a művelhető területnek. A 18-19. században átlagban mind
Háromszéken, mind Csík-, Gyergyó- és Kászonszékben családonként nyolc
hold művelt terület (szántó és kaszáló) jutott átlagban. A Habsburgbirodalom
gazdaságpolitikájának köszönhetően fokozatosan nőtt a szántóterületek aránya:
1767-től tiltották a használatban levő szántók parlagon hagyását, és az erdőirtást
támogatva az új földek után hat évig nem kértek adót.8 Ekkor indult meg az
erdőirtás szervezése, a vetésterületet az Olt mellékére is kiterjesztették. A terület
növekedésével a gazdaság is nagyobbodott, több állatot tarthattak. A
természettől elhódított területekre való szükséget a lakosság számának
növekedési mértéke is igazolja. A falvak közötti viszony néha nem volt
felhőtlen - a csíkszentkirályiak és bardócszéki falvak között gyakoriak voltak a
határviták.
-A határrészek és dűlők Csíkszentkirályon is gyakran őriznek történelmi
neveket, ilyen például Ecken, lehetnek azonban a hagyomány alapján született
kitalált nevek is, mint a Harom.
-A gazdasági helyzet alakulását a korabeli összeírásokból rekonstruáljuk.
Az 1619-es gazdasági összeírás viszonylag pontos képet ad a csíkszentkirályi
állattenyésztésről. Ennek az összeírásnak köszönhetően ismerjük a 17. század
eleji adatokat a népesség társadalmi megoszlása szerint: mivel ekkor nemes a
faluban nem élt, az Andrássyak birtokán gazdálkodó 20 jobbágy gazdaságát
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írták fel, amely 91 szarvasmarhából, 21 lóból, 7 sertésből és 23 juhból állt.Tehát
összesen 147 háziállat .
-Családonként átlag 3-4 szarvasmarha, 1-2 ló és ugyanennyi juh jutott. A
sertéstenyésztés háttérbe szorult, az átlag jóval egy sertés alatt maradt. A lófők
és jobbágyaik gazdasága a következőképpen oszlott meg:szarvasmarha 340, ló
465,sertés 93,juh 548 darab.A puskások esetében az állatlétszám nagyobb.
-A puskás gyalogosok előnyben részesítették a szarvasmarha- és a
sertéstenyésztést, a ló és a juhtenyésztésben egy-egy állattal vettek részt. A
jobbágy családok gazdaságában feljegyzett adatok szerint a szarvasmarhatenyésztés fontosabbnak bizonyult, mint a vázolt három másik kategóriáéban.
Egy családra jutó állatlétszám
Év / Állat Szarvasmarha

Ló

Juh

Sertés

1619

3

3

3

2

1703

3

1

4

2

1721

3

1

11

3

1750

1

2

5

1

1895

2

1

3

1

-Az állattenyésztés fősúlyát Csíkszentkirályon, mint általában Csíkban a
szarvasmarha-tenyésztés képezte. A 18. századtól általánosan az erdélyi
magyarfajta szarvasmarhát tenyésztették Csíkban. Néhány mokány - vagy csíki
elnevezés szerint „csángó" - marha is létezett itt, amely kisebb alkata miatt
alkalmas a gyengébb tartása és így is jól tejelő fajta. A székely gazda csak öt-hat
hónapra való istálló-takarmányról gondoskodik, tovább legelteti állatait. A
rendszertelen legeltetés és az értékesítési problémák, az indokolatlan ugartartás
nagyon fontos kérdéskört jelentettek a múlt század elején.13 A szarvasmarha és
juh állomány nagyságára utaló tény az, hogy 1862-ben már a községben
tízesenként szervezve három esztenatársaság működött a Gesztena pusztája
nevű határrészben.
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-A századvégi lótenyésztés hanyatlást mutat. A ló kényesebb,
természeténél fogva több figyelmet, gondoskodást igénylő állat. Betegesebb és
átörökölhető hibákkal rendelkezhet, így állandó árcsökkenés fenyegeti a
gazdákat. Ezt felismerve a gazdálkodásban jártas szentkirályiak is többnyire
mellőzték őket. Az ökrök mellett igásállatként vették igénybe a kancákat, ami
lényegesen csökkentették a születendő lovak számát.
-Csíkba a 19. század végén házi szükségletre kisjenői és kolozsmonostori
sertéseket hoztak be. Az összeírások kimutatásai igazolják, hogy a csíki falvak
alkalmasak a juh- és kecsketenyésztésre. Nemcsak húsáért, hanem a tejből
készített sajtért és ordáért tartották. A majorságtenyésztés is előnyben részesült:
saját szükségletére hasznos hús és tojás alapot képezte.15 A tojás mint fizető
eszköz megjelenik a községek életében: „készpénz nem lévén a háznál, a
házigazda 3-4 darab tojást küld a boltba és egy pakk dohányt kap érette, a
háziasszony tojással gyufát, ecetet, sót s más apróbb konyhai cikkeket stb. cserél
ki a szatócsoktól"
-Már a 17-18. századból van adatunk a méhészkedésre, mint gazdasági
mellékfoglalkozás volt jelen a csíkiak életében. Az egyház szükségletére házilag
készített viaszgyertyát kellett beszolgáltatni, így az egyház támogatta a
méhtenyésztést. A méhészet is fellendült az 1800-as évek végén, amikor az
egyletek többek között ezen a területen is felkészítéseket tartottak. A fejlődést
mutatja az a tény, hogy az Alcsík-Kászon esperesség tanítói köre 1892-ben a
Csíkszentkirályon tartott őszi gyűlésén méhész körré alakult.
-A 18-19. században a méhkasok száma a következőképpen alakult:
Év

Méhkas

1703

34

1721

45

1750

34

1895

67
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A tárgyalt felmérésekből az állatállomány számbeli ismerete mellett a
növénytermesztésről is képet kapunk. A falu határában termelt gabonafélék
közül a búza lényegesen nagyobb teret kapott, mint a többi termelt növény
együttvéve: 1721-ben a búza - 525 köböl, árpa- és zabvetés - 237 köböl,
borsóvetés - 2 köböl és kendervetés - 30 köböl.18 Az 1750-es feljegyzésekből
ismerjük a gabonavetések számarányát: az őszi vetés búzából és rozsból állott.
A búzavetés nagysága 296 köböl, a rozsé lényegesen nagyobb: 647 köböl. A
tavaszi vetés pedig kisebb, mint az őszi rozsvetés: 640 köböl.
A falu területére vonatkozó gazdasági adatok is az összeírásokból
maradtak fenn az utókor számára:
Év / kat.
hold

Szántó

Kaszáló

1703

739

292,50

1721

968,75

311

1750

887,62

240

1895

1818

1902

Legelő

2243

Erdő

2248

-A Szentkirályon létező 515 gazdasághoz tartozott még 101 hold kert,
amelyet eddig besoroltak a szántóterületbe és 282 hold nem termő terület. Tehát
összesen 8794 katasztrális holddal rendelkezett a falu. A magántulajdonban levő
földek mennyisége: 8580 hold, azaz 97,56% lényegesen nagyobb, mint a
haszonélvezeti - 48 hold vagyis 0,55% - és a haszonbéres - 166 hold, 1,89% gazdaságok. 20A legelő és az erdő területére vonatkozó adatokat az 1700-as
feljegyzések nem tartalmazzák.
Az adatok köbölben vagy kataszteri holdbanvannak feljegyezve. Itt
holdba átszámítva közöljük. A kaszálókra vonatkozó „két szekérnyi széna "
egységére 1 holdat számítunk. Az adatok azonban nem adnak teljes képet a
faluról, mivel 1848 előtt csak az adófizetők tulajdonát jegyezték fel, az 1700-as
években a legelők és erdők területét nem írták fel.
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-A fenti adatok alapján kijelenthetjük, hogy a megművelt szántóterület
nagyobb volt, mint a használt kaszálóké. Ez azzal magyarázható, hogy ekkor
még az intezív istállózó állattenyésztés hiányzott. A gazdaságban tenyésztett
állatok egy részét eladták, másik részét pedig csak a téli időszakban istállózták.
A családokra jutó mezőgazdasági terület változása
Év/kat. hold

Szántó

Kaszáló

Erdő

Legelő

1703

7

3

n. a.

n. a.

1721

10

3

n. a.

n. a.

1750

6

2

n. a.

n. a.

1895

4

4

4

4

-A csíki és a székelyföldi adatokkal összevetve azt tapasztaljuk, hogy a
csíkszentkirályi területi megoszlás nem mutatott lényeges eltérést. Csíkban a
tárgyalt két évszázad folyamán egy család átlag tíz hold szántóföldet művelt
meg és négy hold kaszálót használt, amely a székelyföldi átlag kilenc-tíz hold
szántónak és a három-négy hold kaszálónak megfelel. Ehhez képest egy
szentkirályi család nyolc-kilenc hold szántót és három hold kaszálót bírt. Az
1800-as évek végén pedig ezekhez hozzászámolták még a legelőt és az erdőt is.
Ekkor egy-egy csíkszentkirályi család négy-négy kataszteri holddal
rendelkezett.
-A mezőgazdaság terményeit feldolgozva a lakosság sör- és
pálinkafőzéssel is foglalkozott. Először az 1721-es összeírásban jegyezték fel a
főzőüstök számát. A tárgyalt évben Szentkirályon 13 pálinkafőzőüst és 5
sörfőző létezett. Ezek számbeli alakulását nem követhetjük nyomon, mivel
ekkor még nem létezett egységes összeírási kérdőív. Egy 1872-es lista azt
mutatja, hogy 165 szentkirályi gazda a kedvezményes pálinkafőzési adót
lefizette. A szentkirályi családok legalább harmada pálinkát főzött, ami azt
jelenti, hogy gabonafölösleggel rendelkeztek.
-A helyzet a 19. század folyamán sem sokat változott: a lakosság fő
foglalkozása a mezőgazdaság maradt. Az 1841-es termés alakulásáról az akkori
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szentkirályi plébános, Czikó Ignác így írt: „ 1841-ik Esztendőben Julius 15-ik
napján kenyérnek már használható gabonát arattak, de csak Sz. Királyon, ahol
az írt holdnap 27-ikén több tehetős gazdák az ősz gabonájoknak csűrikben létén
örvendeztek. (A)ztán a kepét sűrűn hordották, holott még a virágos rendes
nyövesben valo (a virágos rendek növésben vannak). Ezen hamar való aratást
okozta a felettébbi szárazság mely miatt már július 8-án részben meg ért
fuszulykát és borsót eleget lehetett látni szépen keményedve lévén a szemeik. A
lapult vetemény úgy el sárgult a fákkal egütt mint némelykor Sz. Mihály
napkor is nem lehetett tapasztalni. Sz. Király 28 jul 1841. Jg Cziko."25 Ez a
rövid leírás betekintést nyújt az 1841-es mezőgazdasági életbe.
-a 19. század végén termesztett növények: búza, zab, köles, tatárka,
törökbúza, borsó, lencse, bab, magbükköny, répa, burgonya, lucerna, lóhere,
bükköny-keverék, len és kender
-A természet sem segített e terület gazdaságán: az Olt minden évben
kiöntött és leiszapolta a közelében levő kaszákat. A jelenségen változtatni
akarván az Olt melletti falvak és Csíkszereda az 1880-as évektől víztársulatot
alapított, amely csatornaépítésre hívta fel a lakosság figyelmét. A
Csíkszentkirály-Tusnád közötti területen el is végezték a munkálatokat, azonban
a társulat anyagi problémák miatt még a század végén feloszlott.
-……….... minden határ két fordulóra van osztva…….
-A mezei termelés mellett a századvégen figyelmet fordítottak a
gyümölcstermesztésre. Községi faiskolákat létesítettek, a csemetéket pedig
Csíkszeredából szállították. Csík vidéke alkalmas alma, körte, szilva
termesztésére. A meggy és cseresznye nemesített fajok az éghajlat
viszontagságai miatt nehezen, illetve ritkán érnek be, viszont a magról és
gyökhajtásról nevelt közönséges meggy és a spanyolmeggy gazdag termést hoz.
……………………….Az 1895-ös általános mezőgazdasági statisztikában
szerepelnek a gyümölcsfák is, Csíkszentkirályon ekkor 519 meggyfa, 468
szilva, 402 körte, 393 alma, 9 dió- és 6 cseresznyefa volt. Az éghajlat kedvez a
vadfáknak, így Csíkban gyakori volt a vadkörte - azaz a vackor - és alma, ezek
gyümölcseiből ecetet készítettek a helyiek.
-A konyhakertészet viszonylag fejlett volt, a 19. század végi
folyóiratokban megjelenő tanulmányok arról értesítenek, hogy „minden
háziasszony nálunk konyhakertész". A legtöbb zöldséget, ami a főzéshez
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szükséges a kertben termelik. Piacra csak a káposztát és a hagymát vitték, mást
nem lehetett ezen az úton értékesíteni. A babot, lencsét, borsót is többnyire a
kertben termelték, a mezőn csak ritkán volt található az 1760-as években
Csíkban meghonosodó burgonya és kukorica közé vetve. A lencse bőséges
termést hozott, mivel kissé soványabb, homokos, kevéssé agyagos talajban is
megél. Sárgarépát, petrezselymet saját szükségleltre annyit termeltek, hogy a
legszegényebb években sem kellett piacra menni értük. A nagygu-mójú zellert a
piacról vették, uborkát ………………….nem termesztettek. A magot mindig
kereskedőktől rendelték, ami sok pénzt kivitt a konyháról. Az egyletek
törekvése, hogy a gazdákat olcsóbb hazai maggal segítsék hiú ábrándnak
bizonyult: a bécsi és a budapesti magokat részesítették előnybe. Melegágyat
majdnem minden háznál létesítettek, a korai tavaszi palánták előállítása végett.
-Az erdőgazdálkodásban az 1863-as év hozott változást, amikor az erdő
hasznos kitermelésére kinevezett bizottmány a községeknek megpróbálta
visszaadni az 1849-ben a forradalom leverése után az osztrák hatóságok által
elkobzott erdőségeket. A fennmaradt részeket 1869-ben a magyar király Csík
megye közösségének ítélte oda, azzal a feltétellel, hogy e birtok felosztatlanul
kezelve, jövedelmét földművelés és ipari népoktatásra fordítsák. Ebből a
rendeletből is kiderül a hatósági intézkedések fejlesztő célzata.
-A mezőgazdaság fejlődésében az 1871-es XXI. számú arányosítási
törvény hozta a mélyrehatóbb változást: megkezdték a székely közbirtokok közös erdők, havasok és legelők - felosztását illetve magántulajdonná való
átalakítását. A gazdák segítésére a községben az 1890-es években
közbirtokosságot, hat év múlva hitelszövetkezetet alapítottak. Az 1895-ös
összeírásban 13 olyan épület szerepel, amely tűzbiztosítással és 3 gazdaság
gabona és takarmánybiztosítással rendelkezett.
-A csíki nép ezermester: a házát maga építette, kalákában maga hordta a
fát, a zsindelyt maga készítette, az asszonyok megtapasztották és kimeszelték.
Legfeljebb az asztalosi teendőket bízták szakemberre, természetbeli fizetségért.
A 20. századig a ruházatot is házilag teremtették elő. Egy falu életében
legfeljebb a szabó-, suszter-, szűcs-, szíjgyártó- és kovácsmunka az, amire néha
szükség volt.
-A 19. században a Zsögöd felé vezető út és az Olt kereszteződésében egy
malom állt. A helybeliek papírosmalomként ismerték és ismerik ma is. Arról
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nincs tudomásunk, hogy itt el is készült a papír, vagy a szomszédos
Csíkszentmártonban dolgozták fel azt. ORBÁN BALÁZS szerint csak
csomagolásra alkalmas papírt készítettek. Ugyancsak ő jegyzi fel, hogy a
szentkirályiak malomkő kereskedésből élnek, amelyet a Faragó szikláiból
fejtenek ki.-……….szabályozták az Olt medrét.
- A 19. század végén - a 20. század elején a község gazdasági
fellendülését a szövetkezeti szerveződéstől várták, fellendült a háziipar, a
szövés-fonás új erőre kapott. Vitos Mózes közbirtokossági elnöklete alatt a falu
800 hold erdőt vásárolt a vargyasiaktól.T. NAGY IMRE szerkesztésében látott
napvilágot a Csíki Gazda című közgazdasági és mezőgazdasági folyóirat, amely
szintén a tudatos gazdálkodást irányozza elő.
L.Bartis
Megjegyzés. Miért tartottam szükségesnek,hogy ezen tanulmány
adatait bővebben ismertessem.? Kevés hasonló, a mezőgazdasággal
ennyire részletesen foglalkozó dolgozat létezik a csiki medence községei
részére.S mivel a szerző is többször jelzi,hogy adatai és elemzései az egész
csiki medencére érvényesek lehetnek, ezért találtam fontosnak bövebb
ismertetését. A fenti dolgozat adtaiból sokszor lehet következtetni a csiki
medence összes falvainak mezőgazdasági életére.
Kiss Károly
Határrészek és dűlőnevek
Az Olt jobb partján:
1. Kánya

18. Völgy út

2. Kicsi Kánya

19. Káposztáskert

3. Nagy Kánya

20. Szilváskert

4. Lókert

21. Balló köve

5. Bakakert

22. Kétút köze

6. Budaszeg

23. Telek
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7. Bors fenyéje

24. Nagyrét

8. Nagykert

25. Fökös

9. Cseretető

26. Ebhát

10. Csereút

27. Kencseszeg eleje

11. Bojzás

28. Harisad

12. Paphalála

29. Kurta

13. Nyergelő

30. Kishegy

14. Nyergelő út

31. Patakelő

15. Köves láb

32. Középláb

16. Köves tető

33. Hosszúláb

17. Völgy

34. Papírosmalom

Az Olt bal partján:
1. Vérkápolna mezeje

26. Szusztora mart

2. Csihányos

27. Szusztora tető

3. Nyáros oldal

28. Kétszál palló

4. Tófenék

29. Borsáros

5. Külső kicsiút

30. Ecken földje

6. Mihált Istváné teteje 31. Ecken mezeje
7. Fenyés

32. Ecken útja

8. Faragó oldala

33. Temető
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9. Pálé alja

34. Temető alja

10. Bakó oldala

35. Vargyas tető

11. Bakó háta

36. Berek

12. Bakó hát útja

37. Szeredai kerthely

13. Bakóalja

38. Diák dombja

14. Ravasz küpü oldala 39. Dancsida
15. Vágás

40. Gál mező

16. Omlás teteje

41. Csorba kert

17. Omlás oldala

42. Lok

18. Kőbánya

43. Tiva pataka

19. Móraszeg

44. Oláh földje

20. Bakó nyaka

45. Nagyos réve

21. Vörös vízes Hideg
patak

46. Köves dombja

22. Bor patak

47. Köves dombja
alja

23. Magyaros tető

48. Veres vész kert

24. Magyaros út

49. Veres föld

25. Cserépgyár

50. Előhágó

L.Bartis
- Borsáros a Székelyföld egyik legértékesebb természetvédelmi területe.
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-A hely különlegességének számít a mocsári kőtörőfű (Saxifraga
hirculus) és a törpe nyír (Betula humilis), amelyeknek itt található a természetes
elterjedésük egyik legdélebbi pontja. A kutatások szerint a védett szibériai
hamuvirág (Ligularia sibirica) a huszadik század vége felé terjeszkedni kezdett
a területen. Jelenleg a láp legértékesebb része az Omlásalja nevű terület, ahol
mocsári kőtörőfű (Saxifraga hirculus), a rovarevő keskenylevelű harmatfű
(Drosera anglica), vidrafű (Menyanthes trifoliata), kúszó fűz (Salix repens),
mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) is él.
L .Székelyföld 7 csodája
-Az Árpadkori X-XI. századi mezőgazdaság csikszentkirályi jelenlétét a
2003- ban feltárt leleteggyüttes igazolja amikor egy kemencét találtak,
edénytöredékekkel, elszenesedett gabonamagvakkal, lóvakarót,egy ollót és egy
ekevasat. Ezek nem a székelyektől maradtak fenn hanem a történészeink szerint
a székelyek előtt ott élő honfoglaló magyaroké volt.
L. Csiki--Botár
-„Apor István birtokain az udvarház jellegzetességeit (udvarház, kertek,
malom, haltartók) a következő helyeken szemléljük: …….pl.Szentkirályon,
- A malom nemcsak a ház szükségletét fedezte, hanem jövedelmet is
hozott.”
L. Bíró Vencel
-„Az iskolának van egy magtára is,” 1562-A Bors családnak ős kúriája
épül 1600-ban.
L. Orbán Balázs Kiegészítések
-„Szentkirály lakói nagy kereskedést űznek a malomkövekkel, melyeket
a Faragó apró szemcsés trachyt porfir szikláiból faragnak; kőfaragó itt
mindenki, még az asszonyok és gyermekek is vésőt forgatnak ….”
L .Orbán Balázs A székely
-„ szintén az Olt mellett fekszik, s hasonló talajt művel……”
L. Benkő József
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-1840 körül Csíkszentkirályon papirgyár működött .
L.Nagy
- már 1903-ban a gazdák kitűntek a legelő feljavítási munkálatokban.L. Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Benedek Ferenc
- Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 32
L. EMGE

Néhány határnév: Karimósarka-Sütőkert, Szilváskert(a volt Poklondfalva
határból)
L .Botár István Középkori
←Biális kúria
Csíkszentkirály 1958
Vámszer Géza
A tanfolyamokat a
téli és a kora tavaszi
időszakban
szervezték
1941-ben Csíkszentkirályon
és más falvakban.
L.Oláh Sándor

118

A tagosítás alkalmával felvett háromszögelési pontok bemérési
kézikönyve,1913 A kézikönyv átvételét tanúsító elismervény.
-„….hegyek között helyezkedik el; közepesen termékeny földjei, saját
erdői vannak”
L. Benkő József
- 1780-„…a csikszentléleki határban a Kesz láb felé fordulóban….”
L.A rendtartó
- ……..a Csik-Szentlélekhez tartozó Boroszló és Alszeg mellett
mesterségesen készített, kezdetben talán halas, de mostanában kenderáztatásra
használt tavak…..
L.Vitos Mózes
Csikszentlélek
-a Mikes-kertben elkülönülten állt a Mikes-kúria romja, mellette kutat és
halastavat is említettek. -20.századL.Botár
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Csikszentmárton
-Orbán Balázs leírása szerint „A falu között, Sándor László kertjében,
némi romok vannak,melyekről az a hagyomány, hogy ott azon hires Becz
Imrének feküdt fényes udvarháza, ki Csík,Gyergyó és Kászonszék főkapitánya,
az agyagfalvi gyülésen Csík szék követe volt, s kit 1521-ben Zápolya
notáztatott”.-jegyzettL.Botár
- Szájhagyomány szerint Szentmárton a legelején keletebbre, a Rugát (?)
és Telekasza (Telepaszó?) hegyi patakok összefolyásánál, a Szentmárton-patak
völgyének a fejében volt, ahol a Cserna-patak belefolyik. Itt ma is van egy
puszta hely, amelyetPálfalvának is neveznek. Lakói, állítólag innen húzódtak le
a mai Szentmárton helyére, a templom mellé, mert itt - Orbán Balázs szerint földművelésre alkalmasabb területet találtak.
L.A volt Csik megye
- Csíkszentmártoni rovásirásos felirat 1501-ből.
-1581 január 25-én új adományként örökjogon az itt levő lófői udvarházat
adja Báthory Kristóf
L. Erdélyi történelmi adatok
-A csikszentmártoni országos vásárokon a tilolt kender és a házi szőtt
kendervászon piaczi árút képez.
L.T.Nagy Márton
-Csik Sz. Márton mártonnapi vásárát mogyoró-vásárnak hivják a'
székelyek, minthogy ekkor nagy mennyiségben árultatik a' mogyoró, kendert is
ezen vásárba szoktak venni a székelyek.— Átalába a csíki vásárokban nevezetes
szerepet játszanak a' helyben készült festett vászonnemük 's pokróczok.
L.Nagy
A határunk egyhatod részin kívül - jó minéműségű. Tiszta, elvegybúzát,
rozsot megterem.Közepes termés idein egy véka vetetten aratunk 3 kalongyát.
Kalongyájából cséplünk 2vékát. Két fordulóra van felosztva, és két ökörrel is
mívelhető.
-Rétünk vagyon, ahol kétszer kaszálhatunk, a vizek kiáradásai nem
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rontyák. Jó szénát termik a juhnak és lónak.
Két vásáros helyek vannak nem mesze. Egyik Csíkszereda, ahová
ökörrel 4 óra alatt lehet menni.A másik Csikszentgyörgy, ide félóra alatt, jó
utakon mehetünk, ahol haszonnal áruinkot eladhattyuk.
Legelőhely mindennémű marháinknak kevés van.
Itatóhely közel, jó és elégséges.
Tűzre apróság fánk elég vagyon. Azt közel, jó úton kaphatyuk, de
épületre nincs.
Szőlőhegy nincs.
Mak|k|béli hasznunk igen kevés.
Gyümölcsös itt, köztünk igen kevés, hanem komló industria nélkül terem,
és zöldségeink veteményeink teremnek.
Nádas hely nincsen.
Mesteremberek sincsenek, hanem fából a gazdasághoz tartozó eke,
szekér és a több portékákot sokan megcsinályák.
Pénzkeresés módgya nálunk abból áll, hogy Brassó körül a szász
natiohoz és 3 székré kaszálni, csépleni, aratni megyünk Kender pedig itten,
köztünk jól teremvén, azt megmívelik asszonyembereink és eladgyuk vászonul.
Jól segít néha. Szabad halászatból, vadászatból, korcsomárlásból segéltyiik
magunkot.
Hajókázó, tutajozó vizek nincsenek.
Szőlőhegy szomszédsága nincsen.
Vizek kender áztatásra elég van.
Malom helyben elegendő van.
Határunknak egyharmad része. nagyon oldalos, köves, bajos szántható és
trágyázható, azért is vékonyon teremhet.
Legelőhelyünk nem elégséges azt pénzzel kell pótolnunk.
Sarjut réteinken lehet kaszálni.
Itten 3 pusztatelek vagynak.Kettöjiből circiter 10 éve kihalt a colonus, ,a
harmadikból ezelőtt 5 esztendővel a szük idő miatt Moldovába ment, mely
puszta telkek a földesurak által használtattak.
L.Takács Csík
- Az erdélyi gazdák V-ik vándorgyűlése alkalmából rendezendő tárlatra
szept 19-ig a következőtárgyak vannak bejelentve:
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- T. Márton Ferencz úrtól Csik-Sztmártonbál mezei termények.
L.Nemere 1879 szeptember 28
Bereczki Máté szakmai és baráti kapcsolatai:
Székely bergamot körte
Származása.
E
finomízű,
becses
nyári
körtefaj
eredete
bizonytalan.Kászon-Al-tiz községbeli birtokos, Balási Lajos kertéből kezdett
elterjedni Csíkmegyében, 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-Szent-Mártonból, 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.
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 isfölületeseknek 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,
Csik-Szent-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.
Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon tél közepéig is eltart
L.Bereczki Máté IV
- 1840 körül Csíkszentmártonban papirgyár működött .
L.Nagy
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Vitos József
L. EMGE

Csíkszentmihály

Biális kúria

- nagy telekkel,melléképületekkel és kőkerítéssel 1837-ből.
Két Sándor-curia van ott, egyik egy nagy udvarral. L.Botár.-Csík-SzentMihály -megyéje«-falutörvénye. Kelt 1622. márcz. 29., pótoltatott.
-1639. febr. 10.
Lásd a mezőgazdasági törvények szócikknél a mellékletben .
-„……. havasi legelőkben gazdag…”
L. Benkő József
- a faluban létezett kúriák:a Biális- és a Minier-kúria , a Sándor család
kúriája.
L.Felcsík
-„ Szt.-Mihály határán terem, s néha igen nagy mennyiségben a
szarvasgomba, a francziáknak ezen annyira becsült, s oly drágán árult fűszere,
az inyenczek előtt annyira ismeretes truffe (Tuber Cervinum). Ezen gombafaj a
föld felülete alatt több hüvelyknyire terem, a szt-mihályiak betanított sertések
segélyével ássák ki, s nagy olcsón eladják az örményeknek, ….”
L. Orbán Balázs A székely
- egykori fazakassággal foglalkozó falu volt (Ciberefalván)
L. Salló Szilárd
- Az ezredéves kiállításon kitüntették új iparág meghonosításáért Sipos
Péter földbirtokost
L.Köztelek 1896 november 28
- A lóbab (Vicia faba) …….Csíkszentmihályon a nagymagvútípusnak
(var. major) egy sötétebb drapp és egy zöldszínű változatát is termesztik .
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- A sárgás és piros héjszínű típusokon kívül előfordul még az apró,
sötétlila héjú és húsú burgonya Csíkszentmihályon.
L.Vörösváry Gábor
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Lakatos Lajos
L. EMGE
Csikszentmiklós
-Bocskor Béla birtokos kúriaszerű háza.
-Tőbb a munkánkat kiegészitő utcanév: Három tízese van:
a) Alszeg, b) Középszeg vagy Középtíz és
c)
Felszeg.
Kóst-kert (a
kóst=állateledel), Sic-kert (valószínűleg a határőrök lövöldehelye volt), Tejes
út (ezen járnak tejjel Szépvízre), Szabók utcája, Szépvíz-forrás utcája, Borvízkert (itt volt felállítva a vetéskapu), DobraQ)-kert, Csordajáró út az erdő felé.
.Felcsík
-Itt született 1678-ban Balázsffy Mihály ferences szerzetes a rend
történetírója.
-Orbán József szobrász 1901. október 13. – Eger, 1974. 01. ?
Legfontosabb köztéri alkotása: Petőfi Sándor (kőszobor, 1953, Eger)
-Itt született 1927-ben Tabák László újságíró, elbeszélő, műfordító.
- Nevezetessége a Csíkszentmiklósi rovásírásos deszkadarabok.
L.Wikipedia
-A múzeumként működő tájház ………..
L.internet
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Timár Elek
L. EMGE
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Csíkszentsimon

Endes féle kúriák

-1772-ben a kőház kert nevű Tanorok-ot említik, 1797-ben a Szt. Simoni
Kő Ház nevezetű hellyben írtak össze a kaszálót, majd 1874-ben azt vallják,
hogy a Kőházkertben régi romok vannak:„uradalmi kőházak voltak rajta.
L.Botár
-Orbán Balázs is azt írja, hogy „vizenyős területen fekszik s ezért a
példabeszéd szerint" gúnyosan „sárban heverő Szentsimon"-nak nevezték. Ezért
is hihető, hogy Szentsimon régente az említett műút mellett, Csatószeghez
közelebb feküdhetett.
- Orbán Balázs négy tízesről tudott: Felszeg, Kútszeg, Kápolnaszeg és
Bolhaszeg.
-………és a Malom utca (két köves malmáról).
- a Vaskalapos utca, amely nevét onnan kapta, hogy az első világháború
után, az itt lakók előszeretettel gyűjtötték össze a katonák eldobott
rohamsisakjait, mert ezekkel vizet vagy trágyát mertek.
- A község legöregebb része Nagykápolnaszeg, vagyis a Hegykert nevű
dűlő alatti rész, amely a többi vizenyős területhez képest aránylag magasabb
helyen volt. Ennek helyén létesült aztán a Bolhaszeg nevű falurész, amely nevét
onnan vette, hogy lakói a házépítésnél használatos „bolhaszeg" nevezetű
faszegeket faragták.
-Endes Miklósnak birtoka és kúriája volt Szentsimonban, könyvében sok
történelmi és más vonatkozású adat található
-Van a községben két Endes-féle kúria,…
L.A volt Csik megye
-„APOR ISTVÁN birtokain az udvarház jellegzetességeit (udvarház,
kertek, malom, haltartók) a következő helyeken szemléljük: Lisztelőmalom
helyei:…..pl., Szentsimon……….,
-A malom nemcsak a ház szükségletét fedezte, hanem jövedelmet is
hozott.”
L. Bíró Vencel
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-Gyula fejérvár, 1575 október 2 Báthori István elrendeli Sándor Istvánnak
és megnevezett társainak, hogy somlyói Székely Istvánt vezessék be az
adományozott szentsimoni jószágba.”….. minden házjával és akármi névvel
neveztetett pertinentiaival, szántó földeivel, mezeivel, réteivel, berkeivel, széna
réteivel, erdeivel, völgyeivel, hegyeivel, szőleivel és szőlőhegyeivel, vizeivel,
folyóvizeivel, halas
- vizeivel és folyamatival és malomhelyeivel, közönségesképen minden
hasznaival és minden hozzá tartozandó hasznaival,……”
L.Sándor család
- Nevezetes Csik-Szentsimon község határa nyugati felében a Nád nevü
tó. E tó több kisebb nagyobb posványokból áll, melyekegyüttesen jó nagy
területet foglalnak el. A körülötte nagy mennyiségben termő nádról nevezik
Nád-nak, melyben igen sok csuka, csik és más nemű apróbb és nagyobb halak
találtatnak.
Az itt termett nádat kévékbe kötik és kalongya számban értékesitik az
építkezéseknél; nevezetesen a stakatur-gerendás (felső padlásos) épületek
gerendáit drót és szeg segítségével náddal sürün befonják, hogy a vakolatot
(fövényes meszet) tartsa és kösse erősen a gerendához. E nádasok között a vad.
réczék is kedves otthonukat találják.
- Csíkszentkirály további tavai: a Lucs melyet 1895-ben kezdenek
lecsapolni,
- a Nádaszegi kis tó (a régi elvevezés szerint a Horváthén) az Olttal árok
által összekötve, majd elzárva halas tónak lehetett készítve. Mikor és ki
csináltatta, nem lehet tudni. Az Olttal összekötő árokban a halászok ma is
varsákat (halfogásra csigolya vesszőből készített kasok) raknak le s a halak az
Oltból a tóba leszivárgó árkon le mennek a varsába s ott rekedve nem tudnak
abból többé kiszabadulni.
- Melyet régebben majd Mihály Antal, majd a Bartisok tavának is
neveztek, átalában pedig Borostónak, Borosnak hivnak, miután vizét
kiapadhatlan borvizforrások tartják fenn. Rendesen, emberemlékezet óta,
kenderáztatásra használják fel.
- szintén Csik-Szentkirályon a zsögödi határvonal mellett Budaszeg nevü
helyen a tó tulajdonosa után úgynevezett Dóczi-tava. Kis kerek tó az Olt
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partján, melylyel kanalissal van egybe kötve. A tó vizét ugy látszik az Olt vize a
csatornán át tartja, de az Olt látja el hallal is, melyeket majd varsákkal, majd
hálókkal szoktak benne fogni. Ez egy az ősi időből fenmaradt halastó
maradványa lehett itt a Várkápolna szomszédságában,……….
- a csikszentkirályi határon a völgyben, Borsárosban, Dancsidában lévő
tavak melyekben kendert áztatnak.
L.Vitos Mózes
- Az ezredéves kiállításon kitüntették jó termelésért Veres József
földbirtokost
L.Köztelek 1896 november 28
-1942 őszén a nyomásos gazdálkodás még tíz Csík megyei községben
volt gyakorlatban köztük Csíkszentsimonban is.
L. pdf, 182.1k - Adatbank
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Barabás Márton
- Az 1941-ben az itt
hallgatója volt.
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L. EMGE

-keményítő gyár
- Rövid kísérleti időszak után a szakemberek megállapították, hogy a
"Csík és Udvarhely vármegye a kedvező éghajlati és talajviszonyok
következtében kiválóan alkalmas a rostlen termelésre.
-A miniszteri kirendeltség Erdély vezető gazdasági szervezeteivel és az
érdeklődő székely gazdákkal összefogva életre hívta a Csíkszentsimonban a
szesz- és keményítőgyárat . "
L.Oláh Sándor

127

Csikszereda

Várkastélya

-„
Csík talaja sovány és a művelhető föld
csekély, úgy hogy csak a vas szorgalom tud ott
valamit tenyészteni, rozs, búza és zab jól terem, de
már a török-búza (tengeri) nem érik meg,
gyümölcsfák, a hideg szelek miatt, csak csenevésznek,
pityóka (burgonya) és kender igen sok terem, a
szorgalmas és munkás asszonyok azt felfonják,
felszövik, valamint juhaik gyapját is s ezekből nem
csak saját és a férfiak öltönyét állítják ki, hanem nagy vászon- és
posztókereskedést űznek. Székelyföldön egyáltalában a ruházat (néhány
fényűző czikken kívül) a háztól telik ki, még pedig a nők ügyessége és
szorgalma által; ellenben az építkezést és házi eszközöket a férfi készíti el, mert
minden székely egyszersmind ács is; azok a csinos tornáczos lakok, azok a
művészi faragványokkal ékített galamb-búgos kapuk, azok a czifrán
kitulipányozott, kiczifrázott jármok, szekerek, mind otthon készülnek; de itt a
túlnépesedett Csíkban, hol falu falut ér, a földművelés nem tarthatná minden vas
szorgalom mellett is fel a lakosságot, azért e nép kereskedik fával, deszkával,
zsindelylyel s mindennemű faszerszámokkal, nagyterjedelmű havasi legelőin
erős apró, de fürge lovakat és kis szarvú kesej (feketés szőrű) marhákat
tenyészt, melyek erősek, hízékonyak s mészárszékre minden másoknál
előnyösebbek. Juhainak tejéből azt a híres kászútúrót csinálják, mely fenyőhéjba
takarva felséges eledel, …..”
L. Orbán Balázs A székely
- C s i k - S z e r e d a vásárai közt nevezetes a'margit-napi arról, hogy a1
szomszéd havasokon nyaraló burszányok sok juhát és berbécset hajtanak be
akkor, s nem csak erdélyi, hanem magyarhoni kereskedők is nagy számmal
jelennek meg ezen vásárra. A' mihály-napi vásáron a magyarországi
csikószedők erősen keresik a székely, kicsiny, zömök, de véres és tüzes
csikókat.
L.Nagy
- 1713-ban Csíkszeredában az összeírók feljegyzéséből tudjuk, hogy a
szűk határ ellenére itt is a mezőgazdaság és a fuvarozás volt a lakosok alapvető
foglalkozása.
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- csíkszeredai lakósoknak voltak földjei zálogba Csíkszentléleken,
Csatószegen, Csíkdelnén és Rákoson is.
L. Pál
- 1840 körül Csíkszeredán papirgyár működött .
L.Nagy
-Csíkszeredában 1884-ben közadakozásból létesítenek mezőgazdasági
szakiskolát, melynek fenntartási költségeit a Csíki Magánjavak viselik.
L. RMIL

- A Csikmegyei gazdasági egyesület október hó 1-én rendezi ötödik
állatkiállitását Csik-Szeredában. A kiállítás gazdasági eszköz- és gépkiállítással
és tejelő-versenynyel van egybe-kötve. A tejelő verseny már szeptember hó 30án reggel 7 órakor kezdődik s három dij van (25 frt, 15 frt, 10 frt) a legjobb
tejelő tehenek részére kitűzve. Az állatok jutalmazására 338 frt egyleti és 120 frt
állami dij, a gazdasági gépek és eszközök kiállítói részére pedig arany és ezüst
oklevelek tűzettek ki. A kiállítás színhelye a megyei gazdasági iskola tagositott
birtoka, hol is kiállított gazdasági eszközök és gépek próbája is történik. A
kiállítás iránt az egész vármegyében kiváló érdeklődés mutatkozik. Az «Erdélyi
gazdasági egylet» három kiküldött tagja által képviselteti magát, ezek Gróf
Bánffy György Bonczidáról, Ugron Gábor Székely-Udvarhelyről és dr.
Szentkirályi Ákos a kolozsmonostori gazdasági tanintézet tanára. Az erdélyi
részek egyik legelső és sikeres buzgósággal müködö gazdasági egylete, mint a
csikmegyei, méltán kiváló figyelmet és elismerést érdemel azon kitartó
törekvéseért, melylyel a jobb sorsra érdemes székelyföld egyik legelfelejtettebb
vidékén, a gazdasági állapotok fellendülésén fáradozik.
L.Köztelek 1891 szeptember 30.
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←Aba Novák Vilmos :Csíkszeredai vásár

-1887-ben T. Nagy Imre szerkesztésében jelent meg a Csíki Gazda című
közgazdasági és mezőgazdasági folyóirat.
-A Csík vármegyei Gazdasági Egyesület 1907-es választmányi ülésén
szintén elhatározta, hogy a magyar erdélyi szarvasmarhának a köztenyészetben
való védelme érdekében…….a csíkszeredai földmûvesiskola pinzgaui
tenyészetét oszlassa fel, helyette magyar-erdélyi tenyészet felállítását rendelje
el.
- A vármegyei közigazgatási bizottság felhívására az egyesület arról is
kellett döntsön, hogy a Csíkszeredai földmûvesiskola által tenyésztett nyugati
fajta szarvasmarha helyett nem tartja-e helyesebbnek a erdélyi magyar fajta
tenyésztését. As igazgató-választmány beható eszmecsere után a erdélyi magyar
fajta szarvasmarha tenyésztése mellett foglalt állást, s az ilyen irányban
elõterjesztett javaslatot elfogadták.
-A Csík vármegyei Gazdasági egyesület, mint vármegyei mezõgazdasági
bizottság, 1914. március 30-án tartotta Csíkszeredában XXVI. évi bikavásárát
-A járási mezõgazdasági bizottságok által tenyészi gazolvánnyal el nem
látott és fellebbezés folytán felülvizsgálatra állított, valamint az idegen
vármegyék területérõl elõállított bikák bírálatát Fejér Sándor alispán, a
vármegyei mezõgazdasági bizottság elnöke vezetése alatt Élthes Zsigmond, T.
Nagy Imre, Vitályos György és Keresztes Antal tagokból alakított bizottság,
Kiss Ernõ kir. gazdasági felügyelõ közremûködésével intézte.
-A kirendeltség a földmûvelõ népet a racionális tenyésztési elvekkel-a
nagy számban szervezett gazdakörök által ismertette meg. Ezek állattenyésztõ
tagjaik részére kötelezõ érvényû, célszerû tenyésztésiszabályokat dolgoztak ki.
Meghonosították a törzskönyvezést bélyegzéssel együtt. Elõmunkálatokat
végeztek tejelést ellenõrzõ egyesületek létesítésére. Több helyen megalakultak a
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községi kölcsönös állatbiztosító szövetkezetek, miáltal az értékesebb állatok
tartásának kockázatacsökkent.
L.Fekete vagy tarka
- A csíkszeredai tanács 1847-ben Henter József szeszgyárának a bezárását
kérte,……
L.Pál Judit
- Csikszeredán az 1900 as évek elején alakult meg egy halász társulat, a
csikszeredai földművesiskola állami segítséggel egy pisztráng telepet létesített.
L. Valentiny-W.Kovács András
- 1904 szeptemberében az OMGE kérésére, a csíkszeredai gépbemutatóra
2000 koronát kapott a kirendeltség a Minisztériumtól.
L.Roth András.
- az 1900-as évek elején alakult itt egy halászati társulat, a csíkszeredai
földművesiskola államsegéllyel egy pisuztrángtelepet létesített.
- 1905-ben alakul meg a csikszeredai
minta- baromfitelep 4000 K
támogatással.A helybeli gazdasági felső népiskolához 4-4 tyúkból és 1-1
kakasból álló két törzset küldtek.
- 1905 tavaszán megalakul az Első Székely Baromfitenyésztő Egyesület
amely 1000K államsegélyből vásárolt nemes baromfitörzsek és egy ingyen
keltetőgép használatával kezdte meg müködését. Egy év alatt 70 taggal és 1000
K
vagyonnal gyarapodott. Az amerikai
rendszerű baromfitenyésztés
meghonosítását tüzte ki célul.1907-ben az egyesület részt vett és díjat nyert a
budapesti baromfikiállításon.
- 1906-ig innen 350 récét,450 tyúktojást osztottak ki 80 kisgazda között.
- Koós Mihály kirendeltség vezető 1907 novemberében
megdicséri
Hajnód Ignác közbirtokossági elnököt , a kitűnő gyakorlatban végzett legelő
javítási munkákért.
-1904-ben a csíksomlyói tanitóképzőbe kineveznek egy mezőgazdasági
szaktanárt.
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-1904 őszén Csíkszeredában
2000 K költséggel gépbemutatót
szerveztek, itt ingyen osztották szét a „ Kisgazda gépei „ ismeretterjesztő
füzetet, előadásokat és gépbemutatókat tartottak -próbavetést, szántást,cséplést.
- 1909-től a Székely Gazdák Szövetkezete –marosvásárhelyi központtal
székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi fiókokkal –forgalmazott gépeket és
eszközöket. Itt október 3-án a gazdasági egyesület közreműködésével,
tenyészállat-kiállítással egybekötött gépbemutatót szerveztek,a szőllősy –féle
bérelt bírtokon itt a Kuhne szarvnélküli,a Dorner-féle és a miskolci ekét
mutatták be ,valamint amerikai tárcsás boronát és cséplőgépet. L.Balaton Petra
- 1933-ban alakul meg a Székely fa szövetkezet 200 taggal, amely
hamarosan 1935-ben kibővül az általános gazdasági szövetkezettel. Ez utóbbi
telket vásárolt,ahol gabona,liszt és más áruk befogadására. Célja a mesterséges
takarmányok és ipari növények termelésének a növelése.1937 őszén
takarmányzúzó gépet vásárol amely biztosítja az egész megye szükségletét.
- a szőnyegszövést Pál Gáborné hozza vissza divatba.
L. Bözödi György
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Holló Gábor
- ítt 1940-ben a magyar Földművelésügyi Minisztérium felállított egy téli
gazdasági iskolát,
-Az 1941-ben az
hallgatója volt.
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- Az 1940 február 17-21 között a Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a háziipari
csoportban Vámszer Gézát.
Ezen a kiállításon a csikszeredai Gazdakör vetőmagvakkal vett részt.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-1940 után felépül az Állattenyésztési Mintagazdaság épületegyüttese
(hossza 100 m) és a Kisfenyő villa a Tolvajoson (Csikszereda) amely az
Állattenyésztő Mintagazdaság
gondozói részére épült. Építői: Benedek
Ignác,Geréb Márton,Geréb Ágoston,Kiss Albert,Hegyi Albert, Hegyi
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Mihály,Hegyi Vencel ,Hegyi István,Kerestély Ferenc,Miklós József,Szente
Domokos, Hajdó Áron, Fancsali István id.és Fancsali Szilveszter.A szentléleki
csoport vezetője Benedek József vállalkozó.
L . Örökségünk 2012 1. szám.
- A Földművelésügyi Minisztérium megszervezte
a Vármegyei
Állattenyésztő Állomásokat, két körzet alakult, a székelyföldi megyék
központja Csíkszereda volt.Az állattenyésztési egyesületek (szarvasmarha-, juhés sertésszakosztályokkal), feladata az állatkiállítások szervezése, vásárok
rendezése volt.-1941-44-Az állattenyésztés színvonalának emelését célozta a kijelölt mintalegelők
gondozása. Ilyen legelő a Székelyföldön Csíkszereda, …………határában volt.
Erre államsegéllyel cementvályúkat, kútgyrket vásároltak a falvak
közbirtokosságai, a vízmosásokat beültették csemetével.-1941-44-1941-ben "négy erdélyi gabonatárház építését
földművelésügyi miniszter köztük Csíkszeredára is …..”

rendelte

el

a

-Állami támogatással tovább működött a csíkszeredai mezőgazdasági
szakiskola, a székelykeresztúri, gyergyószentmiklósi, kézdivásárhelyi téli
gazdasági iskolák.
-A rendszeres intézményi képzés mellett alkalmanként különböző
tanfolyamokat szerveztek. A csíkszeredai gazdasági iskolát "a Földművelésügyi
Minisztérium téli gazdasági iskolákká rendezte be, és dacára a nagy
nehézségeknek december hó folyamán újból megnyitja kapuit a tanulni vágyó
15 év feletti gazda ifjak részére", akiknek "a tanítás teljesen ingyenes"
-A tanfolyamokat a téli és a kora tavaszi időszakban szervezték 1941-ben
Csíkszeredán és más falvakban.
L.Oláh Sándor
-Mezőgazdasági Szakiskola és szaktanácsadó állomás, Csíkszereda-1944L.M.O.L.
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Csíkszenttamás kúria
-„…..vegyesen jó és rossz, a
fenyvesekig nyúló szántóföldjei
vannak.”
-„….nagyon régen ennek a
falunak a területén vashámorok
dolgoztak.”
L. Benkő József
-Csikszentmiljály, 1577. julius 2. Sándor István és megnevezett társai
jelentik Báthori fejedelemnek, hogy Lázár Farkast a neki adományozott
amadéfalvi,jenőfalvi, szenttamási és szentdomokosi bevezettékés az
ellentmondókat a fejedelem elé idézték.”……. mentünk ….Zenttamásra ezen
Csikszékben ott is az nagyságod donatioja és statutioja tartása szerint, ott is
bevittük az nagod atta jószágba és be statualtuk az vitézlő Lázár Farkast senki
ellene nem contradicalt.”
-Szenttamás, 1588. április 16.
Sándor István és megnevezett társai bizonyítják, egyezséget kötött
mostoha anyjával Szörcsei Borbálával, ennek jegyruháját három ház
jobbággyal.
-“…..ő kegyelme Borbára asszon kiveszi kezét és minden birodalmát az ő
része jószágból, harmad résziből, házból, malomból, szántóföldekből,
szénarétekből és mindenekből, valami biradalma ott Iött volna és mindeneket
Antal Imre kezébe bocsáttá,…”
-“….Az jószágnak haszna esztendőnként tenne hatvan- hatvan forintot,
tudnia illik az mostani esztendőbeli vetése es számlál úgymint hat hold búza,
négy hold árpa, hét hold zab, ezek küvül szénafű tizenhat szekérre való, az
malmok hasznai, ezekből mindenekből kivévén kezét Imre uramnak engedé és
kezébe bocsátá ilen okon, hogy ez esztendei való vetéssét, az mi szántóföldeket
bevettetett Borbára asszon,azt elhozassa,azután üres legyen keze mindenektől,
bírja az három ház jobbágyot, valamint akarja, mint sajátját. –“
L.Sándor család
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-1639-ben egy udvarházat említenek.
L. Erdélyi testamentumok
-Damokos Istvánné Lázár Judith 1639-es végrendeletében említi
szenttamási uvarházát és tartozékait: az udvarháza[ti. a csernátonival együtt
B.I.] épek és mindenik udvarházhoz malmok vannak.
L.Botár
-…………. az Abafi család udvarháza-……………
-………… A Bogáthy-kúria mellett…………… Sándor-kúria
-…….Malom utca,Csarnok utca-(tejcsarnok)…..Gátrajáró utca,
L.Felcsík
Csík Szent-Tamás falu törvénye. 1676, jul. 9.
Csak a minket érdeklő rész.!
Kiss Károly
-Első, hogy a falu határja közös. Tilalamban csere erdőköt senki ne vágja,
horgya semmi szükségére falu híre nélkűlt. Se másokot el ne titkoljon, kit lát,
megzálagolnia szabad.
-Az falu patakát, Babora patakát, Lebed patakát, Köd patakát ha ki
halászná, megtudgyák s behozzák azokot, per fl. 3 a falu megbüntesse, az három
forintnak fele falu számára legyen, a falus bíró kezéhez adván, a felét azoknak
adgyuk, kik kimennek, ravaszolódnak és behozzák s vigyázzák.
Az havasra és Krista mezejére ha mikor marhát hajtunk ki, senki járom
nélkül ökreit ki ne merészelje hajtani a csere allyáig avagy meddig valahol vetés
és szénafű kaszáló hely leszen, legeltetésre pásztor nélkűlt ne hajcsa marháját,
ha ki cselekedné, megtudódván, ki marhája s megbizonyulván fl. 3 vegyenek
rajtok s toties quoties, ha ki támadást tenne fl. 12.
-Az fentőfát, kőrisfát, kerekfalat, kerekfejet maga szükségére ki ki
vághatja iuxta quantitatem, de vásárra gyűjcse valaki, venni vigyen, in eo
floreno büntetődgyék, in super az kerék és más fentőt vegyék el szabadoson
tőlle.
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-“…..az megye földgyét megyebíró keze nélkűlt senki be ne vesse,
gabonáját onnan el ne horgya és megganézni meg ne merészelje, sup poena fl.
3.”
-Gácsrésze oldalát és erdejét bent a patak felől valaki pusztítítaná,
hordaná, maradgyon fl. 12, a kik elpusztították, tarcsák el kerttel.
Senki falu hire nélkűlt falu határára, ha veszen más faluból juhot,
kihajtani ne merészeljen, sub poena fl. 12.
L. Székely oklevéltár VI.k.
Milléniumi
termeléséért.

elismerő oklevél

Bara János földbirtokosnak .Jó
L.Köztelek 1896 november 21

-Egy ősi curiát említ és kiszáradt halastavat .
L. Orbán Balázs A székely
-Domokos Istvánné Lázár Judit udvarházát és malmát említik .
-1911-és 1912 között itt szövetkezeti ház épült.
L. Balaton Petra
-Csikszenttamás, Jenő falva, Szentdomokos és a gyergyói községek
majdnem mindenik tartanak községi méneket.
L.T.Nagy Imre
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Ágoston András
L. EMGE
Csikszépvíz
-……..a Szép-havas erdei kaszálóján van egy félköríves (12x7 lépés
nagyságú) kápolnarom, amelynek alapfalai alig 80 cm magasak. Ez a kápolna
arról nevezetes, hogy régen, amikor a gyimesi és a moldovai csángók a
csíksomlyói pünkösdi búcsúra zarándokoltak, a szépvíziek e kápolnához eléjük
mentek és itt nagy szeretettel fogadták őket.
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- Szépvíz évszázadokon át mint a Gyimesi-szoroshoz, tehát a keleti
ellenséges betörések útvonalához legközelebb eső település, igen fontos
szerepet töltött be a határ védelmében.
- Sokat lendítettek a község fejlődésén az 1668-ban Szépvízre betelepített
-Moldvából jött - örmények. Ezek, a földműveléssel foglalkozó székely
őstelepülők mellett, hasznos ipart és kereskedelmet folytattak,………..
polgárias külsejű házakat építettek, nagy vásárokat tartottak és városias külsőt
adtak Szépvíznek.
- ……..Barompiacnak neveznek, mert itt tartották az állatvásárokat.
L.Felcsík
” Híres a hetipiacáról, amelyet az örmények bejövetele óta szombaton
szoktak tartani,….”
L. Benkő József
-a szépvizi káposzta:”Szépvíz páratlan kincse az ottani Nád-dűlőben 22
ha -on több évszázada óta termelt káposzta.A palántát is a helybeli lakosok
termelik. Helyi jellegzetességű káposzta mert egy kicsit laposabb, vékony
levelű és ízletes. Szépvízen már a 17. században volt káposztavásár.,és
cserekereskedelmet folytattak a káposztával. Közeli vidékről érkező kádárok,
kovácsok és a csergekészítök termékeit vásárolták, káposztával. A káposztát
tavasszal Szent László hetének egyik napján ültetik, és októberben Gál napján
,vagy a hozzá legközelebb álló szombaton vágják. Mindent egy nap végeznek
el, mert olyan parcellák is vannak,ahova nem vezet út A káposztás három falu
káposztása. Szépvíz, Csíkszentmiklós és Borzsova .
L.-Székelyhon.ro 2011 október 16 Létai Tibor
-Csikszépviz a gyimesi községek vásáros helye, hol tejtermékeiket
értékesíteni szokták s hol azokat a község lakosságának tetemes részét tevő
élelmes örmény kereskedők túróvá gyúrják és kereskedésbe bocsátják. Innen
eredt a hajdani csiki túró……..,
-A Gyergyószentmiklóson és Csikszépvizen nagyobb számmal élő
örmények minden fentartás nélkül és teljes megnyugvással számithatók a
székelység közé. Egyeseknek arczszine talán barnább s arczélük inkább elárulja
a keleti typust, de egyéb más alig különbözteti meg őket a székelytől.
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- 500 darab almafa ültettetett ki a Gyimes felé vivő országút mellé.
L.T.Nagy Imre
- 1908-ban a kirendeltség ingyen adott ki kisérletre egy keltetőgépet a
gazdakörnek.
L.Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Oláh György
L .EMGE
- 1942 december 17-én indúlt az itteni EMGE tanfolyam ,melynek
hallgatói jórészt 30 éven alúli 10-15 holdas gazda volt.
L.Erdélyi gazda 1943 február 1
- az EMGE állami támogatással zöldmező-gazdasági és pásztorképző
tanfolyamokat szervezett 1944 tavaszán Csíkszépvizen……
L.Oláh Sándor
Csíktaplóca

csíktaplocai Lázár családnak az udvarháza,

a Csordagyűjtő nevű teret……,
a Lázár Miklós utcája (a Lázár-féle udvarház mellett),van egy kisebb
Lázár udvarház is.
Ez áll a volt Gazdasági Iskola………..
Az Időszaki-pataknak a másik szerepe az volt, hogy több vízimalmot
táplált.
L.Sulinet
-1770 március 4-én káposztaföldet emlitenek.
-1776 április 24- Csordapásztorokat fogadtunk eszerint .: Egy marhától 4
ejtel gabonát ,kenyérnek valót, pénzt den. 6, borjus tehén után egy fejést
minden ember adja meg.
Sertéspásztor fogadása egy esztendőre: minden sertéstől den. 7 pénzt, két
sertéstől egy kenyeret ,egy den.3 vagy egy ejtel gabonát, ha pénzt nem ád.
tavaszi malactól
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- 1778-Felcsík szék fóruma-„…vagyon csíktaplóca alsó forduló mezőben
Árok között nevezetű helyben …………mely vagyon a sögöti határban ,a
Ligaton,, az Nádas tónál……
-1779-ben gyümölcsös kertet emlitenek.
-1781 -„….. a csicsai alsó forduló mezőben az Hosszú nevű lábban….”
- 1786-ban
egy csűrben csépelnek.
emlitenek és ökörpásztort.

–három kalongya rosos árpát

- 1786- ban a felső mezőben,rétre menőben Lókötö nevű helyre menőben.
- 1789- „….Nyírhát kaszáló….amit gyepü-v-el békertelt….”
- 1840- július 19-én ……..sarjupásztor figadtatott.
- 1841- „…..a Tekenőben levő tón felyül…”.
- 1841- „ a nagy Rétbe az ásás mellett,attól a Retki korposa
szénafűtől kezdve…”

nevezetű

L .A rendtartó
-„Itt fogják az Olt mocsáraiban a legtöbb csíkot; mely halacska
nagybőjtben szerepet játszik a katholikus világban, a csík-leves ilyenkor
kedvencz eledel, melylyel a házi nő vendégeit megtisztelni szokta. E
halacskákat üvegekben sokáig eltartják s kásával hizlalják, húsa nagyon ízletes.„
L. Orbán Balázs A székely
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Gegő Dénes
L .EMGE
-1944 telén és a tavaszán Kászonújfaluban, Nagytusnádon, Taplocán,
Torján 141 résztvevővel szervezett az EMGE 3 hónapos tanfolyamokat.
L.Oláh Sándor
-Miképp lehetne a mezei munkások sorsán kapcsolatosan a földbirtokos
osztályéval javítani? Ilyen czim alatt jelent meg egy apró röpirat —
tulajdonképpen egy . rövid czikk ,füzet alakban — a csiktapolczai Lázár László
tolla alul,…….
L.Köztelek 1897 március 24
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-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./Szegedi
m.gazdasági kiállítás./
L.Köztelek 1899 december 29
Csíktusnád-Nagytusnád
- …….három tízes: Szeretszeg, Sántaszeg, Alszeg. Ma négy tízese van:
a) Szeretszeg, b) Bolya alja(vagy Boj-alja?), ez a templom alatti rész, c)
középtíz vagy Középszeg és d) Altíz vagy Alszeg.
L.A volt Csik megye
- Legtöbb kendert Csík-Tusnádon s a vele szomszédos alcsiki
községekben termelnek.
L.T.Nagy Imre
- egykori fazekas falu volt
L .Salló Szilárd
-A tusnádi határ Hosszú, Fenyőárok, Haromköz dűlőiben és a rétségen
több kisebb-nagyobb, majd természetes, majd mesterségesen készített tó van,
de melyek nagy része kenderáztatóul használtatván,……..
L.Vitos Mózes
-Milléniumi elismerő oklevél Bartha György földbirtokosnak Tusnad Jó
termeléséért.
L.Köztelek 1896 november 21
-Faiskolát kezelő tanítók megjutalmazása. A magyar földhitelintézet a
gyümölcsészet és fatenyésztés terén érdemeket szerzett tanítók
megjutalmazására az 1896. évben 2500 frtnyi összeget adományozott. Ebből
részesült Márkus János tanító is.
L.Köztelek 1897 január 13
- Ez azt is jelenti,hogy Csiktusnádon faiskola is müködött.
Kiss Károly
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Gyarmathy Károly.
L. EMGE
-1944 telén és a tavaszán Kászonújfaluban, Nagytusnádon, Taplocán,
Torján 141 résztvevővel szervezett az EMGE 3 hónapos tanfolyamokat.
L.Oláh Sándor
Csíkvacsárcsi Sándor/Fejér ?/ kuria/kastellum Csik ház vagySándor kúria
-………..Molnár porondja (a madarasi származású Mezei János, molnár
bérelte),……
L.Felcsík
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bíró András
L. EMGE
-Verebes lakói nagyban gyártják a szuszékokat (gabonatartó nagy
faládák)./székely szuszékok /
L .Orbán Balázs A székely
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kovács Gyárfás
L .EMGE
Csíkzsögöd

Mikó kúria

-Szintén műemléki védettséget kapott a 19. század elején épült magtár is,
amely korábbi a ma épült kúriánál.
L.Határeset-raktár
-Itt született Nagy Imre (1893-1976) festőművész, emlékmúzeuma
szülőházában van.
-Itt született Kozán Imre (1897–1984) agrármérnök, mezőgazdasági
szakíró.
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Kozán Imre
mérnököt.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
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Csíkzsögödi kúria 1959
Kós Károly
-Mikó
Bálintnak
Csíkzsögödön, a családi
kúria mellett volt 200
holdja,
akimegyéjéhez
erősen kötődő főispán:
születése, családja, birtoka
Csik megyéhez fűzte,
L.Pál Judit
- Sík, feketés,ha trágyával jól megtömik, a tiszta búzát derekasan
megtermő földeket használ, és elég dús erdőket. Egykor híres volt ennek a
helységnek a söre.
L .Benkő József
-1562-ben egy Nyílföld nevű helyet adományoznak.
L. Orbán Balázs Kiegészítések
-Sögöd-„..az falusiak szántó-vető emberek „.
L .gróf. Teleki József
-1896. május 28- után Zsögödre az állattenyésztés felügyelõség útján
mokány bikák kerültek.
L. Fehér vagy tarka
- az okszerű gazdálkodás gyakorlati bemutatására és művelésére Csík
megyében Csíkzsögödön alakitottak ki kisgazda mintagazdaságot.
L.Balaton Petra

-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Salló Dénes
L. EMGE
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Csobotfalva
- A falu határában a Nagysomlyó kisebbik csúcsán állt egykor a régi
somlyói kolostor, melynek falait és sáncait Orbán Balázs még látta. A
nagyobbik csúcson az egykori Sóvár terjedelmes romjai láthatók.
L.Wikipedia
- Határnevek:Csere mezőben, Orotvány, Előcsere.
L.Erdélyi testamentumok Derzs lásd Székelyderzsnél Décsfalva
-A falu lakói földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak.
L.Csedő Décsfalva
-1940-ben a gazdakör elnöke id. Rácz Gergely
L. EMGE
Ditró lásd Gyergyóditrónál
Dobó lásd Székelydobónál
Etéd
-Itt született a 18. században Etédi Sós Márton költő.
-Itt született 1873-ban Gagyhy Dénes író, irodalomtörténész.
-Egykori laktanyájában
br. Jósika Miklós is.

katonáskodott Kisfaludy

Sándor költő

és

-Itt született 1949-ben Szép Sándor vegyészmérnök, kémiai szakíró,
egyetemi tanár.
- A falu egykor hetivásárairól volt híres.
L.Wikipedia
- E völgyben elterülő szép térségen fekvő rendezett község, jó módú,
takarékos, csinos és értelmes lakóival, jól termő határával. Kisbirtokos lakói
szép szarvasmarhákat tartanak.
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A Firtos hegyből lezuhanó patakok áradáskor sok trachit törmeléket,
úgynevezett »rézpor«-t hoznak magukkal, a mit az asszonyok a könnyebb
homoktól megmosva árusítanak.
Hires országos vásárai vannak, melyen nagy vidék gyönyörű magyarfajta
állatállománya ragadja meg figyelmünket.
Hitel-, tej- és fogyasztási szövetkezetei szépen működnek.
- A földmivelésen kivül a lakósok között többen posztó- és
vászonszövéssel, szalmakalap kötéssel és fafaragással is foglalkoznak.
-Van gazdaköre.
L.Szász Ferenc
- Etéd, a Kismöd patak partján, vásártartási jogáról híres,…..
L. Benkő József
-E t e d . (Udvarhelyszék.) gyertyaszentelőnapkor az egész székbe
leghiresebb szarvas marhavásárt tart. Az itteni marhakelet, kulcsa az egész évi
marhakeletnek Udvarhelyszékben.
L.Nagy
-„Etéd már a XIX. században,valamint a XX. század első évtizedeiben
Udvarhelyszék legjelentősebb búzatermelő és állattenyésztő községének
számított. Hármas vetésforgó rendszerű gazdálkodást folytattak: a község
határát három egyenlő részre osztották, rajtuk évente váltakozva más-más
növényeket termesztettek.
-Az egyik harmadrész szántóterületet (őszi forduló) teljes egészében
búzával, a másikat (tavaszi forduló) kukoricával, zabbal, árpával, burgonyával
és termesztett takarmánynövénnyel vetették be. A fennmaradt harmadik
harmad, a pihenni hagyott nyomás volt egyben az évi legelő is, ahová a tavaszi
és nyári legeltetési idényre kihajtották az összes állatokat, meghatározva minden
állatfajta legelési helyét, körzetét.”
-Sarlókészítés
-„A községünket körülvevő szomszédos települések lakói is idejöttek,
mint vásáros helyre, hasonló szükségleti cikkek nagy részének beszerzése
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végett. Így alakultak ki idők során a különféle népi iparágak, s az ezeket művelő
mesterek jelentős mértékben hozzájárultak a község és a környező falvak anyagi
és kulturális szükségleteinek kielégítéséhez. A háziiparból szakosodott,
valamint más alkalmi foglalkozások mellett fontos volt a kovács, szabó,
csizmadia, asztalos, fazekas, kőműves és ács (építész) mesterség.
-A mezőgazdaság zavartalan menetét biztosító iparágak közül
legfontosabb szerepet a kovácsok, töltöttek be. Ők vasalták a szekereket,
állították össze és fenték az ekéket, fogazták a boronákat, vasalták, patkolták az
igás állatokat stb. Nélkülük elképzelhetetlen lett volna a múltban a falu
élete.”……. “Az etédi kovácsok nagy részének a rendes, megszokott,
mindennapi munkájuk mellett volt egy igen-igen fontos idénymunkájuk, a
solló(sarló) készítése.”
-„Ha figyelembe vesszük, hogy a szalmás gabonát egykor majdnem
kizárólag sarlóval aratták (kaszával csak a gyomos gabonát vágták le, de azt
gazlásnak minősítették), s a kukoricakórét is ezzel vágták le, érthető a sarló
előállításának nagy jelentősége „
-Orsókészítés
-„ A község egyik legelterjedtebb, és egyben férfilakosságának az őszi
mezőgazdasági munkálatok elvégzése utáni általános foglalkozása az
orsókészítés volt. „
-“A közelebbi vásárokra (Korond, Parajd, Makfalva, Erdőszentgyörgy,
Székelykeresztúr,
Székelyudvarhely
stb.)
az
orsókat
átalvetőbe
rakva,csoportosan mentek. Egyesek szekérre rakva, távolabbi városokra is
jártak, közben faluztak is. A legjobb piac általában a Mezőség volt.”
………jutott el az etédi orsó Gyergyóba, a Mezőségre s főképp a nagyobb
vásáros helységekbe, nyugat felé Tordáig,Kolozsvárig, északon meg Régenig és
környékéig, Besztercéig stb.”
-“Rézmosás”
-„A Firtosról lefolyó áradás a már említett dolgokon kívül hoz magával
egy fekete, sötétkékes színű, apró homokszerű anyagot. Ezt a helybéliek az
elmúlt századokban rézpornak nevezték el, s a mai utódok is így ismerik.
Áradások után a patak partján lehet látni csíkokban lerakódva, több-kevesebb
homokkal és iszappal keveredve.
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-Hogy mikor, ki figyelt fel erre először, nem tudjuk, idős emberekkel való
beszélgetéseim alapján azonban kitűnik, hogy valamikor, az itatóspapír
készítése előtti időben (a XVIII. és XIX. században) a tintával frissen teleírt
papírra szórták valódi rézpor helyett, s miután felitta a tintát, visszaseperték a
porozóba ismételt használat végett, vagy pedig leszórták és elseperték”
- Timbora-“Így neveztek Etéden egy, a citerához hasonló, ősi népi
pengetős hangszert. A citerához való hasonlítást azért említem, mivel
ugyanazon felépítésű hangszerek csoportjához tartozik.
-Míg azonban a citerák alakja helységek és az előállító mesterek ízlése és
elgondolása szerint változott és ma is változik, a timborák mérete,alakja,
kivitelezése, felépítése, előállítási anyaga — bárki is készítette a községben —
ugyanolyan volt”
Vásári kalács és cipó készítése és vásárlása.
„ Az egyik legfontosabb sajátos helyi foglalkozási ág a vásári kalácsok és
cipók sütése és árusítása volt. Etéd ugyanis vásároshely volt, évi három, később
pedig négy sokadalommal, melyre nagy körzetből összejött a falvak népe; az ő
ellátásukat szolgálta ez az alkalmi foglalkozás is
L. Gagyi László Etéd
- A gyümölcstermesztés szakszerűségét 1890-ben állami irányítás
eszközeivel támogatták. 1894-ben a XII. T.C. elrendelte a korszerű faiskolák
létesítését. Az elemi iskolák mellett már ez előtt is léteztek csemetekertek.
Etéden 1877-ben létesítettek faiskolát: „…a tanulók…az ünnepélyes
alkalommal nyert pénzüket összerakták, s így 1 Ft 90kr-ért 2 oltó bicskot
szereztek.. A községi faiskolának korszerű kezelését a gyümölcstermelés
érdekében sürgetem évek óta, hogy ne az államtól várják a
gyümölcsoltványokat, hanem maguk termeljék.
- Etéden a Demény-kertben volt és ellátta a falut oltvánnyal. 1944-ig
működött. Jelentősége abból is látszik, hogy csaknem minden határrészben
létesítettek ekkor tanórokot. Összterületük a két világháború közötti időben
elérte a 100 ha-t is. 1934-ben Gyerkes Mihály vezetésével gyümölcstermelési
tanfolyamot szerveztek, igen népes résztvevővel.
- Kialakult egyfajta specializálódás is: például Siklódon cseresznyét
termeltek leginkább. A vidéken ekkor terjedtek el az új, behozott fajták. A
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legjobban kedvelt fajta lett a jonatán alma. A batul, a pónik és a nyári almák
továbbra is népszerűek voltak, de a többi régi fajta termesztése háttérbe szorult.
Lassan az új fajták kerültek többségbe. Régi fajták a 60 évnél öregebb fákon
maradtak meg. Sok régi fajta talán örökre elveszett a mezei hagyásfákkal együtt,
amelyek nagyobb megbecsülést érdemeltek volna. A saját szükségletre termelt
gyümölcs egy részét pincékben tárolták, a többit feldolgozták lekvárnak,
befőttnek, ecetnek, aszalványnak. A szilvából lekvárt és aszalványt készítettek
(és egy részéből pálinkát). A füstős aszalókba egyszerre több véka gyümölcsöt
kellett megaszalni. Két típusát ismerjük: a katlanos és az árkos aszalót.
Mindkettőben a füsttel szárították a gyümölcsöt. A katlanosban függőlegesen,
az árkosban vízszintesen vezették a füstöt. A tűz nem érhette az aszalni kívánt
gyümölcsöt,. Az aszaló árka elérhette az 5 m-t is. Teljes hosszúságában
aszalólészával volt lefedve, amelyre az aszalni való gyümölcsöt helyzeték. Ezt
fedték, bélelték deszkával. Az árok mélységét a gyümölcs mennyisége határozta
meg. A tűzhely az árok szádájánál égett, amit lapos kővel fedtek le, hogy a füst
csak a szelelő nyílásokon keresztül távozhasson. A katlanos típus is ezen a
technikán alapult, annyi különbséggel, hogy kisebb mennyiséget lehetett vele
aszalni, és a füst útját a katlanon keresztül vezették függőleges irányban. Az
aszalólészákat fűzfavesszőből fonták. Ismerünk más aszaló technikát is: a
cérnára fűzött és napon szárított almaszeleteket bagolytüdőnek nevezték. Az
ecetet is maguk készítették almából és vackorból (vadkörtéből). Az erre a célra
készített botókával (fabottal) megtörték, kádba rakták és felöntötték vízzel,
ameddig ellepte. Vászonnal letakarták a kádat és 2-3 nap után ízletes ital lett
belőle, amit csűgörnek neveztek. Amikor ez erjedésnek indult, leszűrték és
hordóba töltöttek, ahol 6 hétig érlelték. A fák gondozásának fontos kelléke volt
az oltóviasz és a házilag készített fakenőcsök. Az oltóviasz 30 dekagramm
fenyőszurokból, 6 deka méhviaszból, 3 deka lenmagolajból, és egy fél deci
spirituszból készült. Fakenőcsöt a nagyobb ágak levágott sebeire kentek:1 rész
agyag, 1 rész friss marhatrágya, kevés mész, kevés vér és kevés marhaszőr
keverékéből állították össze. A vadkár ellen is védekeztek. Őzek és szarvasok
ellen hatásos védelemnek bizonyult az, hogy a fák ágaira faggyúba mártott
rongycsíkokat rögzítettek. A madarak riasztására cserregtetőket készítettek, a
fára kolompot akasztottak – a kifeszített zsinór két végére kötött vékony deszka,
a szél mozgatását felfogva, folyamatosan kongatta. Egy másik megoldást is
hallottam: levágott állatok gégecsövét csontkeményre szárítva, gyűrűkre
felvágva két faág közé egy szál drótra fűztek fel. Ez odacsalogatta a sasokat és
más ragadozó madarakat és ezért ezekkel „őriztették” a gyümölcsöt. Ezelőtt 20
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évvel a még megtalálható, fellelhető őshonos alma- és körtefajtákat sikerült
összegyűjtenem: Helyi almafajták: Algyógyi (Gyógyi) Apró édes Batul (nagy,
sárga, zöld, fehér, szeges batul) Boralma Csíkos Doroncsos Eper (nyári és őszi
eper) Fanyar Fehér Fehérbokor alma Fejedelmi Kálvil Leány Leves Mocskotár
mosolygó Nyári piros Ordos Páris (zsírospáris, rózsa páris, hosszú szűrú páris)
Piros tök Pónik (zöld és sárga, zergő, vajas, nyári piros, puha, folytós, cigány)
Savanyú Segesvári Selyem Sikolai Sóvári Sűműrűcs Szeges (szeges mosolygó,
kemény bordás) Tányér (fekete tányér, jeges tányér, szász tányér) Üveg Váradi
Később honosult almafajták: Aranypármen Asztraháni piros Bojken Bőr Brassai
Budai Domokos, tartós Gusztáv Citrom Drapdur Jonatán Klár Mádai kormos
Masánszki Piros arany Renet Sámpány Sándor cár Sárga szépvirágú Török
Bálint Helyi körtefajták: Borsos Bőr Búzával érő Császár Darázs Erdei vaj
Fojtós Fontos Fűszeres Kabala Kancsócs Kecskecsicsű Köldökes Lószar Mesei
Mézvackor Mocskotár Moldvai Nyakas Piros oldalú Pirosbelű Sárga Sós Téli
kerek Téli zöld Tinúorrú Torzsátlan Zabbal érő Később honosult körtefajták
Bécs diadala Boksz kobakja Diel vaj Esperes Füge Klapp kedveltje Klerzsó
Kongresszus emléke Őszi narans Őszi vaj Pap Pergament Serres Oliver Vilmos
A nevek vidékenként változnak – és nem mindig jelölik ugyanazt a fajtát;
ugyanazt a fajtát nevezheti k másképpen is -, ezért ez le is határolta a gyűjtés
területét. Hogy gyakorlati haszna mi lehet? Hozzájárulhat a genetikai
soikszínűség megőrzése mellett a gyümölcsfogyasztás már-már elfelejtett
változatásságának felfedezéséhez, az ökológiai szempontrendszer érvényesítését
hangsúlyozó biotermesztés népszerűsítéséhez, a hagyományainkban rejlő
értékek ismeretének szélesítéséhez.
L.Id.Szávai
- 1747-ben Etéden jelenik meg egy könyvecske méhészeti babonákkal.
L.Historia 1995
- Az 1850-es években jól tejelő erdélyi szürke marhát lehetett innen
vásárolni.
L.Dr. Szentkirályi Ákos
- híres az etédi szílvapálinka:
L .Erdély ma 2011 július 18.
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„Etédnek szőlője is van, de csak olyan, hogy szüretén több pálinka fogy
el, mint a mennyi bort szűrnek. „
L .Orbán Balázs A székely
a fazekas-ipar jelentékeny
kályhacserepeket is készítenek.

mérvben

űzetik

Etéden

,itt

még

L .Barabás Endre
- határa 7714 hold
-„
A földművelés mellett most a szakszerű gyümölcstermelés indúlt
meg,a község faiskolát rendezett be,ahonnann évente háromezer oltványt adnak
el önköltségi áron.A gyümölcstermelő gazdák megalakították a
Gyümölcsközséget és az egyesület célja a teremés minőségének fokozása
mellett az értékesítés megszervezése.”
L. Bözödy György
- a XIX. század végén Gazdakör működik a faluban.
L. Gagyi József
- az etédi Bakó Dániel néptanító, az ottani gazdakör tagja, aki „korszerû
axiómák népszerû kidomborításán törõdvén”,egy állandó terménytárlat és egy
kölcsön-géptár felállítását javasolja, amelyben „a kör terepének és gazdasági
viszonyainakmegfelelõ legkorszerûbb gépek” sorakoznának fel. A kölcsöngéptár megvalósításában a gyárosokra is számított, akik reklám céljából is
küldenének egy pár gépet: „a kölcsön-géptárt pedig a gyárosoksaját anyagi
üzletük érdekében is haszonnal tehetnék; – hisz nem állnaa kis gazdák részére
készített vetõ-, kapáló-, kaszáló-, cséplõ-, stb. Gépükraktáron haszon nélkül,
mert a kölcsönzõ használati díjat fizetne értüks azonkívül a jónak megismert
gép a módosabb gazdákban beszerzõvásárlókra hamarább találna, mint a
mostani nagy hangú hirdetésekkel”
– írta 1907-ben.
L.Roth András.
- a magyar földművelésügyi minisztérium székelyföldi kirendeltsége
1912-ben is 30%-os árkedvezmény mellett jelentékenyebb mértékben juttatta a
területén lévõ községeket apaállatokhoz és támogatta éppúgy, mint a felvidéki
kirendeltség is, apaállat-istállók építését, sõt indokolt kérelemre egy-egy bika
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teleltetési költségeire is100-100 korona állami segélyt engedélyezett.
Tenyésztehenek beszerzését is igyekezett ez a kirendeltség lehetõvé tenni,
azonban anyagi eszközei ezen akciónak folytatását nem tették oly mértékben
lehetõvé, mint a milyen nagy volt az iránt az érdeklõdés. Igyekeztek
kiállításokat több felé szervezni. Így Udvarhely megyében, Etéden állami
díjazással egybekötött kiállításra is sor került.
Az Udvarhely vármegyei Gazdasági Egyesület az állattenyésztés
fellendítése érdekében rendezte õszi kiállítását Etéden 1913. október 12-én.
L.Fehér vagy tarka
-1940-ben a gazdakör elnöke Gotthárd Lajos
L. EMGE
Ége
- A falu északi részén emelkedik a 800m magas Mogyoróstető nevű hegy,
annak folytatása nyugati irányban a Kőhát. A mogyoróstetővel szemközt a falu
déli oldalán emelkedik a Bereck hegye, mely csak néhány méterrel alacsonyabb,
de szabályos kúp formájával egy várat idéz az arra kirándulónak. A Bereck
hegyének folytatása nyugati irányba a Szőrmény hegye, melyet az alacsonyabb
Kányádbérce nevű hegyhát köt össze a Kőháttal. A fent nevezett hegyek által
határolt szűk völgykatlanban, a tenger szintje fölött 560-600 m magasságban,
gyümölcsfaerdő között terül el …….
- Lakói kisbirtokos, nemes, szabad székelyek voltak.
-Szabó Mózes tanító volt a Hangya szövetkezet elnöke.Neki köszönhető
hogy ma Égének sok gyümölcsöse és gyümölcsfajtája van.
-A faluban falu muzeum van
L.Kányád község portálja
- ………melynek ifjúsági egylete és jól működő hitelszövetkezete van.
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke Szabó Mózes
L. EMGE
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Énlaka
-Itt született Toró Tibor (1931–2010) fizikus, az MTA tagja.
-Itt él id. Szávai Márton nyugdíjas tanító, aki őshonos magyar
gyümölcsfák gyarapításával, szaporításával foglalkozik, közben pedig hely
történetét írja.
L.Wikipedia
- Lakosai törekvő, takarékos emberek, bár ennek is köves, silány határa
nem jutalmazza igen gazdagon a földmivest.
- »Tejszövetkezet«-e elismerésre méltóan működik.
L.Szász Ferenc
- „…..valamikor negyven-ötven vagon gabonát termelt Énlaka és jelentős
állatállománya, gyümölcsöse volt.”
L.Simó Márton: Énlakán – egy életforma nyomában
- Híres az énlaki rovásírásos felirat.
- községi csemetéskertet hoznak létre
L. Nagy -Tóth Ferenc II.
- Énlaka igazgató-tanítója (Szávai Márton) megalapította az erdélyi ősi
gyümölcsfajták csemetefa-gyűjteményét,oly eredményesen, hogy Angliába is
eljutott a híre, gyümölcstermesztők meglátogatták és oltványokat vittek tőle.
L.Nagy -Tóth Ferenc IV
- egy határrész neve Jenőné kertje.
L. Orbán Balázs A székely

- a falu egyik részének neve Csemetéskert/feltehetően kapcsolatban van a
községben létrehozott csemetéskerttel.
L. Nagy-Tóth Ferenc II adatát.
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- kádár dolgozikÉnlakán,
L. Barabás Endre
-Énlakán a közbirtokossági jegyzókönyvekben 1888-ban találjuk az első
faiskolára vonatkozó feljegyzést. Az Iskolakert ( így nevezik ma is) kerítésének
felújítására 1909-ben a Közbirtokosság 37 Ft-ot biztosított, valamint vállalta a
fenntartásának összes költségét, de a kezelését az iskolára bízta. A
gyümölcsterjesztés fejlesztését célzó állami intézkedések Darányi Ignác első
földművelési minisztersége idején a közbirtokossági területekre is kiterjedtek.
Az 1905. november 12-i énlaki falugyűlésen a bíró ismerteti, hogy Tömlec
Cseréjén, ahol a Közbirtokosság területe van, „ki kell takarítani a 400 drb
diófanak likat kell ásni. … a kopár területek hatóságilag kezeltetnek…” Az
ültetéssel az énlakiak nem siettek: 1906. április 24-én „csakhamar kitűnik, hogy
a gyűlésnek bizonyos része felszólamlást tészen, hogy nem megyünk belé, mert
később megtörténhetik, az, hogy az állam kezet tesz rea és elveszi a
birtokosságtól.” Végül úgy határoztak, hogy „… rájöttünk azon tudatra, hogy
így is úgy is bármi történjék is, de muszáj elültetni.” A fák eltüntetéséért járó
pénzösszeget felették, és az iskolának adták taneszközök vásárlására. A M. Kir.
Erdő Gondnokság 607/ 1912. sz. rendelete szerint a Közbirtokosságok kötelesek
csemetekertet létesíteni, körülkeríteni, és szakszerűen gondozni. Az énlakiak is
kaptak felszólítást, de itt már működött csemetekert. Léte nyomon követhető:
1924 –ig, nyugdíjazásáig Nagy Ferenc tanító felügyelte. Ekkor a kerítés
felújításáért 3 évre bérbe adták Demeter Mihálynak. A 3 év letelte után újra
visszakerült az iskolához és fennmaradt a kollektív gazdaság megalakulásáig.
L.Id.Szávai
- A múltban a falu u.n. gyepűvonalát ….négy vetéskapú őrizte :
Lencskapu, Rétkapú, Porgolátkapu /falukerítés/és a Vaskapu .A falu tízesei:
Lugos utca tíze,Rét tíze, Lencskapú tíze, Vár vagy Miklós utca tíze és a hegy
vagy nagykő utca tíze.
-az 1785-ös úrbéri összeírásban olvashatjuk:csak két részre osztandó .
-határainkban ,szántó földeink soványok , inkább tiszta búzát 4 v.6
ökörrel lehet azokat művelni és mint egy negyedik része jobbacska ,a többi
nem egyebet csak zabot termők, melyek állandóak.
- kaszáló helyeink holdja 4 másani nyomó szénát terem.
- marha legelő vagyon.
152

- néhánykor erdeik makkot terem sertések. makkoltatására.
- lakhelyeink körül ritkán gyümölcsök,vagy kerti veteményünk is terem
magunk házaink szükségére.
- Az énlaki levéltári helynevek /csak azok amelyek valamilyen a
mezőgazdasággal kapcsolatban fejeznek ki valamit/:Alsó vész,Ambrusok
malma, Aszaló szere 1859-ből,Aszalvány -1859-ben Aszalván, Baglyas
1864ben, Baknyúzó alsó 1817-ben,Bálint János malma ,Bárány gyepű, Bika
gödre, Bíró Elek malma , Bíró Ferenc malma1939-ig, Borostyános árka 1735ben, Nyúlgyepű, Deszkás ágy, Föső vész, Kaskosár 1859-ben berbécsek,
Kükényes, Ökörtilalmas, Vasvágás,
L. Szőcs Lajos
- Miért fontos a tízesek nyilvántartása a mezőgazdasági örökség
dolgozatában.? Mert a tízes olyan katonai település rendszer amely a társadalmi
és a gazdasági életnek a kerete.
Kiss Károly
-„A határban ma is ismeretesek a „bírtok hasító gyepű „és a
„határmegválasztó gyepű” Ezek határjelek.!!
L .Vofkori László: Adalékok Énlaka népesség és településföldrajzához.
az 1895-ös mezőgazdasági felmérésben a falunak : 3341 k. hold területe
van. Ebből szántó 972 szántó, 52 hold kert, 535 hold rét, 845 hold legelő és 757
hold erdő.
az akkori igaerő :10 egyes,18 kettős és egy hármas lófogat, 39 kettős,1
négyes ököriga, és 61 igázott tehén. A lovak összes száma 100.
- 4 éven felüli tehenek száma142, összszarvasmarha szám 475, mind a
hagyományos erdélyi magyar-tájfajtához tartoznak.
- a sertések száma 363,juhok száma1011,kecskék száma137,baromfi
összeírva 1624 drb, méhcsaládok száma 107./a környéken a legmagasabb szám/
- 1906-tól tejszövetkezet működött, 132 taggal. S 61.760 liter tejet
gyűjtenek össze,
- 1903 és 1907 között a gazdaközösség legelőfeljavítást végez 34
udvarhely megyei községgel együtt.
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- a kertekben10160 gyümölcsfát írnak össze,ebből almafa 874,
körtefa541, cseresznyefa 64 , meggyfa 366, diófa 390, s szilvából ami nagy
szám 7863 darabot. Ezen kívül még találtak 7 őszibarackfát, 12 kajszit, 20
mandulát, 6 gesztenyét, és 17 eperfát.
- agrárteraszok léteztek a falu határában
L. Filep Antal.
Mejegyzés : Az Erdély szinte egész területén kialakult agrárteraszok , az
itteni falusi magyarság egyik nagy mezőgazdasági öröksége. Erdély egész
területén a mezőgazdaság nagy része a dombok,hegyek oldalain valósult meg.
Igaz hogy honfoglaló őseink,Erdély területén elsősorban a folyok, nagyobb
patakok menti sík területeken telepedtek meg. A Maros mente ,a Körösök
mente,a Küküllők mente , a Szamos és az Olt mente voltak az első belakott és
művelésbe fogott területek. De a magyar lakosság szaporulata kikövetelte,
olyan helyek megművelését is a melyek közvetlenül a falú határának a
közelében voltak. Ezek a területek leginkább erdőkkel voltak beborítva ,de az
erdők kiirtása szabad területeket hoztak létre, ahol a lakosság szaporulatából
keletkező új mezőgazdasággal foglalkozó lakosság megtalálta a helybeli
termelési lehetőségeket avval,hogy ezeket az erdők irtásával felszabaduló
területeken megtermelje megélhetéséhez szükséges terményeket. De a hegyről
felfelé való szántás oly nehéz volt,hogy az akkori igaerővel nem lehetett
végrehajtani. A lefelé való szántás pedig olyan károssá vált a bekövetkező
erozió következtében,hogy ezt a módszert is kikellett zárni. S ekkor
születhetett meg az az évszázadokra előre szóló felfedezés,hogy az oldalakat
körbe szántva kielégítő termés érhető el családja számára. Így született meg a
terasszos termelési mód. A teraszok kialakítása talán kézimunka erővel
indulhatott meg,amely később az egyoldalra történő szántással bővíteni
lehetett. Évszázadok nehéz, de céltudatos munkája során alakultak ki az erdélyi
dombok ,hegyek oldalain a teraszok. Amelyek egyre
jobban terjedtek
avval,hogy a szőlő termelése is gyarapodott Erdélyben. A kísérletező
valamikori erdélyi magyar gazda avval,hogy a szőlő termelését felvitte a
dombok oldalára mindezt tapasztalatainak az összegezéséből tette. A szőlő a
dombok oldalain, a teraszokon jobban teremtek,jobb ízű szőlő és bort
szüreteltek ott.
Viszont érdekes ,hogy a magasabb hegyek oldalai a juhászok
hatáskörében maradt. A gabona termelése nem húzodott fel a hegyek oldalaira.
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Talán Erdélyben a legszebben kialakult a teraszos művelés a
Kalotaszeg,a Székelyföld udvarhelyi részén
és a Szilágyság hepehupás
oldalain. Az itt kialakult teraszok folyamatosan emelkedve felfelé a dombok
oldalain jelzik a falu lakosságának a szaporodását is és mint a fák évgyűrűje
beszélnek ha meg szólaltatni tudjuk őket , erről az évszázados folyamatról.
Az erdélyi dombok oldalainak , gabonával és a szőlővel való művelése,
komoly mezőgazdasági örökségünk. Mára ezeken a teraszokon gabonát ,már
nem termelünk., s a szőlő is csak most kezd szerényen újra vissza kapaszkodni
a teraszokra, hogy elfoglalhassa történelmi helyét örökségünkben.
S hogy mennyire ragaszkodott a falusi lakosság, a falu teraszaihoz
arra egy saját megélésű példa. Úzdiszentpéter -Kolozs megye- népe a
kollektivizálás első évében, amikor a párt kiadta a szántóföldek minden
úton való növelését, mozgósításukra nem mentek ki a teraszok
felszámolására.
Kiss Károly
-a gazdálkodás 1886 és 1948 között a faluban az Énlaka Község
Földbirtokos Közösség /Közbirtokosság/ keretein belül zajlott .legfelsőbb
fóruma a közgyűlés-itt választják mega vezetőséget, amely áll
az
elnökből,pénztárosból, jegyzőből, és erdőgazdából. Itt számoltak el
a
bevételekkel –és adtak számot a kiadásokról.
-A gazdálkodás hármashatár szerint folyt,amely
„lemitáció „/szigorú megállapodás/ határozta meg.

művelést szigorú

-A legeltetésben is érvényes volt. Alapegységük „ a számos állat”/kb 350400 kg-os állat/Az apaállatot közösen tartották.
-Az ugarolás utáni évben a földterület 2/3-án búza következett,az 1/3-ba
kapás került.
-Megszabták a tilalmasok felállítását, példa erre:
”Török Sándor és Fülöp Ferenc szóbeli kérést nyújtanak be
birtokossághoz, hogy egy-egy kenderföld bekerítését engedélyezzék”
„ A gyűlés egyhangúlag megadja,annál is inkább mert csordáját nem
gátol egyik sem”
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Meghatározzák a törökbúza szedésének az idejét, a határőrök fizetését/10
kalangyából egy kéve,egy hordószekérről egy véka csöves kukorica/.
-A „tanorok” bekerítését mert tiltva volt. A közgyűlésen fogadták az
állatpásztorokat /majorokat/ ,ellenőrizték a „ határhasító gyepüket”,megújították
a „szeghalmokat” A határjárást 8-8 öreg végezte.
-A Közbirtokosság erdejét tulajdoni részarányban bírták. E mellett 11 ha
hasznát közteherviselésre az egyház részére 8 ha, a tanító részére 4,5 ha és a
kántornak 2 ha haszon jussa volt. Az erdőgazdálkodás nagyon szakszerű volt.
-diófák ültetést határozzák meg .
L. id. Szávai Márton
-1907 telén többek között Énlakán is tartottak mezőgazdasági tárgyú
előadásokat.
L.Balázsi Dénes
-1913 nyarán itt fedeztető ménes állomás müködött.
- a kirendeltség 1907-től foglalkozott a vízrendészettel.Énlaka község
egy forrás miatt elvizenyősődőtt mezőgazdasági terület rendezését kérte.A
Brassói Kulturmérnőki Hivatal mérnöke segitségével rendezték, a kirendeltség
közbenjárására.
L. Balaton Petra
- A falu gazdag nagyvadállománnyal rendelkezik, emiatt a vadkárok is
nagyméretűek. A rengeteg gyümölcsfának és a háborítatlan nyugalomnak
köszönhetően Énlakát az énekes madarak csicsergése árasztja el.
L.Szabadidőkalauz Énlaka
Fancsal lásd Székelyfancsalnál
Farcád
Híres emberek-Itt született Farcádi
református lelkész, pedagógus, tankönyvíró.

Kovács

Mihály (1761-1820)

-Itt született Vajda Ferenc (1865. március 16.) református lelkész,
egyházi író.
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-Itt született Farcádi Sándor (1889-1952) költő, újságíró.
L.Wikipedia
1594. jún. 20. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond megengedvén, hogy a Perusith Máténak
adományozott Farczád, Pálfalva, Várallya és Farkaslaka lakosai az emberi
emlékezet óta szabadon használt közös erdőket, havasokat a Farczádszállása és
Fenyő-csötört nevű helyekkel együtt (az ott legeltetendő sertésekből járó tized
kivételével) ezután is szabadon használhassák, az adományos Perusith Máté és
utódai pedig az említett erdőkben és havasokon sertéseiket szintén szabadon
legeltethessék, — Mindszenthy Benedek udvarhelyi kapitánynak és Izsó János
tiszttartónak meghagyja, hogy nevezett lakosokat az erdők használatában, az
adományost pedig a sertéslegeltetésben ne gátolják.
L.Barabás
-„ Farcád és Sükő különösképpen évszázadok óta a gyümölcsészetből
él,ez a fő foglakozása „
L.Erdély ma 2012 II 20
- László Ignác, farcádi református lelkész megindította a faiskola
rendezési munkálatait és az érdeklõdõknek útmutatást és egyéves csemetéket
ajánl.
L. Roth
- A lakosság számához képest kevés földbirtoka van a községnek, hogy
mégis fenntarthassák magukat megfelelő módon, kereskedéshez folyamodtak.;
Egész éven át a székelyudvarhelyi és más közelebb eső városok piaczain
szüntelen látunk farczádi szekeret, a rajta ülő asszonnyal, ki a korai
gyümölcsfajoknak, a késő télig található minden nemét — ha kevés haszonnal is
— türelemmel árulgatja.
A cseresznye, alma, körte, szilva, baraczk, dió, dinye a farczádiak által jut
először piaczra. Ha gyümölcskészletük nincs, mézzel jelennek meg a vásárokon.
Legfőbb kereskedelmi czikkük a levágott, hizott sertés, mellyel — ősidők óta
— minden kedden és országos vásárok alkalmával elfoglalják a piacz egy
részét. Zsir, szalonna, kolbász náluk minden időben kapható.
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Régebben jobb jövedelmük volt, most azonban megelékszenek kevesebb
haszonnal is.
L.Szász Ferenc
- Incze Gergely farczádi kisbirtokos „Ficzkó." nevü bikája2 ik dij 60
koronát nyert az 1900-as székelykereszturi kiálításon.
L.Köztelek 1900 március 7
-1940-ben a gazdakör elnöke Szabó Dénes
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak
hallgatója volt.Záróvizsga február 16-án.
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L. EMGE
Farkaslaka:
-Itt született Tamási Áron (1897-1966) székely író, a XX. századi
magyar irodalom meghatározó alakja és itt is van eltemetve. Tőle származik a
szállóigévé vált híres mondat: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne”.
1594. jún. 20. Gyulafehérvár.
-Báthory Zsigmond megengedvén, hogy a Perusith Máténak
adományozott Farczád, Pálfalva, Várallya és Farkaslaka lakosai az emberi
emlékezet óta szabadon használt közös erdőket, havasokat a Farczádszállása és
Fenyő-csötört nevű helyekkel együtt (az ott legeltetendő sertésekből járó tized
kivételével) ezután is szabadon használhassák, az adományos Perusith Máté és
utódai pedig az említett erdőkben és havasokon sertéseiket szintén szabadon
legeltethessék, — Mindszenthy Benedek udvarhelyi kapitánynak és Izsó János
tiszttartónak meghagyja, hogy nevezett lakosokat az erdők használatában, az
adományost pedig a sertéslegeltetésben ne gátolják.
L.Barabás
- A szénkitermelés mestersége egyes erdővidékeken a XIX. Században,
az ipari fejlődéssel egyidőben terjedt el. A szénégetők tavasz kezdetétől ősz
végéig dolgoznak. A szénkitermelés hosszas folyamat, a fa beszerzésével és
szállításával kezdődik, ezt követi a boksa égetése, a tulajdonképpeni égetés,
majd a szenes zsákok megtöltése és elraktározása.
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- Híres faszén égetők.
L.A falu honlapja
←Farkaslaki szénégető boksa.
-Bonda János
a falú
nevéről így ír Farkaslaka
közönség
leírása
című
beszámolójában:
„...Itt
a
határunkon volt egy Péterfalva,
És annak létezett tizenhat lakosa,
Azok közül egynek volt itt benn
egy malma, Hova a többi mind őrölni bejárna, Azok közül egyik őrölni béjönne,
's az egy kantzájával szerencsétlen leve, Mivel a farkasok falásig meg evék, Mig
a gabonáját ottan meg örölék, Vissza menve buson panaszlá többinek,
Okoskodtak, hogy már azzal mit tegyenek, Feltalálák azt, hogy jöjjenek bé
lakni, És a malom mellöl az erdőt kiírtni, Ugy is tettek ök mind irtván épitettek,
Rendre egymás után oda helyezkedtek, A' sok farkasokat lakokbol elüzték, És
Farkaslakának a helyet nevezték...”
L. Farkaslaka község honlapján.
A Kalóz utca felső felét sokáig Csávásdombnak nevezték,
bizonyítván azt, hogy itt sok volt a szűcs („szőcs”, ahogyan Farkaslakán
emlegetik őket). A XX. század első felében Farkaslakán 10 parasztszűcs is
élt még a mesterségéből. Igaz, akkor még a szomszéd községek lakói is itt
dolgoztattak. A bőrt maguk érlelték, ők készítették elő a munkára. A
hetvenes években halt meg az utolsó bundavarró asszony: Albert (Geci)
Pistáné Eszter néni. Édesapja híres bundakészítő mester volt annak idején,
testvére, Berta néni is. Többen tanulták tőle inasokként a bunda hímzését.
Eszter néni mondta el, hogy a szűcsök segédeket tartottak, akik számára
nemcsak keresetet jelentett ez a munka, hanem így sajátították el a
mesterséget. Este csak akkor mehettek a segédek vizitába, ha a mester által
meghatározott számú tulipánt, vagy cifrázatot kihímezték.
A mesterek házának, vagy a ház ereszének egyik sarkában cserezték
a bőrt, ezt télen hideg helyen nem lehetett tartani. Ha leány volt a háznál s
jöttek a viziták, sokszor megtörtént, hogy a tréfát szerető legények –
hazafelé indulva – észrevétlenül felkavarták a cseres kádat, de gyorsan
takarodtak is el, mert a cserzett bőrnek nagyon kellemetlen, orrfacsaró a
bűze. Előfordult, hogy egy bőr a kádban felejtődött és túlérlelődve
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tönkrement. Átvitt értelemben innen származhat a „cserben maradt”
mondás. A bunda alapszíne megtartotta a juhbőr fehér színét. A bőr
gyapjas része a belső felén maradt. A szűcs szabta, varrta, de a cifrázást,
boglározást, pitykölést inkább az asszonyok végezték. Albert István (szül.
1900) az utolsó farkaslaki szűcsnek, Jakab Mózesnek a veje így
emlékezett: "Apósom a mesterségét az apjától tanulta itt a faluban. A
cserzőkád télen a lakóházban, velük egy helyiségbenvolt, mert annak
meleg kellett. A bundákat a környékbeli faluknak is ők varrták az
anyósommal és a feleségemmel. Apósomat még én is hordoztam eleget
lószekérrel a vásárokra: Korondra, Parajdra, Gyergyóba, el egészen
Brassóig." Orbán Gábor (szül. 1903) is szűcscsaládból származott.
"Édösapám, Orbán Gáspár (szül. 1873) mészáros és szűcsmester volt.
Foglalkozott bundavarrással is. A bőröket nannyó érlelte, édösanyám a
kiszabott bundákat cifrázta, pitykölte. De ebbe besegítettek a
szomszédokból, rokonokból a fehérnépfélék. Sokan dolgoztak, különösen
tél idején volt idejük hímezni. A kész darabokat nannyó ládába rakta, apó
és apám szekérrel hordták a vásárokra.
L.Örökségünk 2007.4.sz
-A község valamikor halgazdaságáról és gyümölcstermesztéséről volt
híres.
-A Fehér Nyikó két oldalán elterülő székely település erdőkkel,
havasokkal gazdagon övezett, a földművelésre alkalmas terület azonban
csekély, szántói igen gyenge minőségűek.
-Az 1895-ös mezőgazdasági összeírás alapján Farkaslakán a 246
háztartáshoz 5.301 katasztrális hold (~ 3.021 ha) terület tartozott. Ebből
magántulajdonban összesen 5.220 hold (~ 2.975 ha) földterület volt, amely 938
hold (~ 534 ha) szántóra, 121 hold (~ 68 ha) kertre, 1.024 hold (~ 583 ha) rétre,
639 hold (~ 364 ha) legelőre, 2.377 hold (~ 1354 ha) erdőre és 202 hold (~ 115
ha) terméketlen földterületre oszlott.L.Farkaslaka honlapja
- A harmincas években megszaporodik a traktorok és cséplőgépek száma.
Farkaslakán Albert Géza molnár lesz az első cséplőgép garnitúrával rendelkező
gazda.
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←Elismerő
oklevél
(Cluj,
18
november 1927) német, magyar és
román nyelven Jakab M. Antal (18621939, Farkaslaka) számára
L.Balázsi Dénes
- a farkaslaki gazdakör 1912
március 24-25-én a kirendeltség
támogatásával
a
medgyesi
földművesiskolát és Nagyekemező települést látogatta meg.
L.Balaton Petra
-……..a férfiak meg erdei munkát vállalnak, fát vágnak, szenet égetnek.
Az őszi betakarítás után csoportokba verődve rajzanak szét….”
L.Tamási
-Farkaslakán a vizsgált időben eleven szövetkezeti élet zajlott. A
gazdakör népes tagsága részt vett a gazdák szakmai képzését és nevelését
szolgáló téli tanfolyamokon és tapasztalatcseréken. Az előadásokat az iskola
egyik tantermében hallgatták. A magasabb színtű oktatási formákba is
bekapcsolták
a
felnövekvő
gazda
nemzedékeket. Csíkszeredában
mezőgazdasági iskolát jártak: Nagy Kálmán, Simó Dénes és társaik. A KALOT
tanfolyamainak hallgatói voltak: Dénes András és társai, ahol egyebek mellett
szövetkezeti és mezőgazdasági ismeretekkel is feltarisznyál-ták az ifjakat. A
hitelszövetkezet székhelye a régi óvoda helységében volt (magán háznál). „A
szövetkezeti eszme terjesztése körül kifejtett önzetlen, lelkes és elismerést
érdemlő tevékenységéért (...) a szövetkezeti ügy lelkes barátját és
harcosát," Jakab Antalt, elismerő oklevéllel tüntette ki a kolozsvári székhelyű
Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége 1927-ben.
/KALOT Egyesület népfőiskolai,
kulturális szervezet/

felnőttképzési,

közösségépítő

és

- A juhtej feldolgozásáról és értékesítéséről a kecseti Széles János közli,
hogy a farkaslaki cimborabíróságok a korondi hegyi, cikai és a kecseti juhtartó
gazdák tejtermelését a Bíró Gábor-féle parajdi túrógyár vette át és dolgozta fel,
később Korondon, a Kovács vendéglőstől bérelt helységben folytatták a
termelést.
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- Magán cséplőgép-garnitúrával rendelkezett Nagy Dénes, Fancsali
Áron és Végh Mihály.
←A
farkaslaki
Ezüst
Kalászos
téli
gazdatanfolyam hallgatói. I.
sorban, felülről, balról
jobbra: 1. ?, 2. Miklós
Antal, 3. ? , 4. Benedek
István Szentlélekről, 5.? , 6.
? , 7. Jakab Kálmán, 8. ?,
9.Jakab Endre, 10. Dénes
János, 11. ? , 12. Nagy
Ferenc tanító, 13. Dénes Gábor; II. sor 1. Dénes Ferenc, 2. Kovács Sándor, 3.
Simó Dénes, 4. Márton Árpád, 5. ? , 6. Jakab Ákos, 7. Jakab László, Jakab
Zsigmond id. (1892-1974); III. sorban: ?, ?, ?, ?, 5. Jakab Gyula, 6. Tamás
József, 7. Kovács Sándor, 8. Pakot László, 9. Dénes Albert, 10. Hadnagy
József; ülő sor: 1. ? , 2. Jakab Ákos, 3. Lakatos Simon tanító, 4. ? , 5. ? , 6.
Borbáth István kedei földbirtokos, mérnök előadó, 8. ? , 9. Jakab Cs. Gáspár,
10. Hadnagy Péter. A felvétel az iskola egyik osztálytermében készült 1942ben, fényképész neve Kovács István. Feltételezzük, hogy a ? személyek
valamelyik szomszédfaluból valók
L.Balázsi Dénes
-1940-ben a gazdakör elnöke Simon Lajos
L. EMGE
Felsőboldogfalva

Jánosi János kastély
L. Orbán Balázs A székely

Híres emberek
-Itt született 1861-ben Fülöp Áron költő.
-Itt született 1881-ben Ferenczy Gábor tankönyvíró.
-Itt született 1899-ben dr. Bakk Elek orvos, szakíró.
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-Itt született 1911-ben Ipó László festőművész.
-Itt született 1927-ben Orbán Áron szobrászművész.
-Itt született 1948-ban dr. Bíró Domokos fizikus.
L.Wikipedia.
- A hagyományos népi mesterségek közül fontos megemlítenünk a
fafaragást, gyapjúfonást, kerámiakészítést, szalmafonást, méhészetet,
fazekasságot, tojásírást valamint a kovács és ács munkákról sem szabad
megfeledkeznünk.
L.Felsőboldogfalva
- ……kiterjedett határával. Lakosai a közel eső város piacára árusítás
végett sok mindenféle árucikket hordanak fel, különösen tejet, tojást és
konyhakerti veteményeket, melyekből sok pénzt szereznek be.
-1940-ben a gazdakör elnöke Józsa Áron
- Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 42
L. EMGE

-Új magyar találmány. „Siculia részvénytársaság" czimen uj vállalat van
alakulóban Kolozsvárit, mely egy magyar találmány reálizálását tűzte ki
feladatául. Deák Gyula f.-boldogasszonyfalvi mérnök ugyanis egy olyan
gyümölcsfeldolgozó gépet konstruált, melylyel, mint a „G. T'." írja, egy ember
erejével, naponta 15 métermázsa bármily fajta gyümölcs dolgozható fel,
gyümölcsízzé és borrá. A gép rendkívül egyszerű és a gyümölcs héját, szárát,
magját, szóval: szilárd részeit egész tökéletesen szétválasztja, annak húsától és a
hust a létől. E gép a gyümőlcsértékesités, feldolgozás és népélelmezés terén
jelentős és jótékony változásokat fog előidézni. A társulat 500 drb 50 frt
névértékű részvénynyel fog megindulni a jövő hóban. A találmány minden
európai államban szabadalmazva van. Részvények julius 15-ig jegyezhetők.
L.Köztelek 1898 évi julius hó 6.
Felsősófalva
-Az udvarhelyszéki Sófalvához köthető a székely nemzet sóbányája,
melyről az első királyi oklevél 1568-ból maradt fenn, amikor János
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Zsigmond fejedelem (II. János magyar király) megengedte, hogy a székely
lófők továbbra is szabadon használhassák a székely sót. Ennek előzménye, hogy
a székelyek sorozatos lázongásai miatt, 1562-ben az addig a székely nemzet
köztulajdonában lévő székely sóbányákat állami (királyi) tulajdonba vette és
élére sókamara ispánt nevezett ki. A székely sóbányák első ismert
kamaraispánja Literáti Székely János, Udvarhelyszék jegyzője és az egyetlen
székely fejedelem - Székely Mózes - édesapja volt. Ezt követő években jött létre
a só őrzésére letelepített székelyekből (1564-ben)Parajd telephely, mely 1669ben válik ki Sófalvából.
- Az itteni fazekasság meglétét már 1613- ban emlitik.
- az erdélyi fejedelemségek idején innen a
a török szultánnak adóba.
-A Sóvidéken a legtöbb bivalyat
bihal”.

solymárok solymokat vittek

Felsősófalván tartottak-helyi neve”

- A fenti mesterségeken kívül állattenyésztéssel, földműveléssel,
fakitermeléssel és a famegmunkálással is foglalkoztak. Híresek voltak a
Sófalván készült szuszékok (gabona vagy ruha tárolására alkalmas ládák),
melyeket messzi településekre vittek. Híres ácsok és fafaragók is nagy számban
kerültek ki a faluból.
L.Wikipedia

Cséplés
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-Külterületi helynevek:/csak olyanok amelyek
valamilyen
a
mezőgazdasággal kapcsolatosak-/állatok, növények, foglalkozások, tulajdonok,
malmok, istállok stb/ .Akasztófa,Alsó aszalás(kiszárításal kitermelt fák),Bakk
kútja, Bálinté, Bebegő háza,Bornyus kert, Bükk, Engi kertje, Csere, Dögkert,
Fábiánok oldala, Faluhely, Falu tonorókja, Felső aszalás, Felső halastó, Fogadó
kert, Gálfi malom, Gál kertje, Gyepjű vápája, Gyertyán vész, Halas, Honcsok,
Hosszu osztás(a valamikori határ osztásra utalhat) Jáhoros mező, Jónás kertje,
Kenderes hely, Káli dombja, Kőrises alja, Középső aszalás, Küs mező, Kűlső
les- hely, László kert, Likat mező, Maruzsán Dénes malma, Malom-árok-elejeköze-köve,Máté mezeje, Nagymező,Oláh Istváné, Orotás, Orotási dűlő,Palkó
heje, Sasfészek, Sebe kosára, Szalmahegy oldala, Szérű felé, Szilváskert-alja,
Szöke kert, Széka- széna –vápája, Tarcsafalvi mező, Tatár kosára, Tekeres
tanya, Tóhej, Bornyú kert.
-A foglalkozásuk a község ¼ részének szántás,vetés ,termesztenek
nagyobb mértékben rozsod, zabot, búzát, árpát, pityókát, törökbúzát, kisebb
mértékben. Ez utóbbi mint havas allyi helyeken csak is az igen kedvező nyár és
ősz alkalmával érhetik élelmi használatra.A többi élelmi cikke is csak kopár
földünk alkalmazottan fizetik csekély gazdászatunk díját „
L .Szekeres Lukács Sándor
-Felsõsófalván pl. Orotván-megett, a Nyírben, Köves-vápában stb.),
részét ma is kenderáztató helyként ismerik
L. Határhasználat.
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-A falutól északra emelkedő Kodáros-dombon a hagyomány szerint vár
állott…………..
-„…..az erdélyi fejedelemség idején nagyon megbecsült foglalkozásuk
volt: a sólymászkodás. Az erdélyi fejedelemség idején a Székelyföldről a
legtöbb sólymot Sófalván nevelték fel, de a szomszédos településeken
Korondon és Parajdon is foglalkoztak kisebb mértékben a sólymok
betanításával. Meghatározott számban minden évben a fejedelmi
udvarba, Gyulafehérvárra kellett szállítani a sófalvi sólymokat, ezek közül
néhány a török szultáni udvarba is került .”
- A fenti mesterségeken kívül állattenyésztéssel, földműveléssel,
fakitermeléssel és a famegmunkálással is foglalkoztak. Híresek voltak a
Sófalván készült szuszékok (gabona vagy ruha tárolására alkalmas ládák),
melyeket messzi településekre vittek. Híres ácsok és fafaragók is nagy számban
kerültek ki a faluból.
- Alsósófalva (Kissófalva) 1803-tól vált ki a régi Sófalvából.
L.Wikipedia
-A XVI-XVII századból származó határnevek. : Bornyúkert, Halastó,
Hossúosztás, Kőrises, Malom domb, Tekeres tanya-Itt az Orotván -megett a
Nyírben, a Köves vápában kenderáztató helyek voltak.
L .Sófalvi András.
-Zsindelyvágóként Felsősófalván 31-en dolgoznak.
L.Barabás Endre
-A falu határa 4000 hold…….”
-„…most búzát vetettek,…..a rozsos búza jobban sikerült.Főleg zabot
termelnek, meg kukoricát……”
-„…..minden szántás elött előszőr összehordják a köveket ….”
-„…az asszonyok……. jelentős szővőipart fejlesztettek ki ….”
-„..gyapjuból posztót és híres csergepokrocot szövik….fejtöből azaz
gyapotból férfiruhák számára ….készitenek szöveteket….”
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-Az öregasszonyokcsipkét készitenek,mások …az egykori varottasokat
újitják fel.
L. Bözödi György
-1595: Nagy Kelemen árváinak ügyében zálogos- és irtásföldekrõl,
valamint 35 kalangya és 25 köböl búzáról, illetve búzavetésrõl is szó esik;
-1596: egy Mezõ nevû örökséget említenek, amely „vagion az falu vetes
kapuja mellett”;
-1597: sófalvi Bálint deák azért perli Kacsó Farkast, mert ez szekérrel
átjárt az õ tilalmas szénafüvén;
1600: „Kacho Isthwan tiltotta wagy chowalta wolt ky egy Sarospataknal
walo zanto feöldibol...Warga Balast,az okaerth hogy az orzagh utat akarna arra
a feöldre vetni”
-1602: „Kiralj Benedekne szabaditattja Likas Patakbelij feöldben es
Egher Patakban valo feöldben magat”; „Sofalua szabaditattjaNagjmeszöben
valo hatarokat birodalmokat az mej az faluje Kachio farkas tilalma ellen
teoruenre”;
-1603: „Likas patakban uagion ket hold szanto feóld, Vicinusi...á
Sofaluara iaro ut”; „Keówes domb oldalaban vagion negi hold zanto feóld”;
„Egher patakban uagionegi hold szanto feóld esegi szekerreualoszena fû”;
„Kiralj Simo tanoroka nevû szena fû s az falun valo kertbe”; „Keöwes domb
oldalaban Simo tanoroka. az falún walo zenafû heljben,melljetKiralj Simo
tanorokanak hinak”;
-1606: „Irtottam zanto feöldetis ket heljen, egyik heljen Olah Tamas
Irtasa newj heljben, vicinusi Illjes Maték es Agoston Janos, masik heljen
Bekasban, vicinusi Agoston Pal”;
-1625: „az neve az zena funek ket reu neu helij alias Koris szek, vicinusi
ab una az Koro(n)d uize”;
-1639: „Sugo newû patakon fellyûl valo mezõben”;
Az 1644-es vizitáció szerint a sófalvi egyháznak földjei vannak többek
közt „Hosszu osztásba” és a „Falu Tanorokjában
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- Sófalván egy 1595-ben zajló perben „nemy nemy marhak...menes,
eökrök es yneö barmok”-at, „eöregh eökrök”-et, „yneö tehenek”-et stb.,valamint
12 makkon hizlalt disznót említenek.
L. Határhasználat.
-1602-ben
említik „a házhoz járó szilváskert”és 1643-ban” Isten
körtövélye” határneveket-1595-ben emlitenek” marhák....menes, eökrök es
yneö barmoka”-at” eöregh eökrök”et, „ valamint 12 makkon hízlalt disznót.
”yenő tehenek”-et Majd később 10 ökör számára istállót építenek.. „ 1602-ben
említik a „ Nagj mezőben való hatarokat” említik.1625-ben a Korond vizén áll
egy” feurez malom.....”
L. Sófalvi András
Fenyéd
-A falu eredetét a népi emlékezet úgy őrizte meg, hogy az ősi falú nem a
mai helyén terült el hanem a Csere tetején állott a mai Fenyéd helyén pedig
vízfenék volt, mit a Küküllő mosott a vízmeder változtatásával. Néhány
évtizede még látszott, hogy a Csere valamikor művelt terület volt. Az említett
helytől nem messze fenyves terül el még ma is. A falu nevének eredetét is ezzel
magyarázzák.
- Hires az itt termesztett vörös hagyma. Ugyanis mind a kerek, mind
pedig a körteformájú hagyma a hűvösebb vidéket kedveli.
L.A falu honlapján
- A községnek mindig a tőle mindössze 5 km-re fekvő város,
Székelyudvarhely vonzásában élt és formálódott. A város közelsége a keddi
hetivásárra való bejárást és piacozást tette lehetővé a lányoknak és
asszonyoknak. Ez főként a zöldségtermesztést lendítette fel Fenyéden, a
századfordulóra a hagymatarmesztés vált meghatározóvá. Megemlítendő, hogy
a városkörnyéki malmok közül, egyedül a fenyédi maradt meg, melyet
bővítettek, korszerűsítették és mai napig itt őrlik a város kenyérgabonáját.
- Ugyanakkor voltak lakók, akik megmaradtak az ősi népi mesterség
mellett. Ilyen volt a messzeföldön jóhírű Dávid Mózes kapufaragó is, kinek
apja, nagyapja is ezt a mesterséget űzte.
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- A helység lakóit „hétszilvafás" székelyeknek hívták, mivel a
hagyomány szerint minden portán legalább hét szilvafa állt. Az itt lakó székely
emberek földműveléssel, állattenyésztéssel és fakitermeléssel foglalkoztak,
L.Fenyéd község leirása-internet
- Népes község, rengeteg bükk és fenyőerdőjével, melyben sok deszkát,
zsindelyt, épületfákat készítenek. Az asszonyok közül többen terpentin olajat
főznek.
L.Szász Ferenc
- az 1761-1762-es év vetésterülete köbölben:őszi vetések: búza153, rozs
5,tavaszi vetése:búza -,zab 76 ,árpa -,lencse,borsó, zab,kender, len13,kukorica
–Ősszesen=249.
- 1750-ben a számosállatok megoszlása: szarvasmarha,ló109 , juh,kecske
11,sertés 3.
L. Vofkori Mária
- 1910-1914 között a legelőn a gazdák cementvályukat állítottak fel.
L. Balaton Petra
Fenyőkút
- Régen Korond 12. tízeseként tartották nyilván. . A korondi lakosság
legelőként használta a "hegyen" lévő területeket.
- Orbán Balázs a korondi fennsíkot szépnek találta, az irtványokon a
legelésző nyájakat és a regényes fekvésű pajtákat emelte ki. A hagyomány
szerint az első "fészekrakók" a múlt század első felében telepedtek fel
Korondról, s égetéssel, favágással irtották az erdőt, bővítették a művelhető
földeket és legelőket. 1903-ban 31 ház jelzi az alakuló bokortanyát.
- A lakosság fő foglalkozása ma is a havasi állattenyésztés.
L.Wikipedia

169

Fiatfalva. az Ugron kastély →
-a 16. században épült a Geréb kúria romjaira .
-Kényelmes, lakóigényeket kielégítő épület volt, mely gazdasági
központként is funkcionált.
-„Szolgáltak eleitől fogva és szolgálnak ezen fő udvarhoz harmincnyolc
szolgáló emberek”
-A kastély területe több udvarra oszlott. Lakóudvar (belső udvar),
gazdasági udvar (külső udvar gazdasági épületekkel) és kertek (csűrös, füvelő,
gyümölcsös és veteményes). A telekbeosztás a gazdasági tevékenység
elkülönítését szolgálta és egyben magasabb lakásigényekről tanúskodik.
-A külső udvarba egy kétosztatú, galambbúgos, kötött, fedeles nagykapun
volt a bejárat, amelyen „Anno 1760 Die 26 Martii” felirat állt.
- „… lépcsőjén lemenve az udvarba lehetett kijutni. Az udvaron és a
kertben három kőkút volt, ezekből kettő gémes, egy kerekes és fedeles. A
kastélyhoz veteményes, méhes, gyümölcsös tartozott. A gyümölcsösben több
mint félezer gyümölcsfát számoltak össze. A termés felhasználását
pálinkafőzőház és két kerti aszaló tette lehetővé. A kertben jégverem is volt.
Mindezek az egykori kastélylakók életmódjának megismeréséhez szolgáltatnak
adatokat. „
L. Sándor- Zsigmond Ibolya
- E községben találunk szeszgyárt, gőzmalmot, gazdakört, ifjúsági
egyletet és »Emke« olvasó egyletet. A község határán sósviz forrás van, melyet
fürdésre és állatok számára használnak fel. »Sósfürdő«-jét nyáron át sokan
látogatják, különösen a székelykeresztúriak.
L.Szász Ferenc
-1850-körül sok jól tejelő erdélyi szürke szarvasmarhát lehetett innen
vásárolni.
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-1893-ban gyors fejlődésű erdélyi szürkemarha gulyája volt Úgron
Zoltánnak Fiátfalván.
L .Dr.Szentkirályi Ákos
-1898-ban Fiátfalván törzsgulya volt. L.Köztelek 1898 november 12
-„…..UgrónZoltán tejelő tipusú tenyészete egyöntetűségénél fogva II.
dijat nyert……..”az 1899-es Szegedi országos mezőgazdasági kiállításon
L.Köztelek 1899 december 23
-László Gergely fiátfalvai kisbirtokos bikája 10-ik dij 20 koronát nyert az
1900-as székelykereszturi kiállitáson.
L.Köztelek 1900 március 7
A budapesti XVII. Tenyészállatvásáron..
Az erdélyi jelleg — sajnos — igen kevés számú állattal volt képviselve s
csupán Ugrón Zoltán fiátfalvi gazdasága volt 2 drb bika- és 4 drb tehénnel
képviselve. Ezek közül azonban az egyik, Jáger, 2 l/2 éves, Sperker Ferencz
szent-demeteri tenyészetéből származó bika, igen szépen mutatta be azon irányt,
melyet az erdélyi gazdák ujabban oly dicséretre méltó törekvéssel
megteremtettek. A bizottság méltányolta is ezen törekvést, mert nevezett bikát
nemcsak az I. 400 koronás dijjal, de Budapest székesfőváros 500 koronás
tiszteletdijával is kitüntette, helyeslését fejezvén ki ezzel azon iránynyal
szemben, mely a magyar-erdélyi szarvasmarha gyorsabb fejlődését tűzte czélul,
buzdítani akarván egyszersmind ezen irány követőit arra is, hogy jövőben
nagyobb számú tenyészállattal jelenjenek meg Budapesten. Térszüke miatt csak
egészen röviden kívánjuk megemliteni, hogy Jáger f. évi aug. 2-án lesz 3 éves,
jelenleg 790 kg. sulyu s kiemelendőnek véljük gyönyörű faralakulását, mely
ugy szélesség, mint különösen hosszúság és mélység tekintetében páratlan.
L.Köztelek 1900 március 14
-A XXIII. Vásárral egybekötött keresztúri kiállítás alkalmával
nyilvánvalóvá vált, hogy a fiátfalvi , fehér marha tenyészet a kitartó
tenyésztõnek köszönhetõen fennállt még..
-Székelykeresztúron 1911. február 28-án és március 1-jén megtartott
országos jellegû tenyészállat kiállítás és vásár alkalmával felhajtott állatok közül
171

I. díjat nyert, (400 korona) Ugron Zoltán fiátfalvi országgyûlési képviselõ
Káplár nevû bikája.
- Székelykeresztúron 1911. február 28-án és március 1-jén megtartott
országos jellegû tenyészállat kiállítás és vásár alkalmával felhajtott állatok közül
VIII. díjat nyert, (100 korona) Burszán Mózes fiátfalvi kistenyésztõ Fickó nevû
bikája.
L.Fekete vagy tarka
-1937 után évente 14 holdon termelnek kendert a keresztúri kendergyár
részére.
L .Bözödi György
-1940-ben a gazdakör elnöke Burszán Dénes
L. EMGE

A fiátfalvi Ugron kastély↑
„Lépcsőjén lemenve az udvarba lehet kijutni. Az udvaron és a
kertben három kőkút volt, ezekből kettő gémes, egy kerekes-fedeles. A
kastélyhoz veteményes, méhes, gyümölcsös tartozott. A gyümölcsösben
több mint félezer gyümölcsfát számoltak öszsze. A termés felhasználásáról
a pálinkafőző ház és két kerti aszaló említése tájékoztat. A kertben
jégverem is volt. Mindezek az egykori kastélylakók életmódjának
megismeréséhez szolgáltatnak adatokat.”
L.Sándor-Zsigmond Ibolya
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Firtosmartonos
-Itt született Gálffy Mihály ügyvéd, akit a Makk-féle összeesküvésben
való részvétele miatt 1854. március 10-én Marosvásárhelyen a Postaréten
kivégeztek
L.Wikipedia
- ……lakói cserépégetéssel pótolják a kopár köves vidéken gyengén
jövedelmező földmüvelés hihányait."
L.Orbán Balázs A Székely
- Ennek köves talaja kevés hasznot nyújt a község lakosságának, de nagy
kiterjedésű erdőiből gazdag famennyiség jut a keresztúri piacra, pótolván a
lakosság jövedelmét. Határának némely agyagos részeit tégla- és cserép
égetésre használják fel.
L.Szász Ferenc
-híres szilvalekvár
(almával keverve)

főzök-körte-szilva

aszalás-szílvapálinka

főzés

L.M-vásárhelyi Rádió 2011 április 10-én
-1940-ben a gazdakör elnöke Török Elek lelkész
L. EMGE
Firtosváralja
- Határában az 1062 m magas Firtos-hegy csúcsától északra találhatók
várának maradványai.
L.Wikipedia
-“....egy zöld bokroktól körül nőtt oly omladvány van, mely távolról
tekintve felnyergelt és kántározott ló alakját utánozza. Ezt Firtos
lovának hívják; ez a vidék időmutatója, a mennyiben midőn fehér jó időt, ha
elsötétül, tartós esőt várnak
L. Orbán Balázs A székely
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A csűrkapu egyúttal a
csűröskertnek,
illetve
gyümölcsöskertnek
is
bejárókapuja.

- 9 mester-.gazdasági
eszközöket/jármakat
szekéralkatrészeket
készitenenek.
Firtosváralján.
- Négy kádár dolgozik, Firtosváralján .
L. Barabás Endre
-Máthé Lajos unitárius lelkész 1898-tól kezdeményezi és vezeti a
Gazdakör téli tanfolyamait.
-A Tejszövetkezet hivatalos megalapítója Kozma Zoltán lelkész volt
1933-ban. 1941-ben ifj. Szász Dénes lelkész kezdeményezi a Hangya
Szövetkezet megalapítását.
A falu kooperációs szellemének a bizonyítéka az 1875. január 22-én
létesített Kölcsönmagtár is. (1948-ban a magtáralap által felhalmozott tőkét az
új lelkészi lakás építésére fordították). A magtár kölcsön vetőmagot folyósított
azoknak a gazdáknak, akik a tél folyamán elfogyasztották a vetőmagnak félre
tett gabonájukat. Csak ősszel kellett visszaszolgáltatniuk a magtárnak a
segítségül kapott vetőmagot és a kedvezményes kamatját. A vidék egyik
legkorábbi Cserépvető Társulata is Firtosváralján született meg.
L.Balázsi Dénes
- 1913-ban Firtosváralja község vízműve földcsuszamlás következtében
rongálodott meg a kirendeltség 1000 K –val járult hozzá a javításokhoz.
L.Balaton Petra.
-1940-ben a gazdakör elnöke Szász Dénes lelkész
L .EMGE
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Fitód
- Egykor Csíkszentlélek felső
bútorkészítő asztalosai voltak.

tízese

volt.

A 19.

században híres

- Itt született 1818-ban Nagy Imre tanár a csíksomlyói gimnázium
igazgatója.
L.Wikipedia
Gagy

Szentkirályi kúria

-Itt született és halt meg 1856-ban Szabó
a székelykeresztúri gimnázium első igazgatója.

Sámuel műfordító,
L.Wikipedia

-Jövedelmi forrásaik voltak a földművelés,állattartás és az erdőhasználat
(fakitermelés, tűzifa piacra szállítása.)
-Orbán Balázs írja kissé gúnyosan”Mondják továbbá ,hogy keskeny
földjeiket nem merik végig szántani,nehogy felbillenjenek…….”
-„Az 1882-ben és az 1909-ben kiadott iskolai
gagyiakat Keresztúr tűzifaellátójaként tartják számon „.

földrajzkönyvek

a

-„az 1940-es években a Hosszúmező nevű völgyben gyergyói és sófalvi
családok vásároltak területet, Bálint Domokos telepített gyümölcsöst.” …
Korábban Vargyas Lajos református lelkész a Kerület nevű határrészen egy
völgyben telepített gyümölcsöst. Az almát,körtét tél végén messzibb városokba
Medgyesig szállították eladni”.
L. P.Buzogány Árpád.
-E községnek is a lakosai sok tűzifát hordanak Székelykeresztúr piacára.
L.Szász Ferenc
-„az 1721.évi összeírás ad némi tájékoztatást. Eszerint a falu határából 86
köblös (kb.85 k. hold) területet szántóként és 68 „kaszás” területet (kb.51 k.
hold) rétként műveltek.”
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-„ Az ősi parlagoló gazdálkodásról fokozatosan rátértek az ugarhagyó,
kétfordulós, majd háromfordulós határhasználatra. Ez utóbbira való áttérés
idejére csak következtethetünk, valószínű, miként a vidék más falvaiban, a 19.
század első harmadában történhetett meg.”
- „Egy 1818. évi bejegyzés viszont már említ egy „Bözöd felé forduló
határ”-t, ami azt sejteti, hogy ekkor már megkezdődhetett a háromfordulós
határhasználat, s az említett forduló mint harmadik – ugyanaz, amelyet később,
1839-ben a Generális Vizitáció már pontosan megjelölt hármas
határbeosztásban az Alsó-, Felső-forduló mellett a „Zongota felé Forduló
Határ”-nak nevez. (A Zongota völgye a bözödi határ felé húzódik). A
háromfordulós határ művelésének a 19.század végére megvalósult kiterjedéséről
Kozma Ferenc 1875-ben összeállított statisztikája tájékoztat. A falu határa
ekkor 2312 k. hold, amiből szántó 594, rét és kert 309, szőlő 2, legelő 458, erdő
855 k. hold, tehát a termelési ágazatoknak ez a megoszlása mind a mező-, mind
az erdőgazdálkodásra kedvező adottságú volt.”
L.Gagy falu honlapja
-1940-ben a gazdakör elnöke Vargyas Ferenc
L .EMGE
Galócás
-Itt született 1913-ban Izsák Márton szobrász.
-Itt született 1926-ban Bege
Budapesten)
Göröcsfalva

Margit színésznő

(meghalt: 1967-ben

- a sárgás aranyeső fuszulyka Göröcsfalváról
- A Csíki-medence településein is jelentős a fejeskáposzta termesztése,
főleg Göröcsfalván és Csíkborzsován.
- A sárgás és piros héjszínű típusokon kívül előfordul még az apró,
sötétlila héjú és húsú burgonya Göröcsfalván.
L.Vörösváry Gábor
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bartalis Dénes
L. EMGE
Gyepes
-Itt született 1842-ben László
egykori igazgatója.

József, a székelykeresztúri gimnázium

L.Wikipedia
-A földmivelésen kivül a kőfaragás majdnem minden embernek
mellékfoglalkozása. Messze vidékre eljárnak követ faragni; odahaza pedig sok
szép sir- és épületköveket készitenek.
-Gazdaköre, ifjúsági egylete van.
-Határán sósviz forrást találunk, melyből a lakósok házi használatra
minden héten kapnak.
L. Szász Ferenc
-…….. a 19. században épült szélmalom épülete………..
-1940-ben a gazdakör elnöke Bálint Albert
L. EMGE
Gyergyóalfalú
Híres emberek
-Itt született Mikó Mihály, Csíkszék alkirálybírója,
forradalom és szabadságharc kiváló személyisége.

az 1848–49-es

-Itt született Ambrus András színművész (1925. november 29.)
-Itt született Magyari András történész (1927. november 17.)
-Itt született Vargyas Antal helytörténész (1933. június 11.)
-Itt született Ambrus Imre festőművész, bábtervező művész (1936. július
6.)
-Itt született Sövér Elek festőművész, grafikus (1937. július 25.)
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-Itt született Márton Árpád festőművész (1940. október 6.)
-Itt született Vargyas László híres jégkorongozó (1970. április 4.)
L.Wikipedia
-…….a község területén hosszában átfolyó Békény-patak ellátja a
lakosságot és az állatállományt is a szükséges vízzel, sőt e patak mellett igen
sok vízimalom is működött. Az is fontos, hogy a község területén, bárhol jó
ivóvizet lehet találni, ha 6-9 m mélységbe leásnak. Ez a tény is hozzájárult
ahhoz, hogy e hely alkalmas volt a letelepedésre és a község fejlődésére.
- Endes Miklós szerint Alfalu öt tízesre oszlik: Feltíz, Középtíz, Altíz,
Dérlő (v. Déllő), Borzont-telep.
-……….Kondor (Péter) utca, vagy Malom utca, mert Kondor volt ott a
molnár,……..
-……szájhagyomány szerint a legrégibb időktől fogva a nélkülözhetetlen
só miatt Parajdra vezetett út a Bucsin-tetőn keresztül. Ezt a sót aztán sokan
keletre Moldvába is tovább szállították.
- Orbán Balázs szerint Alfalu a tutajozásnak első, legfelső kikötő helye
volt,……………..
„Ember vésd szívedbe, hogy ez a föld mindig székely volt és az is
marad.”
L.Gyergyó
-„ a Lázár családnak egy lisztelő malma volt itt .A Felső Mező helyen
pedig Halászó helye.
L. A Kastély
- „Az 1721. év körül a görgényi havasokban
legeltetéséért a falu fizetett 8 magyar forintot;…"

mintegy két juhnyáj
L. Benkő József

-1820-ban Alfalu: „...vadnak mester emberek a szükségre elegendők”.
L.B .Garda Dezső
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- Az 1908-as õszi állatdíjazások programját
a legszebb bikáért
Csíkszeredában is megállapította a megyei gazdasági egyesület. Ezt Alfaluban
novemberben rendezték meg, 1500 korona állami díjjal.
L.Fehér vagy tarka
- Hires erdőmunkások voltak.
-Gyergyóalfaluban az 1900-as évek elején
foglalkozó gazdasági iskola volt .

gazdasági javításokkal
L.Roth

-A gazd. népiskolától Gy.-Alfaluból 1 drb 6 éves tehén 6 és fél hónapos
ökör borjával; 1 drb.18 hónapos bika borjú és ligovoi zab. volt bejelentve az
1897-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 15

←L.Erdélyi gazda1940
május1 .
-1940-ben az itteni gazdakör
elnöke Ávéd András
L. EMGE
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Kötélfonás Gyergyóalfalú 1934.Vámszer Géza

- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag, háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Fodor Alajost
és Gál Mihályt.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Gyergyócsomafalva
Híres emberek
-Itt
született 1861-ben Köllő
Miklós
szobrászművész, számos nevezetes szobor alkotója.
-Innen származott Borsos Miklós szobrászművész
családja is.
-Itt született Köllő Ignácz (1859-1942), törvényszéki bíró, Maros-Torda
vármegye alispánja, miniszteri tanácsos.
-Itt
született 1933-ban Madarász
földrajztudományok doktora.

Antal földrajzi

szakíró,

a

-Itt született Szász Lőrinc nyelvtudományi és szótáríró 1935. augusztus
23-án.
L.Wikipedia
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-Régebben a község hat falurészre oszlott: Alszeg, Honcsok, Ince loka,
Kakas (?), Kosza (cs. n.) és mint újabb településSzászfalu (cs. n.). Érdekes, hogy
Alszeg van, azaz volt, de Felszeg (már?) nincs.
L.Gyergyó
-A falu területét erdőírtással és mocsarak lecsapolásával növelték.
Fokozatosan alakult ki a „nyílföldek” rendszere.
L. a falu honlapján
-„ a Lázár családnak egy lisztelő malma volt itt.
L .A Kastély
-híres erdőkitermelő munkások voltak.
L .Gyergyóremeti infó.
-„Erdélyben

a csomafalviak híres erdőmunkások voltak „
L. Magyar Néprajz II. kötet

- 1820-ban Csomafalva: „Mester ember sints több, két lakatos,3 musikás,
2 asztalosnál, s egy csizmadiánál”.
L.B. Garda Dezső
-„....hol fűrészmalmok és kásatörők képviselik az ipart .”
L .Orbán Balázs A székely
-1911-és 1912 között itt szövetkezeti ház épült.
- Koós Mihály kirendeltség vezető 1907 novemberében
megdicséri
Székely Ferenc közbirtokossági elnököt a kitűnő gyakorlatban végzett legelő
javítási munkákért.
L.Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bartalis István
L. EMGE
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Gyergyóditró

Puskás család udvarháza

Híres emberek
-Puskás Tivadar - 1844. szeptember 17-én született Pesten, a nemesi
származású ditrói Puskás Ferenc hajózási vállalkozó és felesége Agricola
Mária első gyermekeként. Tiszteletére szakképző líceumot neveztek el róla a
település központjában.
-Itt született 1876-ban Siklódy Lőrinc szobrászművész.
-Itt született 1886-ban Vendl Aladár geológus.
-Itt született 1888-ban Csiby Andor helytörténész.
-Itt született 1890-ben Vendl Mária mineralógus, természettudós.
-Itt született 1909-ben Bajkó Erzsébet, Taufferné író, újságíró.
-Itt született 1927-ben Tarisznyás Márton néprajzkutató.
-Itt született 1947-ben Vencser László római katolikus teológiai író.
-Itt született 1964-ben Tötszegi Tekla magyar néprajzkutató.
L.Wikipedia
-A község alapítása a XIV. század második felére tehető. A Ditró-patak
homokos teraszán települő őslakók, a közeli erdők kiirtásával, a mocsaras,
selymékes területek lecsapólásával tették a település és a gazdálkodás számára
alkalmassá a környező területeket.
-A határnevek és a helyrajzi kutatások kétségtelenül igazolják előbbi
állításunkat. A mai Hévízi út jobb oldalán, a kollektív gazdaság épülete körül
még a múlt század végén is három nagy „lóferesztő" tó létezett, amelynek
ingoványa a Tölgyesi útig terjed. A Bányabükke nevű határrész ma kopár,
szántó és legelő terület. A mai Felszeg felső részén, a mai belsőségeken és
kaszáló területeken időszakos vizek, posványos, egészségtelen szúnyogtanyák
voltak. A Kerekmogyorós nevű határrész erdeje a mai kőhídi iskoláig, a
Mártonka-patak bal oldalán végig és a Falu közti út déli ágának hosszában
uralta a vidéket. Szárhegy felé még a XVII. század második felében is sűrű
fenyőerdőn és süppedékes, mocsaras területeken kellett áthaladjon az utazó, s a
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szájhagyomány szerint, a közlekedést is pallókon, mesterséges utakon keresztül
bonyolították le.
-A népesség gyors növekedése ellenére a település határa csak az 1870-es
évektől kezdve növekedik ugrásszerűen, a környező szántóterületek rovására. A
szervezett, belterjesnek is nevezhető települési folyamatot ebben az időben
váltja fel a szervezetlen, tervszerűtlen településrendszer. A régi
tulajdonviszonyok meglazulása, a kétnyomásos határhasználat válsága, a
kisbirtokos egyéni érdekeltségnek előretörése a faluközösség érdekeivel
szemben - íme, ilyen formában is megnyilvánul a mezőgazdaság kapitalista
átalakulásának korszakában. A házak gyakran a mezőgazdasági terület mélyén
épülnek, s a házak közötti parcellákon több éven keresztül tart a gazdálkodás,
épp úgy, mint a vetésterületen.
-Ditrói viszonylatban tehát a XIX. század dereka az az utolsó időpont,
amikor - az egyre halványuló faluközösségi településrendszer körvonalait
felerősítve -rekonstruálhatjuk a község XVII. század végén kikristályosodó
településtörténeti arculatát.
A belsőséget minden oldalról vetéskert vette körül, amelynek
karbantartása (különösen nyomás idején volt fontos) a peremvidék lakóinak
feladata volt.10 A vetéskert (határkert, kert) védelmi, biztonsági rendeltetése
mellett, a vetést védte a legelő állatok pusztításától. 1864-ben a település
határán végighúzódó vetéskert a Bányabükk kapujánál kezdődött, innen
délnyugatnak tartva a Köllők és Kovácsok, Kovácsok és Bírófiak utcája mellett
haladt, majd a Gálok keresztfájához vezető úton a Pozdorjás-kapuig. Onnan
mintegy fél kilométernyi távolságon, az utcával párhuzamosan folytatódott
délnyugatra, majd a Borszékkapunál megtörve a mai 2. sz. iskoláig haladt, két
oldalról érintve a nagytemplom helyén lévő barompiacot.
Remete felé a határkert végig az út bal oldalán húzódott s kiszögellése
csak ki a mezőre, az út hosszában volt mintegy 40-50 lépésre. A Remeteikaputól megtért s a Hompótok utcája mentén haladva Lakatos István, Balázs
Péter és Csibi Darkó utcáját érintve a Szárhegyi úthoz ért. A kőhídtól 150
lépésnyire átvágta a Szárhegyi utat, a Falu közti út déli ága mentén haladt a
temetőig, majd a temető belső végénél a Mezeik utcája és a Falu közti út déli
ágának újbóli érintésével Martonkáig tartott. A Martonkára bejáró út és a patak
érintkezésénél folytatódott a Tölgyesi-kapun keresztül Bányabükk kapuja felé.
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A községet körülvevő vetéskert és a községből kivezető utcák találkozási
pontjánál ún. vetéskapuk állottak. Ezek rendeltetése kettős volt. Egyrészt
megakadályozták az idegen elemek behatolását a községbe, másrészt a vetést
védték a legelő állatok kimenetelétől és kártételétől. A vetéskapuk nyitása és
bezárása meghatározott időben történt s a nagyobb forgalmú kapuknál erre a
célra kapuőröket tartottak. 1864-ben még valamennyi vetéskapu létezett, s az
utolsót 1890 körül bontották le.
Az 1860-as években még állhatott a Borszéki-, Tölgyesi-, Szárhegyi-,
Remeteikapu, mint a község négy nagy kapuja, melyek az országutak forgalmát
szabályozták. Ezek mellett a mezőrejáró utak végén szintén találunk
vetéskapukat, amelyek szerepe az előbb felsoroltakénál jóval kisebb:
Bányabükke, Birófiak, Pozdorjás, Tornák, Farkas Jakab és a Lövöldöző
kapuja.11 A vetéskapuk lebontása a faluközösségi földhasználat átalakulásának
folyamatával egy időben történt, amikor a település léte is szilárd államhatárok
folyamatával egy időben történt, amikor a település léte is szilárd államhatárok
keretei között biztosabbávált.
-A családi települések felbomlása a XIX. század második felében, a
mezőgazdaság kapitalista átalakulásának és az ehhez kapcsolódó kivándorlással
párhuzamosan történt. Ebben az időszakban megindul a tanyásodás,
megjelennek a határbeli települések. Az utóbbiak főként az intenzívebb
állattenyésztés, erdőgazdálkodás és az első tőkés vállalkozások során
keletkeztek.31
Ditró ősi településképének megváltozásában jelentős szerepet játszott az
arányosítás és a tagosítás, amely nemcsak a határ, hanem a belsőség arculatát is
jelentősen megváltoztatta, s amely a falu kapitalista átalakulásának, a
faluközösségi településrendezés eltűnésének utolsó fejezete volt.
L.Gyergyó
- Geokémiai, ásványtani és kőzettani változatossága különleges. 124
ásványváltozat található itt, közülük sok ritka ásvány.Határában kékes
színárnyalatú gránitkemény kőzet fordul elő, melyet a községről ditroitnak
neveztek el.
- A község életében a Marosnak csupán a tutajozás virágzása idején volt
nagyobb jelentősége. Annál számottevőbb a Ditró-patak szerepe, mely északdél irányba áthalad a településen és a vízellátás szempontjából nagy
184

jelentőséggel bír. Az első vízimalom 1617-ben létesült, amely famegmunkálásra
és gyapjútisztításra is alkalmas volt. A hagyomány szerint itt katonáskodó ditrói
ezermester készítette.
- Már 1626-ban a szárhegyi Lázár István főkirálybíró Fülöp Balázs ditrói
lófőnek cserébe ad egy ditrói jószágot, amelyen fűrészmalom is van. 1721-ben a
ditrói malomjövedelem 170 forint. Az 1820-as urbárium szerint a malmok
száma Ditróban 6, „melyek fogyatkozás nélkül vannak”. A malmok
száma 1920 körül volt a legnagyobb. Ezek mind a Ditró-patak déli ágán
helyezkedtek el, és a helyi lakosoknak őröltek
- Orotva település az 1780-as években kezd kialakulni Ditró határában.
Vitos Mózes szerint a lakosság főjövedelme 1896 körül a deszkametszés, ami
több fűrészmalom létét feltételezi. 1930-ban két fűrészmalom és két lisztelő
malom létezett itt, utóbbiak a helybelieknek őröltek. A19. század második
felében és a 20. század elején Gyergyószentmiklóson élt a molnárságnak egy
sajátos intézménye. Ezt Mónártársulatnak nevezték. A társulat feladata a víz
kezelésének ellenőrzése, a vízelosztási viták elintézése és a téli jegelés
megszervezése volt. Vezetői a mónárbíró és a jegyző voltak. A
küldöncöt pógárnak nevezték. Ezeket az újévi gyűlésen választották meg.
Ugyanakkor tárgyalták meg a molnárok vízhasználati kihágásait is. A
molnárbíró feladata volt a jegelések ellenőrzése, a jegelési szakaszok kimérése,
a molnárok közt felmerült viták elintézése. Felszólítására a molnárok kötelesek
voltak éjjel is kivonulni jegelni vagy szajt hajtani. A jegyző végezte az írásbeli
teendőket, kezelte a társaság iratait és a pénzt. A polgár pedig a
küldöncszolgálatot teljesítette. Ezenkívül télen a molnárbíró által kijelölt
sorrendben, naponként felváltva minden molnár ellátta a hányatópásztori
szolgálatot, vagyis mindennap az egész árokszakaszt végigjárta és ellenőrizte a
jegeléseket. A jegelést el nem végzőket megbüntették, megzálogolták. Egyszeri
büntetés egy korona volt. Ha az illető nem fizetett, zálogot vettek. A
zálogtárgyakat újévkor elárverezték. Ha új molnár jött a faluba, annak 5 forint
beléptidíjat kellett fizetnie. Ha a társaságba nem lépett be, nem engedték őrlőt
gyűjteni. A belépési díjakból és a büntetésekből fizették a társulat kiadásait,
valamint a molnárbíró, a jegyző és a polgár tiszteletdíját. Előbbi rendszerint 2
forintot, utóbbi kettő 1-1 forintot kapott. Ditróban az utolsó molnárbíró Ghinda
Mihály volt.
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-A hagyomány úgy tartja, hogy a falu alapítása a később igen népesre
duzzadt Csibi család (másképpen Csiby, Csibay stb.) nevéhez fűződik, ily
módon tehát ők tekinthetők a falu alapítóinak.
L.Wikipedia .
-„ a Lázár családnak egy lisztelő malma volt itt és Halászó helye a
Maroson a Várhegy felül.
L. A Kastély
-„…….1721 táján két juhnyáj után fizettek 16 magyar forintot, mert
bérbe szokták venni a taplocai és a görgényi havasokat, mindkettőt Torda
vármegyében
L. Benkő József
- 1820-ban Ditró: „Vagyon kováts mester ember kettő, Malom mester
hat, asztalos egy,Kötélverő kettő,Tajigákot és egyéb a Gazda Ember szükségére
kellet Famüveket házak s egyéb épületek építéseit többnyire minden közlakós
szokta érteni.Azasszonynépek pedig a férfiaknak úgy magoknak számokra
kellető szükséges felső és alsó szokott viselő köntösöknek való vastag
posztókot, és gyoltsokot meg tudják szőni meg tudják azokat többire magok
szabni és varrani”.
L.B Garda Dezső
-1880-tól kezdődően a Polgári Iskolában gyümölcstermesztést és
méhészetet tanítanak.
L.Ditró község alapszabályzata
- Gyergyóditróban az 1900-as évek elején
foglalkozó gazdasági iskola volt .

gazdasági javításokkal
L.Roth

- a fát megaszalták….(kiszárították). 1627: „Új vészben Lázár András
Uram számára irtottunk ... két falu két nap aszalta vala” -Ditró, Csík m
L.MNL Balassi Ivan
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- a Gyegyóditrói Gazdasági és Kertészeti Egyesület kertjében 1907
tavaszán mintaméhest hoznak létre,vezetője Józsa Sándor ditrói igazgató –
tanító.
- Kiss Ernő megbizott kezdeményezésére 1906 őszén
szövetkezet létesült.

mézértékesítő
L.Balaton Petra

- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Fülöp Ákos
- Az 1941-ben az
hallgatója volt.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 43
L. EMGE

- Eladó birtok Gyergyó-Ditrón állami út mellett fekvő 90 kt.hold
szántó és kaszáló ,tanyás birtokomat valamint 82 hold havasomat,elköltözés és
régi hivatalomba való visszatérés
miatt eladom,esetleg városi házzal
elcserélném, vagy hosszabb időre haszonbérba adom.Cím.: Dr Gaal Endre
Csíkvármegye Magánjavainak igazgatója. Csikszereda.
L.Erdélyi gazda 1941 augusztus
-A ditrói gazdakör államsegély kérelme.-1943L.M.O.L.

Gyergyóhodos
-…….korábban többségében magyarok által lakott falu……..
L.Wikipedia

Gyergyókilyénfalva
-Itt született 1887-ben György Dénes szavalóművész.
-Itt született 1909-ben Jakab Antal püspök.
-Itt született Fodor Ferenc szemészprofesszor.
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-Itt született 1937-ben Máthé József magyar irodalomtörténész
L.Wikipedia
Dr. Fodor FerencKilyénfalva (falumonográfia)Marosvásárhely, 1955

Gyergyóremete
Eszenyői vizimalom →
Híres emberek

-Itt született Bernád Imre 1848-as hős.
-Itt született 1882-ben Balás Jenő bányamérnök a magyar alumíniumipar
megteremtője.
-Itt született 1910-ben Ferenczi István fafaragóművész.
-Itt töltötte gyermekkorát Cseres Tibor író.
-Itt született 1883-ban Balás Elek választási kampányigazgató, ügyvéd,
kormányfőtanácsos.
-Itt született 1982-ben Borbély András költő, irodalomtörténész.

188

-Itt született 1983-ban Molnár Levente operaénekes.

Eszenyő vagy Eszenyőpatak település , Hargita megye területén. A
település közigazgatásilag Gyergyóremetéhez tartozik
L.Wikipedia
-Régen csak négy tízesből állott:
a) Alszeg, b) Fenekalja, c) Eszenyő (?), d) Túlmaros tízesek s ezeken
belüli falurészek: Központ, Bánya, Bakó, Rétalja, Csutakfalva, Lúdfarka (?)
és Kicsibükk.
-Remetétől, régebben még feljebbről is, tutajon is jártak a Maroson
Szászrégenbe. Tutajon sok fát szállítottak, de 1909-től a tutajozás fokozatosan
lecsökkent, mert bevezették a vasutat. De 1933-ban néhány évig, 1940-ig ismét
fellendült a tutajozás.
L.Gyergyó
- A földek termékenységéről szólva maguk a remeteiek mondják 1820ban: „Az egész falu határának mintegy fele része alább való és zabnál egyebet
nemigen szokott teremni. A föld igavonó marhának szántatik, terem
közönségesen rozsot - árpát - zabot - lent - kendert - lencsét - krumplit. Kelletik
az ősz alá való földet háromszor megszántani és szükség itten trágyázni is. Jól
művelt földben egy köböl után terem közönségesen 6 kalangya, egy kalangya
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meg ád másfél vékát, igen ritkán többet.” Az állattenyésztésről megállapítják:
„Legelőhelyek minden nemű marhák számára elegendők vagynak … A rétek
jók, a marhák táplálására alkalmatos jó szénát teremnek, hanem néha
a Maros vizének kiáradása után a szántóföldek iszappal el szoktak telni és
ezáltal a széna megszokott romlani.”
A mezőgazdaság korlátozott lehetőségei miatt a falu 18-19. századi
történetét a szántóföldekért és legelőkért való harc jellemezte. A szomszédos
falvaktól való erőszakos földfoglalások és a nagy pereskedések
(1662, 1674, 1707, 1713, 1768-1774, 1823, 1826) során végül is megszerezték
Gergelyvesze és Limbus határrészeket, Galócás és Fülpe helységeket,
Borszéken pedig az Árkoza és Bikafő területeket.
A legtöbb civódás és viszálykodás a területekért Szárheggyel volt
a Görgényi erdőkért. A megegyezések és szerződések a két falu között az
egyéni irtások miatt rövid életűek voltak. Így, a közös erdőket a szárhegyiek
nem használhatták, mert a remeteiek 1760-ban a termőfákat kivágták legelő- és
kaszáló nyerés érdekében. Pereskedés folyt Kecskekő, Emberfő és
Öreghegy havasokért, amelyek végül egy 1725-ös egyezmény értelmében a 19.
század elején a remeteieké maradtak.
-A kézművesség és kereskedelemről az
említett
dokumentum
megállapítja: „Vagyon a faluban 2 kovács mester ember - 1 asztalos - 2 szabó s
csaknem mindenik gazdaember a szekerek csinálásához jól szokott érteni,
magok ezeket megcsinálják, mivel erre szükséges fájok is elegendő vagyon.
A föld gyenge termőképessége és klimatikus viszonyok által is
megnehezített mezőgazdaság nem fejlődhetett a lakosság megélhetésének teljes
biztosításához. Ezt pótolta az erdőkitermelés és az ehhez kapcsolódó tutajozás,
amelyiknek jövedelme idővel meghaladta a mezőgazdaságét.
A remeteiek tutajozásának pontos kezdetét nem tudjuk, de 1714-ben
Laczkó István primipilus (lófő) 50 éves korában vallja: „vagyon 35 esztendeje,
hogy tutajozni kezdtem”. Fodor András 1838-ban megjegyzi: „Remete
legnagyobb egybegyűjtő helye a Gyergyóban megvásárolt tutajoknak, honnan
azokat az országban ki szokták indítani.”
A mezőgazdasági munkák befejezése után ősszel kezdődött az
erdőkitermelés. A kivágott fa mennyiséget télen, rendszerint szánokkal
szállították be a Maros mellé, ahol tutajokba kötötték. Itt találkoztak
az örmény, szász és székely kereskedők, akik fel fogadták a béreseket és
felkészítették a tutajozó csoportokat.
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A hó olvadástól és tavaszi esőzésektől felduzzadt Maroson áprilisjúnius hónapokban napi 150-200 tutajt úsztattak le Szászrégen,
Marosvásárhely, Gyulafehérvár, de akár Arad vagy Szegedig is.
L.Wikipedia
- Híres erdőkitermelő munkások voltak. A remeteiek erdőmunkája hat
héttől három hónapig tartott, a tavaszi mezei munkák befejezése után mentek
fakitermelésre és július hónapban tértek haza aratásra .Októbertől a tavaszi
munkák megkezdéséig ismét az erdőn dolgoztak.
L.Gyergyóremete honlapja
-„Erdélyben a gyergyóremeteiek, …….voltak híres erdőmunkások.
Gyergyóremetén 1901-ben a község lakosságának 11,47%-a rendszeresen távoli
vidékek erdőiben dolgozott: Piatra Neamt, Busteni, Ratosnya, Szeben megye,
Kovászna, Karánsebes stb”
-„A gyergyóremetei erdőmunkások hajnalban 4 órakor, „világodatkor”
keltek. Délben ebédszünetet tartottak, majd sötétedéskor vacsoráztak. Általában
reggel éseste főztek, de előfordult, hogy csak este. A kalyibában lévő tűzhelyen
kívül nyáron a kunyhó előtt főztek. Leggyakrabban puliszkát ettek túróval és
szalonnával.Étrendjüket a laska és krumpli egészítette ki. A „prémondához”
hetenként 7 kg kukoricaliszttel, fél kg szalonnával és 1 kg túróval az őket
alkalmazó „cég” ishozzájárult, megfelelő áron. Főzéskor 2–4 ember állt össze,
és közösen készítették el az ételt. A nyáj tagjai gyakran beosztás szerint sorban
főztek. A kalyibákat igyekeztekforrás vagy patak közelébe építeni. Ha ez nem
sikerült, a vizet a 14–16 éves gyerekek, a kájmánok hordták. A vacsora utáni
időben egyesek mesét mondtak, igaztörténeteket meséltek, mások pedig.
nagyotmondásokkal ugratták egymást”

Foglalójegyek, fajegyek. Gyergyóremete (Csík vm.)
L. Magyar Néprajz II. kötet
“…….a gyergyóremeteieknek az 1820. évi összeírás alkalmával tett
vallomása:
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„A tehetősebb gazdák tutajokat és deszkákat készítenek,a szegényebb
rendűek azokat alkalom szerint való fizetés mellett a Maros vizén a külső,fátlan
helységekre leszállítják”.
- Bocskor János gyergyóremetei pap a Nemzeti Társalkodó című lapban
megjelent írásaiban elvezetminket a 19. század negyedik évtizedének
tutajkészítőikörébe,bemutatja
nehéz
munkájukat
és
csekély
jövedelmüket.Szerinte a tutajkészítéshez szükséges fakitermelés és -szállítás
1838-ban egy embernek öszszesen12 napját vette igénybe tutajonként. Egy
tutajba általában 12 nagy szál gerendát kötöttek össze.
A tutajhoz szükséges mennyiségű gerenda kivágása, megtisztítása,
megfaragása s a Maros folyó partjára vontatása egy embernek hat napi gyalog
és hat napi igás munkáját vette igénybe
L.B.Garda Dezső
-„…..elég jó és néha a búza termesztésére is alkalmas szántóföldet
használ”
L. Benkő József
- 1902 –ben a kierendeltség felállítása után itt hozták létre az első
népkönyvtárat 173 kötettel és 20 K támogatással könyvszekrény vásárlására.
L.Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Pál Elek
L .EMGE
Gyergyószárhegy a szárhegyi Lázár kastély
Itt
élt
és
munkálkodott Kájoni
János (1629. március 8. – 1687. április 25.) építész,
zenész,
humanista,
a reneszánszelőfutára
Erdélyben.
L.Wikipedia
-„A kastély előtt törtet le a Csinod vize, mely régen a vár sánczaiba volt
bevehető, túl rajta még most is látszanak a régi úrlakoktól elmaradhatatlan
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halastavaknak most kiszáradt medrei, melyeket a kastély fénykorában szép
műkert környezett „
L. Orbán Balázs A székely
-A községben van még néhány kisebb udvarház, de ezek mind a XIX.
században épültek ……
L.Gyergyó
- a székelyek „….. ott vonták meg magukot,ahol maguk és marhájok
eltartására legalkalmasabb helyet találták,ezt pedig abban az űdőben ,amikor
még egész Gyergyó térség csaknem egészen posdányos,selymékes bokrokkal
és nagy fákkal volt vala el borítva ,nem kereshettek,nem is találhatták meg
másutt ,hanem a hegyek alján-és ott is csak széllel szemben állókon ,márpedig
Szárhegy ,edszer olyan helyen fekszik ,melyet ezen vidékre vándorlott
székelyeknek legelsőbben lehetett lakhelyűl választani”./1774-ben Mária
Teréziához írt panaszlevélből./
- életmódjukat a XIII-XIV. századokban valószínűleg a kettős téli-nyári
szállásrendszer jellemzi.
-„a nyári-téli szállás közötti távolság …. igen nagy volt ,ami a
földművelés alacsony szintjét és az állattartás döntő súlyát bizonyítja”
Megjegyzés:A székelyek a szakirodalomban
nagyállattartó gazdálkodók - Ló. Szarvasmarha-

mindig

is

tipikus

- a XVI-XVIII. században „ a székely falvak közföldjei erdői,legelő a
tízesek tulajdonában voltak”.
- „….a település történetének egyik fontos mozzanata a faluhatár és a
kettős fordulórendszer kialakulása.”
- az erdőknek szántóföldé való alakítása irtások révén történt.
-„A vetéskert léte Szárhegyen a földművelés előrehaladottabb szintjére
utal. Itt is akár az egész Székelyföldön,az őszi vetés előtt a földet évente kétszer
,sőt némely esetben háromszor is felszántották. Ugyanakkor a föld trágyázása is
alapvető követelmény volt a termőképesség biztosítása szempontjából. A
termesztett növények közül igen nagy elterjedésnek örvendett a zab,
búza,len,és a kender termesztése.”
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- Az itteni állattartás megfelelt a vidék földrajzi sajátosságainak és a
gazdasági élet fő ágát képezte.
Megjegyzés. Mintha az előbbi terményfelsorolás sorrendje is ezt
igazolná. A zab mint a ló takarmánya –igaerőként- az első helyen van ,utána a
székely ember kenyerét biztosító búza következik,majd a ruházathoz szükséges
len és kender. Igaz ebből a szűk termény előállítási felsorolásból az is
következik,hogy itt s az egész Székelyfölden ebben az időben leginkább csak
saját maguk ellátására termeltek.
Vessük össze az előbbi felsorolás sorrendjét az 1702 január 2-án a
szárhegyiekre kirótt adók adataival „…7 köböl búza,36 köböl zab,12 szekér
széna, és 23 krajcár….”
Mit olvashatunk ki ezen számadatokból ? Itt is láthatjuk,hogy a zab volt
az termék amely a legnagyobb mennyiségben termett, mert ebből kell a
élegtöbbet beadni. Habár a búza az első felsorolt adókötelesség ,de ez csak 7
köböllel szerepel ,mert bizonyára kisebb mennyiséget termeltek a szárhegyeik.
Mint adókötelesség megjelenik a széna ami szintén a meglévő állatok nagyobb
számára utal.
Tehát ténylegesen a termelt zab mennyisége meghaladta jóval a búza
mennyiségét. Ez azt igazolja,hogy Szárhegy székelyei nagyállattenyésztők
voltak,a gabonatermesztés csak másodlagos lehetett.
Itt az adót az igavonó állatok létszáma szerint rótták ki. Erdély más
területein az adóalap az ekék száma volt.
/Az allódium vagy allodiális birtok (középlatin alodium, alodis, alodus)
hűbéri kötelékekkel nem terhelt feudális birtoktípus,…./
- Az állatok –ló és szarvasmarha- trágyát,igát(szántás,szállítás) és hús-tej
élelmet biztosítottak a székely közösségeknek.
- az 1703-ban történt összeírásban a falú ármális nemesei(a nemesség
alsóbb rétege akik a XVII. század végétől adókötelesek )átlagban 37,67 köböl
nagyságú termőfölddel rendelkezik,ebből őszi vetésre( őszi búza,rozs) 6 köböl
nagyságú területet ,míg tavaszi vetésre (tavaszi búza, zab, árpa, lencse) 13,84
köbölnyi szántót használtak. Egy családra átlagban 10,33 szekér kaszáló jut.
Családonként 3,5 ló, 3 ökör, 4 tehén,16 juh,4,33 sertés és 0,26 méhkas jut.
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- evvel összehasonlíthatjuk a Lázár család jobbágyai és zsellérei
helyzetét. Tulajdonukban a következők voltak, átlagban egy családra: 22,20
köböl szántó,ebből őszi vetésre 2,30 köbölt,tavaszira 8,58 köbölt használtak.
Kaszálójuk 6,71 szekeret termett. Az állatok terén egy családnak átlagban volt
0,56 lova,2,06 ökre,2,19 tehene,6,83 juha, 1,43 sertése és 0,11 méhkasa.
- a faluközösség (ármális
nemesek,szabad székelyek,egytelkes
nemesek(lófők,gyalogosok),a Lázár család jobbágyai és a zsellérei,telek nélküli
zsellérek, )átlaga pedig :23,30 köböl szántó,ebből őszi vetésre 2,61
köböl,tavaszi vetésre 8,95 köböl jut. Kaszálójuk
7,18 szekér szénát
termett,.Állataikból egy családra jut átlagban: ló 0,94,ökör 1,87 tehén 2,29, juh
8,86, sertés 1,79, és 0,26 méhkas
-itt van eltemetve P.Kájoni János ferencrendi szerzetes.
-Ortus Sanitatis. A csíksomlyói ferences kolostor egyik igen érdekes és
értékes könyve az a latin nyelvű, 1511-ben Velencében megjelent Ortus
Sanitatis című növénytani munka, amelybe P. Kájoni János több helyen
lapszélbejegyzést tett. Ehhez az eredeti munkához Kájoni János köttetett egy
saját kézzel írt függeléket, magyar nyelven, részben közelebbi hazájában
található növények leírásával. A növények nevét megadja latin és magyar
nyelven. Leírja a növény természetét és gyógyászati hatását. Egészségügyi
emberek sokszor megcsodálják, hogy sokoldalú tevékenysége mellett, még erre
is kiterjedt a figyelme.
-Ezt a Kompendiumot nevezzük magyarul Füvészkönyvnek. Befejezésül
a szárhegyi kolostorban szerkesztett Tartalomjegyzéket csatolt hozzá latin és
magyar nyelven.
-Lázár II Ferenc (sz.1675-1742) Csik, Gyergyó és Kászonszék
főkirálybíró, birtokain állattartással is foglalkozott. Itt legeltek a saját állatokon
kívül Wesselényi István 3000 szarvasmarhája is. Neki is voltak legelő
szarvasmarhái és ménese.
- az 1692.január.19-én összeállított” Inventarium Curia” szerint:
-Túrós bástya:
Túró Nagy tömlő nr .23, Eöreg sajt tömlő nr. 15,Ihur sajt Tömlő nr .3,Őszi sajt
tömlő nr.6,egy deszánban orda két véka.
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Hámorra való eszközök:
Fogó nr. 9,Vágó nr. 1, Vas Gerebje nr.1, Fúró foglaló vasak : Kapcsostól
nr. 3,kapocs nélkül nr. 1, Egy küs pöröly,Gémbeli horog,vas villa nr. 1, Körh
furkáló nr.1,Rostoló vas nr. 1,vas karika öreg 1.
-Gabonás ház.:
Az tornácban egy szuszék teli szaláddal, Más szuszékban lenmag nr. 17,
Harmadik szuszékban tartsák búza nr. 14,Benn a gabonásban egy szuszékba
erkedi búza metr.81/2,Egy puttonya van szaláddal teli,……..
-Az Gabonás ház hídja:
Eöreg gyapjú 39, Bárány gyapjú fejir 131, Fekete nr.16, kancza bőr nr.12,
Bial bőr nr.2, Bial borja bőr nr.1, Egy boher szánkázó kass, Hám istráng
helyíre való szíj nr.1, Kőtő szíjnak való bilind szíj nr.1, Káposzta vagyon 14
káddal.
-Az felső bástya :
-Egy szuszék teli tavaszi rozzsal…….,Egy serfőző üst fenek….,
-Építményei ,zöldséges kert és virágos kert leltára :
Földszintjén kőből,emeletén gerendából épített „gabonás ház”, „őt lóra
méretezett istálló”,serfőző ház, konyha és” nyolc lóra
méretezett
istálló,”.Virágos kert egy 27,9x 8.37m –es nagy palota előtt. A palotára vezető
lépcső alatt pincébe ,illetve a virágos és zöldségeskertre nyíló ajtó.
-Sütőház, csűr, akol, pajták, kastélyhoz tartozó gyümölcsös, veteményes
kertek.
-az 1692-ben feljegyzett állatállomány:Tehén ,barom:- Eöreg tehén
nr14,Harmadfű üsző nr.3,Tavaj üsző tinó nr.3,Tavaj bika nr.1,Eöreg bika nr1,
Negyed fű tulok nr. 1,Az elmúlt nyári üsző borjú 3, Ökör borjú az nyári 2,Béres
ökör nr 6, Egy eöreg kanca,Egy harmad fű gyermek kanca. Juhok száma:Az
fejüsők közűl bergő(e) számra való nr.16, Berbéts nr 25,Az idei bárány nr.
71.Szürke juhok száma: Ez idei bárány nr.68, Bergő számra való nr.163, Koos
15,
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Allodiális földek:
-Vetés kapuja 75 köböl termő képességgel most bevetve” rossal”
- Vetés kertre menő föld bevetve árpával 11 köböl termő képességgel.
- Mintsor keresztfájára menő, őszi búzával ,1 vékás.
- Kert szeg,tavasz rossal, árpával, lentsével és borsóval bevetve , 25
köbölnyi.
- Szent Miklósi út végében kenderrel 3 véka,a többi búzával 3 kőből……
2 véka
- Lábföld a Veress utcájában búzával ,11 kőből 1 véka.
Tavasz vetésnek:
- Felső fordulóra a Kereszt szeg nevű helyben 125 köböl szántó.
- Alsó malom útján 60 köböl.
Jobbágyok bírják:
-Alfalvi határ 60 kőből--Felső malom útján 25 kőből szántó, az Akasztófa
útján 25 kőből pallag, Cseke bükke 125 köves pallag, Köves Sorák földje 32
kőből 2 véka,pallag.
Összesen 654 kőből 2 véka,
- Balás Győrgy vetés kapujánál 35 kőből,Mána vész 8 kőből, Remetére
menő Vetés kapunál 70 köböl, Mána vész útja mellett
7 kőből 2 véka
szántó, Sugó kapuja 7 kőből 2 véka, Új rész-37 kőből 2 véka.
Tavaszi vetésre való Szántó földek az Alsó fordulóra :
Kert szeg 35 kőből, Kertszeg Vetés kertre menően 35 kőből, az Alfalvi
és a Remetei utak között 30 kőből,Keresztszegnél alá menőben sovány föld 75
kőből, a Nyíren sovány föld 150 kőből, Szoba Részben 50 kőből, a Szármány
oldalában a Kasztély kertjén18 kőből,ez kőszirtes müvelhetetlen, Barátok
Klastroma sovány pallag 15 kőből, Vágás nevű helyben a Szármán hegy
oldalában 125 kőből sovány föld, Kis bükkben régóta pallag 100 kőből,
Dudádon 11 köből 3 véka Összesen 950 kőből 1 véka.
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Kasztélyhoz tartozó allodiális kaszálók:
Nagy Tanorok 3 száz embernek egy nap van mit kaszálni ,300 szekér
széna,Várhegy alatt száz kaszásnak egy napra, 300 szekér széna, Bélkényben
60 szekér széna,Árok Hidgyán 30 szekér széna, Dudádban, sovány hely 10
szekér széna,
Remete előtt 10 szekér széna, Bivaly Feredő helyben 8
szekér, Kürützben 1 szekér széna, Összesen 544 szekér széna -a Ditrai
határban a Hódos nevű helyben 60 szekér széna,Román mezejében 15 szekér
széna.
-Az egész összesítve 1604 kőből allodiális szántó és 544 szekér széna.
-Ha a szárhegyi majorságbirtokot összehasonlítjuk más székelyföldi
allodiális szántokkal és kaszálókkal,akkor megállapíthatjuk,hogy a Lázár család
Szárhegyen a Székelyföld legnagyobb nagyüzemével rendelkezett.
-A szárhegyi Güdücön volt a Lázárok lisztelő malma.
-szárhegyi Halászó helyek:Kürützőn,Teknős Béka helyen,Halastotis
Szájok helyen(kenderáztató lett belőle),a Maros vizén az Égett Vész helyen,a
Vileskálton.
-A Lázárok birtokainak egyik legértékesebb része az erdők voltak
ezek:tilalmas cserefás a Lóvészben nem teremnek makkot,a többi erdő közös a
faluközösségével ezek:a ditrai falubéliekkel a Nevezetes Havassai- ugymint a
Tászok Rét,Salamás,,Bélbor, Borszék, Bükkentő, Magyaros,,Mezővész,,Köz
réz, Magas bükk és Jáhor havasok. Van még az Opstina,Emberfő,Ketskekő.
-A Szárhegyi Dominium összeirt
jövedelmei:1773-„Havasok
arendájábóli procentus,” Oláhok taxája,Kotsomákból,,Feles Tutallyok
megcsinálásából,bő esztendőben
feles gabonának eladásból,pálinka,sör
eladásából,Barmok eladásából,Csorda hizlalásból ha tartanak, Malombeli
vámokból.
-Az 1820-as Cziráky féle összeírás szerint”A szántóföldek ha jól
megtrágyáztatnak,háromszor megszántatnak terem ritkábban búzát,mivelhogy
az(t) a nép itten nem is igen szokta vetni, terem jó rosot, árpát, zabot, tavasz
rosot, lentsét, borsót, lent, kendert, krumplit és más nemű ,az életre szükséges
veteményeket.
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-A határ két fordulóra vagyon osztva ,mikor az egyik forduló vetésben
szokott lenni ,akkor a másik forduló határ a marháknak nyári legelésre szokott
alkalmaztatni „
-„Gyergyószárhegy állattenyésztésében
három féle tartásmódot különböztetünk meg.:

a XIX. század első felében

1,Szilaj vagy rideg állattartást, melynek esetén a jószágot elsősorban a
legelő tartotta el.
2,A félszilaj tartású állattartást ,mely alkalommal kikelettől szorulásig
tartották az állatot a legelőn,télen azonban az állat a mezőgazdálkodás által
gyűjtött vagy termelt takarmányon telelt.
3, Kezes vagy istállós tartás révén az állat elsősorban takarmányon él. „
- a falu vásáros helye Gyergyószentmiklós .
Az összeírok szerint: tüzelésre,kertre,butorra
elegendő fájok,

a falu közelében van

-A komló és káposzta termesztésről írják.”…a hasznos komló
termesztésekről….,hogy gyümölcsösök itten a közlakosoknak nintsenek,hanem
a komló aki azt szaporítani ügyekszik,meg terem,valamint ,hogy a folyók és
patakok mellett önként magára szokott teremni. Káposztás és veteményes
kertek pedig aki avval munkálkodni igyekszik itt ezen helységben,jó haszonnal
szoktak teremni.”
- a szárhegyi sörnél a káposzta, híresebb volt. A piacra kezd termelni a
falú.
- parajdi sóval is kereskednek.
-”..Szárhegynek… a széna termesztésre legbővebb,s legalkalmatosabb
határa lévén,szénából és marha tartásból szoktak szükségekre kellető pénzt ki
szerezni…..”.
- „…a gyergyai nép a Maros vize segedelmével
helységekre tutalyokat szállítani szokván….”

a külső fátlan

-kissebb csoport bevételi lehetőségek: mészégetés, szénégetés, halászat,
vadászat, mészároskodás, az erdei gombák gyümölcsöknek korlátozás nélküli
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értékesítése,vármegyei borok értékesítése,havasok bérbeadása örményeknek,
berszány oláhoknak,.
-” Kender áztatásra való hasznos vizek minden nagyobb fogyatkozás
nélkül elegendők vannak a falu fekvéséhez közel” „ Malmok a hely szükségihez
képest elegendők vannak…”
L .A Kastély
-1820-b an Szárhegy: „...ezen helység lakosaik nagyobb része a faragás
mesterségit gyakorolni és tudni szokván, magok szántásra szükséges ekéket,
taligákot a fa és széna hordásra szükséges ekéket,taligákot,a fa és a széna
hordására szükséges szekereket megtsinálni tudgyák.Az asszony népnek pedig,a
szövés-fonásnak mester-ségit jól értvén házok népe számára a parasztoktól
viselni szokott felső és alsó köntö-söknek szükségére kivántató vastag posztókat
és vásznakat szőni szokták. Találtatnak ezen faluban mester emberek ilyen
számmal: kováts mester ember 4, csizmadia 4, asztalos mester ember 3,
kőmives 2, szabó mester ember 2, fa órát csináló 1, tégla vető 10, kádár mester
ember 8, malom mester 6”.
L.B.Garda Dezső
-XVIII. sz. kőz.: Tavasz Buzát kit iricsának hinak Legalább száz vékát . .
vettessen –SzárhegyL. E.M.Sz.T. 5.k
-1808-ban kendert és lent termelnek
L .A rendfentartó
-A messze földön híres szárhegyi káposztát, a Cárina dűlőben
termelik,aminek közel 100 éves hagyománya van. A szárhegyi káposztának
egyediségében,,állagában,és minőségében nincs párja Erdélyben..A káposzta
feje kerek, és a tetején lapított,a levelek vékonyabbak és szorosan simulnak
egymáshoz,az erezete is enyhébb,vékonyabb. Télire szarvalva érési ideje
nagyon rövid,novemberben szarvalva karácsonyra már zamatos és savanyúan
érett. Ezt a minőséget a hordóban ,pincében megőrzi nyár elejéig.
-A helybeli gazdák apáról fiúra
káposzta.
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örökítik ,hogy a jó magból lesz jó

Ezért káposztavágáskor
szép egyforma ,közepes méretű fejeket
gyökerestől kitépve, papírba gondosan becsomagolva, őrzik a pincében tavaszig
a kiültetésig,hogy magot nyerjenek.
-Hagyomány ,”hogy a káposztát háromszor kell megüsse a hóharmat, s
csak azután szabad levágni”
-A kapálás után a Cárinába csak a határpásztorok jártak addig, amíg a
kürtös kihirdette,hogy „holnap káposztavágás lesz”Káposztavágáskor délig
levágták a káposztát, megtisztították ,szekérre rakták s a piacra vitték, ahol a
gyergyószentmiklósi örmény kereskedőktől lábbelit,ruhaneműt,fűszert,cukrot
de még füzetet és írószert is cseréltek. Egy hordóért egy teli hordónyi
káposztát adtak cserébe. Hagyományos szólás volt Szárhegyen ha valamelyik
gyerek valamit kért év közben (pl ruhaneműt,cipőt,játékot,írószert stb ) a szülői
válasz volt reá” Egy szót se káposztavágásig”
- Mára a hagyományos káposzta vásárt felváltotta a Káposzta Fesztivál.
Régiós siculi-hungarikum.
L .Új Kelet 2011 szeptember 29-én Jánossy Aliz.
- 1907 tavaszára kisgazda oktató és bemutató mintagazdaság alakul itt
2000 K támogatással Oláh Károly birtokán.
L. Balaton Petra
- a vékony levelű, lapos fejű, korán érő szárhegyi káposzta minősége
mintegy 300 éves tenyésztés eredménye.
L.Krónika online Balázs Katalin 2015.10.02
←L.Erdélyi gazda 1937 október 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke
Anghi István
L. EMGE
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-Rövid kísérleti időszak után a szakemberek megállapították, hogy a
"Csík és Udvarhely vármegye a kedvező éghajlati és talajviszonyok
következtében kiválóan alkalmas a rostlen termelésre. A miniszteri kirendeltség
Erdély vezető gazdasági szervezeteivel és az érdeklődő székely gazdákkal
összefogva nagy anyagi áldozattal életre hívta a gyergyószárhegyi lenfeldolgozó
szövetkezetet és a lenkészítő gyárat"
L .Oláh Sándor
- Gyergyószárhegyen a lóbabot a vetemény és bivalybabbal együtt főzik
meg és fogyasztják..
-A közkedvelt fejeskáposzta (Brassica oleracea var.capitata)
termesztésének főleg Gyergyószárhegyenvan nagy hagyománya, de
Gyergyóremetén és Vaslábonis elterjedt a termesztése.
Güdüc: tartozékfalu
-a sárgás libamáj paszuly Güdücről.
L.Vörösváry Gábor
- Az 1940 február 17-21 között
-Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán
aranyéremmel díjazták Paál Vencelt.
L. Erdélyi gazda 1940 március
-A Szárhegyi Lenfeldolgozó Szövetkezet ügyei (erdélyi kender és
lentermelés fejlesztése) -1944L.M.O.L.
Gyergyószentmiklós.
A város hires embereinek névsora a mellékletben
található.
- Orbán Balázs szerint: Rákóczi Zsigmond
országos vásártartási engedélyt ad s így „1607-ben
ugyan még falunak neveztetik, de sokadalmai országos
és hetivásárai nagy forgalmúak voltak.
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- I. Rákóczi György 1633-ban hat tízes között engedélyezi a következő
közösen birtokolt havasok felosztását: Tinópál vésze (?),Oláh-bükk és Nyarad
havasa. A hat tízest kb. 1850 óta csak számozzák. Hogy 1850 előtt mi volt
ezeknek a tízeseknek az elnevezése, nem tudni, de a régi, helyi írásokban,
jegyzőkönyvekben
négy
falurész-elnevezés
fordul
elő:
a) Alszeg, b) Középszer (de nevezték Piactérnek, ritka esetben és kisebb területre
vonatkoztatva Templomszernek is), c) Felszeg és d) részben Felszegnek
függvényekéntVárszeg (a Both vára felé eső rész).
L.Gyergyó
-G y e r g y ó S z. M i k 1 ó s Lucza-napi sokadalma arról nevezetes,
hogy a vidéki nemesség cselédei számára a' szükséges ruhaneműket ekkor
szerzi bé. — A' sz. Antal-napi vásárnak főáruczikke a gyapjú, mellyet a vidéki
oláh falukból nagy mennyiségben hoznak ide. Héti vásárain Maros-, és
Udvarhelyszék teméntelen gyümölcsöt árul el, 's szép mennyiségű pénzt viszen
ki érette.
L.Nagy
-Kovács Péter curiáját említik 1591-ben.
-1655-ben a gyergyóiak halászati és nyestvadászati engedélyt kapnak a
Maros bizonyos szakaszain.
L. Orbán Balázs Kiegészítések
-„A szent-miklósi székelység
földmíveléssel foglalkozik,..”

nagy

részt

marhate

nyésztés

és

L. Orbán Balázs A székely
-„ a Lázár családnak két lisztelő malma volt itt.
L. A Kastély
-„…az országos vásár tartásának engedélyezését, ……Rákóczi Zsigmond
1607.június 14-én adományozta Gyergyószentmiklósnak.”
-„ Már a 16. században megnövekedett az országos vásárok száma, Rákóczi is azon a véleményen volt, hogy ez hozzájárul a mezőváros fejlődéshez. A
gyergyóiak életében már ekkor nagy szerepe volt a szombati vásárnak.Valószínűleg szintén 1607-ben jött létre a pricskei vám is, ami kedvezően hatott a ke203

reskedelmi életre, elősegítette, hogy Gyergyószentmiklós legyen Csíkszék első
számú községe.”
-„ Gyergyószentmiklóstól északra a településsel párhuzamosan haladó
fenyő-, nyír- és tölgyerdő sáv helyezkedett el, ennek emlékét őrzik az Aszalópataka, Makkos út, Nyír, Tölgymező és más helynevek, amelyeket mind a mai
napig használunk. „
-„ Bethlen Gábor uralkodására. Különféle kedvezményekkel és szabályozásokkal könnyítette meg a helyiek életét: 1614-ben elrendeli a juh- és túródézsma eltörlését, engedélyezi a szabad sóhasználatot.
L. Portik Izolda
-Gyergyó anyagi erőforrásai és így gazdasági lehetőségei a 17. századtól
kezdődően fokozatosan meghaladták a korabeli Alcsíkét, Felcsíkét és Kászonét.
Az 1607.évi országos vásárjog,az örménységnek 1637-től 1672-ig tartó,több
szakaszban való letelepedése Gyergyószentmiklóst Kelet-Erdély egyik fontos
kézműves központ-jává, a kordován- és szarvasmarha-kereskedelem
legfontosabb központjává növelte.
A gyergyószentmiklósi provincialista közösség vezetői 1785-ben a II.
József császár utasítására készült összeírásban a következőképpen mutatták be a
földművelés szintjét:
-„Ezen mü helységünknek két forduló határja vagyon,mindenik fordulón
egy része térhelyen,más része oldalakon fekszik,a térhelyen ha jól
megtrágyázzák,s mint hogy az itt való föld azt meg kévánnya és háromszor jól
meg szántják, jól meg termi a rozsot és az árpát, néhány esztendőkben a buzát
is, a hegyeken és oldalakon pedig minthogy oda trágyázni nem lehet, zabot,
tavasz-zabot mikor az üdő néki jár, alkalmasint terem, kívált ha jól nyugtattyák
a földet trágyázás helyett. Közönségesen pedig szoktunk szántani négy vonó
marhával, az őszi vetésnek és árpának háromszor, a zabnak pedig kétszer kell
szántanunk.
Kaszáló helyeink nagyobb részin vagynak hegyeken, völgyeken, ahol is a
fű nem szokott ugyan nagy és vastag lenni, de a mi terem marha legeltetéseire
jó, s a határnak fordulója szerént mindenik második esztendőben kaszáltatik.
Vagynak vizek mejjékin, s más helyeken is olyan kaszállók, s tanorohok,
melyek nyomás idein kerttel tartatnak, s mikor az üdő neki szolgál, esztendőben
kétszer is kaszálhatni, az ilyen helyen egy hold földön meg terem három szekér
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széna, mely meg tészen 18 mását itt. A hegyeken lévő kaszálókon pedig
kevesebbet.
A mü vásáros helyünk, vagyis piatzunk itt helyben vagyon
Szentmiklóson, a kinek ha valami eladója vagy vévője vagyon itt el adhattya, s
meg is veheti.”
Harmincöt esztendő múlva -1820-Cziráki féle összeirás- ugyanaz a
közösség a következőképpen mutatta be a mezőgazdasági termelés színvonalát:
„A határ vagyon osztva két fordulóra, mintegy két része a szántással
használni szokott határnak sima térhelyen fekszik, egy harmad része pedig
hegyes, völgyes és oldalas helyeken esik, a mely a térben levő helynél alább
való termékenységű, s bajosabb(an) mivelhető, mint hogy trágyával is érni
bajoson lehet a távulság és a hegyek meredeksége miatt, a földek mindenütt
négy igavonó barmokkal szánthatók, terem rozsot, árpát, zabot, krumplit, ritkán
búzát, trágya nélkül pedig tsak zabot és egyebet nem terem, negyed rendbéli
trágyázás haszna közönségesen vetve szokott tartani 14 esztendeig oly képen,
hogy minden második esztendőben nyomásba fordulván a szántó föld, 7
esztendők alatt lehet egy rendbéli trágya után aratni. Egy köböllel vetettek után
közép szerű képen véve szokott teremni 8 kalongya, ez gyakrabban oly képen
ereszt, hogy egy kalongya ros más fél vékát ad jó termés idejin,amely itt ritkán
történik néha, ereszt egy kalongya két vékát is, így az árpa és zab is, a búza
ennyire nem mégyen egyszer is, mire nézve nem igen szokták vetni ezen
helységben a búzát, kivált képen a közlakosok. Egyszóval ezen falu határának
mint egy harmad része, a mely t.i. a faluhoz közelebb esik jó mivelés után jó
termékenységű helynek vétethetik, a távulabb való, de tsak ugyan térhelyen eső
mintegy második része, a határnak fele résziben közép szerű, fele résziben pedig
közép szerűnél valamivel alább való. A harmadik része a határnak a mi hegyes,
völgyes és oldalas helyen esik, a soványok rendiben jöhet.”
Míg az 1785-ös összeírásban nincs említés a krumpliról, 1820-ban már
jelzik a termesztését a Gyergyói-medence összes falvaiban. A Cziráky-összeírás
részletesebb leírása a szántóföld termőképességével kapcsolatban a jövedelmező
földművelés biztosítására irányuló nagyobb odafigyelést bizonyít.
Gyergyó, mint már említettük, a korabeli szarvasmarha-tenyésztés egyik
legfontosabb központja volt. A két összeírás a következőképpen érzékeltette
ezeket a lehetőségeket:
205

1785: „Marha legeltető helyeink minden nemű marháinknak elegendő
vagyon, annak is inkább, hogy ezen helységnek bé Molduva felé vagynak erdei,
s havasai. Itatható helyeink és jó havasi vizeink mindenütt bővön elég vagyon, a
falunkon, s határunkon keresztül folyván a Békény vize igen jó italú víz”.
1820: „Az közönségnek jövedelmei: vagynak ezen falunak bizonyos
havasai, azokon lenni szokott legelőkkel és kaszálókkal egyetemben, ezeket,
néha Communitásunkra, a melyekből nekünk is közlakosoknak részünk szokott
volna lenni, de amit sajnálva említhetünk, a Katonai Rend azt többire maga
hasznára szokta fordíttatni, s többire münköt ki szoktak abból forgatni”
-A kézművesség szintje tekintetében a lisztelő és fűrészmalmok sokaságát
említették az 1785. évi öszszeírásban a gyergyói településeken. Csupán
Gyergyó-Szentmiklóson jegyezték fel a „kordován készítő fábrikákat”. 1820ban azonban a gyergyószentmiklósi kordovánkészítő műhelyek mellett már
szinte mindenik gyergyói településen kimutathatóak a kézművesek is. A
Cziráky-féle összeírás ezeket …………………ismerteti.
A kézművesség legfontosabb központja Gyergyószentmiklóson volt, ahol
az örmények már a 18. század első éveiben létrehozták céheiket. Ezek közül a
legjelentősebb
a
Tímár
Társulat
volt…….„
Esztendőnként
Gyergyószentmiklóson készül 50 ezer Kordovány….”„eladatnak az
kordoványok ezen hazában Marus és Kézdi Vásár-helyen,Megyesen, Régenben,
Udvarhelyen és itten ez helyben is. Leg számosabban pedig Nemes Magyar
Országon, Debreczeni és Nagy Váradi országos vásárokban”.
Korabeli forrásunk pontosította az Erdélyben és a Magyarországon
eladott csizmák mennyiségét is. Eszerint: „Ezen hazában el kél mintegy 20 ezer,
és Magyar Országon mint egy 30 ezer”.
-1785-„Itten Gyergyó Szent Miklóson héti vásár,s esztendőben háromszor
szabad sokadalom szokott esni,…”
-A 18. század második felének és a 19. század első évtizedeinek
legtipikusabb nagykereskedő családja a Kövér család volt,melynek tagjai
többször is bíróként vagy tanácsnokként vezették a gyergyószentmiklósi
örmény közösséget.
-Az Alföld és Bécs felé irányuló állatkereskedelem Kövér Gergely
számára igen jól jövedelmezett, olyannyira, hogy gyermekei, Kövér János és
Kajetán
Mária Terézia magyar királynőtől 1780. május 24-én 2000
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aranyforintért az öszszes hozzátartozóikkal, úgymint Izsák Máriával,Kövér
János hites társával és gyermekeikkel, Györggyel, Terézzel, Annával, Máriával
és Hiripszimével címerleveles nemességet kaptak.
A gyergyói örmény kereskedők nemcsak nagyállat- kereskedelemmel
foglalkoztak. Voltak közöttük divatárusok, singes, fűszer- és vegyeskereskedők.
Mivel nagyrészük üzletekben értékesítette termékeit, őket boltos
kereskedőknek nevezték.
Az 1820. évi összeírásban az összeírók 15 kereskedő boltról tettek
említést Gyergyószentmiklóson. A Cziráky-összeírásban említett 25 kenyérsütő,
2 zsemlesütő és 40 mészáros szintén a boltos kereskedőkhöz tartoztak. Sőt a 10
nagyobb rendű korcsmáros is örmény kereskedő vol
L.B.Garda Dezső
-Az ezredéves kiállításon kitüntették közhasznú tevékenységért. Márton
Lajos, földbirtokost, Gy.-Szt.-Miklós.
L.Köztelek 1896 november 28
-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 ért6e
oldalon,napárnyékban vékonyabb-fátyolos.
- 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. Helyi siculi-hungaricum.
L. Nagy -Tóth Ferenc
1820-ban
a
Gyergyószentmiklóson is.

földközösség

maradványai

tovább

éltek
L.Pál

- Az erdélyi gazdák V-ik vándorgyűlése alkalmából rendezendő tárlatra
szept 19ig a következőtárgyak vannak bejelentve:
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- T. Blága Imre úrtól Gy.-Sztmiklósról tavaszbuza a kiállításra.
L. Nemere 1879 szepetember 28
- a minisztérium itt állami faiskolát tartott fenn ahonnan a községek
díjmentesen vagy
kedvezményes áron
gyümölcsfa csemetéket
és
oltóvesszőket osztott ki.
- a megyében Csergő Vencel méhészete volt a legismertebb,az 1910-es
években már ő is Boczonádi kaptárral méhészkedik.
L.Balaton Petra
-A Csiky-kertet Dr. Csiky Dénes ügyvéd 1884 – 1909 között telepíttette,
a Filep kútja körül 16 hektáros területen, a vidékre jellemző és más itt
meghonosított fajokból arborétumot és gyümölcsöst hozott létre, amely egész
székelyföldön egyedi. A ma is létező faállomány dísze a juhar, vadgesztenye,
nyír, som, bükk, mogyoró, kőris, dió, vörösfenyő, tölgy, akác, fűz …
L.Szentbenedek
-1931-ben Gál Ferencné elindítja a házi szőnyegszövést.
L.Bözödi György
-1938 januárjában itt Szeszgyár müködött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Balázs Sándor
L. EMGE
Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán ezüst éremmel díjazták a
Gyergyószentmiklósi Gazdakört.A háziipari kiállításon aranyérmet nyert Gál
Ferencné.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
- Állami támogatással tovább működőtt a gyergyószentmiklósi téli
gazdasági iskola.-1941-44L.Oláh Sándor
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- A Gyergyószentmiklósi téli gazd. isk. és mezőgazd. szaktanácsadó
állomás működési tervezet.-1944- Gyergyószentmiklósi tejfeldolgozó üzem építési terve.-1944L.M.O.L.
Gyergyószentmiklós vásár.

Gyergyótölgyes
- Itt született 1904-ben Talpassy Tibor költő, író.
-A falu a 18. századi Besztercei tutajozásnak köszönheti kialakulását. A
gyergyói fa és borvízszállítmányok így messze földre eljuthattak, itt volt a
moldvai vám.
L.Wikipedia
Gyergyóújfalu
-Régente négy tízese volt, most már hat tízesre oszlik, amelyeknek
elnevezései régi eredetűek, mert mindegyiknek birtoka
is volt a „hazanéző" hegyoldalon, amely területek ma is
e tízesek nevét viselik: Alszeg, Kosza (cs. n.),
Fenyés, Hosszúbükk, Vészhágó, Marosfalva. Ez utóbbi
kb. 150 éves település 300 házzal, a község legnagyobb
tízese, a Maros túlsó, azaz a bal oldalán fekszik. Eleinte
csak 8-10 család lakott itt, akik többnyire molnárok
voltak. Létét és fejlődését annak köszönhette, hogy Udvarhely felé erdei út
vezet s hogy bőven van itt legelő és üde patakvíz. Az idetelepültek Újfalu
különböző részeiből jöttek ide, még ma is szívesen húzódnak ide, mert most
kőbánya is működik a telep közelében.

209

-A Maros és a Visszafolyó-patak megy át a községen. E század elején
még sok tutaj szállította a fát a Maroson, amely szájhagyomány szerint régen
bővebb vizű volt. A Maros bal oldalán sok borvízforrás van.
-1870-ben például a tízesek irtásából a községnek juttatott részen
legeltették a falu bikáját. Az öt tízes neve mai napig (1931) él az emberekben,
éspedig: a) Alsóvész, b) Vészhágó, c) Fenyés, d) Hosszúbükk és e) Kosza, A
tízesek nevüket az elfoglalt dűlő után kapták.
L.Gyergyó
-A legkorábbi….. gyergyóújfalusi falutörvény 1581-ben keletkezett, a
falu „végzéseiről” már korábban szó esik. A gyergyóujfalusiak szólnak is arról,
hogy a „régi székel szabadságnak idejében”10 — tehát már az 1562.évi levert
székely felkelés előtt — élő szabályozásokat foglalnak írásba. Nem 1581-ben
születő falutörvényekről, hanem ebből az időszakból már írásos formában ránk
hagyományozódott rendtartásról kell tehát szólanunk.
L.Imreh
-„ a Lázár családnak egy lisztelő malma volt itt.
L. A Kastély
- az 1907-ben alakult fogyasztási és értékesítési szövetkezet 4218 K
költséggel önerejéből épitette fel a helységét ahol 1908-ban helyet kapott a
hitelszövetkezet ,a gazdakör és a népkönyvtár.A kirendeltség 3000 K segélyével
1911 nyarán épület bővitésre került sor.
L. Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szántó Ádám
L. EMGE
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Gyimesek Gyimesfelsőlak,Gyimesközéplak és Gyimesbükk. (Bakó megye)
gyimesi Rákoczi várkastély

Gyímesi
csángó
tanya.→

„......főként
marhatenyésztéssel
foglalkoznak; a gyímesi juhok igen
híresek, elannyira, hogy mindig
drágábban kelnek el a csíki
juhoknál, nem is kell azt vásárra
hajtani, el kel az a háztól is, mert
tavasszal messzeföldről idejönnek a
juhosgazdák, hogy egészséges, ép
és gyapjas juhokkal lássák el
magukat …..”
L. Orbán Balázs A székely

A gyimesi csángók Moldva és Erdély határán, a Tatros folyó
forrásvidékén élnek. Még 1747-ben is a Gyimesek egyetlen lakói az ide
felhúzódott moldvai magyarok (csángók) akikhez később székelyek
(a Siculicidium után) és újabb moldvai magyarok csatlakoztak. Fő
foglalkozásuk a havasi állattenyésztés és a fakitermelés.
Településeik:
Gyimesfelsőlok,Gyimesközéplok,Gyimesbükk,Magyarcsügés,Kostelek,E
gerszék és lefelé az Úz- völgye, valamint tőle északra a Csobányos völgye,
Háromkút, Gyepece, Bükklok, Csobányos.
L.Wikipedia
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A gyimesi csángók
-A gyimesi csángók Moldva és Erdély határánál, a Tatros folyó
forrásvidékén, a Gyimesi szorosban élnek. Fő községeik Gyimesfelsőlok,
Gyimesközéplok, és Gyimesbükk. Gyimes sajátos „patak-ország”, ugyanis itt
nem találhatóak úgynevezett tömör falvak, csak tanyatelepek, amik a folyó
hosszú fővölgyében és annak mellékágaiban, a patakokban oszlanak szét.
Sokszor az itt megtelepülő családok neveit viselik (például Antalok pataka), és
túlnyomórészt erős római katolikus vallású magyarok lakják
Történetük
-A gyimesi-szoros lakossága nagyobb részben csíki székelyekből, kisebb
részben moldvai magyarokból és románokból eredeztethető. Az itt élők szerint
őseik a katonai szolgálat elől menekültek erre az erdős vidékre, ezzel
kapcsolatos a csángó szó eredete is: csángó az aki elcsángált, elment a
közösségtől. A csángók bujdosásukkal magyarázzák a moldvai magyarokéhoz
hasonló öltözetüket is, ezt egykoron azért használták, hogy megtévesszék az
őket üldözőket, nehogy felismerjék bennük a szökött székely katonát.
-Területüket a XVII. századtól kezdték legelő bérletként benépesíteni.
Gyimesközéplok 1721-től népesült be, amikor 19, kaszálót bérlő család
fokozatosan letelepedett. A kis telepek lassan növekedtek, 1779-ben a Gyimes
völgyének lakossága 550 fő körül lehetett. Fő foglalkozásuk a pásztorkodás
volt, a nagy kiterjedésű kaszálók elsősorban a szarvasmarha-tenyésztésnek, míg
a havasi legelők a juhtenyésztésnek kedveztek. Ez képezte a gazdasági élet
alapját, ehhez adódott még a fafeldolgozás, fakereskedelem. A havasi legelők
birtokba vétele fokozatosan történt: az „erdőlés” nyomán egyre több természetes
kaszálót tudtak hasznosítani.
A csángó életmód sajátossága a kalibázás. Tavasszal a gyimesiek
kiköltöznek állataikkal a nyári szállásra, majd ősszel Szent Mihály napját
követően hazaköltöznek a téli szállásra. A gyimesi ember az önellátásra
rendezkedett be, különösen az épületek építése, az élelem, ruházat előállítása
terén.
A gyimesi csángók és a székelyek között él egy történelmi ellentét,
ugyanis a XVIII.-XIX. században ezen a területen a csángók zsellérként
dolgoztak a csíkiak földjein. Az 1871. évi népszámlálás bizonyítja, hogy a
községekben egyetlen csángó földtulajdonos sem volt. Ezen változtatott, szintén
ebben az évben az Arányosítási törvény, amit a csíki birtokosok nem fogadtak
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jól, mivel sok csángó földhöz jutott a csíki gazdák rovására. Talán éppen ez a
történelmi ellentét, a gazdasági különbség illetve a földrajzi elzártság okozta,
hogy a gyimesiek a székelyektől eltérő kultúrát hoztak létre. A csíkiak területe
inkább polgárosodott terület lett, míg a csángók megőrizték a pásztorkodó
életformájukat.
A gyimesi csángók földrajzi és etnikai elszigeteltségük folytán, a
magyarság legrégibb kultúrájú népcsoportját alkotják. Viseletük a régi,
középkori kelet-európai hagyományokat őrzi.
L. Erdély ma 2012 .06.22
Gyimesbükk

-Bakó megye(de itt a helye)

↑Takarmány készítés ↑Gyimesi csángó házaspár ↑Burgonya-pityóka- felszedés

-Az egykor igen közkedvelt lóbab (Vicia faba var. major) termesztése és
fogyasztása jelentősen visszaszorult. Korábbi adatok lóbab termesztésével
kapcsolatban Alsógyimesbükkről.
L.Vörösváry Gábor
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Russ Sánta Albert
L .EMGE
“Első tekintetre csodálkozás tölti el a szemlélőt, hogy e kietlen
vadonokban, hol a természet ugyancsak szűk marokkal osztotta a méhészkedés
feltételeit, szép nagy méhészeteket talál,…….”
Azon, hogy a méhek tenyésznek - a természet mostohaságában sincs
megütköz-ni való,de hogy a csángó nép haszonnal méhészkedik,abban lelem
magyarázatát, hogy
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a) méhcsaládjait széltől védett helyeken, ugy szólva gödrökben tartja;
b) csekély köbtartalmú deszkakasokban méhészkedik;
c) ebben is, mint minden másban rabló gazdaságot űz és
d)embertársa értékének megbecsülésénél a méhgazdaságot is szerepelteti.
Mind olyan tényezők, melyek az adott viszonyok között a rabló gazdaságot
kivéve — helytállóak.
Méhtartó kasok egyszerűek. Rendesen 2 cm. vastag, 20 cm. széles és
60—100 cm. magas deszkadarabokból szögezik össze, felül megfelelő kvadrát
méretű tetőt erősítenek rá, alul szabadon hagyják és az ekép készen lévő
kasokra, az alsó széltől mintegy 20 cm. magasságban, nem ritkán a középen 1—
2 cm. átméretű lyukat (kijáró nyilást) fúrnak s felső felében keresztmetszetben
egy-egy lécdarabkát eresztenek át a lépek megerősítése céljából.Ez az egész
alkotás,melytől eltérést sehol nem tapasztaltam.
L.Erdélyrészi
Gyimesközéplak
-1911-és 1912 között Gyímesközéplakon szövetkezeti ház épült.
L. Balaton Petra
Gyimesközéplakfelállítása malom részére.

Hidegség

vizikerék

- Az itteni hegyvidékre kitelepült lakosság
foglalkozása
kezdettől
az
állattenyésztés.
Gyimesbükkön.
L.Rab
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Gyimesfelsőlak
-Itt született Rugonfalvi Kiss István (1881) történész a székely történet
kiváló kutatója.
-Itt született Tankó Gyula (1939–) író, néprajzkutató
-Itt született és él Antal Imre (1944) festőművész.
Településtörténet: Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj, Gyimesi-szoros
1944
L.Wikipedia
Héjjasfalva
-1893- ban híres erdélyi szürke marha gulyája van Somogyi Albertnek
Héjjasfalván.
L.ML 1913
-Az erdélyi kiállítók között különösen szép komlót mutatott
be…..Somogyi Albert Héjjasfalvárói, ki azonfelül a komlótermelésben
előforduló eszközök szép modell gyűjteményét is bemutatta./Szegedi
mezőgzadasági kiállitás 1899 december/
L.Köztelek 1899 decemeber 23
Héjasfalva (Nagy-Küküllő m.), 1891. október hó. (Somogyi Albert
tudósítása). (Szárazság. — Rossz répatermés. Lótetü-károk éz rothadás a
burgonyánál. Komlótermés, árak, kivitel. Kísér-letek egy brazíliai
babféleséggel)Időjárásunk 1½ hó óta száraz, annyira, hogy az őszigabonavetést,
csak szórványosan végezhették gazdáink, egyes birtokosoknál, kik a szept. 6 és
7-én levő kis esőzést felhasználva, elvetették búzáikat, a vetések szépen
fejlődtek, de már ezekre is elkelne az eső. A száraz idő befolyása alatt ugy a
czukor-, mint a takarmány-répa sokat sinylett, első apró és kevés a czukor
tartalma. - A „törökbuza-szedés" (kukoriczatörés) mult hó 15-én kezdetét vette.
Az eredmény általában vármegyénk területén igen kedvező ugy mennyiség,
mint minőség tekintetében, egy kataszter hold (1600 □) terület átlag 8—12
mmázsát adott. - A burgonyatermés rossz. A gumók részint a száraz és hideg
nyár miatt nem fejlődhettek, részint a lótetü tett sok kárt, s a mi kevés van, se
lesz állandó, rothad.
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— Repczevetés, a mi kevés van vármegyénkben, gyéren kelt s kezd
sárgulni, illetve elszáradni a tartós szárazság miatt. — A komló, mely
vidékünkön, t. i. Segesvár környékén, beleszámítva Kis-Küküllő megye több
községét és Udvarhely megye egynéhány szomszédos községét, több birtokos
által míveltetik, jó középtermésen felül fizetett, csak minőség tekintetében volt
igen durva, s ez évi nyomott ár mellett gyengén fizették csehországi
komlóvevőink. Az árak nagy mérvben csökkentek, mig a mult évben
mmázsánkint 120—180 frtot kaptunk, ez évben csak 56—25 frtot adtak egy
mm.-ért. Ezen nagy árkülömbözet azonban nem a minőség durvább voltában
leli magyarázatát, hanem azon körülményben, hogy Németország és Angliában
szintén jó komlóter-més volt. Az erdélyi komló nagy részét, mint kiviteli
(export) árut vásárolják vevőink, s ha Anglia és Amerikába nincs nagyobb
kivitel, a komlóár is alacsony szokott lenni. A kereslet még nem csökkent, most
is három csehországi komló-kereskedő tartózkodik Segesváron. A száraz időjárás nagy hátránynyal van a komló vásárra is, mivel azt ily száraz időben
felzsákolni nem lehetett. Buza- és rozstermésünk a tavaszi hideg és havas
időjárás miatt gyenge volt, a hozam minőség és mennyiség tekintetében nem
kielégítő, kat. holdankint aligha fizetett 3-6 mmázsát, a mag ugy a buza, mint
rozsban nem tökéletesen fejlett, néhol a buza szorult; némileg az árak
ellensúlyozták a gyenge termést, szeptember elején 10 frtig fizették a búzát, mig
most ára 9 frt, sőt a helyi piaczon 8 frt 50 kr. A rozs mmázsáját 8 frton adjuk.
Igen keresik. - A zab kielégítően fizetett, jó középtermést adott, ára 4·50-4·80
frt, ha majd a katonaság is megkezdi bevásárlásait, nagyobb keresletre
számithatunk.
A földmívelésügyi m. kir miniszter kísérletezés végett vármegyénkhez 10
kgr. brazíliai fekete babot küldött, melyből 3 kgr.-ot ültettem el; ezen bab
kenyérliszt pótlására lett volna hivatva. Bár a bab jól kikelt, szépen, sőt buján
fejlődött, termése nem volt. Nem virágzott egyetlen egyet se, így még a mag is
teljesen elveszett. A brazíliai babnak a mi éghajlatunk, főleg Erdély keleti
részében nem elég meleg. Ez évben nyarunk is a szokottnál hűvösebb volt.
Mivel tudtommal e bab-fajta több vármegyében osztatott szét kísérleti termelés
czéljaira, minden esetre érdekes volna, ha a kísérletezők közül minél többen
tennék e helyen az eredményt közzé.
L.Köztelek 1891 október 7
- 1909 nyarán Héjjasfalván, is megvalósult a takarmánycsarnok.
L.Állam és Székelyföld
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Hodgya
- Híres szülöttei
-Józsa
faszobrász

Béla (1898–1943)

közíró,

szerkesztő,

költő,

építőmunkás,

-Pál Árpád (1929) matematikus, csillagász, szakíró
-Pálffy Károly (1903–1983) szerkesztő, közíró
Andrási-Pálfi Magdolna. Hodgya. Székelyudvarhely: Infoprint Kiadó
(2006)
L.Wikipedia
-”...mézzel,viasszal,hízott disznóval kereskednek...”
L. Orbán Balázs Székely
- 1940-ben a gazdakör elnöke Pálffi Áron
- Az 1941-ben az itt
hallgatója volt.

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak

42

L. EMGE
Homoródalmás
- A falu hét kis községből: Almás, Benczőfalva, Czikefalva, Kakod,
Varjas, Ipacs és Benes falvakból alakult ki valószínűleg már a 13. század elején.
- A falutól nyugatra emelkedő Várhegyen földsáncok nyomai látszanak.
- Itt született 1654-ben Almási Gergely Mihály unitárius egyházi író,
unitárius püspök.
- Itt született 1888-ban Zoltán Sándor unitárius lelkész, egyházi író.
- Itt született 1915-ben Péterfy Emília író, tanító, tankönyvíró.
- Itt született 1930-ban Szabó Gyula regényíró. „Gondos atyafiság”
L.Wikipedia
-Homoródalmáson zálogként vagy örökség útján földet birtoklók
lajstroma. 1680. február 22. Anno D: 1680. D. 12. February.
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Az szalagossokrol valo Reg [esztrum]
- „Azt jzeniAlmas fala, hogy ha zalagossod vagon Almasson azt birjad,de
az falu erdeiet, mezeiet, füet, makiat meg nem engedik ezentul,ha benne
kaphatnak, az marhadot meg ütigk.
-Azt jzenteti Almasfala tölünk, hogy ha valami öröksegedet tartod
Almasson, ara ol gondod legen, hogy hushago kedtöl fogva mindden penteken it
legy az faluval az ut csinyalasban, küpu es hid es gyepü csinyalasban szent
Jakab napig minden hetön nemelkor ket napig egy hetön, mert ha jelen nem
lesz, az öröksegedöt elvetik, falu vegzese szerent huszon öt penzbe mind den
napon, valamel napon jelön nem lesz az falu.”
L. Mihály János
- 1793-ban Szent Iván havának 3-dik napján, mikoron volnánk fen meg
írt Székben és faluban az Malom kert nevű heljnek a végében régentén épittetett
molnár házban melj malom épittetett volt Néhai Kenyeres János, Beke István,
Rigó András és Sándor Ferencz uraimék által, ………./. Mü Nemes Udvarhelj
Széki Homorod/
-…….melj meg vicinált jószágon vagyon a malom és Molnár ház és a
Malom végében egy deszkametszőfürész ,olajütő és eszterga,……………….
L.Almási Közélet 2010 március
-Az almási faluturizmusnak hagyományai vannak. Az 1941-ben
megjelent „Az utas könyve” a nyaralásra és üdülésre alkalmas községek között
ajánlja a Budapesttől 780 km-re fekvő 2900 lakosú nagyközséget, ahol
„fizetővendéglátásként magánosoknál kapható penziószerű ellátás (szállás és
étkezés) napi 4–6 pengőért. Szoba napi ára 1–1,5 pengő. Szükség esetén
vendéglői ellátás vagy közös étkezés is biztosítható.”
-Gazdasági életében fontos szerepet játszott a földművelés és
állattenyésztés mellett a mészégetés. Udvarhelyszék leghíresebb mészégetői
voltak az almásiak, az égetett meszet elvitték szekéren a Nyárádmentére,
Mezőségre, Küküllők vidékére, ahol az égetett meszet gabonára cserélték. A
mészégetés és az égetett mész árusítása bizonyíthatóan a XVIII. század végétől
a kollektivizálásig a falu többségének fontos jövedelemforrása volt.
A mésszel-járásnak a távoli vidékekre gazdasági haszna mellett társadalmi
jelentősége is volt: a különböző régiók közötti gazdasági cserék mellett, etnikai,
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kulturális kapcsolatokra is alkalmat nyújtott. Egykor tíz mészégető kemence –
katlan – volt a faluban.
- Ezenkívül jelentős volt az erdőkitermelés, a sajt- és túrókészítés. Az
almási túró egykor igen keresett élelmiszer volt a környező városok piacain –
Székelyudvarhely, Csíkszereda, Brassó.
Az állattenyésztés során a falutól nagy távolságra lévő erdei kaszálókon
sajátos életforma alakult ki az idők folyamán. Mivel a széna és sarjúkészítés
hosszadalmas idénymunka, az emberek gondoskodtak maguknak „födélaljáról”.
A nagy távolság és a nehéz út késztethetett egyeseket arra, hogy kaszálójukra
tekintélyes „odorral” rendelkező pajtát építsenek a takarmány helybeli
elraktározására és téli feletetésére. Ezek voltak a pajtás helyek az almási
Vargyas nevű határban.
L. A falu honlapján
- 1941 tavaszán a kolozsvári „Szövetség” Gazdasági Hitelszövetkezetek
Központja az erdélyi tejipar felmérésére és a tejértékesítés megszervezésére egy
tejipari szakember segítségét kérte a budapesti Földművelésügyi
Minisztériumtól.
A tejtermelés és tejfeldolgozás színvonalának emelését fontosnak
tartó,egész Erdélyre kiterjedő szövetkezeti hálózathoz, a Minisztérium Brükler
József szaktanácsadót küldte a helyzet felmérésére. Brükler erdélyi
tapasztalatait az 1941 júniusában összeállított jelentésében összegezte.
Ebben a „Székelykeresztúri Vajüzem” működéséről írva, megemlítette
annak beszállítóit, a Keresztúr környéki és a két Homoród menti
tejszövetkezeteket, majd kiemelte az üzem két magánvállalkozó konkurensét: az
óczfalvi Veress Istvánt és a homoródalmási Barra Sándort.
Barra Sándor Homoródalmáson született 1893-ban, kilencgyermekes
középbirtokos családban. Vállalkozása indításáról keveset tudunk, a családi
emlékezet szerint először 1927-ben szerepelt termékeivel egy székelyudvarhelyi
kiállításon.
Precíz ember volt, megkövetelte a pontos munkát, megfizette rendesen.
Tejfölöző gépet, töltőgépet, őrlőgépet vásárolt, 4-5 alkalmazottal dolgozott, míg
szükséges volt, szakértőt is alkalmazott. Tejet, sajtot vásárolt fel, feldolgozta.
Összegyűjtötte a környékről, a szomszéd falukból a legjobb sajtokat, még
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Olasztelekről és Száldobosról is, amiből a kaskavál készült. A
csomagolóanyagokat, ládákat, dézsákat – két kilós, három kilós, húsz kilósok
voltak – ott a faluban csináltatta. Voltak fogatosok, akik állandó jelleggel neki
dolgoztak. Télen jeget vágatott jégverem volt. Saját gépkocsija volt a harmincas
években. Termékeivel többször szerepelt kiállításokon, díjakat nyert,
harminckettőbe kapta az aranyérmet. Termékei a kaskavál sajt, a teavaj, a vajjal
összedolgozott csemegetúró, tízdekás, húsz dekás, fél kilós csomagolásban...
Udvarhelyen, Brassóban, majd Budapesten is forgalmazta.
„1927, a székelyudvarhelyikiállítás. Aranyérem: Bukarestben,Brassóban
és Gyulafehérváron. 1940, újabb aranyérem ezúttal egy újabb termékért, az ún.
vajastúróért. 1948, Barra Sándor segítségét kérik a keresztúri Vajgyár
beindításában, 1949–1954, a székelyudvarhelyi Tejgyárban eltöltött munkás
évek.”
-1932-1940 között állandólag bárány kereskedelemmel foglalkozott
bejárva nagy területeket,……………

A Barra reklám
L.Almási Közélet 2010 szeptember
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- Ez népes nagy község. Lakosainak földmivelés és állattenyésztés a
főfoglalkozása, de ezeken kivül mészégetésből, sajt, túrógyártásból szép
jövedelmet vesznek be. Ifjúsági egyesülete, olvasóköre, fogyasztási
szövetkezete figyelemre méltó.
Nagykiterjedésű erdőségei bő faanyagot adnak.
L.Szász Ferenc
-Homoródalmás 1909- júniusában határozta el a községi bikaistálló
megépitését, a 2000 K államsegéllyel megépült istálló cement aljazatú,modern
trágyateleppel amelyben 5 bikánal van helye.
-1913-ben itt fedeztető ménes állomás müködött.
-1914-ben már 2 fedeztető állomás működik.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Simén Domokos
L .EMGE
Homoródkarácsonyfalva
-Itt született 1929. április 23-án Máthé Balázs villamosmérnök, műszaki
szakíró.
L.Wikipedia
- Ha elnézünk a templom dombról a falu felé melynek nyugati határa
rejti azt a szelídgesztenye ültetvényt, amit 1905-ben telepítettek.
- Szelídgesztenye liget
a székelyföld különlegessége,
mivel egyedül itt találhatók a
száz
évesre
becsült
szelidgesztenyefák.
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-A kb. 1,2 ha kiterjedésű ültetvényen ma 140 diófa és 46 gesztenyefa van.
L.Csedő Attila Homoródkarácsonyfalva
-Ennek az erdőiben meszet égetnek Toró János
L. Benkő József
- Csodálatos domboldalai a belterület nyugati részén, olyan mikroklímát
alakítanak ki, hogy a Köves tető alatt dióval vegyes szelídgesztenye ligetnek
adnak otthont. A szelídgesztenye ültetvény jelentőségét, fontosságát emeli az a
tény, hogy a legközelebbi szelídgesztenyés mintegy 500 km távolságra
Nagybánya környékén található. A megélhetést egykor főleg a földművelés,
mészégetés, a gyümölcstermesztés és a méhészkedés biztosította.
- Határában szénsavas, kénes, vasas, konyhasós gyógyforrás található a
Dungó-fürdő.
L.Rika régió -internet
-„ ezek a mészkereskedés és szorgalmas földművelés előidézte jólétnek
örvendnek”
L.Orbán Balázs A székely
- Földmivelő lakói mészégetéssel is foglalkoznak, mások meg gazdasági
eszközök készítésével, gyümölcsészettel, mébészkedéssel. Hitelszövetkezete,
gazdaköre müködik.
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke Bálint Ödön.
L. EMGE

222

Homoródkeményfalva
Jellegzetes építkezési
forma még a lakóháztól
távolabb, körülbelül 20
méterre
lévő
csűr
épülete.
-Lakosai földmiveléssel
és
állattenyésztéssel
foglalkozó
unitárius
emberek, kik sok juhot
tenyésztenek, főképpen pedig sok meszet égetnek, melylyel nagy vidéket
bejárnak s jó pénzért elárusítják.
L.Szász Ferenc
- ……..lakói számára a mezőgazdasági termelés, a mészégetés, valamint
fűrészmalmok működtetése képezte a jövedelemforrást.
L.Csedő Attila Homoródkeményfalva
- Homoródkeményfalván, a Vass család udvarán érdekes facsoport:
szilvafa, diófa és fehér eperfa nőt szinte egy tőből.
L.Hargita Népe 2002 május 25
-1940-ben a gazdakör elnöke Gergely Dénes
L. EMGE
Homoródszentlászló
- ………egy kaszálót most is fejedelem földjének neveznek. A
hagyomány szerint itt voltak régen a várőrizet szántóföldjei; s végre Sz. László
itt laktának némí bizonyitványa az ide közel lévő Szent-László nevü falu is.
L.Orbán Balázs A székely
- 1910-1914 között a legelőn a gazdák cementvályukat állítottak fel.
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- 1914 őszire elkészült a falu vízvezeték terve.
L.Balaton Petra
Homoródszentmárton

Bíró-Ugron kúria

Híres emberek
-Itt született Homoródszentmártoni
Biró Sámuel, az unitárius egyház
első főgondnoka.
-Itt született Szentmártoni Bodó
János 17. századi költő.
-Itt született Kelemenné Zathureczky Berta írónő.
-Itt született Molnár Jakab író.
-Itt született Zoltán Aladár zeneszerző.
-Itt született Román Viktor szobrászművész.
-Itt járt iskolába Bencze Attila író, költő.
-Itt járt iskolába dr. Balázs Tibor PhD, költő, műfordító,
irodalomtörténész, a Littera Nova Kiadó igazgatója, a Magyar Írószövetség
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja
L .Wikipedia
-Először 1589-ben, a homoródszentmártoni per szövege említi a
„szabadnyomást”; a földeken ott barmokat legeltettek.
L.pdf, 182.1k - Adatbank
- 1940-ben a gazdakör elnöke ifj. Kádár Dénes
L. EMGE
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- az EMGE állami támogatással zöldmező-gazdasági és pásztorképző
tanfolyamokat szervezett 1944 tavasszán Homoródszentmártonban.
L.Oláh Sándor
- Homoródszentmártoni közbirtokosság
gazdálkodás, az ugar rendszer tb.

határozata

a

nyomásos
L.M.O.L.

Bató Vilmos gazdasága XIX. század Homoródszentmárton.

Homoródszentpál

itt 1578 as felirattal Kornis kastély létezett.

-Homoródszentpál kitűnik a méltóságos Bethlen, Rhédei és Toldi
mágnások
nemesi
kúriáival……..
-„……idevalónak írta
magát a híres Kornisnemzetség és név szerint
homoródszentpáli Kornis
Ferenc úr, az itteni (és
több más helységben
fekvő) jószágok kitűnő
birtokosa.”
L. Benkő József
Kornis-udvarházát a 16. század végén
Mihály és Farkas alakította át várkastéllyá.

-15. századi eredetű
göncz-ruszkai gróf Kornis

-A falu felső végén találhatók a 12. századi eredetű Béla bán várának
maradványai, amely a középkori magyar határvédelmi rendszer része volt.
L.Wikipdia
-A székely falutörvények már a 17. század végén tiltják és büntetik a
határban lévő vadalma-, körte-, és cseresznyefák kivágását pl
.Homoródszentpálon, 1670-ben.
L .Magyar Néprajz II. kötet
-„Ezen megközelithetlen mocsárok fejénél a Kornis halas-tavak nádfogta
medrei, libuczok és gémek kedvencz költő-helyei terülnek el, hogy vészes
ingoványok védik az ember irtó dühe ellen. Ott repkednek s visítoznak ők egész
kedvtelve, e térnek bus magányát ijesztő zajjal töltvén be, ott sétál méltósággal
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a nagy kalános gém, a békafaló városfalvi ketske, (gólya) a hápogó vadrécze, s
a sivító vízi szalonkák ezrei, melyek zajos fülsértő hangversennyel töltik be
ezen vészes mocsárok légkörét, sőt gyakran pelikánok, darvak, s más ritka
válfajú vándormadarak is csapnak le ezen biztos, ember előtt elzárt helyre.
-De nemcsak mint vízi állatsereglet tanyája, hanem mint a vízi flora
gazdag füvészkertje is érdekes e hely, s annak szakértők általi felkutatása
bizonnyal nem lesz haszon nélküli.”
L. Orbán Balázs A székely
-„…1897-ből, mikor a szuperfoszfát termésfokozó hatása próbáltatott ki
az őszi gabonafélék alá e megyében is Homoródszentpálon,hol az összes
magtermés volt katasztrális holdanként a trágyázott talajon 617 kilogrammos, a
trágyázatlanon 494 kg-os , azaz 123 kg-mal több..”
-gazdasági eszközöket/jármakat szekéralkatrészeket / készítenenek
Homorodszentpálon
L. Barabás Endre
- A földmivelésügyi m. kir. miniszter dr. Gyarmathy Dezső
homoródszentpáli lakost ,Udvarhely vármegye homoródi járására nézve az
állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg
L. Köztelek 1897 május 5
-tej- és fogyasztási szövetkezettel.
L.Szász Ferenc

- 1904-ben Homoródszentpálon Kiss Jenõ közjegyzõ és Bencze Dénes
ny. szolgabíró megalakították a fogyasztási és értékesítõ szövetkezetet a
szomszédos Homoródszentpéter és Recsenyéd társul hívásával.
- Dorner Béla bíztatására 1905 januárjában a homoródszentpáli Gazdakör
megkezdi áldásos tevékenységét.
-Kicsoda ez a Dorner Béla? Állattenyésztési szakember, a Miniszteri
Kirendeltség tisztviselõje. Jellemzését a tanítvány, a munkatárs és jó barát
Ürmösi József végzi el. Dicséri szakképzettségét, munkabírását és a nép
jövõjéért érzett hivatástudatát. Nagy érdeme, hogy: „a falu megmozdult, a nép
ébredezik, a falu élni akar... nem akarja az orránál fogva vezettetni magát.”7
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„...Személyében egy jóakaratú, megértõ tanácsadó segítõre találtam a gazdasági
ügyekben, akinek hálával és köszönettel tartozom én is, de egész Udvarhely
vármegye székely népe is, mert õ volt az, aki erélyével, jó bánásmódjával, jóízû
beszédjével, gazdasági téren öntudatra kezdte ébreszteni az elárvult, közönyös
és maradi népünket, fajunkat.”
L.Balázsi
-Dr. Gyarmathy Dezső szentpáli birtokos „Pandúr” nevű bikája 2-ik
dij150 koronát nyert./az1900-as székelykereszturi kiállításon. /
L.Köztelek 1900 március 7
-Az 1940-es években, Észak-Erdélyben téli gazdatanfolyamokon
„Ezüstkalászos gazda"- oklevelet szerezhettek az érdeklődő gazdák. Udvarhely
megyében e tanfolyamok rendszeres előadói voltak: Gyarmathy András
szentpáli földbirtokos mérnök, Szilasi Jenő keresztúri állatorvos, Gyerkes
Mihály pomológus szakíró és tankönyvszerkesztő pedagógus, Szakács Zoltán
bikafalvi földbirtokos és politikus. Tanfolyamvezetők voltak: Zalányi Tibor
mérnök, Balla György, Lakatos Tivadar és Ágh Endre mezőgazdasági szakíró.
L.Balázsi Dénes
- A megalakult gazdakör elnöke Ürmösi József lelkész.
- 1911-1912 között itt népház épült.
- 1912-1913 telén Homoródszentpálon fafaragó tanfolyam indúl.
- 1914-ben 4 fedeztető állomás működik itt .
- 1908 november 22-én a község gazdái Homoródszentpéter gazdáival
együtt részt vesznek az állatbíztosító szövtekezetek által 1000 K –val
támogatott Homorodvárosfalván rendezett állatkiállításon. A kiállitást
kibővitették gépbemutatóval, tejelő versennyel/ fejési eredmény , tej
zsírtartalma, a szövetkezetbe leadott tejmennyisége
L.Balaton Petra
- Koós Mihály 1913-ban javasolta az erdélyi jellegű magyar fajta
szarvasmarha-tenyésztők egyesületének kolozsvári választmányi gyűlésén, hogy
az erdélyi falvakban 1914-tõl kezdődően rendszeres tejelőversenyt rendezzenek
az állattenyésztés érdekében. A költségekre és a jutalomdíjakra szánt összeget a
kirendeltség vállalta magára, és megkezdték a tárgyalásokat a
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legalkalmasabbnak ítélt helyszín, Homoródszentpál községével a tervezett
verseny lebonyolítására.
L.Fehér vagy tarka
-1912-1913 telén
itt
tanfolyam indúl a kirendeltség anyagi
támogatásával-ekkor Alsósófalva, Mátisfalva és Homoródszentpál gazdakörei
920 K támogatást kapnak.
-1914 januárja és március 31 között fafaragó-eszközkészítő-tanfolyamot
szerveznek itt 30 jelentkezővel.
-1906-ban Homoródszentpál körzet öt falujából toborzott 52
tejszövetkezeti tag jelenti azt a magot, amelybõl kibontakozik a Nagyhomoród
mentét egy magasabb színvonalra emelõ gazdálkodási mód bevezetése.
A gazdaköri és tejszövetkezeti tagság azonosult, kölcsönösen segítette
egymást a kör és a szövetkezet. A gazdakör kezdeményezõje és szervezõje,
szakmai-kulturális nevelõje a jövõbeli tejszövetkezeti tagságnak, viszont a
tejszövetkezet a jövedelembõl szociális-kulturális célokra komoly pénzt tud
juttatni. Ennek nagyszerû példája a Szövetkezeti Kultúrház (Népház) építése.
A gazdakör és a szövetkezetek bérelt helységben mûködtek. A régi
községháza szánalmasan nézett ki és szûk volt. Az eddig felmutatott gazdasági
és kulturális fejlõdés (dalárda, színjátszás, stb.) egy célszerûen megtervezett és
felépített otthont igényelt. Tíz évvel azelõtt szóba sem jöhetett volna egy ilyen
középület gondolata. Ürmösi József beszámol arról, hogy milyen rendkívüli
erõfeszítésébe került az elõdjének a felekezeti iskola felépítése.
-A Hangya fogyasztási szövetkezet és a tejszövetkezet fel tudott mutatni
egy olyan helyi termelésbõl megvalósított plusz jövedelmet, amelyhez már
lehetett állami támogatást kérni, mert volt egy olyan tekintély, mint az Ürmösi
Józsefé, (a község unitárius lelkésze)akinek a neve garancia volt egy ilyen nagy
építkezési vállalkozás megtervezéséhez és megvalósításához. A lelkészszövetkezeti vezetõ maga köré egy olyan szövetkezeti gazdaköri vezetõ elit
gárdát tudott mozgósítani, amely át tudta vinni a kezdeményezõ szándékot a
környék falvainak lakosságára, akik önkéntes munkájukkal a gazdakörnek, a
Hangya szövetkezetnek, a tejszövetkezetnek, amûvelõdési életnek új, tágas
otthont építettek 1912-ben.
Ez a Népház Ürmösi József homoródszentpáli mûködésének a ma is álló
bizonyítéka.
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-A pénz új jelenség a falu gazdasági életében. A régi önellátó falu a
cserekereskedelemre volt berendezkedve. Mezõgazdasági terményfölöslegét, a
népi kismesterség termékeit a cserekereskedelem formájában értékesítette. A
fogyasztási szövetkezettel bejön a faluba az ipari áru, amelyet az új kialakuló
gazdasági rend alapeszköze, a pénz fog eljuttatni a vásárlók tulajdonába.
Megjelenik a tejszövetkezet, amely pénzzel fizeti a leadott terméket, a tejet.
Tehát a kisgazdából árutermelõ lett a tejszövetkezetben, ugyanakkor fogyasztó
(felvásárló) a Hangya szövetkezetben.
-Anyagi minõségi változást hoz a falu életében: jobb és ésszerűbb
táplálkozást, célszerûbb alkalmazkodóbb ruházkodást, polgári civilizációs
szintre való felemelkedést és szellemi változást a gondolkodásban: a közösségi
összefogás sikerében való hit kialakulását, a vezetõ értelmiségiben való bizalom
meghonosulását, a haladás iránti érdeklõdést, a közművelődési intézmények
támogatása iránti kötelesség érzésének kialakulását, stb.
-Évi 8–10.000 korona bevétel a tej árából, abban az idõben nagy dolog
volt egy 700 lélekszámú községnek!
-1906. évben 103 248 liter tejet dolgoztak fel, melyért 13 051 koronát
fizettek ki a tagoknak. Ez a mennyiség aztán fokozatosan növekedett, úgy hogy
6 év alatt 1906–1911-ig 645761 liter tejbõl 32 276 kg vajat állítottak elõ és a
tagoknak 83 620 koronát fizettek ki.
-A tejszövetkezet létesítése igen fontos és elõnyös hatással volt a
gazdasági élet fejlesztésére.
Az állatállomány nemcsak szaporodott, hanem az állattenyésztés
szakszerûvé vált. Jobb tejelõ egyedeket igyekeztek beszerezni és tenyészteni.
A mesterséges takarmány termesztésére is áttértek. Az állatállomány
szaporodásával több lett a trágya, gondosabban művelték a földet!”
- Cséplőgép-szövetkezet létrehozása abból a felismerésből indult ki, hogy
a gazdaköri előadásokon megismerték a mezőgazdaság gépesítésének előnyeit,
miután ki is próbálták a gyakorlatban bércséplésre hozatott gépekkel, amelyek
bebizonyították hasznosságukat. A szezon lejártával felvetődött a gondolat: mi
lenne, ha nem kellene a faluból kivinni ilyen tekintélyes mennyiségű gabonát,
amit a géptulajdonos cséplési bér címen szerzett meg? Ürmösi József javaslatára
elhatározták a gépvásárlást.
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- Ennek – a kisgazdák számára is járható – útja a gépszövetkezet alapítása
volt. Az új szövetkezet a Hangya fogyasztási szövetkezet alosztálya lett, 40-50
üzletrész befizetésével kigyûlt a vásárlási alaptõke, amelyhez a Miniszteri
Kirendeltség közbenjárására kedvezményes bankkölcsönt szereztek és 1926-ban
a homoródszentpáliak már saját gépükkel csépeltek. A haszon nyilvánvaló lett,
mert két év alatt a bércsépléssel szerzett vámgabona árából visszafizették a
felvett banki kölcsönt. A cséplõgép-szövetkezet késõbb egy másik független
csoporttal gazdagodott, amely egy újabb cséplõgép garnitúrát vásárolt. Az idõk
folyamán Homoródszentpálon 4 géptársulat is létezett, szántásra alkalmas
traktorokkal, vetõgépekkel kiegészítve.
- Az 1948-as államosításkor egy napraforgóolaj malommal és takarmányfeldolgozó malommal is rendelkeztek. Homoródszentpál ezzel elindult a polgári
gazdasági fejlõdés útján és annak újabb fokára lépve elért az élelmiszer gyártó
ipar kezdetéhez .
-A titok másik nyitja az volt, hogy 1927-ben megalakították a
hitelszövetkezetet.
L.Balázsi
-itt van a megye legrégebbi szövetkezete,harminc évvel ezelőtt alakult a
fogyasztási szövetkezet,amelyet nemsokára a tejszövetkezet követte,majd
gazdasági gépszövetkezet alakult 1926-ban 68 üzletrésszel,tulajdonukban 2
cséplőgép, traktor, kévekötő aratógép, egy szántóeke, kismalomszerű daráló,
herefojtó, Medicago egyetemleges zúzógép –kukoricaszár zúzó gép-1936-ban
vásárolva.
- a falu népének túlnyomó része bivalyat tart
L. Bözödi György
-1940-ben a gazdakör elnöke Bencze Balázs
L. EMGE
-Az állattenyésztés színvonalának emelését célozta a kijelölt mintalegelők
gondozása. Ilyen legelő a Székelyföldön Homoródszentpál…………határában
volt. Erre államsegéllyel cementvályúkat, kútgyrket vásároltak a falvak
közbirtokosságai, a vízmosásokat beültették csemetével.-1941-44-
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- A tanfolyamokat a téli és a kora tavaszi időszakban szervezték 1941-ben
Homorószentpálon és más falvakban.
- „….az EMGE állami támogatással zöldmező-gazdasági és pásztorképző
tanfolyamot szervezett 1944 tavasszán….Homoródszentpálon,….”
L.Oláh Sándor
1941 márciusában 53 székelygazdát avattak egy kéthónapos gazdaképző
elvégzése után, ezüstkalászos gazdává.
L.Erdélyi gazda 1941 április 1
Homoródszentpéter
- 1913 nyarán itt fedeztető ménes müködött.
- 1908 november 22-én a község gazdái Homoródszentpál gazdáival
együtt részt vesznek az állatbíztosító szövetkezetek által 1000 K –val
támogatott
Homorodvárosfalván rendezett állatkiállításon. A kiállitást
kibővitették
gépbemutatóval, tejelő versennyel/ fejési eredmény , tej
zsírtartalma, a szövetkezetbe leadott tejmennyisége/.
- A Nagy-Homoród menti települések:Recsenyéd,Homoródszentpéter,
Városfalva,Homoródjánosfalva közös szövetkezeti népház épitésbe kezdtek
1909-ben és egy kisebb régió gazdaszervezeteinek központját épitették fel 1912
őszire ,34 000 K összköltséggel, amiből 5000 K állami segély.
L.Balaton Petra
- …….. földmivelésből élnek. Gazdaköre élénken működik.
L.Szász Ferenc
- A két világháború között e kis faluban komoly szövetkezeti mozgalom
volt, melynek odaadó szervezője és irányítója az akkori lelkész, Bedő Miklós
volt. Hitelszövetkezete, tejszövetkezete, gépszövetkezete volt a falunak.
L.Homoródszentpéter
- 1940-ben a gazdakör elnöke ifj. Székely Miklós
L .EMGE
Homoródújfalu
-„Homoródújfaluban a legrégibb idők óta a lakosság alapvető,
legfontosabb foglalkozása és egyetlen megélhetési forrása a mezőgazdaság
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(földművelés, állattenyésztés) volt.
-Határelnevezések például: Meggyesmáj, Hosszú-hegy, Kövesdomb,
Őrhegy, Kéthegy-köze, Mogyorós-völgy, Aranyos-oldal, Bahér, Keresztes-híd,
Ökörnyuguttó, Lapác, Csere-tető, Vágás, Első-erdő, Fekete-tó, Likas, Tómellett, Bodzás, Hosszú, Pusztamalom, Árokszeg, Kereszt-út, Kétvíz-köze,
Oldalföld, Orotás, Kerekmáj, Városfalvi-szél, Nagy-völgy, Nyírdomb stb. A
növénytermesztésben a hármas forgó rendszerét használták egészen a második
világháborúig, a legfontosabb termesztett növények a búza, árpa, kukorica,
krumpli, répa, len, kender voltak, míg az állattenyésztésben a szarvasmarhák
(tehén, bivaly), lovak,juhok, baromfik domináltak – sok volt az ökrös gazda is,
amely egyfajta státusszimbólum is volt. . Az eszközök fejlődésében a 19.
századvégétől látványos változás következett be, amikor megjelent a vaseke
(Sack-eke), valamint a gőzgéppel hajtott cséplőgép, a herefejtő, szelektorok, új
típusú vetőgépek stb. A faluban élő gazdák eszközökkel való ellátottsága jóval
meghaladta a szomszédos, főleg a szegényebb északi vidékek falvainak
ellátottságát. A faluban kovácsműhely és egy vízimalom is működött, a
tűzesetek elhárítása érdekében tűzoltószínt létesítettek, valamint gépszínt
a cséplőgépnek és a hozzátartozó gőzgépnek
-A két világháború között újraindult a már korábban is
működött szövetkezeti mozgalom, így tejszövetkezet (a falusi kántortanító,
Siketes Sándor vezetésével), majd 1940 után a Hangya Fogyasztási Szövetkezet
létesült a faluban.
-„Az 1900-as évek elején a faluban gépkör, majd később gazdakör is
létesült. A gépkört létrehozó gazdák közösen cséplőgépet vásároltak, kazánnal
együtt, majd közösen használták és javíttatták. A gazdakör tagjai tanfolyamokon
vettek részt, népkönyvtárat, mezőgazdasági kurzusokat szerveztek, művelődtek”
L. Wikipedia
-1914 januárja és március 31 között fafaragó-eszközkészítő-tanfolyamot
szerveznek itt 20 jelentkezővel.
-az utolsó népkönyvtári adomány 1913- tavaszán volt 76 kötettel,
Homoródújfalu gazdakörének és 20 K –t könyvszekrény vásárlásra.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Végh Mihály
L. EMGE
-Fajtiszta ,törzskönyvelt angora-nyúlak
beszerezhetők,angorafonal
termelői árban kapható Végh Mihály unitárius lelkésznél.
L.Erdélyi gazda1941 június 1
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Homoródvárosfalva lásd Városfalvánál.
Hosszúaszó
-A hagyomány szerint primor Xántus Keresztes Hosszúaszóban lakott,
egykori házának, kastélyának romjai a kápolnával átellenben, a Libidáré
dombon (vagy Szeko domb) még fellelhetők. Itt kút is volt.
Jásfalva
L. Székelyföld
Karcfalva lásd Csíkkarcfalvánál
Kányád
-Itt született 1930. augusztus 1-jén Toró Árpád orvos és emlékíró.
-Itt született 1949. április 10-én Nagy Lajos református lelkipásztor és
egyházi író
L.Wikipédia
-„…. egy 1583. április 28–i pálosi (pálosi kis betűvel, nem?) keltezésű
protocollumban (milyen protocollum?) találkozunk. Itt Dersi Peter bevallását
olvashatjuk: „szalagositotam uala az en Kaniadi ẅlesheliemet, egi szanto
feoldet.”[20] Ezt a szántót Dersi 8 forint 25 dénárért örök áron eladja három
fogott bíró (Szilágyi Udvarhelyi Tamás – derzsi prédikátor, Zsigmond István –
Apor Péter jobbágya, illetve Barta János – Kálnoki Bálint szolgája) előtt Cseffei
Benedekné Petki Katának és erről bizonyítólevelet ad. Ugyanebből az
oklevélből kiderül az eladott szántóföld pontos helye is: „az zanto feold uagion
Nagi–Keonel[21][…] egi feleol ualo vicinussa az orszag utia, Jasdfalua fele
meneo, mas feleol ualo vicinussa Cikor Peter haza, harmad feleol beogozi
nemes Istuannak tanorokia .”
-…..1587–ben Kaniadi Pal neve szerepel Petki Miklós november 11.–i
keltezésű végrendeletében, mely szerint „Hagiok Kaniadi Palnak ugian Gaspar
földebe meli ugian köves kwtra Jö uegel, tiz kalongia buzat.”
-1589. június 24.–én „Kaniadj Andras deakott[…] fel zabaditotta az
vduarbiro teorvenjre az mj nemw bwza arraban voltak tiltok.”[24], ezért, hogy a
falu előtt is bebizonyítsa ártatlanságát, 1590. július 7.–én „Kaniadj Andras deak
jgert zabot cub. 10.[…] Tisztasagh penznek summaia” fejében
L.Molnár István múzeum
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- Kányád története az írott források és régészeti feltárások tükrében
-1523-ban egy malmot adnak el.
-A helybéliek jövője és múltja is az állattenyésztés – főként tehenet és
juhot tartottak.
-A
lakosság megélhetését
gyümölcsöskertje biztosítja.

a

saját földje, állatállománya,

és

-Kányád határában számos védett növény él. Megtalálható a pünkösdi
rózsa, nárcisz, és a lila vadliliom.
L.Csedő Attila Kányád
Kétszintes kányádi gazdasági épület↓

Kányád község„Pompás"
nevű bikája 3 ik dij 20
koronát nyert az 1900-as
székelykeresztúri
kiállitáson.
L.Köztelek 1900 március 7

Kápolnásfalu
- Itt született 1927. december 30-án Lőrincz Ernő magyar munkajogász és
magyar jogtörténész.
- Itt született 1942. július 1-én Kovácsné József Magda magyar nyelvész,
újságíró, szerkesztő.
- Lakói nagyrészt fakitermelésből, fakereskedelemből éltek.
L.Wikipedia
-Istvánfy plébános 1724-ből származó "Monográfiája" leírja, hogy a falut
Bocskay István (1604) telepíti vissza, főleg Csíkból, Gyergyóból, Háromszékről
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hoz családokat. Ezt ma is igazolni lehet, mert a családnevek megtalálhatók
Gyergyóban, Csíkban és Háromszéken ( Csíki -Csíkból, Elekes –
Háromszékről). A fejedelem intézkedésének célja az volt, hogy a lakatlan, zord
vidéken garázdálkodó tolvajokkal szemben biztonságot nyújtsanak az
átkelőknek. Innen származik a közelben található Tolvajos-tető elnevezés. Ez a
telepítés 3-4 évet vett ig énybe, mert a jómódban lévő családok nem szívesen
hagyták ott termékeny földjeiket. Később azonban megállták helyüket a nehéz
életkörülmények között is. Példásan kivették részüket az összekötő út
építésénél, ingyen iga és munka által, habár jobbágyok soha nem voltak.
L.A falu honlapján
-Régi álmunk valósult meg 2005-ben, amikor a községtől kapott
parasztházat felújítottuk és tájházként közkinccsé tettük. A múzeum
berendezéséhez szükséges néprajzi tárgyakat Balázs Irén nyugdíjas
tanítónő gyűjtötte össze.
L.Örökségünk
-A település talaja sárgás-barna agyagos talaj. 500-600 m tengerszint
feletti magasságban barna erdőtalaj a jellemző és a tölgyerdők. 900 m
magasan savas barna erdőtalajjal találkozunk. 1000-1200 m magasságon a barna
rendzina talaj az uralkodó és a bükkerdők. 1500 m-ig a fenyőrégió alakult ki, itt
a talaj tápanyagokban szegény, szürke, kilúgozott podzol talaj. 1800-2000 m az
alhavasi régió, itt található a törpefenyő és a szürke erdei talaj A falu
külterületein sok az el nem mállott szikla, kemény kőzet. Ezeket
építkezésekhez, útkövezéshez használják.
L.Elekes
-1898-ban megalakult a hitelszövetkezet: Kápolnásfaluban
L. Balázsi Dénes
Helynevei, dűlő nevei:
(sz= szántó,k= kaszáló,l= legelő,e=erdő)
Agyagas (szántó a falutól északra). Agyagas ódala (k). Akasztófánál
(k, a Csárfán nevű legelő része), Assó-Küslikat (sz,)Aszalás (e, k a Hargita
oldalában. Régebben fenyőerdő, ma irtásos hely). Aszalás feje (e,). Azsag (l,
Siekő és a Bükk feje része) a, k)., Bence-kert (k, Csárfántól északra, a Csonka
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patakától jobbra eső bekerített kert, Benkő(sz)., Besső-tó (az országút jobb
oldalán lévő mocsár, hajdan tó volt). Bivaljáró (lejtős sikátor a Lok irányába, itt
jár a bivalycsorda). Bikakert (fr a Lokban, ma beépített terület, hajdan ide
rekesztették a bikákat),. Bedő-kert (sz).. Bordás Márton/ ~ban (k a Bozlék és a
Láz között). Borozdáji főd (sz a Gyepűtől a Csonka felé) Bot Józsi kertye (sz,).,
Botok kertye, Botok teteje (azonos a Botok kertje névvel). Botok loka (k,)., .
Borvíz pajtája (sz a Felszegi borvíztől északra; hajdan istálló állt itt). Bozlék:
Macskalék (k, a Láz és a Kicsi-Déllő között).. Bükk (e, k a Bence-kerttől
északra). Bükk farka (l,). Bükk feje (e, )., Bükk mocsárja (l, mocsaras)..
Cekend-tető: Cekend teteje (l a Székelyudvarhely felé vezető fennsíkon).
Csárfán (l, k).. Csárfán feje (l,) Cséfán (k, az országúttól délre a Pajtahelyig
húzódik) Cserépcsűr (l, kisebb terület neve a Csárfánban; hajdan cserépgyár
működött itt, a cserepet a csűrben szárították, tárolták)., Csere sátéja (k, a Siekő
és a Kicsi-kő közötti mocsaras hely),. Cseréskert (sz, k,) ,. Csihányos (k, e
magaslat a Hargita déli oldalán).. . Csíkifiak uccája .. Csíki-kert (sz, a Kerülő
fölött). .Csonka (k, e,).Csonkakő ajja (sz). Csonka loka (k,). . Csorda ucca:
Elekesëk uccája (a felszegi tehéncsorda terelő utcája).,. Cső (fenyőerdő a
Csihányos és a Heveder között). ,. Délefüggő (k a). ,. Déllő (l, az állatok delelő
helye a Lázon) . Disznyópajta loka (e, a Salamástól északra).,. Dobogó (k a
Falbükk és a Pettyen között). Dobos Kárujék uccája (a szérűre vezető utca).
Dobosok erdeje (e, k Borvíz pajtája és a Kicsikert sarka között),. Domb (fr, a
Középszeg). , Dombi ucca (u, a Csíkifijak utcájától a Bihaljáróig terjed).,.
Dögkút (l, régen itt földelték el az elpusztult állatokat).. Döglesztő (e, meredek
oldal).. Egörsűrű (k ).. Endös-bükk (e, a Bükk kiemelkedő része). , Erdőszéj (k,
sz a Pajtahely és a hetesfű között). , Falbükk (k,).. Falu cseréje(ültetett
csereerdő volt, ma fenyves).,. Fejérerdő (e ). . Fejérkút (sz) Fësső-kert (sz a
Ladomér és a Gyepjű között). , Fësső-Küslikat (k, sz,).,. Fësső-Láz (k). . FëssőTanórok (k). . Fësszëgi borvíznél (k, sz). ,. Fësszëgi piac (kör alakú tér a
Felszegben).. Fësszëgi-Tilalmas (k, a Tilalmas része). Fëltíz (azonos Fësszëg
névvel).
Fenyédi (fenyőerdő, melyet Fenyéd községtől vásárolt a
közbirtokosság). Fenyéd feje (e,). Fődvár (l a Rákos-Homoród pataka és az
országút között). .Gödrös (k, e)., . Gödrös loka (k). ,. Gödrös sorka (k,).,
Gyepjű (sz, Csonka loka mellett).Halas-patak, a körülötte lévő legelő).,.
Halomnál (k a Fejérút és a Lövétei láz között). . Havasbali (!) kert (k, havasi
tisztás Csonkakő és Oltárkő mezeje között).,. Hëgy – Hëgyën (sz). Hëgyódal
(sz). . Hetesfű (k a Pajtahely, Ördögtó és Gödrös között).,Hevedër (e a
Csihányos és a Döglesztő között). Hevedër ódala (e)., Hevedër teteje (erdei
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tisztás). , Hídmérlegnél (ép, tér). Homoród ódala (e,)., Homoród loka (k,).
Homoród-tető (l a Cserés-kert és a Bükk farka között). Hosszú Józsi csapása
(e). , Hősök sírja (emlékmű). , Hűvőgyű (sz, k).,Hűvőgy ódala (sz, k,).,
Hűvőgy sorka (sz, ). . Ilona-vőgy (e, a Nagy-Homorú patakának a
völgye).Jakócs-kert (k)., Karé (e,).. Kati-lik (l,),. Kazán sorka(e )., Kénosi (e, k
a bágyi és a szentmártoni erdők között; a közbirtokosság kénosiaktól vásárolta
meg). Kerek-mező (tisztás). ,. Kétárok köze (k a Hegy, a Pajtahely és a Cséfán
nevű határrészek között). Kétbükk köze (l). ,Kicsi-bükk (e, l). Kicsi-bükk
eleje (l)., Kicsi-Déllő (l)., Kicsi-égör (k a Gyepjű és Borvíz loka között). KicsiFődvár (l a Rákos Homoród pataka és a Szén-Homoród pataka között KicsiHomoród teteje (l). Kicsi-kert sorka (k). Kicsi-ré (k, a Ré ‘rét’ része).,. Kicsi-tó
(azonos a Besső-tóva,. Küslikat (sz a Kövespatak és a Csordanyom között). ,.
Küslikat ódala (e).,. Küslikat teteje (l). Küslikat sorka(e), Küslikat tója
(mocsár). Kosár-kert: Kosár-tető (sz ), Kőmocsár (k, köves, mocsaras hely).
Középszeg: Középtíz (fr).,Laji Anti gyepjűje (k, ). Lapijas (k ),Láz (l, k, sz,).,
Lenösdomb (l a Láz deli részén).. Lövétei láz (k, Lövététől megvásárolt földek).
Macskalik (k). Mánavéc (k,). Mánavéc teteje (k). Mánavéc sarka (sz).. Malomódal (k a falu és a Vízlok között). . Máté mezeje (l).,. Medvefërëdő (e az
Órasztalától északra). Meleg-patak (l a Kicsi-Dellő nyugati részén)., Miháj
fenyeje (sz, k a Csordanyoma és Egörsűrű között). , Mihájancsi szállása (l a
Földvár és a Lenös-domb között). , Miháj vőgye (sz, k). Magyarós (k). ,. NagyDéllő (l)., Nagy-egör (l). Nagy-Földvár (azonos a Földvár névvel).
Nagyhomoród loka (k )Nagy-ré (k), a Ré ‘rét’ része).,. Nagy-kert (k). Nagymező (l). . Nagy-mező tója (mocsaras hely).,. Nagy-tó (azonos a Küsső-tó
elnevezéssel). Nyáras-ódal (l). Nyírúttyánál (sz a Nyír úttya körül). Nyírúttya
teteje (sz). , Odorhej (k a Falbükktől keletre). ,. Oltárkő mezeje (l, havasi
tisztás). ,Orbán Laji dombja (k). Orbánok kertye (sz). Orotás(sz az országút
északi oldalán). Orotás loka (k). , Orotás ódala (k, sz) Ördög-tó (k, sz ,
közepén mocsár van, régen tó volt),. Ördögtó tója (mocsaras hely az
Ördögtóban)., Padott út (lepadolt út a Cső és a Heveder között).,. Pajtahej (k,
sz).,. Pajtáskert (a).Pá kertye (k, sz a Vízlok és a falu között). Pétör Istán kertye
(k a Pajtás-kert és a Felszegi borvíz között). , Pető réttye (k ).. Pottyon (k, e)..
Puszta (k).. ,Rákos-Homoród feje (erdő és kaszáló)., Ré (k, rét)., Salamás (e, k
Sielkőtől a lokodi határ között). , Sáté (k).,. Süjekő (l, k az)., Sikattyus tilalmas
(k,). Sopárkút (l). ,. Sopárkút sorka (l).. Sopárkút vállúja (forrás és itató).. Suhar
(k, sz). Szabó-domb: Szabó-kert(beépítetlen kert a faluban). Szarkáji (k, e ).,
Széktava (k, sz a Pajtahely és a Hetesfű között). ,. Széktava tója(mocsaras
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hely)., Szén-Homoród – Szé-Homoród – Széj-Homoród – Szél-Homoród (k).
Táncoló mező (tisztás Homoródfürdő és Sopárkút között).,. Tanórok ( a falu
közepén beépítetlen vizenyős terület).Tanórokhej (sz). Táslok (k ).,. Tekerödő
(e )vállúja (forrás és itató). , Telekódal (sz,). Térbükk (e)Tilalmas (sz, k, e,).
Tilalmas rése (a kerítésnek az a mozgatható rése, amely eltorlaszolja a
bejáratot).,Tófala: Tófali tíz, Tőgyeshát (l)., Tőgyeskert. Újfogás (k)..
Úrasztala: Ebédlőkő (kő).
Várhej (l,).. Várhej teteje (l).)., Véc (sz, k).
Vécfarka (sz). , Vécfarka lokja (k),. Vécfarka ódala (k). , Vécfarka sorka (k).
Virgó (k, Szentegyházasfaluval határos)., Vízlok (k).
L.Ny.I.K.
Megjegyzés :
-Következtetés a helynevekből a falú mezőgazdasági tevékenységére.
Nagy általánosságban meg lehet állapítani,hogy a község határa
kiterjedt, de kevés szántóval és gyenge minőségű földel (egyik szántójának
a megkülönböztetője ,hogy „agyagas”,) sok a mocsaras rész és a sátés rész
a határban. A szántó hiányt a nagyon sok kaszáló és legelő parcella,dűlő
név kompenzálja ami azt jelenti,hogy a község gazdái inkább takarmányt
kaszáltak és készítettek, nagy állatokat tartottak. Ezt megállapíthatjuk
abból is ,hogy Bikakert része van a határnak, ahol a bikákat berekesztve
tartották,a „Pajtahely” „Pajtáskert” (Borvíz pajtája )megléte is nagy
állatra utalnak,a „Csordanyom” is nagyállatra utal, akár mint az állatok
„Delelője” Van határrész külön kicsi „Délővel”is. A faluban több csorda is
lehetett erre utal a felszegi „Csorda útja”. Érdekes a „Bivalyjáró”határrész
megléte ahol a bivalycsorda járt, ami azt jelenti,hogy a községben nagyobb
számban voltak bivalyok is.
Eddig sikerült meghatároznunk a kisebb és gyenge minőségű szántó
területet, a nagyobb kiterjedésű kaszálókat és legelőket. Aminek alapján
megállapíthatjuk,hogy a falu nem volt gabona termelő falu. Semmilyen
határrész nem utal gabonatermesztésre ,egyetlen termelt növény utáni
elnevezés a „Lenős domb.”
Továbbá sikerült következtetnünk arra is,hogy nagyállatokat
tartottak: szarvasmarhát és bivalyat. A lovak meglétére talán a több”
Heveder” határész megléte utalhat .A „Dögkút” megléte a falu gondosságát
jelzi, ha rendesen használták is. A „Disznópajta loka „ elárulja,hogy a falu
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sertéseket is tartott amely egyik alapvető élelmiszere lehetett a
lakosságnak,még akkor is ha a faluban kukoricát nem termeltek ,de a
deszkával
cseráruként elláthatták a sertéseiket takarmánnyal.
Termelhettek árpát és burgonyát is takarmánynak
Az erdeik elnevezéséből fenyő, csere és bükk erdőkre
következtethetünk nyíresekkel tarkítva. A falu határában mára több
elmocsarasodott tó is van,de még vannak élő tavaik is. Tavaik nevei:
„Küsső tó”,”Besső tó”, „Nagy tó” és „Ördög tó „ valamint a talán a széki
tulajdonú „Szék tava” .Egyik patakuk neve „Halas tó” ami arra
utalhat,hogy halászatra is használhatták. A „Malom oldal”határrész
meglévő malomra utalhat. A „Málnavész „bő málnatermő helyeket jelent
amit bizonyára falu népe be is gyűjtött.
A „Közép tíz” megléte az ősi székely katonai szervezési rendszerre
utal.Ipar meglétére egyedül a „ Cserépcsűr „ megnevezés utalhat, ahol a
cserepet gyártották,szárították. A falunak közös szérűje volt ahol
takarmányt tárolhattak és kevés gabonát.
Kiss Károly
-Az arányjog szerinti faosztás mellett a Hargitán lévő Kápolnásfaluban a
régi
jog
továbbéléseként
mindenki
egyformán
részesedett
a
falu tízes (településrész) beosztásán alapuló és házszám szerint vezetett listáról.
Itt a juttatott fára mindenki rákoccantotta a saját fajegyét, hogy a havasról való
lecsúsztatásnál vagy folyón úsztatásnál más szálfái közé ne keveredjen.
-A közbirtokossági erdőben történő fakitermelésnél fontosnak tartották a
fadöntés időpontját. A Hargita hegységben lévő Kápolnásfaluban az „ujság”
(újhold) után való héten vágott fa nehéz, nem szárad jól ki, megpenészedik. Az
itteni tapasztalat szerint legjobb a fát újhold után való második héten dönteni. A
harmadik héten vágott fa reped.
L. MNL.II.k.
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Mivel a forrás nem jelzi a községet, feltehetően Kápolnás faluról van szó.
A Cekend tető ugyanis Kápolnás falu tulajdona és a jelzett 8 km távolság is
megegyezik.↓

L. Erdélyi gazda 1943 február 1
Kászonok
- Volt idő, amikor Kászon öt községe mint Csíkszék fiúszéke bizonyos
önkormányzatra is szert tett. Ennek az önállóságra való hajlamának talán
nemcsak Csík központjától való földrajzi távolsága volt az indítéka, hanem a
hagyományos „másfajúsága", a besenyő eredete, az említett „kék-kend"-i
származása is. E származásnak egyik bizonyítéka Ferenczi Sándor szerint az is,
hogy Feltíznek „Ken tartomány" (Kend) nevű helyét a szájhagyomány mint ősi
települési helyet még ma is emlegeti. - A kászoniak 1390-ben Zsigmond királytól szabadalomlevelet kaptak,
amely Kászonnak önkormányzatot biztosított. Ezt 1467-ben Mátyás király is
megerősítette. Ez jogot adott nekik arra, hogy maguk közül választhattak bírót,
hadnagyot s külön székülést tarthattak. Csíkszék vezetői ezt a különállást nem
sokáig tűrték, mihelyt olyan volt a belpolitikai helyzet, megszüntették a
kászoniaknak jogait.
L.A volt Csik megye
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- A Kászoni-medencében a legelterjedtebb gyümölcsféle a szilva. A
népiesen nevezett ,,kék szilva” érett állapotban nagyon lédús, zamatos és édes .
L. Székely termék.
-Falvai: Kászon-Altiz,Feltiz, Impér,Jakabfalva és Újfalú -ínnen ered a
Székely bergamott körte- helyi neve a Mocskos körte. Bereczki Máté
leírásában.
L. NagyTóth Ferenc
„....a hagyományok igen szépen megőrződtek Kászonban. Az itt élő
emberek a mai napig többnyire hagyományos életmódot folytatnak,
gazdálkodnak, állatokat tartanak, saját használatra termelnek zöldséget,
gyümölcsöt, gabonát. Készítenek maguknak sajtféléket, kenyeret sütnek,
befőtteket
tesznek
el,
így
kevésbé
szorulnak
rá
a
külvilágra. Kézművességekkel is foglalkoznak, az asszonyok szőnek, hímeznek,
a férfiak asztalossággal, fafaragással foglalkoznak, és számos más mesterség
nyomait lehet fellelni. „ /híres zsindelykészítők/
L. Kászon Ökofalú.
-Nagykászonban-1911-és 1912 között itt szövetkezeti ház épült.
L. Balaton Petra
Kászonfeltiz
-Szájhagyomány szerint Feltíznek régi települési helye északkelet felé az
ún. Ken tartományban volt, ahol a völgy kiszélesedik. Ez a hely valóban
alkalmas lehetett annak idején falutelepülésre.
L.A volt Csik megye
-A régi Nagykászon felső tízesét képezte, a legészakibb kászoni falu.
Szent Katalin kápolnája 14. századi volt, helyén a hagyomány szerint pogány
áldozati hely volt. Ma csak falmaradványai látszanak. Két borvíztelepe volt a
fehérkői és a répáti. A fehérkői Szent István forrás borvizét 1893 és 1944 között
palackozták. Szejke nevű vize is gyógyhatású volt.
L.Wikipedia
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Veress Ádám
L. EMGE
-1942 őszén a nyomásos gazdálkodás még tíz Csík megyei községben
volt gyakorlatban köztük Kászonfeltízen is.
L.pdf, 182.1k - Adatbank
Kászonaltiz
- Itt született 1951-ben Sztojka Tamás orvos, helytörténész.
-Nevében a „tíz” szó a nemzetségi alapon
településszerkezetre utal, egykor Nagykászon alsó tízese volt.

szerveződött
L.Wikipedia

-Az 1908-as õszi állatdíjazások programját
a legszebb bikáért
Csíkszeredában is megállapította a megyei gazdasági egyesület. Ezt
Kászinaltizen novemberben , rendezték meg 1500 korona állami díjjal.
L.Fehér vagy tarka
Bereczki Máté kapcsolata:
Székely bergamot körte
Származása. E finomízű, becses nyári körtefaj eredete bizonytalan.
Kászon-Al-tiz községbeli birtokos, Balási Lajos kertéből kezdett elterjedni
Csíkmegyében, 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-Szent-Mártonból, 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.
L.Bereczki Máté IV
- Mivel sok a szilvafa, így a pálinkafőzés is jelentős foglalatosság.
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- A Nádaska-patak völgyében cserép- és téglaégetéssel foglalkoztak.
L.Kászon vidéke
-1938 feruárjában EGE tanfolyamot tartottak.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1

-1942 őszén a nyomásos
gazdálkodás még tíz Csík megyei
községben volt gyakorlatban köztük
Kászonaltizen is.
L.pdf, 182.1k - Adatbank

Kászonjakabfalva
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- Két borvizes gyógyfürdője van: a jakabfalvi és a veresszéki, melyek
palackozóüzemet
is
működtettek. Salutaris és
Kászon
Gyöngye
borvizeit1890 és 1990 között palackozták.
L.Wikipedia
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Apor László
L .EMGE
Kászonimpér Balássy kúria térségi jelentőségű
-A földművelés, állattenyésztés mellett
fafeldolgozással is foglalkoznak. A két
világháború között több fűrészgyára volt. Lakói
híres zsindelykészítők voltak.
L.Kászon vidéke

- egykori fazekas falu volt
L. Salló Szilárd
- a kászon-impéri répáti borvíz elérte a fogyasztás azon mérvét,hogy
minden cseppje, mit forrása ad, forgalomban van.
L.T .Nagy Imre
-1942 őszén a nyomásos gazdálkodás még tíz Csík megyei községben
volt gyakorlatban köztük Kászonimpéren is.
L.pdf, 182.1k - Adatbank
Kászonújfalu

Szetye várkastély

- Endes Miklós hat tízesről emlékezik meg: Felszeg, Középszeg, Alszeg,
Ajnád, Veresmart (Veresvész) és Hermánszeg (cs. n.). Később 16 tízesre
osztották fel a községet és számozták. Egy tízesben kb. 30 család van, akik
megválasztják a tízesbírójukat. A község vezetősége a tízesbírók segítségével
tudja gyorsan mozgósítani a lakosságot. A házak számozása 1-től 495-ig körbe
megy a községen. 1950-ben érdeklődvén a tízesek, falurészek elnevezései iránt,
csak az alábbi négy tízest tudták elsorolni: a) Hermánszeg(cs. n.), b) Alszeg, c)
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Ajnád (nádas, az alja nád) [Sz. J.: Az Ajnád helynév inkább személynév eredetű
lehet.] és d) Felszeg, a többi feledésbe ment. Hermánszegen van Hermánszeg
utcája, Alszegen az Alszeg utca, Ajnádon az Ajnád utca, Felszegen a Felszeg
utca, aVeresvész utca (a szomszédos Veresvész patakáról).
L.A volt Csik megye
-Határában 1761-ben Halastóbérc, Nádastó nevek.
Későbbi határrészek: Odojka-tető, Vár völgye,Vár éle.
L. Borcsa János.
-„az
ujfalusiak
marhával,sóval,fával
Kézdivásárhelyre visznek eladni „

kereskednek,a

melyet

L .gróf Teleki
- 1906-ban a kászonujfalusi
gazdakör vásárolt a kirendeltség
hozzájárulásával 20 tenyészsertést 40 %-os árkedvezménnyel.
- 1907 tavaszára kisgazda oktató és bemutató mintagazdaság alakul itt
2000 K támogatással.
L. Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szilveszter Sándor
L .EMGE
-1942 őszén a nyomásos gazdálkodás még tíz Csík megyei községben
volt gyakorlatban köztük Kászonújfaluban is.
L.pdf, 182.1k - Adatbank
-1944 telén és a tavaszán Kászonújfaluban, Nagytusnádon, Taplocán,
Torján 141 résztvevővel szervezett az EMGE 3 hónapos tanfolyamokat.
L.Oláh Sándor
Kecset sokszor Kecsed
-1497-ben egy birtokügyről tudunk.
-Az 1497 novemberében datált oklevél szerint a kolozsmonostori konvent
előtt Kecseti Péter (Petrus de Kechet) – leánykája: Dorottya nevében is –
széplaki, besenyei, almási és szentiváni részbirtokait Szentmihályi György
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özvegye: Erzsébet asszony és leánykája: Erzsébet székely örökségeivel
(„Bodogazonfalwa, Bykafalwa, Heyazo, Sombathfalwa, Mykech Rethe,
Ozfalwa, Martonosfalwa”) elcseréli. (SzOkl. VIII. 176–177; KmJkv. II. 159. nr.
3035) Ugyanez a (székelykecseti) Kecseti Péter (Zekelkechethi Kechethy Peter)
1500. november 8-án „Zeplak, Bessenyew, Almas, Zenthywan” Küküllő, Torda
és Belső-Szolnok vármegyei birtokbeli részeit 200 arany forintért örök áron
eladja Hederfaya-i Barrabassy Jánosnak és Lénárdnak. (KmJkv. II. 192. nr.
3156.)
-Az oklevelekben egyre gyakrabban említenek kecseti és kisfaludi
székelyeket különböző peres ügyek, örökségek, adományozások kapcsán.
Báthori István 1574. január 19-én keltezett parancsa több megnevezett
marosszéki előkelő birtokoshoz, hogy Kecseti Mihály özvegyét Csányi Margitot
intsék meg, hogy miután ismét férjhez ment, hitbérét és menyasszonyi
hozományát gyermekei – Borbála és Mihály – végrendeleti gyámjaitól, Kecseti
Gáspártól (Nobilium et Agilium Casparis Kechetÿ de eadem kechett) és Káli
Kún Benedektől vegye fel, a marosszéki Csíkszentmárton [Nyárádszentmárton],
Köszvényes, Mája, Nádasd és Csíkfalva s az udvarhelyszéki Malomfalva,
Boldogasszonyfalva, Újszékely, Solymosfalva és Semjénfalva helységekbeli
részjószágokat pedig adja át gyermekei és említett gyámjainak.
-A 16. századi udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek számos
kecseti és kisfaludi adatot tartalmaznak. Fancsali Ferenc és Bekesi János,
Udvarhelyszék hites jegyzője Báthori Zsigmond tanúvallató parancsára 1585.
április 20-án Székelyudvarhelyen a székelypálfalvi lófők javára 36 tanút –
köztük kecsetieket és kisfaludiakat is – hallgattak ki arról, hogy miként
osztották meg Pálfalva határát a lófők és Kőrösi István jobbágyai között. A „só
aknához tartozó” pálfalvi és firtosváraljai adományt Kőrösi István apja, gyalui
Kőrösi Mihály deák, vajdai számvevő (exactor) kapta.
-Az 1585-ös tanúvallomások arról is beszámolnak, hogy „vagyon több 25
esztendejénél hogy perlett Pálfalva Kecsetfalvával az erdő végett”
-A vallomástevők között volt Kisfaludi Kecseti Gáspár és Kecseti Gálffi
János főemberek, Csíki Illyés és Kecseti Gálffi Mihály kecseti lófők is. A
Pálfalva és Kecset közötti per tárgya a „Fenyő hordó úttól fogva a Gál útjáig
való erdő és a Demeslaka teteje belső rész”. A pálfalvi lófők mind Kőrösiék
mellé álltak, mivel ígéretet kaptak, hogy az ők részeiket, igazságaikat nem
igtatják, s mikor „adiudicatával feleltettenek az pálfalvi tetőn, akkor az pálfalvi
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lófejek fejenként Kőrösi Mihály mellett forgolódtak és költségekkel, tudniillik
hordó serrel, kenyérrel, berbécs taggal, sajttal és borral gazdálkodtak az feleltető
uraimnak, az felelő köz-ségnek is”, „az pálfalvi lófejek husz–husz pénzt
szedenek az appelatiora Kecsetfalva ellen”. A pálfalviak perét a kecsetiek ellen
végül Kőrösi István a lófők támogatásával nyerte meg a gyulafehérvári
fejedelmi táblán.
- ,…… kobátfalvi néhai Kadachy Gergely leányának, Katalinnak,
valamint utódaiknak és örököseiknek 1590. november 22-i iratával Báthori
Zsigmond szolgálatai jutalmául új adományként adja örökjogon
haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt azokat a kecseti és kobátfalvi
részjószágaikat, illetve az utóbbiban lévő lófői házukat, továbbá a fenti,
valamint Kadács, Bencéd, Szentmihály, Malomfalva, Tordátfalva, Szentlélek és
Farkaslaka birtokokban lévő székely örökségeiket, melyeket már őseik is
zavartalanul birtokoltak, de az azokkal kapcsolatos okleveleik elvesztek. Kecset
határában egy, Verespatak nevű földdarab), megjegyezvén, „ezeket már elődei
zavartalanul birtokolták, és a kedvezményezett is a kezében tartja, de a reájuk
vonatkozó oklevelei elvesztek”
-Vagyon nekem egy ló kertem házamon kívül, oda ballagtam vala ki,
láttam disznók vagynak az kaszáló fűben; láttam, hogy Gálfi Farkas földjén,
kertjén vagyon az rés. Boldizsár György és Gergely tehát ott szántanak ló
kertemen kívül, oda ballagék, kérem, az réset csinálja meg. El végezvén, el
jövék, mikor az Csorgó Kút árokába alá szállottam volna, Boldizsár György és
Gergely ketten két faragó fejszével hátul szó nélkül meg hajítanak,…….
-Az 1600. évi protocollumokból szemelgetve említjük továbbá a
szombatfalvi Kecseti Imre felperes és kecseti Gálffi István alperes közötti pert,
bizonyos kecseti örökség dolgában. A felperes szerint az örökség minden
tartozékával őt illeti vérre. „Találtam meg az alperes kezében Kecsetben,
Udvarhely székbe őseimtől, atyámtól maradt örökségimet, mely engemet vér
szerint illet, mely örökség volt Ígyártó Orbáné. Annak fia Orbán Lukács, én
pedig Orbán Lukács fia vagyok, Imre. Annak a meg nevezett örökségnek
vicinussi az Gálffi Farkas öröksége, más felöl az Orbán Gergely öröksége. Ezt a
felül megírt örökséget meg kívánom az alperestől, mind benn az falun,
Kecsetben, Udvarhely székben való örökséget, mind pedig az falu, Kecset
határán valókat, mind szántó földeket, széna füveket akár mi névvel
neveztessék, erdeivel, mezeivel, mindenekkel meg kívánom magamnak törvény
szerint, valamik ahhoz tartozandók.”
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-A székely jogot és perrendtartást rendszerbe foglaló 1555. évi Székely
Constitutio, a Kendi Ferenc és Dobó István erdélyi vajdák által 1555. április 28án Székelyudvarhelyen megerősített okmány a székely örökség kérdésével is
foglalkozik. (SzOkl. II. 119–127) A székely örökség eladásában a Constitutio
úgy rendelkezik, hogy az eladó köteles tiszteletben tartani a testvérek és a többi
rokon, a szomszédok és a falu elővásárlási jogát (ius praeentionis), először
azoknak ajánlja fel a megvásárlást. „Ha valamely örököt eladnak, és a kit illetne
meg nem kínálnák véle, ha ellene mond, 15-öd napig várják meg véle, ha
megveheti az örökséget, adják néki: ha pedig meg nem veheti, vagy a kínáláskor
ellene nem mond, adják annak, a ki az árát letészi, s az után az atyafi ne
perelhessen érte.” Ami fenti peres ügyben is előforduló tilalmat illeti, a
Constitutio úgy rendelkezik, hogy a „három törvénnyel való tilalmat
törvénylátatlan (= bírói ítélet nélkül) senki fel nem szabadíthat; de ha harmad
nap reá nem akar szólani, a ki megtiltotta, a más fél kérésére a biró
megszabadíthatja”.
Az 1692. évi Apafi Mihály-féle udvarhelyszéki katonai összeírásban Biró
Ferenc hadnagy százában Kecset község címszava alatt több kisfaludi székely is
számba lett véve: Biro Ferenc szolga, Elekes Lukáts (4 ökre, 1 tehene),
Küsfaludj Jstvan (8 ökre), Bak János (4 ökre, 3 tehene), Veres András polgár,
Elekes Bálint (2 ökre, 1 tehene), Küsfaludj Boldisár (6 ökre és „gyermeklova”),
Küsffaludi Mihály tehenes.
L.Szatmári László Müvelődés
-Jelentősebb kertjei: Templomkert, Kőházkert, Deszkakert, Vincikert és
Péterfikert, Malomkert.
Határnevek:
Asztagláb, Avas, Avasalja, Átol, Bárándala, Bémenő, Bükk, e Bükk-széj,
sz. Csávás, (bokros erdő). Csere, e. Csere alja, sz. Csere-domb, Cseresznyés
kút; Csíkiné pallaga. Demeslaka, Diák föle, Dúzó (köves domb) Eger-szék,
Erőstó teteje, Főd híd ódala, Gada ódala, Gál útja czihere, Gál útja ódala,
Gyepjű hely. Habaricza (sáros, agyagos föld), Hátas mező, Hegyalja,
Hegyoldal. Karika játszó, Kánási, Kárhágó cseréje, Kárhágó ódala, Kerek
domb, Kert föld, Kert háta mege, Kicsid eger, Kicsi nyír, Köves út alja, Likat
cseréje, e. Macska-lik, Majorház-hely, Magyaró, Malomösvény, Medve fürödő,
Megye cseréje, e. Meszes, Meszes alja, Mihály tova, Mocsár, Mocsárkert,
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Mózsi kertje, Nagy Mihály útja, Nagy pallag, Nagytó, Nyér, e. Orotván bércze,
Pap András bércze, Pap bükke, Pap mezeje, Pap. mezeje széle, Patakfő,
Ravaszlik alja, Rez, Rez pataka, Reztető, Rétódal, Sáhos tó, Szék, Szék ódala,
Széna-mező, Tanorok eleje, Tanorok háta mege, Temető, Torok czihere, Tót
János fája, Vágott, Verőfény, Völgy, Zsém erdeje.
A Hegy-erdő részei: Bagzos (erdő közti mező), Czine mezeje, Hammas
patak, Köves ág, Nyelező, Pityóka-domb, Simó Pálné, Vörös Máté alja.
Kertek. Deszka kert, Czigány-kert, Játszó kert, Kalasis alja, Péterfi-kert,
Vinczi kert,
L.Erdélyi Gyopár
Kecsedkisfalu
- Kecsetben, ez alperes nemes házában laknak,
-„….. láttam disznók vagynak az kaszáló fűben…..”1600 március 27- Kecset határán valókat, mind szántó földeket, széna füveket akár mi
névvel neveztessék, erdeivel, mezeivel, mindenekkel meg kívánom magamnak
törvény szerint,valamik ahhoz tartozandókat tartani-1600 évi protocollum-A pap és mester bére: A ki szántó vető ember egész bért adjon, . Ha kik
9 kalongján alol lészen fél bért adjon. Ha kik nem szántat, hanem csepivel [=
csépléssel] keresik 3 vékát adjanak mindazáltal az idők mivoltához és az búza
árához képestIstenesen cselekedjék a Papok, zabot az illjen s fát ne adjon
tartozásképen. A szegény özvegjek a kik nem szánthatnak s vethetnek 3 sing
kender vásznat adjonak.Fát egy egy szekérrel Szántással tartoznak a
Predikátornak ugarláskor két ekével, forgatáskor iskettővel.
- Határnevek:-1585-:„Fenyő hordó úttól fogva a Gál útjáig való erdő és a
Demeslaka teteje belső rész, Kecset határában egy, Verespatak nevű földdarab,
Ló kert, Csorgó kút árok, Falu erdeje, Felső Benczéd felé forduló,Kánási
patakánál, Általl nevű hely, Falu mellett, Habaricza, Ketsedi
SimonTonorogjánáli Csepegőbe, Pap kert-je a falu közt, Farkaslaka felé
forduló, Falun kivűl,Szék,Széna mező útja alatt,Várallja forduló, Kánási
szénafű, Rez alatt szántó, Széna mező, Falu felöl, Nagy kert.
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- „a földért és földből élők mindennapjai, :az 1819–1820-as erdélyi
úrbérrendezési kísérletet megelőző felmérés ad eléggé árnyalt képet ad az egy
sorsot élő két település viszonyairól. Kecset és Kisfalud „egyesült falukban”
1820. május 24-én jártak a kirendelt összeírók: A vallomásokból a székely
faluközösség hétköznapjai elevenednek meg, a két falu szántóföldjeinek két
része közönséges trágyázás által művelhető („az hegyek magossága miatt”
bajosan trágyázhatók), rozst, tiszta és elegybúzát terem. A szántóföld harmadik
része sovány természetű, agyagos, köves, vizes, zabnál egyebet nem terem,
ráadásul „a hegyekről lefolyó sebes zápornak is ki vagyon tétetve”. A határ két
forduló alá való, „két ökörrel nem mívelhető”. „Közönséges termés idején egy
véka búzavetés után lészen három kalongya, s abból szemül lészen három
véka.” A falvak határaiban nincsenek kaszálók, a marhatenyésztők a havasi
legelőkre vannak utalva, bár „a szántóföldek között termik egy kevés széna, az
is csak egyszer kaszálható”. A legelőhelyek, a havasiakkal együtt jók és
elégségesek, „az marhatartásra közönséges füvet termő”, „itatóhely a barmok
számára jó, és elégséges vagyon”. Tűzifa és épületfa sincs a közvetlen
szomszédságban, „vagyon az határon is egy kevés erdő, de az tilalmos a
makkolásra nézve, hanem a tűzifa az havason egynapi járóhelyen, az épületre
vala pedig kétnapi járóhelyen vagyon, s alkalmatlan úton hordatik”. A
földművelés és állattartás mellett, a kecsetkisfaludiak sókereskedéssel
foglalkoznak, de a kádárságnak is nagy keletje van, „folytattatik a
kádármesterség, melyből pénzkeresés haszon vagyon, de az arravaló matéria is
pénzzel vétetik más havasokról, mivel a magunkén nem találtatik arra
alkalmatos fa”. Ennek ellenére az összeírók a két település mesteremberei
között 44 kádárt találtak (továbbá egy szűcsöt, egy kovácsot, egy szabót).
Székely közösséghez illően „ruházattyokot, posztót, vásznat magok mívelik”, s
a térség általános jellemzőjeként egyetlen ácsot sem vettek lajstromba, hiszen a
famegmunkáláshoz, faragómesterséghez minden épkézláb ember értett.
L. Kecset és Kisfalud 2
-Kecsetkisfaludon ,négy kádár dolgozik.
L .Barabás Endre
-A harmincas években megszaporodik a traktorok és cséplőgépek száma.
Kecsetben Páll Árpád lesz az első cséplőgép garnitúrával rendelkező gazda.
-A gazdakör feltehetően már az első világháború előtt megalakult, de az
1940 utáni gazdakör tevékenységére emlékezik Széles János. Szabó Albert
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hodgyai születésű kántor-tanító volt a falu szövetkezeteinek az egyik mozgató
rugója. Harmincnégy évet tevékenykedett (1913-1947) a falu népe érdekében.
Az iskola, illetve a kántori lakás melletti nyári konyhában volt a
Gazdakör könyvtára, amelyet az orosz megszállók feldúltak és a falu lakói
széthordtak. Széles Jánosnak sikerült a háború elvonulása után összeszedni
belőlük. Gazdaköri pecséttel ellátott EMGE-ajándék. A kecseti gazdakör által
megrendelt és megvásárolt szakkönyvek, történelmi tárgyú és a nemzeti
nevelést szolgáló szépirodalmi munkák voltak ezek. A gazdakör rendelkezett
egy Rex-típusú szelektorral, rostával és triőrrel, amelyet a gazdák a faluban
szerre használtak a gazdaságaikban. A tartós gép megérte még a kollektív
gazdaságot is (1962), pedig állandó helye, gépszínje nem volt. A
gazdatanfolyamokon többen részt vettek. Gazdasági iskolába jártak és
aranykalászos gazda oklevelet szereztek Kecsetből: Széles János, Bak Albert,
Nagy Sándor, Kisfaludi Péter, Ceglédi Sándor, Széles Mózes
Székelykeresztúron és Kisfaludból Bak József, Enyeden (Varga Mózes közlése,
sz. 1930, Kisfalud). Kisfaludi Ferenc csak egy évet végzett. Széles János a
csombordi református (enyedi) mezőgazdasági iskola első évfolyama elvégzése
után, 1940-ben félbeszakította tanulmányait, és Székelykeresztúron fejezte be
aztán a háború után Kiss Széles Ferenc Csíksomlyón végzett kétéves
mezőgazdasági szakiskolát. Ezüst kalászos téli háromhónapos tanfolyamon sok
kecseti gazda vett részt Farkaslakán és az udvarhelyi református Népfőiskolán, a
KIELOK: Keresztyén Ifjak Egylete és Levente Oktatási Központ keretében,
1942-43-ban.
A Tejszövetkezetet 24 gazda alapította 1924-ben. A Tejszövetkezet
tejcsarnoka biztosan jól működött 1934-1937 között, Széles Zsiga
csarnokossága idején, a vén zsidó házban, ahol volt a Spielmann-féle szatócs
üzlet, amelyet először Bak Sándor, aztán tőle a Szövetség vásárolt meg.
Kezdetben a tejfelezőgéppel (szeparátorral) csak a tejszínt vették le és
szállították el, majd vajat is készítettek, amit Székelyudvarhelyre szállítottak. A
visszamaradó írót (sovány tejet, savót) a gazdák visszakapták sertés nevelésre.
A köpülő hordó sokáig megvolt a faluban.
-A Hangya szövetkezeti bolt a kántor-tanító az anyósa után örökölt telek
nyári házában (az első szobában) kezdte meg a működését 1940-ben. Az első
szövetkezeti boltos Simó István (Bagzosi) volt. Széles Zsigmond ügyvezető és
Széles Gergely elnök intézték a Hangya Szövetkezet ügyeit. Negyven taggal
indult, de év végére már a fél falu beállt, látván a tagság üzletrész után kapott
szép osztalékát, azaz a Hangya sikeres és eredményes működést. Egy év után a
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Spielmann-házba költözött (Bándi-lakásba). Bak Sándor megvásárolta, és a régi
lakást lebontatta, helyébe újat épített. A Hangya ezt bérelte, majd megvásárolta
Bak Sándortól, Nagy Gyula vette át aztán az üzlet vezetését. Bak Sándor az
eladási szerződésben vállalta, hogy Kecsetben nem nyit sem üzletet, sem
kocsmát, hogy a Hangya tevékenységét ne zavarja, de mint magánvállalkozónak
kedvezőnek mutatkozott a kilátás 1942-ben, az útépítés megkezdése alkalmával.
- A cserépvető társaság 24 taggal indult a két világháború közti években,
0,70 hektár földterületen gazdálkodtak. Vásároltak pala/agyagőrlő gépet.
Építettek cserépszárító színt és égető katlant és lakást az ott dolgozó mester
családjának.
- Az 1940 előtti kecseti Hitelszövetkezetről annyit tud Széles János, hogy
a Székelypálfalvi Körjegyzőséghez tartozó Székelypálfalva, Firtosváralja és
Kecset együtt alkottak egy szövetkezetet.
Kecseti tűzoltószín és tejcsarnok
- Magán cséplőgépe volt Pál Árpádnak.
← -A
gazdák
Biztosító
Szövetkezetének Elekes Ferenc
(alsó) és a Danubiának Bak M.
Sándor volt az ügynöke a faluban.
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↓Végbizonyítvány. Széles János (sz. 1925. április 12., Kecsetkisfalud.
Székelykeresztúri (Udvarhely megye) Nyilvánossági Joggal Felruházott
Unitárius Téli Gazdasági Iskola,
Székelykeresztúr, 1943. év augusztus
hó 25-n
L.Balázsi Dénes

- 1912-ben a sok eső ellenére sikerült megépíteni a falu vízművét.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Kiss Kálmán
L. EMGE
Kede Kis és Nagy
Nagykede jelesei
-Sándor Mózes (1839-1916) középiskolai tanár, tanfelügyelő.
-Fekete István (1800-as évek) mérnök, barlangász, térkép készítő.
-Benedekffy Sámuel (1915-?) lelkész, költő, újságíró.
L.Siménfalva honlapján.
- 1820-ban lejegyzett parasztvallomásokban olvashatjuk: a föld elég
termékeny, "mikor valami kéretlen időjárás kárt nem tészen". Legelőjüket
elegendőnek tartották, ám esztena – a gazdák és következésképpen az állatok
kevés száma miatt – nem volt, "idegen juhokkal pedig a határt terhelni nem
akarják". Az erdők szűk voltát felemlítették, meg hogy gyümölcsösei jók és
elengendők. Haszon a pálinkafőzésből, korcsomárlásból és mészárlásból
származott, bár mesteremberei is voltak: kovács 4, csizmadia 2, harisnyaszabó
ugyancsak 2, házieszközökön dolgozó emberek pedig sokan. Keresztúrra, amely
gyalogosan csupán órányi járás, pálinkát, csirkét és gyapjúfonalat vittek eladni
(Udvarhelyszék parasztvallomásai 1820-ból, Debrecen, 2001)
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- Bözödi György azt jegyezte meg: jobbágyfalu volt, 3 család kivételével,
a két Kedét összehasonlítva pedig azt írja: a békésebb Kiskede gazdaságilag
sokkal előbbre van (Székely bánja). Szentannai Mózes Nyikómente az
ezredvégen című könyvében (Székelyudvarhely, 1999) említi, hogy a falu
területéből egy birtokrész a Péchy Simoné volt, "aki 1617-ben adományként
kapta Bethlen Gábor fejedelemtől. A több mint 200 kat. holdat kitevő birtok
legutolsó tulajdonosa Borbáth István volt. Ezt a birtokot falusi kúriával együtt
édesapja, Borbáth Dániel keresztúri ügyvéd vásárolta meg Imre György
földbirtokostól. A falu gazdasági életét a Borbáth család határozta meg, mivel
sok család az udvarban kereste meg kenyerét. Borbáth István mint szakképzett
mezőgazdász igyekezett gazdaságát szakszerűen vezetni. Evégett már 1918-ban
nagyobb hozamú szimentáli szarvasmarhák tenyésztésére tért át. Az 1930-as
évektől kezdve mezőgazdaságát részben gépesítette. A kedvező feltételek
lehetővé tették, hogy nagyobb gyümölcstelepítéseket végezzen. Többek között
szőlőt is telepített."
-A Jakabházi családé volt a kastély, az övéké volt a föld a falu végétől a
templomig. Száldobosi Borbáth Dani ügyvéd – Barótról származott – megvette,
12 zsellérházat építtetett. Borbáth Istvántól aztán elvették a földet, átkozta az
apját, hogy miért nem itta el inkább a pénzét... A Borbáth-kúria a falu dísze
volt.
L.P.Buzogány Árpád Udvarhelyi Hiradó 2003 július
- Lakosai sok szép szarvas marhát tartanak.
L.Szász Ferenc
Kiskede
- Szentannai – az egyöntetû állattenyésztés híveként a kiskedei Borbáth
Dániel birtokos ilyen irányú sikerére alapozva, a svájci tehenek mellett tört
pálcát.
L. Fehér vagy tarka
- 1850 körül jól tejelő erdélyi szürkemarhákat lehetett mind két helyt
vásárolni.
L .Dr.Szentkirályi Ákos
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- Itt élt és munkálkodott 35 éven keresztül Tiboldi István költő, unitárius
tanító.
L.Wikipedia
Kénos
- Itt született Kénosi Sándor Pál, aki 1679-ben portai követ volt.
- Itt született 1707-ben Tőzsér János az erdélyi unitáriusok történetének
kutatója
- A belsőségen, 40 hold területen 1908-ban……
- Tavasztól őszig a Cseresznyés-oldalban levő sűrű gyümölcsfáktól csak a
templom tornya látszik,…………
-……..(az udvari kert felé vezet),……
- A 17., valamint a 18. században Kénos a vegyes társadalmú falvak
típusába sorolható be, mivel többféle társadalmi réteg lakta. Ez azért érdekes,
mert egy kis területen belül különböző kisközösségek éltek együtt. A különböző
kategóriájú társadalmi rendek alkották a faluközösséget. Így a mindennapi élet
csak úgy válhatott lehetővé, ha mindegyik közösség megtartotta a falu írott vagy
íratlan törvényeit. Ez a szokásrend szabályozta a határhasználat módját, a
szomszédsági viszonyokat, a közföldek használati rendjét és a kihágásokért járó
büntetést.
-A regölésre karácsony első napján este kerül sor és mindenik új házast
felkeresik a regölni járók, azaz a regesek.-ősi népszokás-.
L.Wikipedia
Néhány kiragadott sor a helyi irott folklórból:” Kihajtott már a diófa,….”
” Az a haricska kéve lánya tepzölődik…” “Egy krajcárért két kecskét
kitaszítana a küs hegyre” “………esőleső molnár Kénoson,” ”…… molnár
bosszantása Kénoson,”
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Mit tudunk meg e néhány sorból ?A faluban vannak diófák,
valamikor termelték és kévézték a haricskát, kecskéket is tartottak, s a
faluban ha molnár volt akkor malom is szokott lenni.
Kiss Károly
-„ A hegyoldalt, ahol meghúzódik, dió-, alma-, szilvafákkal stb. ültették
be, és olyan, mint egy szép erdő. A lakosok közül sokan sószállítással
foglalkoznak, amelyet Sófalváról visznek és a háromszékieknek adnak el. Itt
magasodik a nemes Daczó-udvarház.”
L. Benkő József
-„...gyüleg-szirt-hegy aljában fekszik a gyümölcsfák zöld lombjai alá
rejtőzködött Kénos”.
- „..... most is Faluhelyének hívják, s e század elején még gyümölcsfák
voltak ott.”
- A XVI. században egy kúriát említ.
L.Orbán Balázs A székely
- melyben sok gyümölcsöt, különösen diót termesztenek.
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke Szabó Dezső
L .EMGE

Killyénfalva
- Kedvező feltételként említsük a nagykiterjedésű, és viszonylag jó
hozamú legelőket, amelyek, az erdő-legelő váltógazdálkodási rendszerben (ún.
100 éves forgó), természet közeli,(ma úgy mondanánk: forráskímélő) de
biztonságos megélhetést nyújtottak. Az erdőkitermelés, a földművelés, a
katonáskodás, az alkalmi fuvarozások igásállatigénye, és a vágóállat iránti
állandós kereslet biztosította a lakosság számára azokat a forrásokat, amelyek az
amúgy szegényes vidéken is elviselhetővé tette az életet. Vagyis pénzt hozott,
lehetővé tette azon termékek (élelmiszerek és kézműves vagy ipari cikkek)
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beszerzését, amelyeket nem tudtak megtermelni, vagy a (nagyon sokszínű és a
hétköznapokban nagyon hatékony) háziiparban előállítani.
L. Dr. Gál József
- Híres emberek
-Itt született 1887-ben György Dénes szavalóművész.
-Itt született 1909-ben Jakab Antal püspök.
-Itt született Fodor Ferenc szemészprofesszor.
-Itt született 1937-ben Máthé József magyar irodalomtörténész.
L.Wikipedia
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Círják János
L .EMGE
Dr. Fodor Ferenc : Kilyénfalva (falumonográfia)
Kisgalambfalva
-Az építőiparhoz többé-kevésbé minden székely ember ért, hisz
lakóházaikat és gazdasági épületeiket mind házilag épitik a szomszédok
segítségével (kaláka). A kőmíves mesterség hagyományos foglalkozás
Kisgalambfalván. Mig a család egyik része nyáron otthon míveli a földet, a
másik része messze vidékekre jár el mesterségét értékesiteni.
L. Barabás Endre

↑Udvarhelyszéki népviselet
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Kiskadács

Kiskadácsi fedett híd

Kissolymos
-A Várhegy tetején egykor várszerű erődítmény állott, ……….
-Itt született 1924. január 1-jén Lőrinczi Ferenc biológus, botanikus,
tudományos kutató.
-A falu neve, akárcsak Nagysolymosé, a solymárokkal ésa sólyomadóval
hozható kapcsolatba.A legendaszerint a két falut, két testvér alapította.
Nem tudtak megosztozni az örökölt földek fölött, hát sólymaikrabízták a
választást. A nagyobbik testvér madara Nagysolymos völgye felé, a kisebbik
testvéré Kissolymos völgye felérepült.
L.Wikipedia
- Nagy gyümölcsös kertek s acélos búzát termő szántóföldek veszik körül
a községet, határszélét pedig kelet, észak és északnyugatfelől nagy kiterjedésű
bükkösök szegélyezik, melyekben farkasok, vaddisznók és borzok tanyásznak,
utóbbiak gyakran nagy károkat okozván a kukoricás táblákban. Vadászoknak
kedves kiránduló helyök. Nyáron át szarvasmarhák, bivalok, lovak, juhok
legelésznek benne. Délre fekvő hegyek oldalait szőlővel ültették be, mit
gondosan kezelnek.
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-Vizben szegény a község, főképpen száraz időjárás esetén ; ilyenkor
nagytávolságból hordókban hozzák a szükséges menyinyiséget.
-Van tejszövetkezete és gazdaköre.
A földmivelésen kivűl fafaragással is foglalkoznak ; sok tüzelő fát
szállítanak Segesvár város piacára s a szomszéd szenterzsébeti szeszgyárba .
L.Szász Ferenc
-Az alább közölt adásvételi szerződés ez ideig a legrégibb ismert erdélyi
magyar nyelven írásba foglalt jogügylet. Rődi Cseh István 1507-ben keltezett
testamentumával és Suky István 1508-beli menedéklevelével együtt ezek az
erdélyi laikus írástudó réteg anyanyelvű oklevelezésének eddig első ismert
hírnökei.
-1605. május 24., Kisssolymos
Adásvételi szerződés a kissolymosi Mátéfi Pálnak falubelije, Sebestyén
János által eladott földről, valamint feljegyzés. Mátéfi Pálnak egy kis darab
szénafű vételéről Varga Balázstól.
Eredeti, a negyedívnyi papír alján, az iratból kimetszett és háromszögűen
behajtott papírra rányomott két gyűrűspecsét.
Az Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága
– Udvarhelyszék levéltára – Székely Nemzeti Láda– 111. sz
Ezör otzaz hat eztendoben pwnkot havanak huzon negiedik napian
Jeovenek mẅ eleönkbe Matefi pal es ebetien Janos, vgian ezen kys olmoy
olebetien Janos
Ada exen kys olmo y matefj Palnak egy darab foldet Nagy Ayban, melliet
zolo heljnek híttak, Egik felol az vicinu a Jakab erdeie, mafelol ugian az matefi
pal folde vege, Ereök Arron hetven eot penzert, felele minden Atiafiaj feleol
ebetien Janos, E giermekj feleolisl. Vgian Ezen felliul mrgh Jrt Eztendoben kys
oljmoban kereztur zekben lako Borbelj mihalj zabad zekelj, uguan Ezen feoliul
meg Jrt faluban, xekben lako zabad zekelj maroy Palal. Ezt My hittwnk
zeorent Jrtuk, melliet peöczietwnkelis megh Ereo sitteottuk
Az meli foldet ebetien Janotol vǒttem nagj Ayban az zolo heliet,
Arrol.valo level.
259

1506. XIII. 1sz. 2. 1881.
Vgian az felliwl megh irt Eztendeoben e zemeliek eleott veottem Varga
Balatol eoreok arron Jakab erdeie eleott rgi kws darab zena fwuet pro florenos
3. eo felele mind maga feleol s mind giermekj feleol, hogi soha megh nem
valttiak
- 1873-ban falu határában 25 k.hold szőlő volt.
- 1879-ben 36 k.hold
L.Nyelv
- KisSolymos község „Csinos” nevü bikája 1-ső díj 40 koronát nyert az
1900-as kiállitáson.
L.Köztelek 1900 március 7
- Tehénbíró a neve itt a tehéntartó gazdák választott képviselőjének..
L. Sepsiszéki
-1940-ben a gazdakör elnöke Benkő István.
L. EMGE
Kobátfalva.
Híres emberek
-Itt született Pálffi Ferenc Bocskai István fejedelem vezére.
-Itt született Gálffi Sándor székely népballadagyűjtő.
-Itt született Gálffi Mihály székely vértanú.
L.Wikipedia
- Itt községi csemetés kert volt 1923-ban
L .Nagy-Tóth Ferenc
-jómódú, ügyekvő gazdaemberek. Három malom is van a falu alatt, két
kőre jár mindenik.
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-“Azzal megyünk be az életre, úgy mondják errefele az udvart.
-Rajt az életszerek: a gabonás, a csűr, a pajta, tova a sütő, benne a gogán
vagy kemence, véle egy fedél alatt a favágó, az árnyékalja, ahová a szekeret
tolják be, esmét tova a betakarított szénaösztörükben, a törökbúzakas, minden a
ház körül, hogy közel essék. Azután meg, ami olyan kellemetes a nagy nyárba, a
terebélyes vadkörte-meg a diófa, a tornác előtt. Széles árnyékot fog, hogy
kiülhessenek alája gondolkodni. A tisztára meszelt tornácon, az eresz alatt ott
lógnak a gyümölcsös kosarak, a laskalapító, a kicsi tekenyő, meg a
kalapakasztó.”
L .Benkő István
- E községben van gazdakör, fogyasztási- és tejszövetkezet, posta,
fűrészmalom a gazdák támogatására.Szép magyarfajta ökreik feltűnnek az
országos vásáron.
L.Szász Ferenc
-Jelenben Kobát-Demeterfalván foglalkozik több család szőttesek
nagyban való előállításával, melyeket a hetivásárokon igyekeznek eladni.
L. Barabás Endre
- Nagy lendületet adott a szervezésnek a Nyikómenti Kobátfalva község
tejszövetkezetének megismerésére szervezett tanulmányi kirándulás . L .Balázsi
- A harmincas években megszaporodik a traktorok és cséplőgépek száma.
Kobátfalván a gazdakör rendel traktort és cséplőgépet.
-Ebben a Nyikó menti faluban 1905-ben hozták létre Udvarhely megye
első tejszövetkezetét. Dorner Béla miniszteri kirendeltségi megbízott mindent
beleadott, hogy sikeresen induljon és működjön a mintának szánt tejfeldolgozó
egység. A kor követelményeinek megfelelő technikai színvonalú eszközök
beszerzéséhez segítette hozzá a kobátfalviakat. A tejcsarnok a Hangya
Szövetkezettel egy udvaron épült a mai lelkészi lakás melletti helyen. A
Tejszövetkezet vezetője id. Szász András, pénztárosa id. Deák Miklós volt.
Vezetőségi tagok voltak: Deák Mózes, Pap János és Deák Domokos. Kovács
János államilag fizetett és képzett vajmestert hozta ide Dorner Béla, hogy a
helybeli és vidéki tejkezelőket bevezesse az új szakma titkaiba. Mircse Sándor
is elsajátította és sokáig gyakorolta a jó minőségű vajkészítés mesterségét.
Jégvermet készítettek a vaj tárolására. Ide szállították, mint tranzit központba, a
távolabbi: etédi és martonosi tejbegyűjtők félkész tejtermékeit. Kezdetben egy
Halmágyi nevű asztalos, majd egy Dregics nevű feleki román szállította a vajat
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Bukarestbe, amíg elindult a székelykeresztúri vajgyár. A következő év őszén
bemutatót tartottak itt a Homoród menti újonnan alakult tejszövetkezetek
tagjainak.
A kobátfalvi Gazdakör 1907 telén igénybe vette azokat a mezőgazdasági
tárgyú előadásokat, amelyeket az EMGE szervezett a megye falvaiban. Osváth
Márton volt az elnöke. A Balázs Ferenc dániai szövetkezetekről szerzett
tapasztalatait népszerűsítő népfőiskolai előadásaira is szervezett hallgatókat a
gazdakör. A Székelykeresztúri Unitárius Téli Gazdasági Iskolába is küldött az
ifjakból 1931-ben, de később is folyamatosan szervezi a helyi ezüstkalászos
gazdatanfolyamokat.
1939-ben gazdaasszony képzésen vett részt id. Deákné Dénesné, a
székelykeresztúri nyári (augusztus-szeptember) tanfolyamon, amelynek
vezetője Gyarmathy Piroska volt. A tanfolyamzáró vizsgát kézimunka és
konyhai-főzési ismereteket bizonyító kiállítás követte. A megnyitó beszédet a
bizottság elnöke, Boros György U.T. Gazdasági Iskola igazgatója tartotta.
Emlékezetből idézi a tanfolyamon résztvevő lányok nevét. Adatközlőm:
Gálfalvi Vári Irma, Lukácsi Domokosné Nagykadácsból, Izsák Anna
Bencédből, Pap Irma, Horváth Piroska, Kiskadácsról Gyöngyösi Erzsébet, Pálfi
Albertné tiszteletes asszony Medesérről, Inczefi Amália Kadácsból, Nemes
Lajosné, és még sokan siménfalviak, medesériek és háromszékiek, akiknek a
nevére már nem emlékezik.
A fiatalok 1943 telén részt vettek a téli mezőgazdasági oktatásban.
Az EMGE 1948. január-februárjában téli EMGE Kalászos Gazda
tanfolyamot tartott Kobátfalván az „okszerű gazdálkodás körébe tartozó
elméleti és gyakorlati" ismereteinek elsajátítatása érdekében. A részvevők közül
a ma még élő két tanfolyamhallgató: Szász Gábor és Körösfői Albert féltve őrzi
a Bizonyítványát. A tanfolyam előadói közül azonosítható Boros György a
székelykeresztúri mezőgazdasági iskola tanára, még egy Dr. Szilassi és Pap
Lajos tanár, igazgató. A vizsgabiztos Izsák Domokos (akkor a MNSZ
képviselője volt Románia Országgyűlésében). A kolozsvári EMGE elnök:
Mezei Lajos kézjegyével és pecsétjével látta el az okleveleket.
A negyvenes években a magyar állam a gazdakörökön keresztül
támogatta a székely gazdákat akciós fajállatokkal: kancákkal, tehenekkel,
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vemhes üszőkkel stb. Osváth Miklós élt a lehetőséggel a faluja gazdái
érdekében is.
A Hangya Fogyasztási Szövetkezeti vegyes üzlet boltkezelője a
tarcsafalvi származású Szász Ferenc volt (1924).
Géptársulatot hoztak létre Pap Domokos ügyintéző vezetése alatt.
Kiskadácsról Szakács József kovács, aki gépészük lett, és Nagykadácsból
Marosi Mihály, Marosi P. Ferenc és társaik csatlakoztak a kobátfalviakhoz,
együtt alakítottak egy gépszövetkezetet 1940-ben. Kisebb mezőgazdasági gépek
beszerzésére két csoport is alakult a faluban. A demeterfalviak és az erdőutcaiak
külön vásároltak kukorica vetőgépet és kapagépet.
A gyümölcsfa telepítést, a falu gazdái számára, Boros György tanító
indította el, majd az utána következők: András Albert és Hurubás János tanítók
is folytatták. Szederjesi József tanító a saját maga számára is telepített
gyümölcsöst.
L.Balázsi Dénes
-1909-ben a község gazdái Temes megyében vásárolt erdélyi magyar
fajta borjas teheneket kapnak.
L.Balaton Petra
Határnevek:
Béta, Boncza-oldala, Bozlik, Cserealja, Czinigető (erdő),
Deák tövise, Foastó, Gátszög, Gémes, Gyepüszög, Hallgató (erdő), Hájog
(szántó), Kapuhágó, Kápolna, Kotormány, Kókosi (kert), Karjas-oldala
(szántó), Mesény (szántó), Nagy-ártánya, Pad, Rez (erdő), Székverme.
- Ágyimagyaró,

L.Erdélyi Gyopár
-Udvarhely megye első tejszövetkezetét a Nyikó menti Kobátfalván hozta
létre 1905 novemberében Dorner Béla miniszteri kirendeltségi megbízott. A
fényesen bevált központ (a Gagy menti Énlakáról is ide szállítják a
feldolgozásra váró tejtermékeket) a megye gazdaköri előadásainak minta
bemutató színhelye lesz. Dorner Béla tapasztalatcseréket szervez Kobátfalván.
Tekintettel arra, hogy udvarhely különböző vidékein a falvak távol és
elszigetelten helyezkednek el, biztosítani kellett a vaj tartósítását a szállítás
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idejére is, amit lófogatos szekérrel oldottak meg. A kor technikai színvonalának
megfelelően a hideg időszakban jeget tároltak jégvermekben, hogy a meleg
időszakra biztosítani tudják a vaj hűtését. Ezt is megoldották Kobátfalván. A
miniszteri kirendeltség a Tejszövetkezet megindítására Kovács János állami
vajmestert nevezte ki, ő tanítja be vajkészítésre a környező falvak jövendőbeli
tejkezelőit.
-1907 telén többek között Kobátfalván is tartottak mezőgazdasági tárgyú
előadásokat.
L.Balázsi Dénes
-1940-ben a gazdakör elnöke Pap Miklós
L. EMGE
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←Törökbúza kas Kobátdemeterfalván

Korond.
-A háziiparnak múltja van, agyagipar, aragonitipar, faipar ma virágzik.
szekerével lovával cserepeit árulja a nagyvilágban három réteg alakult ki
földművesek, gyári munkások, háziiparosok
L.Böződi György
Korond ,,a SZÉKELY DRÁGAKŐ" hazája, a Sóvidék legjelentősebb
vásáros központja. Fazekas mestereiről, portékairól, taplófeldolgozó
háziiparáról, és vállalkozó kedvű lakosairól híres e község.
L.Sóvidék Hegyalja
-1600: „az peres heljet mindeltig Eotueos tanorokanak es wles helienek
hittak”, „az wetes kert zeribe az melj tanorok wagion, azt Eotues Janos kertinek
hittak”
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-1602: „Nagy Orotvány...”; „Ambrús Istvan zabaditatta egi irtas feöldben
magat dio vapaia newÿ heliben az falu Korondfalwa ellen teoruenre”;
-1658: „Sofalua fele forduloban Keöris szegh neü heliben”kaszálót
említenek, melynek „vicinussa egi feleol Edes pataka mas feleol les hei pataka
es Sofalua fele ala meneo Orszagh uta”;
-1693: „Külsõ patakra jövö 3 hold”, „Szólö Patak mellett” és a „Fenes
patak tövin” szántókat, „Veröfényb(en)”, „Pap motsárab(an)”, „Köris szegen
alol”,
„Köves ortványb(an)”, „Poczoson (?) két napi járó föld, Föld hidnál”,
„Also mezöb(en) Küs Rétekb( en)” pedig kaszálókat említenek.
L. Határhasználat.
-1600: az almakat az kik ot az viz keozeot voltanak eotueos almajanak
hittak -Korond.
L. E.M.Sz.T.
-Határnevek
-1721-:Lapos
Liget-szántó,Vadasliget-kaszáló,Burján
Boldisár malmánál kaszáló,Kender telek kaszáló,Köris kerek kaszáló,Borkut
szántó, Domokosné nevű hely szántó,Tekenyős vápa szántó,Kalandán Tófalvi
mocsár kaszáló,Dénes tanorok kaszáló,Tó között szántó,Sugó berczi
szánto,Ölves kaszáló,Szállás kaszáló.
-A középkorban, a mezőgazdaság mellett, több korondi család számára az
egykori sófalvi felszíni fejtésű bánya és a só értékesítése nyújtott megélhetési
lehetőséget. Azonban, az 1562-es székely felkelést követően a szabad
sóhasználati jog megszűnt, és ekkortájt kezdtek a korondiak egyéb szakmák, így
a fazekasság felé irányulni.
-1613-ból rendelkezünk először írásos adattal a korondi fazekasságról,
ekkor az udvarhelyi fazekas céh kontárkodással vádolta a korondiakat. A
későbbi évtizedekben több fejedelmi rendelkezés is készült az udvarhelyi
fazekasok védelmében, de a korondiak ezeket nem tartották be, sőt bővítették a
termelésüket, így pld. 1667-ból már kályhacsempe is fennmaradt. 1750-ben gróf
Gyulaffy László, erdélyi kancellár, korondi birtokos, biztosítja a korondi
fazekasoknak, hogy évente 4 vásárt tarthassanak Korondon, ahol szabadon
árusíthatják termékeiket. 1820-ban a fazekasok száma 50 körül.
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-Sokan a háztáji gazdálkodásból (kukorica, burgonya, búza, zab, len,
kender, zöldségek, gyümölcsök termesztése), állattartásból (tehén, juh, kecske,
ló, disznó, baromfi), vagy a tapló feldolgozásából (sapkák, dísztárgyak)
biztosították megélhetésüket. A szőttesek, varrottasok, szőnyegek készítése is
majdnem kizárólag helyi igényeket elégített ki.
-A II. bécsi döntés után Korond 4 évig Magyarországhoz tartozott Az
akkori útépítések céljára a falu mellett kőbánya működött.Ebben az időszakban
hitelszövetkezet, gazdakör, Hangya Szövetkezet alakul, és Szepesi Mihály
miniszteri tanácsos kezdeményezésére létrejön a magánfazekasokat tömörítő
„Szepesi Szövetkezet”.
Helynevek
Falu dombja, Csigadomb, Kovácsdomb, Kalonda, Sarok oldal, Vápa
domb, Észak oldala, Rókalik, Málnavész, Fügevár, Csillaghegy, BelsőVadasmező, Szállás tartománya, Árcsó, Lopágy, Hét réte, Szőlőmár tartománya,
Gödrös-patak mezeje, Zsoteleke, Felső-Papmocsára, Úrgátja, Alszeg, Sórét,
Gyertyános, Tószeg, Nagysár, Nyilak, Horvás mezeje, Aszalvány, Dió,
Mentora,
Feketeaszó, Szencsed.
-A Barátok kertje nevű helyen egykor kolostor állott, ahova 1783-ban
költöztek a minoriták Firtos-hegyi kápolnájukból. Helyén malom van.
- Az országút mellett állandó kirakodóvásár van a falu termékeiből
L .Wikipedia
-” Híres a vörös vagy skarlátszínű cserépedényeiről és főleg hólyagos
csuprairól, amelyekből ürmöst és mézzel fűszerezett bort isznak. Ásványvize is
van”
L. Benkő József
-„A havas alatti Korondnak kevés művelhető földje van, de terjedelmes
havasain annál több legelője, s azért a marhatenyésztés főtényező itt, és a
fazekas mesterség, mert Korondon minden ember fazekas is; itt készülnek azon
mázatlan s hallatlan olcsó cserép edények, melyek az egész Székelyföld (kivéve
Csíkot) konyhakellékeit fedezik; nyikorgó szekereiken százezreit hordják szét a
korondiak ezen gyártmányuknak, s azt rendszerént nem pénzért, hanem
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gabonáért adják el. Faluról falura, vásárról vásárra menve, élénk cserevásárt
folytatnak, s gabonát visznek haza a havason szénacsinálással foglalkozó
családaiknak. A falu között lefolyó Korond vizén sok rész- és lisztelő malom
van. „
L. Orbán Balázs A székely

Toklászok-sapkák

- Jelenben Korondon foglalkozik több család szőttesek nagyban való
előállításával, melyeket a hetivásárokon igyekeznek eladni.
- a fazekas-ipar jelentékeny mérvben űzetik Korondon is.
- csergeszövő és pokróczszövő,dolgozik Korondon,
- taplóipartfőleg Korondon folytatnak. Ezen háziipart a hetvenes évek
elején a néhai Borszéky Lina székelyudvarhelyi tanítónő honosította meg:
L .Barabás Endre
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-a földműves társadalom a tanyarendszert valósította meg…….a
birtokosok nem csak nyárára költöznek a hegyekbe, hanem örökre
kitelepednek… igy született meg Pálvölgye és Fenyőkút.
- a magas fekvéső vidéket kibiró gabonákat termelik, minden gazda földje
30-40 hold, ma némelyiköknek 20-30 szarvasmarhája van és számos.juha.
L. Bözödi György
- A faluban levő Disznyókosár határnév a sertések makkoltatástól ered.
- bivalyat is tartottak a korondiak
- korondi sajátosság volt a helyben készített zádokfakürt( hársfakürt)
- korondi vásárok:országos vásárok január 15-18 téli vásár, május 10-13
fűhúzó vásár az etédiek szerint,július 1-4 Szent János napi vagy eperéréskori
vásár, augusztus 22-25 Birtalan napi vásár és november 20 baromvásár.
Minden hét szombatján heti vásár.
- Gabonatermesztési céllal végzett erőirtást
helynevek: Kerekorotás, Hosszúorotás, Pélné
Kecskevágás.

igazolnak a következő
cseréje, Fenyőkúton

- Használták az aranykorona földértéket.
- a hármas fordulók határai:
- Egyik forduló a Szőlőpataktól a Sugó vizéig a - Derékföld és Kalonda
tartománya, a 2-esforduló a Sugó vizétől a Korond vizéig ,-Nyáras,Szakadát és
Lopágy trtománya, - a 3-ik forduló Határpataktól Szőlőpatakig Vadasmező,
Szállás, és Szőlőmál tartománya.
L.István Lajos
Határnevek
-1719-1720-ból Szőlő mál szántó, Verőfényben, Hydnál kaszáló, Pap
mocsara kaszáló, Fenes patak, Sós patak mellett kaszáló.
- 1721-ben Lapos Ligat szántó,Vadasmező kaszáló,Búrján Boldisár
malmánál kaszáló,Kender telek,Köris kerek szántó-kaszáló,Borkut szántó,
Domokosné helye szántóföld,Tekenyős vápa szántó,Kalandán Tófalvi mocsár
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kaszáló, Dénes tanorok kaszáló,Tó között szántó,Súgó bércze szántó,Ölves
kaszáló, Szállás kaszáló,
L.Forró
- A Korondhoz tartozó Fenyõkútról 1600-ban a váraljaiak „huzoneöt hean
hetzaz diznoth” hajtottak el.
L. Határhasználat.
- Az ezredévi kiállításon elismerő oklevelet kapott Csiky János mézért és
a Korondi Méhészkör szintén mézért.
L.Köztelek 1896 december 5
-Korondon (Udvarhely m.) az abrakjába kapor- vagy ánizsmagot kevertek
és keresetlen kővel súrolták, simogatták a ló hasát
L.MNL.II.k
-Az 1909-es évi határbecslési határozat alapján Korond határa harmadik
osztályú vidék.
L. István Lajos
- 1912-1913 telén Korondon fafaragó tanfolyam indúl.
- 1914 őszire elkészült a falu vízvezeték terve.
L.Balaton Petra
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↑Korond Malom utca ↑ Korondi szekeresek áruval ↑Korondi fazekasság már
Ojtuznál

1613-ban

- Gyümölcsfeldolgozó építése Korondon benne: tervrajzok is (Erdélyrészi
Hangya Szövetkezetek szervezésében)-1944L.M.O.L.
Kotormány
- Orbán Balázs Bánkfalva egyik tízedeként és a "bő búzájú" melléknévvel
írta le. 1896-ban a kis falu búzája aranyérmet nyert a budapesti kiállításon.
- Egykori erdői helyett ma kaszálók vannak. A muzsdák ma is jól
látszanak.
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- A Nyergeli keresztnél (Mindszent felé) hadbavonulási gyülekezőhely
volt. Arról is nevezetes, hogy 1848-ban a faluban volt Alcsík hadipénztára.
A Luca napi népszokás mellett fennmaradt még a tollfosztás és a fonó.
- Fő termény a burgonya, a cukorrépa és a búza. Hegyvidéki legelőin az
állattenyésztés jelentős.
L .Csíkszentgyörgy
-Tanúvallatás arról, hogy a kotormányi jószágot Andrássi Márton ígérte
és adta Purucson Jánosnak. 1603.ápril 7.és 11
- Ekkor mondá Andrássi Márton: jer velem csak Péter, én nekem vagyon
szántóföldem, örökségem Kotormányban, ha megjöhetünk, azt én neked adom,
az szántóföldit, de az gyümölcskertet nem adom; ha megjöhetünk, ugyan levelet
is adok róla.. Ekkor Andrási Péter is szembe vala és azt mondá, hogy menj csak
atyámfia, én is soha meg nem háborítlak benne“
Körispatak
- A hagyomány szerint a falu egykor a mai Diósfalvának nevezett
határrészen, a falutól délnyugatra feküdt és valószínűleg a tatárjárás után
települt mai helyére. A falut az 1800-as évekig gyepű vette körül, melynek
átlépéséért az idegennek fizetni kellett.
L.Wikipedia
- Lakosai a földmivelésen kivül szalmakalapkötéssel is foglalkoznak.
L.Szász Ferenc
- A gyakran földcsuszásokkal tarkított domb oldalakon szántok és
legelők, a völgy alján szántok és kertek fekszenek, területe 2805,5 ha.
- A kőrispataki lakósság fő foglalkozása földművelés és állattenyésztés
volt, jövedelempótló foglalkozás volt a tűzifaszállítás. Közel 150 éves múltra
tekint vissza a népi kismesterségek terén a szalmakalap készítés (kalapkötés).
1879-ben, a faluban közel százan foglalkoztak szalmafonással. Ma kevés az a
család a faluban, aki ne ismerné a szalmafonás technikáját.
- 1640-ből illetve 1660-ból származik Kőrispatak egy-egy falutörvénye,
amelyek az erdők használatát, irtások létesítését, a vetést illetve a kaszálót védő
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kerítések, gyepük, építését, a szarvasmarha tartást valamint az országutak
karbantartását szabályozza.
- Irtással a 16.ik század végén találkozunk. l597-ből Balázs oltoványa.
Vetés kapuról 1657-ből maradt adat. Homlogy felé menő vetés kapu nyílósban.
1603-ból hallunk a Küsmőd-patakra épült malmokról. A l6-ik században a
falunak több malma is lehetett, 1653-ban ugyanis az első malmot említik.
- 1656 körül említik a Szőlőhegyet,…………….
- A falu lakossága állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkozott. A
gabonán kívül kendert, napraforgót termelt. A kendert és gyapjút házilag
feldolgozták. Az erdőből kitermelt fát Marosvásárhelyen tűzifakent
értékesítették, majd a vasút építésnél mint talpfa.
Diósfalva Kőrispatakon alól a tér egy részét ma is Diósfalvának nevezik.
Hagyomány szerint előbb a falu ott feküdt és csak később költözött fennebb az
ott lévő kőrisberkek közé ahonnan neve is származott. Az első idetelepülő a
hagyományok szerint egy Dömös nevű ember volt…………………….A
Dömös név a határnevekben is megtalálható, Dömösútja, Dömöskosara.
L.A falu honlapján.
- 1685-ben egy udvarházat említenek.
L. Erdélyi testamentumok
- határában egy volt falu neve, Diósfalva.
-„Itt van egy szép park százados fáitól árnyalt ősi kastélya e családnak,
mely öles vastag falaival azon kor emlékét varázsolja vissza, midőn az emberek
lakaikat akként építették, hogy had idején várul, védhelyül is szolgáljanak
„/Kálnoky család/
L .Orbán Balázs A székely
- Háztartási eszköz készitők(lapát, talicska, villák, gereblyék, faedények
stb.) Kőrispatakon …..
L. Barabás Endre
- a föld gyenge termését kalapfonással-szalmafonással pótolják.

273

-„Féléréskor
a búzatáblák legszebb részét learatják,szálanként
kiválogatják az alkalmas szalmát és egész éven keresztűl ez a nyár elején
sietve ,egy-két nap alatt összegyűjtött szalma jelenti az egyik legfontosabb
pénzforrást…..” Ösztöl tavaszig kalapot köt a falú….
L. Bözödi György
-1940-ben a gazdakör elnöke Rákosi László
L. EMGE

Szalmakalap kiállítás Körispatakon.↑

Küküllőkeményfalva
-A helység nevét egy kemény lóról kapta, amellyel húzatták a
fenyőrönköket, ugyanis a falu lakói fakitermeléssel foglalkoztak. Mivel a folyón
engedték le a rönköket, szükség volt egy kemény lóra, amelyik kihúzta a vízből
a fákat. Így lett a falu neve Küküllő+kemény+falva.
-Földje köves-agyagos, gyenge termőképességű.
-A falu határában lévő dűlők nevei: Macskási- kert, Bence völgye,
Kétágú fa, Deszkás kútja, Mogyoró, Tanórok, Bezzekert, Bükk alja stb.
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- A legtöbb földterülete kaszáló és erdő. A fenyőerdő a jellegzetes, de van
bükkös és tölgyerdő is.
- A helység lakóit már a régmúlt idők óta „hétszilvafás” székelyeknek
hívták, mert a hagyomány szerint legalább hét szilvafa volt a tulajdonukba.
Ezek a székely emberek soha nem voltak jobbágyok. Földműveléssel,
állattenyésztéssel és fakitermeléssel foglalkoztak,……
A székelykapufaragás volt a másik gyakori mesterség, sok ház előtt még
ma is állnak a székelykapuk, …………..
L.A falu honlapján
- A lakosság árpatermeléssel, deszkafűrészeléssel, zsindelykészítéssel s
tűzifa árulással keresi kenyerét...
-Dűlőnevek:
Bencevőgye, Sorfáknál, Gyümölcsfáknál, Bossokalja,
Alsószénásza, Felsőszénásza, Gyakorcsere, Gyakornyír, Avas, Magyaró,
Tilalmas, Ipód, Csereköze, Vargasűrűje, Ortován, Kányásegör, Egrösasszó,
Égetés, Égöttvész, Bükkdombalja, Csutakos,
L. Csergő Bálint
- az 1761-1762-es év vetésterülete köbölben:őszi vetések: búza135, rozs
14,tavaszi vetése:búza
-,zab 139 ,árpa -,lencse,borsó, zab,kender, len
21,kukorica –Ősszesen=310
-1750-ben a számosállatok megoszlása: szarvasmarha, ló 97 , juh,
kecske10,sertés 8.
- 1820-ban Keményfalván 1 elvetett mag 3-at ereszt,
L. Vofkori Mária
Küsmöd
- E községben is sok gyümölcsöt, főképpen cseresznyét termesztenek ;
még a levágott erdők helyét is cseresznyefával ültették be s gondos és szakszerű
kezelés után szép jövedelmet vesznek be a lakósok cseresznyéből.
Itt egy család szép cserépkályhákat készit. Az asszonyok szőnek, fonnak
és szalmakalapokat készítenek.
L.Szász Ferenc
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- A falunak jelentős mezőgazdasági területe van,…..
- A falu lakói általában növénytermesztéssel vagy állattenyésztéssel
foglalkoztak.
- Valamikor a faluban több vízimalom működött.
- 1942 és 1953 között olajütő malom is volt a faluban.
- Híres volt a falu gyümölcs termesztése, főleg a cseresznyéje.
- A szalmakalap készítésével, főleg az asszonyok foglalkoztak .
L.Csedő Attila -Küsmöd

Küsmödi kályhacsempe

Kétszintes csűr

-....Valamikor virágzott itt a fazakalás, amire csak néhány
cicomázott régi csempe kályha emlékeztet:::”'

,szépen

-... a szalmakalap készítés...”
L. Lármafa Küsmöd.2011 szeptember 14
- a fazekas-ipar jelentékeny mérvben űzetik Küsmödön ,itt
kályhacserepeket is készítenek.

még

L .Barabás Endre
- 1911-1912 között itt népház épült
L. Balaton Petra
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-A lakosság cseresznyetermelésből és juhtenyésztésből él,a határ 3079
hold.
L. Bözödi György
-1940-ben a gazdakör elnöke Bodó Sándor
L. EMGE
Lázárfalva

Miklossy kúria

A faluban a Kúria-dombon állt egykor Petki István CsíkGyergyó és Kászonszékekfőkapitányának 17. századi kastélya, mely a 19.
század közepén már romos volt. Apor Lázárnak is udvarháza volt itt.
- a Malom-tanyán………….
L.Wikipedia
- 1759-ben említik az udvarház arányában [vélhetően „árnyékában” azaz
tőle északra – B.I.]aTusnád nevezetű Patak-on az idetartozó malmot, majd 1768ban A Magyaros kőzt az udvarház alatt írtak össze egy szántót. A 18. század
második felét tehát még épségben érte a több épületből állóudvarházakat.
L.Botár
- területén van a Mohos és a Szent Anna tó.
- A falu területén számos borvízforrás található, egyes feljegyzések
szerint ezek száma egykor 48-at is elérte. A lázárfalvi lakosok életében, a kő
megmunkálása, a kőfaragás fontos helyet foglalt el. Erre utal a számos
kőkereszt, kőház és kapuláb ill. az a tény, hogy a falunak a két világháború
között még kőbányája is volt
L.Lázárfalva
- csűrös- és veteményeskert, Lázárfalván;
-APOR ISTVÁN birtokain az udvarház jellegzetességeit (udvarház,
kertek,
malom,
haltartók)
a
következő
helyeken
szemléljük:
pl…….Lázárfalván, ……
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-A malom nemcsak a ház szükségletét fedezte, hanem jövedelmet is
hozott.
L. Bíró Vencel
-Balázs András Sándor: Kozmás község monográfiája és a közvetlen
közelben levő községek rövid története. – Kiadó nélkül, év nélkül Lengyelfalva
lásd Székelylengyelfalvánál
Lokod
A hagyomány szerint akkor, amikor a vár a Sándorok birtokában volt, a
lókertje, vagy ahogy akkor mondták, a lókötője, ahol a mének legeltek, Lókod
helyén volt.
-A 17. században megsűrűsödő török–tatár betörések miatt a
lókodi székelyek öt másik falu lakóival összefogva 1662-ben felépítették
a bágyi menedékvárat.
L.Wikipedia
-1940-ben a gazdakör elnöke Zsigmond József lelkész
L. EMGE
Lövéte
Híres emberek
-Itt voltak a birtokai Erdély egyetlen Székelyföldről (Udvarhelyről)
származó fejedelmének, Székely Mózesnek. Udvarháza Lövéte közepén, az ún.
Udvarkertben állott.
-Itt született 1907. március 4-én Ladó Lajos autodidakta író és szerkesztő.
-Itt született 1929. február 7-én Török László író, újságíró, filmkritikus.
-Itt született 1937 szeptember 3-án Márton Attila fizikus, fizikai szakíró.
-Itt született 1952. szeptember 10-én Kasza Imre muzeológus, grafikus,
festő, művészeti író.
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-Itt született 1965. február 5-én Sorbán Angéla szociológus, szociológiai
szakíró.
L.Wikipedia
- A község tízesei 1762-be: 1. „a Templom felõl való felsõ Tízes”; 2.
„All-Szegi Tizes”; 3. „Sata Tizes”; 4. „Lázár Tizes”.
- Az 1909. évi kataszteri kijavítás alapján helyesbített telekkönyvbõl
készített kivonat 1913. évi adata szerint Lövéte határának egész területe mintegy
18 308 kat. hold volt. Ennek mûvelési ágankénti összesítése a következõ:
Szántó 2 170 hold 707 öl
Kert 42 hold 1175 öl
Rét 6 976 hold 675 öl
Legelõ 3 514 hold 1077 öl
Erdõ 4 961 hold 1345 öl
Termõterület 17 666 hold 179 öl
Terméketlen terület 642 hold 823 öl
A határ egész területe 18 308 hold 1002 öl
-A XVII–XVIII. században a lövétei gazdálkodásnak két fõ ága volt: az
ugaroló földmûvelés és az állattartás. Lövéte nagykiterjedésû és elég jó
minõségû kaszálókkal, havasi legelõkel rendelkezett már ekkor, amelyeken
sikeres szarvasmarha-tenyésztést lehetett ûzni. A legelõfölöslegre, jutányos
legeltetési díjak mellett, más községekbõl legelõ marhákat fogadtak. Ezeken a
legelõken nõtt fel a tenyésztett állatfajták közül a legfontosabb, a páratlanul
izmos, erõteljes, kitartó és az idõ minden viszontagságaival dacolni képes jó
igavonó állat, az ökör, amely földművelésre és más terhes gazdasági munkákra
a kor viszonyai közt kiválóan használható volt. A tehenet csak borjúnevelõ
anyának és tejelõ állatnak tartották. Szántást, vetést és egyéb gazdasági munkát
kizárólag ökörrel végeztek. Ha kivénült, és igába tovább nem volt alkalmas,
még mindig értéket képviselt, mert mint vágómarhát a vásárokon értékesítették
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-Lövéte állatállománya (db) 1721-ben
Ökör Tehén Növendék Ló Juh/kecske Disznó Méhkaptár
263

225

119

31

1315

502

78

- A tenyésztett állatfajták között fontos helyet foglalt el a sertés.
Sertésnevelõ, természetes takarmányt biztosító tölgyes, de fõleg bükkös erdõség
bõven volt a korabeli Lövéte határában, hol õsszel disznókondák makkoltak. A
házi hizlalás céljából a makkot nagy mennyiségben össze is gyûjtöttek és
hazaszállították.
- Lövéte határa, a szarvasmarha és a sertés mellett, nagyszámú juhot
tartott el. A juhnyáj a havasi legelõkön, az irtványokon vagy pedig az
ugarhatáron legelt. 1721-ben az összeírt 104 adóköteles lövétei gazdának
összesen 1315 juha és kecskéje volt.
- A juhtartó gazdák „cimboraságokat” (társulatok M. J.) alakítottak. Egy
„cimboraságnak” megközelítõleg 300–500 fejõs juha, 100–250 darab meddõ
juha, berbécse és tenyésztésre meghagyott nõstény báránya volt. Közösen
fogadtak majort (ún. bácsot) a pásztorfogadó gyûléseken, s más
cimboraságokkal egyetértésben közösen osztották újra minden évben a
legelõtesteket. A cimboraság tagjai a juhszám arányában élvezték a juhtrágya
hasznát, amelyet a soványabb szántóföldek feljavítására használtak.
- Az állattartásból származó jövedelem mellett az erdõgazdálkodás
(deszkametszés, zsindelykészítés, szénégetés, hamuzsírfõzés, fafaragás), a
vasbányászat, bizonyos idõszakokban pedig amészégetés, szekeresség és a
sóbányászat is nyújtott némi alapot a megélhetéshez.
- „Három határunk vagyon ugyan, de ez határunk, némelly része zabnál
egyebet nem terem, más része Buzát, rosot s egyebet, ha trágyázhatjuk meg
terem; oldalokra kel minden felé trágyáznunk; szántani is négy vonó Marha
kévántatik. A víz mellet kevés szénát tsinálunk, aztot is a víz gyakorta
károsítya, az erdõk között csinálunk inkáb, melynek fûve nem kétszer
kaszálható a szénája is sovány; egy hold széna fûrõl […] egy mása széna kerûl
fel.” – vallják 1785. július 20-án Lövétén a beesketettek az összeíró
biztosoknak.
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- A terméshozam mértékére vonatkozóan 1820-ból…………. Akkor a
lövéteiek bevallják, hogy „…a jól meg mivelt földben, közönségesen, egy véka
õszi vetés után, meg terem három Kalongya, ebbõl szem lészen másfél véka”.
- Állatszámlálás (db) 1850-benLó Szarvasmarha9454
-„A nép a mezõgazdasági foglakozást…jól össze tudja egyeztetni a
bányászattal”– állapítottameg Barabás Endre.
- A szántóterület három részre volt felosztva (Felsõmezõ, Középsõmezõ,
Alsómezõ). A pihentetett földön („nyomás”) állatok legeltek (lúd, disznó, juh,
tehén), majd õsszel az így megtrágyázott földet felszántották, „megugarolták” és
búzát vetettek bele. Ez lett a következõ évbe az ún. „búzamezõ”.A tavaszi
gabonát és veteményt (árpa, zab, kukorica, a tavaszbúza, krumpli, vetemény)
mindig az elõzõ évi búzamezõ helyére vetették. A „betakarodás” után ez lett a
legelõ, vagyis a pihentetett föld. Amíg tehát egyik „mezõ” pihent, a másik kettõt
termésben volt. Ennek haszna az, hogy a pihentetett földet a legelõ állatok „a
gyökerektõl megtisztították, trágyázták, és egyenletessé tették”.
- Egy példát mondok. Csépeltünk tizennyolc mázsa búzát s abból
mindegy szemig az elsõ járást elvették. Be kellett szolgáltatni. Ott a szérûn. Be
kellett szolgáltatni. Én csak annyit mondtam az ellenõrnek, lövétei volt az
ellenõr Gy. G., hogy legalább két zsákkal vetni tegyünk félre s azt mondta, hogy
nem. Azt válaszolta, hogy ’Nem azért vagyok idetéve, hogy az államot
becsapjam’. Aztán nem maradt vetni valónk sem. Úgy kellett a másodjárásból, a
gyengébb minõségûbõl vetni, s úgy beszerezni pénzel, s ahogy tudtuk
vetõmagot.”(Orbán Lõrinc közlése.)
- az 1913. évi telekkönyvi kivonat szerint, 3514 hold volt a legelõ és 4961
hold csere-, bükk- és fenyõerdõk által borított terület. Ezeken a nagy kiterjedésû
erdõs- és legelõterületeken a gazdálkodás társulásban folyt. Ugyanis ezeket a
lövétei gazdák soha nem osztották fel maguk közt, hanem közösen használták.
Székelyföldön az osztatlan közbirtokot közösen használó társulásokat
közbirtokosságoknak nevezték.
L.Mihály János.Lövéte
- gazdasági eszközöket/jármakat szekéralkatrészeket / készitenenek
Lövétén
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- Háztartási eszköz készitők(lapát, talicska, villák, gereblyék, faedények
stb.) Lövétén összesen 6-an.
- vagy Lövölte, Timonnál Leveltum,fűrészmalmairól és deszkájáról híres.
Dicsérik ásványvizeit, amelyek a Kéroj nevezetű határon a havasok alatt
fakadnak
- csergeszövö és pokróczszövö,dolgozik Lövétén ahol ványoló is van.,
L. Barabás Endre
-1898-ban megalakult a hitelszövetkezet:Lövétén
L. Balázsi Dénes
-A község lakossága a sovány földmivelés mellett —— bányászat,
fuvarozás, fenyőfákkal szerzik meg kenyerüket.
L.Szász Ferenc
- 1911-1912 között itt népház épült fogyasztási szövetkezet és gazdakör
részére.
- 1910-1911- ben 1000 K államsegéllyel bika istálló épült.
- 1912 telén Lövéte amely ternyészállatait házilag tartotta, az állatok évi
legeltetésére 1912-1913 évre 300 K segélyt kapott.
L.Balaton Petra
- 1940-ben a gazdakör elnöke Lázár András
L .EMGE
- A tájház a falu központjában, az egykori piactér mellett áll. A
kőtornácos szász építészeti stílus hatásait magán viselő épületbe két szoba van
berendezve. A tisztaszobába vetett ágy, festett bútorok, kelengyés ládák stb.
Láthatók
L.Wikipedia
Maroshévíz.-Toplicza

Urmánczy kastély-

-„A kastély köré fenyőfákkal,cserjékkel ligetszerűen kialakított parkot
telepítettek...... A birtokhoz egykor istállók és lovarda is tartozott. „
L. Bicsok Orbán
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- A kertet ÉNy-ról a településközpontban a család tulajdonában álló
házsor határolta, ezek között kiemelt helyen állt a romantikus stílusban épített
régi egyemeletes palota. A kastély felépítése után szállodaként üzemeltették.
- A kert nyugati részén impozáns, közel ezer négyzetméter alapterületű,
téglalap alaprajzú istálló és a hozzá tartozó kocsiszín fekszik. A hosszú
oldalához egy kisebb bejárati rizalit csatlakozott, ívelt, tört vonalú oromzattal.
Építészeti elemeit, talapzatát, oromzatát, az ajtók és az ablakok kereteit vörös
vakolatdíszek emelték ki. Az istállóval szemben egy kisebb gazdasági udvart
alakítottak ki. Itt állt az intéző háza, egy villaszerű, magastetős, hátsó verandás
épület. A ház és az istálló között egy kisebb − mára már lebontott −
cselédházban volt a konyha, az intéző gazdaságához tartozó személyzet és a
kocsis lakása is.
-A vízpompa háza félreeső helyen a Marosparton áll. Egy egyszerű Lalaprajzú, vakolatdíszes épület. A víztoronyként a kastély déli tornya szolgált, a
modern fűtésrendszer gépészete a pincében működött.
-A kert bejárata a település központjából nyílt, a reprezentatív
kovácsoltvas kaput kő oroszlánok őrizték. A bejárattól íves vonalú kavicsos
kocsiút vezetett az istálló és a kastély felé. Kialakítása vegyes, historizáló
jellegű, nagyrészt angolkert-szerű ligetes telepítésű fenyvessel, cserjékkel, és
egy nagy pázsittal az istálló és a főépület között. A kastély közvetlen közelében,
a Maros felöli részen ápolt virágoskertet telepítettek. A pázsitot egy nagy
virágosrond is megtörte………
L. Szabó Tekla ?
-1896 július 4-én a Urmánczy uradalom erdélyi hízott ökröket ajánl
eladásra.
L.Köztelek 6 évf. 54 sz. 1896
- a kirendeltség az itteni meleg forrásokon lenfeldolgozó beváltót hozott
létre.
L.Balaton Petra
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Topliczai ménes-1903.
Tulajdonos: Urmánczy János.
A ménes helye: Toplicza, Maros-Torda vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 6000 kat. h., nagy
kiterjedésű erdei legelőkkel.
A ménest jelenlegi tulajdonosa 1870-ben alapitotta.
Az egész ménes az igásfogatokban járó 16—20 drb. kancza kivételével
szabadon jár. A legutóbbi időben «Edgár» kisbéri származású angol félvér mén,
apja Edgár, anyja Remény után, és «Filou», szintén kisbéri származású angol
félvér után, apja Filou, anyja Bois Roussel után, fedezett a ménesben.
Mindkét mén Kisbérről, ezekkel vemhesen vásárolt kanczák után
neveltettek fel a ménesben. Utóbbi azonban 1902-ben eladatott. Az
anyakanczák száma 45, nagyrésze a ménesben nevelt erdélyi származású és
angol félvér, ezenkívül 8 darab kisbéri és mezőhegyesi ménesekből vásárolt
számfeletti és kisorolt kancza, egyrésze pedig Erdélyben nevelt, vásárolt
kancza, melyek ménesbe soroztatásuk előtt mint kocsi-lovak próbáltattak ki.
Az anyakanczák elletése január 15-től junius hó közepéig tart, tehát a
tavaszi elletés van szokásban.
A ménes egész lóállománya 124 darab és pedig: anyakancza 45 drb., melyből 6.
drb. kocsiban jár, mén 2 drb., hátas ló 3 drb., kocsiló 7 drb., 5 éves csikó 1 drb.,
4 éves csikó 6 drb., 3 éves csikó 20 drb., 7 éves csikó 18 drb., 2 éves csikó 22
drb.,összesen tehát 124 darab.
A tenyésztési czél: Szabályos alkattal biró angol félvér lovak előállitása a
tulajdonos használatára, valamint katonai pótlovak előállitása, úgyszintén az
állam részére egy éves méncsikók nevelése. Használatra csakis kanczák
tartatnak meg,a heréltek és számfeletti kanczák eladatnak.
A ménes felnevelési rendszere oda irányul, hogy a lovak edzettekké, az
idő viszontagságainak ellenállóká tétessenek s e végből bármily rossz idő van is,
a csikóévjáratok lovasok által órák hosszat mozgattatnak, hogy igy a téli
időszakban is kellő mozgást végezzenek. Az istállók tágasak, világosak és jól
szellőzöttek
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A csikó-évjáratok közül az 1 és 2 évesek szabadon vannak az istállóban
és csupán abrakoláskor köttetnek meg; a 3 és 4 évesek lekötve, vemhes
anyakanczák mindenike külön boxban. Takarmányozás télen: egy évesek jó réti
szénát tetszés szerinti menynyiségben, zabot fejenkint és naponkint 6 litert; két
és háromévesek: 6—8 kiló szénát, 3 liter zabot; 3 és 4 éves felállítottak: 6 kiló
szénát, 6—9 liter zabot kapnak. Anyakanczák 8 —12 kiló szénát, a gyengébbek
a megkívántató abrakot. A ménes május 20-tól szeptember 15-ig kitűnő hegyi
legelőn van, hol semmi póttakarmányt nem szükségei és nem is kap. E legelő
2000 k. hold fenyőerdő között elterülő 30—35 holdas tisztásokból áll, a legjobb
fünemekből álló táplálékot nyújtva, meredek hegyoldalaival az izmok és paták
legjobb fejlesztője. Ivóvízül három hegyipatak szolgál. Szeptember közepe után
lekerül a ménes a Maros folyó mentén elterülő kaszálókra s később, ha az
éjszakák hidegek, csak nappal jár ki a rétekre, éjjelre pedig istállón
takarmányozásban részesül.
Az évi felállitás 20—30 darab közt váltakozik.A lovak 3½ éves korukban
szeptemberben felállíttatnak s januárban a lóavató bizottságnak elővezettetnek s
igy idomitásban nem részesülnek. A pótlovazástól esetleg visszamaradt lovak
később belovagolva vagy behajtva adatnak el. A katonai csikótelepeknek szánt
3 évesek áprilisban kerülnek eladásra.
A felállított 3½ éves kanczacsikókból a legjobb 4—8 darabot nem adják
el, de befedeztetik s ezek mint kocsi- vagy hátas lovak őszig használatban
maradnak.
Következő évben azonban már nem fedeztetnek be, hanem a csikó
elválasztása után ismét használatba vétetnek s 3—4 évi sikeres használat és
kipróbálás után mint anyakanczák a ménesbe soroltatnak. A számfeletti anyag
nagyrészét egy-két darab kivételével pót-lóként adják el, a fennmaradókat mint
hátas vagy kocsi-lovakat értékesitik. Egy éves méncsikókat megvásárlás végett
évente az államnak bejelentik.
L.Podmaniczky
Máréfalva
-„„Ezen nagy havasalyi falu kevés nevezetességet mutat fel; kopár sziklás
határa a legszorgalmasabb művelés mellett is alig terem annyi gabonát, hogy a
nép szükségleteit fedezze, földjeik nagyrészt oly meredek oldalakon vannak,
hová szekérrel fel sem lehet jutni, hanem a földtől kierőszakolt terményeiket
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tövisre rakva eresztgetik (csusztatják) le, szóval olyan hely ez, hol csak is az
ernyedetlen szorgalmú, munkás székely tud megélni. „Ezen nagy havasalyi falu
kevés nevezetességet mutat fel; kopár sziklás határa a legszorgalmasabb
művelés mellett is alig terem annyi gabonát, hogy a nép szükségleteit fedezze,
földjeik nagyrészt oly meredek oldalakon vannak, hová szekérrel fel sem lehet
jutni, hanem a földtől kierőszakolt terményeiket tövisre rakva eresztgetik
(csusztatják) le, szóval olyan hely ez, hol csak is az ernyedetlen szorgalmú,
munkás székely tud megélni. „
L. Orbán Balázs A székely
- az 1761-1762-es év vetésterülete köbölben:őszi vetések: búza135, rozs
14,tavaszi vetése:búza
-,zab 139 ,árpa -,lencse,borsó, zab,kender, len
21,kukorica –Ősszesen=310
- 1820-ban Máréfalván „Most kételenségből három határunk vagyon, de
jövendöbe kettöt akarunk tsinálni, trágya nélkül semmit sem terem, jó trágyával
pedig meg terem búza, rozs, zab, kender. A törökbúzát tsak az egyik forduló
termi meg. Két és négy ökörrel lehet szántani.
Határunknak mag[ának] harmada nem is trágyázható.” Itt 1820-ban még
mindig háromforduló a határ, melynek harmadában 3 szemet ereszt egy elvetett
szem, másik harmadában pedig 4,5 szemet, az utolsó harmadról pedig csak
annyit jegyeznek meg a bevallók, hogy a „harmadik részibe tsak zabot vetünk.”
- 1750-ben a számosállatok megoszlása: szarvasmarha,ló175, juh,kecske
23,sertés 8.
L. Vofkori Mária
- A falu mellett északról emelkedő hegyet Leshegynek nevezik, mivel itt
Márévárnak egy őrtornya állott.
- A falu jellegzetessége a díszes székelykapu, melyből 95 áll a faluban.
L.Wikipedia
-…. népes község. Lakosainak főképpen az állattenyésztés, sajtkészités,
tűzi és épületfa fuvarozás, konyhakertészet képezi fő jövedelmi forrását.
Határán nagymennyiségű kőszén található, de nem bányásszák.
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- Meredek határa megfelelő müvelés után jó búzát terem.
L.Szász Ferenc
Mátisfalva
- Itt született 1891-ben Palló Imre operaénekes, a Budapesti Operaház
igazgatója, a magyar opera egyik legnagyobb baritonja. Szülöházát emléktábla
jelöli.
L.Wikipedia
- Az 1820-ban felvett parasztvallomásokból: A mátisfalviaknak – épp
úgy, mint 1703-ban – 1820-ban csak Csernátonnal, Dálnokkal és Albissal közös
erdejük erdejük volt (a márkosfalviakkal közös erdejükről nem szólnak), bár az
utóbbi kettőben a sarjadékot kecskék, a fákat – szántó- és kaszálónyerés céljából
– maguk a helybeliek pusztították, és pusztultak azok a gondviseletlenségtől is,
a vallomástevők szerint ugyanis a silvestris ordo nem observáltatik.
Sertéseiket ugyancsak más falvak erdejében makkoltatták, és földesuraik
engedelméből azok más falvak határán fekvő erdejét is – a málnásit és a kilenc
Cortzos nagykiterjedésű erdejét – használhatták
L.Kilenc falu
-„Mátisfalva síkságon épült kicsi falu, amelynek termékeny a földje.”
L. Benkő József
- Határnevek:Kis völgy, Nemere,
L. Erdélyi testamentumok
- 1911-1912 között itt népház épült hitelszövetkezet,községi iroda,
ifjusági egylet és gazdakör részére.
-1912-1913 telén
itt
tanfolyam indúl a kirendeltség anyagi
támogatásával-ekkor Alsósófalva, Mátisfalva és Homoródszentpál gazdakörei
920 K támogatást kapnak.
- 1914 januárja és március 31 között fafaragó-eszközkészítő-tanfolyamot
szerveznek itt 32 jelentkezővel.
L.Balaton Petra
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- az állattartás és gyümölcstermesztés kínált munkalehetőséget a
fiataloknak
L.Csedő Attila Mátisfalva
-1940-ben a gazdakör elnöke Simó János
L. EMGE
Medesér
- Itt született 1877-ben Árkosi Ferenczi Kálmán író, költő
- Itt született 1913-ban Szabó Árpád mártírhalált halt költő, újságíró.
L.Wikipedia
-A sok gyümölcsfától alig látszanak a házak.
-Földmivelő székelynép lakja. Felette emelkedő magaslat tetején
szélmalom áll, de csak nagyobb szél járásával őrölhet.
L.Szász Ferenc
- Ily sánczolatok nyomai látszanak fennebb a Herczegláz felett, és a falun
alól negyedórára, hol a Gagyvize délre kanyarul, éppen a medeséri cserépcsür
felett lévő Sheremás nevü oldalon. Ez a legsajátságosabb természeti alakzat,
kelet és délre meredeken lehanyatló oldal, nyugoti és északi oldalát nagy
földtöltés és kettős sáncz övezi, melyek látszólag emberkéz által csináltattak. Az
ekként körül keretelt 6–6 hold kiterjedésü helyen, – melyet Hompokközinek neveznek, – egymás mellett felemelkedő mély bemetszések által
elkülönitett kúp-alaku dombocskák vannak, melyeket hompnak hiv a nép, s
innen neve. Ez pedig a legsajátságosabb és sehol sem látott földalakzat;
olyanszerü, mintha a hánykodó tenger hullámai dermedtek volna meg.
L. Orbán Balázs: A Székely
-Nagymedesér vagy Medesér két XIII. századbeli helységen (Körtvefa,
Szénakert) települt.
- Itt született Szabó Sámuel a falu monográfia írója.
L.Siménfalva község honlapját.
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- a Kerek kertek területéről pedig 12. századi falu nyomai kerültek elő.
L.Wikipedia
-1911-ben a székelykeresztúri kiállítás alkalmával a községi bikák
díjazására 250 korona lett fordítva, amely összegbõl Medesér község is nyert.
L.Fekete vagy tarka
- Határában Körtvélyfája határrész van ,ahol hasonnevű falú létezett,más
határnevek Szénakert és Bencsér kertje.
L. Orbán Balázs A székely
-…….helyi erőforrások keresésének és okos felhasználásának közösségi
szellemét fedezhetjük fel a Medeséri Unitárius Iskola Magtárának a
létrehozásakor, 1878-ban.
-…….a gazdasági teherbíró képességük arányában és az önkéntesség
tiszteletben tartásával adják össze azt az állóalapot (tőkét, gabona: zab, kukorica
mennyiséget), amelyet kölcsönöznek a rászorulók megsegítésére, hogy azok a
kedvezményes kamattal együtt visszafizessék a Magtárba, így gyarapítva a
kezdő alapot.
-………Csehétfalván is. Firtosmartonoson a megalakított gabonaraktártársulásnak a fent említett célok szolgálata mellett még meg kellett védenie a
termelőket az értékesítés soron adódó piaci árleverések okozta veszteségektől.
-Kiemelendő,
hogy
Nagymedeséren
megőrizték
a
Magtár
alapdokumentumát, a jegyzőkönyv-tömböt és áll még a Magtár épülete is . A
Ferenczi Áron lelkész idejében létesített Magtár után következett az Ifjúsági
Egylet újraalakítása, Dávid Ferenc nevével adtak új lendületet ennek a
faluművelési mozgalomnak. Ez az új kezdet, a szövetkezetek megalakításának
kora (1923). Pállfi Albert lelkész és a falu állami tanítói (Boros György, Farkas
Gábor) közti összhang megmaradt, mert a Gazdakör jól működött. Elnöke
Bartalis Sámuel gazda volt, később Jakab Lajos lett. Nagy Vencel (1932-1940)
és Pálffi Géza (1941-1944) tanítók vezették a téli ezüstkalászos
gazdatanfolyamokat. A falu és vidék életében jelentős művelődési eseménynek
számított Dr. Kiss Elek helyi születésű unitárius püspök által az ő saját hegyi
villájánál kezdeményezett, Nyikó és Gagy mente unitáriusainak minden év
augusztus második vasárnapján rendezett találkozója (1928-tól).
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Könytváruk az EMGE ajándékcsomagból szép állománnyá nőtte ki magát
a harmincas évekre. Gépszínjükből búzavetőgépet, gabonarostát, szénaszecskáló gépet stb. tudtak kölcsönözni a tagságnak. A helyi téli mezőgazdasági
tanfolyamokon szerzett ismeretek birtokában felismerték a helyi kiváló
adottságot, s a nemesített gyümölcstermesztésre és fajállattenyésztésre tértek rá
azok a gazdák, akik tovább tanultak a Székelykeresztúri U.T. Gazdasági
Iskolában: Varga Áron, Andrási Áron és Jakab Sándor. A jó példa követőkre
talált: László Ferenc, Andrási Ferenc, Pál János és Varga János gazdák
személyében. Jakab Lajos a gyümölcsfa telepítést is sikerrel végezte.
1925-ben id. Ambrus Péter kezeli a tejcsarnokot. Ő maga veszi át, fokolja
és dolgozza fel a behozott tejet. Kezdetben a vajat magánkereskedők által
értékesítették.
A Hangya Szövetkezet ……..1940 után indúlt. Végh András
Nagykadácsról jött át, feleségestől rendezték az üzletet. Később hazament
szülőfalujába, hogy ott átvegye a Hangya boltot. Bartalis Péter és Karamán
Pálné következtek utána.
A Hitelszövetkezet a régi iskola egyik szobájában székelt. Ott tartotta a
vezetőség a gyűléseit. A Wertheim-kasszát is ott helyezték el. Pálffi Albert
lelkész nagy hozzáértéssel vitte a szövetkezet ügyeit. Vezetőségi tagok voltak:
id. Bartalis Samuel, id. Szász Ferenc, Bartalis Ferenc és Kibédi Péter.

A Medeséri Unitárius Iskola magtárának épülete

L.Balázsi Dénes
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-Gyűjtéseim során Medeséren megtaláltam a fajta élő példányát,
amelynek megnevezése ma is a fenti név pontos megfelelője: ’Kétszertermő
körte’. Az adatközlők szerint ezen a hűvösebb éghajlatú vidéken, kedvező
évjáratban évente akár háromszor is virágzik, melyből azonban csak az első
kettő tud beérni. Ennek a fajtának a felbukkanása ismertetett forrásokban
megerősíti a Rapaics által leírt folyamatot. E szerint számos gyümölcsfajta a
középkor során került nyugatra a Kárpátmedencéből.
Majd évszázadok múltán a könyvnyomtatás és a pomológiai irodalom
kibontakozásával már, mint nyugat-európai fajta került leírásra vagy érkezett
vissza.
L. Szani
- Batul- és Pónyikfák, ők a legkomolyabbak, mint valami ősnövények
állnak itt .
L. Pomona
- itteni almafajta- 20. Század:Aranyszövet -1877-( Bethlen Gábor
fejedelemsége idején, 1628-ban már úgy emlegette ezt az almát, mint egy
közismert és népszerű, de szigorúan meleg fekvést kívánó fajtát.)
L.Ambrus L
- vannak szita és rosta készítők a faluban
L.Barabás Endre
-1940-ben a gazdakör elnöke Nagy Bence
L.EMGE
- Itt is műküdik a bajtársi szolgálat. Gazdaköri elnök: Sófalvi Mózes.
L. Erdélyi gazda 1943 február
-„……egy északos völgyben terül el, s hegyoldalakon fekvő, a többi
községnél terméketlenebb, agyagos földet művel, amelyet sok helyen kő és
kavics nehezít. „A fenyő- és bükkerdők elégségesek az épületekhez és a
tüzeléshez, valamint a sertések legeltetéséhez, amíg csak a hó nem jelent
akadályt”
L. Benkő József
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Miklósfalva

Bornemissza Anna miklósfalvi udvarháza-1678 jan 1L.Székely oklevétár VI.k.

- Innen származik a Korsós körte.Megnyúlt tojásdad alakú,kissé
nyakasodó.Héja vastag,ellenálló,száraztapintatú.Húsa vajsárgás fehér,gyorsan
barnuló körte..Novemberben érik. Helyi a Hosszúszárú körte fajta is.
L.Nagy -Tóth Ferenc II
←Udvar,csűr és pajta
Miklósfalván.
- főleg mezőgazdasággal
foglalkoznak, állattenyésztésből
élnek.
L.Székelyhon 2013 aug 1

Mindszent
-„Mindszent hegyeken elterülő, terméketlen földeket szánt……….”
L. Benkő József

Nagygalambfalva
Híres emberek
-Itt született 1818-ban Feleki Miklós színész, drámaíró.
-Itt született 1860-ban Sebesi Jób költő, néprajzos.
-Itt született 1929-ben Kányádi Sándor költő.
-Itt született Borbély Gábor római katolikus esperes, pápai prelátus
-Itt született Benedekffy Katalin színművész, operaénekes.
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-Itt született 1986-ban Csiki Ferenc zeneszerző, szövegíró, énekes.
L.Wikipedia
-„APOR ISTVÁN birtokain az udvarház jellegzetességeit (udvarház,
kertek, malom, haltartók) a következő helyeken szemléljük:…pl.,
Nagygalambfalván…..,
-A malom nemcsak a ház szükségletét fedezte, hanem jövedelmet is
hozott.”
L. Bíró Vencel
-Bethlenfalvi Geréb János és Hestfalvi GergelynéZsófi Asszony
Birtokcseréje (1560. november 6.)
-Mi Szombatfalvi János Szombatfalváról, Semjén Gergely Sárdról,
Sárpataki Márton Moháról, Ilkei Péter Eztelakáról, adjuk mindeneknek tudtára,
hogy az Bethlenfalvi vitézlõ János Geréb és Zsófi asszony, az vitézlõ Hestfalvi
Gergely felesége az õ fiával Pállal mi előttünk tûnek ilyen cserélést, hogy
valami õstõl maradott öröke az meg mondott vitézlõ János Gerébnek
nagygalambfalvi határon vagyon, ki õ része volna (az kis-galambfalvitól
megválva), adta cserében az megmondott Zsofi asszonynak, az õ fiával Pállal,
fiuról fiura, mind vizével, malomhelyeivel, erdejével, szénafüvével,
szántóföldével, tavával és mindenféle az õ részével, kik az õstõl maradott
házhoz tartoznak nagy-galambfalvi határon, mindazokkal egyetemben, kik
pénzen vétettenek és az mely örökség felõl, kik azon határon vadnak, kik felõl
az megmondott János Geréb most törvényben vagyon, ha meg nyerheti, tehát az
is ugyan ahhoz maradjon ezen cserélés alatt, ha penig elveszténdi, tehát arról az
megmondott személyek számot ne vehessenek; és az megmondott Zsófi asszony
is, az õ fiával Pállal, ez megmondott örökért adta az
megmondott
János
Gerébnek az õ része örökét, az bethlenfalvi házhoz tartozandót, fiuról fiura,
mind házával, vizével, tavával, malmával, erdejével, szántóföldével,
szénafûvével és mindenekkel, kik az õstõl maradott házhoz tartoznak; és az
vitézlõ János Geréb õsfivá tötte az megmondott Zsófi asszonyt az õ fiával
Pállal, az megmondott nagy-galambfalvi örökségben fiuról fiura. És ezon Zsófi
asszony is, ezon fiával Pállal, õsfiuvá tette az megmondott János Gerébet az
bethlenfalvi örökön fiuról fiura. Ezt mi felül megirattatott birák avagy szerzõk,
az mi hitünk szerént megirtuk és az mi pecsétünk alatt mindeneknek tudtára
adtuk.
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Datum ex Hestfalva, postero die domini Emerici, anno Domini 1560.130
L. Kordé Zoltán
- itt az első malmok közé tartozik a galambfalvi .1840 körül.
L.Nagy
- Határhelyek: Sováló, Szomoruszállás, Hegyestyuk, Keresztelet utja,
Csertanorok, Kányádi kert, Kápolna, Nyíres bérce, Egres
L .Erdély. ma 2012 júl 26.
- 1907 őszén Nagygalamfalva közbirtokossága Ugron Ékos főispán és
Dorner Béla ehlyi megbizott támogatásával megvásárolta nagysolymosi
Koncz Ármin és neje 716 holdas birtokát 320.000 K értékben.
-1909-ben a község gazdái Temes megyében vásárolt erdélyi magyar
fajta borjas teheneket kapnak.
- cementezett trágyatelep épült fel itt is.
L.Balaton Petra
- Mint két érdekes természeti jelenséget kell megemlítenünk: a községben
a »Sebessi« féle kertben látható nagy tölgyfát, melyikhez hasonló nagyságú
nincsen hazánkban (mintegy 10 m. kerületü), és a község határán található
Ráktava nevü tót, melyben sok vízi sikló és gyógy nadály él.
-fogyasztási-, hitel és tejszövetkezet van a faluban.
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke Szabó Gyula
L .EMGE
-1943 telén Nagygalambfalván , az EMGE állami támogatással
zöldmező-gazdasági és pásztorképző tanfolyamot szervezett.
L.Oláh Sándor
-Természetvédelmi területe a Rák-tava, amely torlasztó, a helyiek
feneketlen tónak tartják.
L.Wikipedia
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-A faluban helytörténeti gyűjtemény van
Nagykadács.
-A falutól keletre emelkedő egyik magaslaton középkori erődítmény
nyomaira bukkantak.
L.Wikipedia
- 1809-ben 12 vékás zabvetés 33 kalangyát eredményezett. Ebből 40 véka
szemes zabot csépeltek ki. Az arány 1:3,3 hoz.
L. Bicsok
- A harmincas években megszaporodik a traktorok és cséplőgépek száma
Kadácsban Szakács József lesz traktor és cséplőgép tulajdonos.
L.Balázsi Dénes
- Lőrinczi László Kadácsban szervezte a társulásos baromfitenyésztést,
méhészetet és gyümölcstermesztést az Avikultúra Baromfitenyésztő
Szövetkezet keretei között.-1933-1940 években.
L.Kósa
- Akkorra már megszerveztük Kadácsban a baromfitenyészetet, a
méhészetet és a gyümölcstermesztést — szövetkezeti alapon. Hogy
gyönyörködött mindenben, amit látott! Hogy követett engem mindenüvé,amikor
kint, a gazdaságban valami tennivalóm támadt! Valósággal megsimogatta a
200-as keltetőgépet, mely éppen üzemelt a konyhában. De a legjobban az lepte
meg, amit a szövetkezet asszony tagjainál látott, és amit tőlük hallott. Azok az
értelmes feleletek, amiket kérdéseire kapott.
Elmeséltette a csirkenevelés minden fortélyát. Gyönyörködött a házilag
készített — csirkeneveléshez szükséges — kellékekben: a csapófészekben, az
etetők-itatókban stb. És természetesen a nyári konyhákban nyüzsgő, illetőleg az
udvarokon szaladgáló vörös izlandi csirkékben. . .-1930-ban.-Pár évvel a Balázs Ferenc halála után történt: a kadácsi Avikultura
Baromfitenyésztő Szövetkezet egy októberi vasárnapon kiállítással egybekötött
baromfivásárt rendezett. Ott álltak sorban a saját készítésű, szép fehérre meszelt
ketrecek, és az a sok-sok eszköz, ami a tenyésztéshez nélkülözhetetlen. A
környező falvakból az érdeklődők nagyszámú gyülekezete vett körül: eljöttek
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látni a „kadácsi csodát". A kiállítás után a kadácsiak meghívták ismerőseiket, és
odahaza is bemutatták nekik: mire jutottak a baromfitenyésztés tudományában
és gyakorlatában.
L. Lőrinczi László
- A szövetkezetek alakulásának kezdetén nem egyszer találkozunk olyan
esettel, amikor a kobátfalviakhoz társulnak pl. a gazdakör, a tejcsarnok
beindításánál vagy a cséplőgépvásárlásnál.
A Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet keretében nemcsak vallási, nemzeti és
általános műveltségi témákat, de az ésszerű gazdálkodás kérdéseit is
megtárgyalták a lelkészek: Marossi Márton, Lőrinczi László, Sebe Ferenc és
Zsigmond József, valamint a kántortanítók: Gálfalvi Péter, majd Lukácsi
Domokos irányítása alatt.
A gazdakörük létéről beszél az a tény, hogy a faluközösség még a
harmincas-negyvenes évek fordulóján rendelkezett azzal az EMGE-től kapott
könyvcsomaggal, amelyet minden hivatalosan bejegyzett Gazdakör megkapott.
Ez a szükséges gazdasági tudnivalókkal szolgált a téli ezüstkalászos
tanfolyamokon tanulni vágyó földműveseknek. A kezdeti állomány aztán
gyarapodott az évek folyamán, és némely faluban tekintélyes kis könyvtárrá
nőtte ki magát, sajnos a II. világháború után szétszóródott ez az értékes
ismeretforrás.
A negyvenes években kiteljesedett a gazdaköri élet. A Székelykeresztúri
U. T. Gazdasági Iskola tanárai mellett a tanfolyamzáró ünnepélyen részt vett a
kecseti, székelyharisnyás magyar országgyűlési képviselő, Kiss Kálmán is.
Aranykalászos gazda oklevelet szereztek Székelykeresztúron: Péter Albert,
Birtalan Ferenc nagykadácsi és Marosi Dénes kiskadácsi földművesek.
Fogékonyaknak bizonyultak a javasolt ipari növények meghonosítására. Nagy
felfedezés volt, amikor a napraforgóról megbizonyosodtak, hogy nemcsak a
mezsgyéket szegélyező, határt jelölő dísznövénynek jó, de ízletes és tápláló
olajt is lehet nyerni belőle a tordátfalvi olajütőben.
Gazdakörön szerzett ismeretek birtokában, de magánvállalkozás nyomán
jött létre a Marosi Mihály gyümölcsöse.
A Kobátfalvával közös gazdakör elnöke Pap Domokos és vezető társai
igyekeztek megrendelni az ajánlott mezőgazdasági gépeket, amelyeket meg is
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kaptak kedvezményes áron. A Pekot-féle szelektort közösen használták, és az
újfajta miskolci váltóekéket elosztották: 5 db maradt Kobátfalván és 5 db jutott
a két Kadácsnak. A cséplőgépvásárlásba is bepótoltak a kadácsiak 1940-ben.
Adatközlőm három üzletrésszel szállt be a társulásba. Szakács József
kovács megtanulta a gépkezelést. Annyira belejött, hogy exkavátort is gyártott a
saját műhelyében. A géptársulat vámgabona raktára Pakot Árpád kadácsi nyári
házában volt, az orosz bejövetel előtt az összegyűjtött vámgabonát a részvények
arányában szétosztották. A társulási cséplőgép sorsát az 1949-i államosítás
pecsételte meg.
Nagykadácsban Simonfi András magán-tejcsarnokában (1920-1925)
Székelyszentmiklósról, Tordátfalváról és Kiskadácsból gyűjtötte be a tejet
Simonfiné, Zsuzsánna asszony. A tejkezelő Simonfi kezdetleges lapockásvitorlás köpülőhordójában választották/csapatták ki a tejzsírt, hogy aztán
vajformában préseljék össze. Décsfalvi és agyagfalvi kofák szállították el a kész
vajat Câmpinára és Bukarestbe.
Az önálló kadácsi szövetkezetek ügyében sokat talpalt Lukácsi Domokos
tanító Demeter Gyula megyei alispánnál 1940-ben. A Tejszövetkezet
ügyvezetője Sebe Ferenc unitárius lelkész és a tejkezelő Vári Ferencné sz.
Gálfalvi Irma lett, őt követték Győrfi Juliánna és Dobai Juliánna.
A tejtermékek értékesítése itt is hosszú utat tett meg, amíg a
székelykeresztúri vajgyár termelése, illetve felvevő kapacitása beállott.
Kezdetben Sófalvi Ignác malomfalvi szekeres szállította a tejszínt Keresztúrra.
A Hangya Szövetkezet ügyvezetői feladatát Zsigmond József lelkész
vállalta. A Pap Gyula magánboltja mellett, …………….beindították a Hangyát,
amelynek boltosává Marosi Dénest tették. Őt követte Végh András, aki hazajött
Medesérről, ahol üzletet vezetett. A Hangya szövetkezeti bolt helyén áll majd a
Kaláka és aztán a Centrocoop (Szövetkezeti központ) mai üzlete.
L.Balázsi Dénes
-1940-ben a gazdakör elnöke Benczédy Ferenc
L. EMGE
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-a falu fedeles hídja a Nyikó felett. 1866-ban épült.
L.Wikipedia
ELSŐ ROMÁNIAI FALUSI BAROMFITENYÉSZTŐ SZÖVETKEZET
„AVICULTURA" CÄDACIU KADÁCS P. U. SIMONESTI, JUD.
ODORHEIU— UDVARHELY M. Árjegyzék kívánatra ingyen! — Olcsó és
megbízható beszerzési torrás! Szövetkezeteknek árengedmény ! Magas
hozamra, tehát haszonra tenyésztett fehér amerikai Leghorn, vörös Rhede
Island, fehér erdélyi Kopasznyaku, Khaki Cambell és Pekingi kacsa. Tenyész
állatai után beszerezhetők : tenyész/tojások, naposcsirkék és kacsák, növendék
állatok és tenyészkakasok,
L.Unitárius Közlöny 1932 január.-február Kolozsvár
Nagysolymos
A faluban a Simén és a Koncz család nemesi kúriái állnak
-A falu elnevezése egy ősi mesterségre, a solymászatra, illetve a
sólymokban gazdag vidékre utal. Erdélyben, a fejedelemség korában a rendes
adón kívül használták a „sólyomadót.” Ennek értelmében évente 8 sólymot
kellett beszolgáltatni a török portának. A madarakat beszolgáltató solymárok
bizonyos kiváltságokat élveztek. Nagysolymos mellett ilyen sólyommal is
adózó székely falu volt még Kissolymos, Lövéte, Vargyas, Sófalva stb.
-Nagysolymos történelmi jelentőségét mutatja az itt tartott két széki
gyűlés. Az első Nagysolymoson tartott széki gyűlés 1492. december 2-án volt,
Báthori István idejében. Ezen gyűlésen, az udvarhelyszékieken kívül részt
vettek a szászok is, együttesen kifejezve elégedetlenségüket a vajda
politikájával szemben.
Majd 1727 nov. 20-án Nagysolymoson tartotta ráthothi Gyulaffi László
főkirálybíró azon nevezetes székgyűlését, melyen jogtörténelmileg igen fontos
végzések és törvények hozattak az adó repartitiójáról, a katonaság
átvonulásáról, a törvénylátás módjáról, postálkodásról, a falusi előljáróságok
szervezetéről, e mellett büntetések szabattak a dohányzók, káromkodók,
éjjelente dorbézolók, erdőégetők stb. ellen.
L.Nagysolymos –internet
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-….. székelyközség, melynek lakosai foldmivelésbőlt állattenyésztésből
tartják fenn magukat.
L.Szász Ferenc
-Ősi solymárok faluja.
-Hangya szövetkezet van a faluban.
L .Bözödi György
-1940-ben a gazdakör elnöke Hatos András
L. EMGE
Nyikómalomfalva
- Ahogy a falu neve is jelzi, valamikor a malmok hazája volt. A gyorsvizű
Nyikó hajdanán több vízimalmot hajtott meg, itt őrölték a környékbeliek
a mindennapi kenyérnekvalót.
-"Fehérnyikó-három-malma Falunk nevét arról kapta"-helyi rigmus.
L. A község honlapján.
- Szép fekvésű határa a gabonanemüeken kivül — különösen a Nyikó
mentén — nagy mennyiségű takarmányt szolgáltat. Lakosai közül sokan
faedényeket és csebret, kártyát, kádat készítenek. Ezen hasznos háziipar
fejlesztése s az előállított anyag könnyebb értékesítése céljából »Faipari
szövetkezetiét állítottak fel, mi dicséretére válik e községnek.
L.Szász Ferenc
- 34 kádár dolgozik Malomfalván…..
L .Barabás Endre
- A falu gazdasága a múltban főleg a mezőgazdaságra alapozódott, de a
kézműipar is fontos jövedelem-kiegészítést jelentett.
- A falu lakói dolgoskezû székelyek, megélhetésüket elsõsorban
földmûvelésbõl, állattenyésztésbõl biztosítják. Emellett mind a mai napig ûzik a
régi népi mesterségeket, mint a kádározást, teknõvájást, gereblyekészítést,
vesszõfonást, mézeskalács készítést, szövés-fonást.
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A fafaragás tudománya is apáról-fiúra száll, az itt készült székelykapuk
messzire elvitték a malomfalvi mesterek hírét. Alig akad porta a faluban,
amelyik elõtt nem áll szépmívû székelykapu, melyek vésett feliratai biztosítják a
belépõt a háziak szíves vendégszeretetérõl.
L.Nyikómalomfalva
- 1940-ben a gazdakör elnöke Bartha Péter
L. EMGE

Ócfalva
↑Az ócfalvi tó
- Korda György bárónak a mostani tó partján volt a kúriája,………….
- Az ócfalviakat somosoknak is nevezik, mert a környéken sok a som,
Udvarhelyre vitték eladni.
- kenderfeldolgozással is foglalkoztak…..
- Régebb szinte minden házban szőttek szőnyeget,……
- Kosarat, fonott bútorokat, vessző- és cirokseprűt készítettek…….
-A hagyomány szerint a tatárjáráskor megmenekült nyolc család
alapította a mai falut, innen Nyolcfalva majd Ocfalva lett a neve.
L. P. Buzogány Árpád (HMKK – Udvarhelyszéki Iroda)
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-„APOR ISTVÁN birtokán például csűrös-, veteményes-,gyümölcsös,füveskert volt…… Ózfalván,…… „
L. Bíró Vencel
-1940-ben a gazdakör elnöke Hodgyai Márton Dénes
L .EMGE
Oklánd
- …..a hagymási nárciszrét (természetvédelmi terület), ahol hófehér
csillagos nárcisz (népiesen: kákvirág) és a sárga virágú zergeboglár (népiesen:
pünkösdi rózsa) terem.
- Kustály-vára és az Almási barlang
L.A falu honlapja
- 1820-ban két malom őrölt a faluban.
- Lakosai földmivelésből élő emberek, kik mészégetéssel is foglalkoznak.
L.Szász Ferenc
- Régen búzát, rozst és kukoricát termesztettek , és állattenyésztéssel
foglalkoztak. Terményeiket, állataikat elsősorban az udvarhelyi és más
környékbeli piacokon értékesítették.Mésszel is kereskedtek,……..
L.Csedő Attila Oklánd
- Oklánd valamikor városias jelleggel rendelkezett, mivel járási
székhelyként 37 település tartozott hozzá, volt két bankja……..
-1940-ben a gazdakör elnöke Kelemen Imre
L .EMGE
Oroszhegy
- Oroszhegyi Mihály Deák (1675-1710)
-Oroszhegyen született, a falu értelmiségi mindenese volt: licenciátus,
deák, iskolamester, prókátor. Múveltségét az 1655-ben Lipcsén megjelent verse
is bizonyítja, címe: "Az fenyőfának hasznos voltáról, és a sendely csinálóknak
kellemetes és hasznos munkájokról-való historia"
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- Oroszhegytől északra, a vulkáni fennsíkon, a Lázon, 900-950 méter
magasságban sajátos geobotanikai társulás figyelhető meg. Májusban nagy
nárcisz-mezők alakulnak ki. A nárciszt itt konkósdinak, vagy kápolnavirágnak
is nevezik. Ez a mediterrán származású, fehér virágú, erős illatú, egyszikű
tavaszi növény nagy egyedszámmal jelentkezik a platóvidéken, több mint 50
hektáron..
L.Sóvidék-Hegyalja
- A”.... havas közötti irtásokat Szállásnak nevezik, itt van mindenkinek
havasi lakása, pajtája, itt él a falu népe nyaranta, itt legelteti nyájait, itt csinálja
téli széna készletét, mert e nép főként marhatenyésztéssel foglalkozik,.....”
- Oroszhegynek szülöttei közt egy írót is találunk s ez oroszhegyi Mihály
Déák, ki 1655-ben zengzetes magyar versekben irt ily czimű munkát adott ki:
„A fenyőfának hasznos voltáról és a sendelytsinálóknak kellemetes és hasznos
munkájukról való historia”. Megjelent Lőcsén 1656-ban. 4-ed rétben. Korában
igen hires, ma nagyon ritka munka. (Egy példánya meg van a kolozsvári
Muzeum könyvtárában.)
L. Orbán Balázs A székely
- oroszhegyi pálinka → Lásd az erdélyi ételek és italok részben
-1600-ban kenderföldért pereskednek
L .Sófalvi András
- A szénakaszálás és a szénagyűjtés vagyszénatakarás a legfontosab
munkák egyikének számított ezen a tájon. Az állatteleltetéshez szükséges széna
egy részét a belső vagy alsó határokban gyűjtötték, más része viszont a havasi
irtás kaszálókon termett.-1798L.Bárth János
-A XVIII.században Oroszhegy szántóföldje nagyságának alakulása:
1713-ban 1217 köböl,1722-ben 2543,2 köböl,1750-ben 2718,5 köböl.
Ehez van 1713-ban 306 őkrük és lovuk,1722-ben 506,1750-ben 477
igavonójuk ősszesen.
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-1761-1762- es év vetésterülete köbölben:őszi vetések:búza 227, rozs
17,tavaszi vetések.Buza 10,zab 233,árpa 2,lencse,borsó, zab,kender, len 22,
kukorica- Összesen=512
- 1820-ban Oroszhegyen 1 elvetett mag 3-at ereszt,.
- 1750-ben a számosállatok megoszlása: szarvasmarha, ló 324 , juh,
kecske74, sertés 7.
- Tűzifával, deszkával, zsendellyel kereskednek, léccel is pénzek után
kereskednek.
- Makk termő erdőnk közönséges és osztatlan vagyon, mellynek midőn
közönséges termése vagyon, a magunk sertésseink meghíznak. Efelett külső
sertéseket is két vagy némellykor háromszázat is vehetünk be fizetésért.
-“Gyümöltsös
kertyeink,
szilvássaink
jobb
részére
vagyon
mindnyájunknak, de az elein való hidegek miatt ritkán vehettyük hasznát.
Káposztás kertyeink is vannak a faluba.”
- Kiki mesterséget közönségesen gyakorlunk úgy mint kádározást,
zsendélly- és deszkacsinálást.-…..
- Kenderünk kevés terem…….
- Malmunk ugyan egy patakon kettő vagyon,……..
L. Vofkori Mária
- Lakosai a sovány földmivelésen kivül ügyes és jó fenyőfakádakat,
csebreket készítenek és azokat Székelyudvarhelyen, Segesváron, Medgyesen s
sok más helyeken igen jól értékesitik. A férfiak fenyőfa faragásra igen
keresettek a fakereskedő czégek által, a nők pedig házi szőttesek előállításában
mutatnak kiváló ügyességet. Állattenyésztése jelentékeny.
Gazdaköre,hitel-,
említésre méltók.

fogyasztási

szövetkezete,

gőzmalma,

gőzfürésze

- Oroszhegytől kezdve egy községi út északra halad, mindmagasabbramagasabbra vezet, mig feljutunk egy magas fennsíkra a Láz-ra. Ez egy roppant
nagy kiterjedésű fennsik, melyen erdők és hegyi legelők váltakoznak s itt-ott
303

fehérlik egy-egy hegyilakónak háza és gazdasági épülete. Nyáron át sok
szarvasmarhát legeltetnek itt az oroszhegyiek.
L.Szász Ferenc
“A fával és gyümölccsel folytatott árucsere az egyes gazdaságok
kereteinek kitágítását jelentette, ugyanakkor állandó kontaktust a
szomszédos tájakkal. Ily módon hatást és visszahatást figyelhetünk meg a
termelőfolyamat és ízlésvilág vonatkozásában.
A fát általában a hetivásárokon, vagy a különböző falvak felé
haladva, útközben árusították. Tehát nemcsak a közeli székelyudvarhelyi
piacon tűntek fel a fával megrakott szekerek, hanem eljutottak
Marosvásárhelyig, Radnótig, Dicsőszentmártonig, Medgyesig, Brassóig,
Régenig is. Általában a hét első napján Küküllőváron, kedden Bonyhán,
szerdán Dicsőben, csütörtökön Marosvásárhelyt, pénteken Radnóton,
szombaton Mezőbándon volt a piac. Egy-egy út hat-hét napot is igénybe
vehetett. Például, hogy szombatra Mezőbándra érjenek, kedden délután
kellett indulniuk, egész éjszaka mentek, csak annyi pihenőre álltak meg,
hogy a lovakat abrakolják. A messzebbre tartó szekeresek mindig többen,
csoportosan indultak útnak, egymás kölcsönös segítsége, biztonsága
érdekében.
A gyümölccsel való
kereskedelem
a
vegetáció
rendjének
megfelelően zajlott. Szilvával szeptember elejénkezdtek járni a csíki és a
gyergyói falvakba. Almával általában októberben vagy novemberbenkeltek
útra Csíkszeredába, Gyergyóba. Visszafele, hacsak nem kényszerültek
egyéb kitérőre, általában Alcsík, Felcsík, Marosfő, Vasláb, Újfalu volt az
útvonal. Az utak alkalmat adtak egyfajta kitekintésre, világlátásra. 3 Így a
gazdasági funkción túl a szekerességnek számos társadalmi és kulturális
szerepet tulajdoníthatunk: kapcsolatot teremthetett különböző tájak,
népcsoportok között, a szekeresek hírközlő, tájékoztató tevékenységet
fejtettek ki, elősegítették a kultúrjavak terjedését.”
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Oroszhegyi fuvaros .
←
L.Örökségünk 2007 4 sz.

……Oroszhegy és Szentkirály
képében elénk tárul a havasalji
falu a templommal, az életnek
nevezett telkekkel, a telkeken
álló házakkal, csűrökkel, az
épített falun kívül elterülő
szántóföldekkel, kaszálókkal, a Görgényi-hegység déli nyúlványát jelentő
havasi erdőkkel.Bárth János : Bálint Anna házassága
L.Emlékkönyv
-Bálint Elemér polgármester szerint nem voltak kiterjedt gyümölcsöseik,
a fajták pedig nem feleltek meg a komolyabb elvárásoknak. Az első
világháborút közvetlenül megelőző években akadtak ugyan kezdeményezések,
megjelentek a gazdaképző-iskolák, egy-egy hozzáértő tanító vagy lelkész
segítségével új fajták honosodtak meg – szilva, körte, alma egyaránt –, a fi
atalok megtanultak gyümölcsfát oltani, metszeni, ápolni, de a folyamat
megtorpant a háború és az impérium-csere miatt, úgyhogy a második bécsi
döntés egy eléggé stagnáló mezőgazdaságot és háztáji kertkultúrát talált.
„Voltak biztató jelek 1940 és ’44 között, de a kicsi magyar világ nagyon
rövid életű volt, mire megszokták volna az emberek, már oda is lett.
L.Almási Közélet 2010 március
- A település első házai Nagykút (Diafalva) környékén épültek, majd a
XVI. század végén, természetes szaporulatnak köszönhetően a lakosság
benépesítette a mostani központi részt. A Mihálydombtól Nagykútig tartó
településrészt, Diafalvát, a hagyomány Oroszhegy anyafalujaként tartja számon.
A falu jellegzetességénél fogva az áruba bocsátott termékek közül
leginkább a népi faipar termékei, mint a deszka, épületfa, szőlőkaró, faedények,
valamint különböző gyümölcsfajták szerepeltek. A fával való kereskedelem,
illetve a fából készített termékek értékesítése szinte minden család életében
fontos szerepet játszott. Aki fogattal rendelkezett, az a megélhetés és a jobb
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létfeltételek érdekében be kellett kapcsolódjon a fa értékesítési folyamatába. A
gyümölcskereskedelem legfontosabb terméke a szilva és az alma. Ezzel jártak
az árusok a legmesszebbre és ezt árulták a legnagyobb tételben. Saját maguk
termesztette árut árultak, felvásároltak a fogattal nem rendelkezőktől is, de
nagyobb hasznot hozott a saját termény árusítása. Az árut kóborral, ernyős
szekerekkel vitték különböző vásárokra, hetivásárokra, faluról-falura.
Oroszhegyen legelterjedtebb gyümölcs a szilva, ezért nagy hagyománya
van a hasznosítás különböző módjainak: a szilva aszalásának, pálinkafőzésnek
és a lekvárkészítésnek.
A helyi ipar és kézművesség, amint említettem a fa köré épült ki. Híresek
voltak az asztalosok, a gerenda vagy szarufafaragók, kádárok, zsindelykészítők,
kapufaragók, de megemlíthetjük kőfaragókat, a molnárokat, a kovácsokat, a
csizmadiákat és a szabókat is.
L.Udvarhelyszék-Oroszhegy
Oroszhegytől északra, a vulkáni fennsíkon, a Lázon, 900-950 méter
magasságban sajátos geobotanikai társulás figyelhető meg. Májusban
nagy nárcisz-mezők alakulnak ki. A nárciszt itt konkósdinak, vagy
kápolnavirágnak is nevezik. Ez a mediterrán származású, fehér virágú, erős
illatú, egyszikű tavaszi növény nagy egyedszámmal jelentkezik a platóvidéken,
több mint 50 hektáron.
L.Sóvidék-Hegyalja
Orotva
- A földművelő ember számára a legnemesebb és legörömtelibb munka az
aratás, Orotva neve ebből a szóból származik: Aratás – Orotás – Orotva. Aratni
annyit jelent, mint begyűjteni munkánk gyümölcsét; Orotva esetében ez úgy
valósult meg, hogy az ide telepedők le kellett, arassák a magas füves
növényzetet, hogy mozgásteret biztosítsanak maguknak.
-1800 körül a vállalkozó szellemű Fülöp András telepedett le és
vashámort működtetett, ami anyagiak hiányában megbukott. A bányászkodást a
fia Ferenc, és komája (?): Simon Géza folytatták. Fülöp Ferenc fia Sándor volt
Orotva első egyházgondnoka ő már vízmalmot és cséplőgépet működtetett. A
második családot Siklódik jelentették. Az öreg Siklódi Gábor költözött ki
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Ditróból szenet égetni. A családra rámaradt a “Szenes” gúnynév, a birtokait is
erről nevezték meg. Illyés Alajos 1906-ban költözött ki Ditróból.
L.A falu honlapján.
-„Innen sziklába vésett úton a keletről letörtető Orotva patak völgyébe
szálltunk, melynek túl (északi) oldalán a Siklódiak mezeje nevű kopár magas
hegy tornyosul fel. E hegynek meredek oldalát hajdan rengeteg fenyvesek
boríták, de azt kíirtá a szorgalmas székely, hogy annak csak zerge által
megmászható oldalait megművelje, vagy jobban mondva, kierőszakolja ezen
ember elől tiltott helynek termékét, mert az ottani földművelés valójában az
embernek erőszakoskodása szemben a természet tilalmával, a mennyiben e hegy
oly meredek, hogy csak ölnél szélesebb járomba fogott ökrökkel lehet azt, nem
minden veszély nélkül, felszántani, de még ekként sem mindenütt, hanem az
emberi szorgalom nem tágít, a hol szántani képtelenség, ott felkapálja a földet, s
mégis termelni készteti, termését pedig töviságakra rakva, kötelen ereszti le a
völgybe. Innen van, hogy a megmászhatlannak tetsző hegygerinczeken,
függélyes hegyoldalakon mindenütt zabföldek (mert csak az terem) tűnnek fel,
mintha az ember ezekkel azt akarná megmutatni, hogy erős akarattal a
lehetetlent is ki lehet vinni, hanem elvégre is ily helyen termelni, ily helyen
megélni csak a szívós természetü székely tudhat. E hegyek alján húzódik el az
Orotva völgye, a vírgoncz patak hullámait szintén munkára szoritja az ember
hatalma, a mennyiben a partjain épített fűrészgépek zsilipjeibe szoritva, deszkát
metszett általuk. Ezek körül vannak szétszórva az Orotva telep szerény házikói,
hol oly emberek laknak, kik valójában véres verejtékkel keresik kenyerüket; de
azért ők mégis ragaszkodnak e kopáron rideg bérczekhez, mert az szülőföldjük,
mert ahhoz a honszeretet és múlt emlékei csatolják, miért annyira kedves
előttök, hogy a kinálkozó jólétért sem hagynák oda. „
L .Orbán Balázs A székely
Parajd
Híres emberek
-Itt született 1854-ben Hankó Vilmos kémikus, író,
-Itt született 1884. május 30-án Nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes,
1942. szept. 24-től 1943. jún. 12-ig honvédelmi miniszter.
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-1888-tól itt töltötte gyermekéveit Áprily Lajos költő, majd később egy
időre vissza is költözött a településre.[4]
-Itt született Keresztes Lajos, (1900. április 30-án. – Budapest, 1978.
augusztus 9.) olimpiai bajnok birkózó.
-Itt született 1915-ben Dr. Parajdi Incze Lajos író, költő, ifjúságnevelő, fényképész, vitorlás-hajós, természetvédő. 1949-ben Amerikába
vándorolt, ott alapított családot és folytatja pályafutását. Egyik könyvét az
Árpád Akadémia (Cleveland, Ohio) aranyéremmel tüntette ki (Footprints on
Destiny Lane - Lábnyomok a Sors Ösvényén, 1984), Lisbon Falls, 1982; Once
Upon a Maine Island, Lewiston, 1983; A Hargita lelke. A Sóvidék szellemi
arcképe, Astor, 1984.
-Itt született 1930-ban Kiss Ferenc Árpád közgazdász, gazdasági szakíró.
-Itt született 1953-ban Szőke András helytörténész és néprajzkutató.
L.Wikipedia
-„…….a nyári napokon többnyire a mezőre, ősszel és télen pedig a
sóbányászatra fordítják idejüket”
L.Benkő József
-1604-ben említik először az itteni fejedelmi solymárokat.
L. Sófalvi András
-a juh gyapjujából szőnek
pokróczokat és csergéket is.

Parajdon még jó hirnek örvendő lomos

-gazdasági eszközöket/jármakat szekéralkatrészeket / készitenenek
Parajdon
L. Barabás Endre
-a gyepükbe galagonya tövisbokrokat és gyergyánfákat neveltek.
Szent-györgy napján a községi biró a 14 évet betöltött fiukkal a
határhalmokat végig járta és felújították. Így minden fiúgyermek megismerte a
község határait.
-Parjdon “ gyepük”/határmezsgyék és halmok határolták
határfordulókat.
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-Az 1909-es évi határbecslési határozat alapján Parajd határa harmadik
osztályú vidék.
L. István Lajos
- a magyar földművelésügyi minisztérium székelyföldi kirendeltsége
1912-ben is 30%-os árkedvezmény mellett jelentékenyebb mértékben juttatta a
területén lévõ községeket apaállatokhoz és támogatta éppúgy, mint a felvidéki
kirendeltség is, apaállat-istállók építését, sõt indokolt kérelemre egy-egy bika
teleltetési költségeire is100-100 korona állami segélyt engedélyezett.
Tenyésztehenek beszerzését is igyekezett ez a kirendeltség lehetõvé tenni,
azonban anyagi eszközei ezen akciónak folytatását nem tették oly mértékben
lehetõvé, mint a milyen nagy volt az iránt az érdeklõdés. Igyekeztek
kiállításokat több felé szervezni. Így Udvarhely megyében,Parajdon állami
díjazással egybekötött kiállításra is sor került.
L.Fehér vagy tarka
-1904-ben A Földművelésügyi Minisztérium 4000 K támogatásával a
hitelszövetkezet keretében gyapjubeszerző szakcsoportot hoznak létre, s 1904ben a Kereskedelmi Minisztérium itt pokrócványolót létesített.
-1904 november 1-én a Marosvásárhelyi
Agrártakarékpénztár
képviseletet nyit itt az egész Sóvidék hitelviszonyainak javítására.
- 1911-1912 között itt népház épült fogyasztási szövetkezet és gazdakör
részére.
- 1913-ban itt fedeztető ménes állomás müködött.
- 1914-ben itt már 2 fedeztető állomás működik.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Dr. Kertész Árpád
L. EMGE
Patakfalva

Egy ősnemesi kúriát és halastavakat említ .
L . Orbán Balázs A székely
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- tejszövetkezet működik a faluban, a vajat Brassóban
érékesítik,tehénvásárlásoknál hitelt előlegez a szövetkezet a gazdáknak.
L .Bözödi György
-1940-ben a gazdakör elnöke Nagy Géza
L. EMGE
-Jelentések a méhészeti tanfolyamokról (Patakfalva, Székelyudvarhely,
Bánffyhunyad) - bizonyos részek 2019-ig csak támogatói nyilatkozattal kut.!
L.M.O.L.

Petek-Székelypetek
- Innen ered a Petky család, melynek legnagyobb alakja Petky János
erdélyi kancellár.
L.Wikipedia
-……… nagy község fekszik. Lakói kitőnő búzát termelnek. — Hitel-,
fogyasztási-, tejszövetkezete, gazdaköre és mértékletességi egyesülete a nép élet
képességére mutat.
L.Szász Ferenc
- Lakói főleg szarvasmarha tenyésztéssel foglalkoztak.
-A falu egykori erdőit kiírtották. Ma már csak a derzsi határ felöl találunk
erdős területet.
L.Csedő Attila Petek

Recsenyéd
Híres emberek
-Itt született 1945-ben Cseke Péter író, irodalomtörténész.
-Itt született 1936. december
székelyszentléleki tanár.

12-én Balázsi
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Dénes

helytörténész,

-Itt született 1942. február 24-én Recsenyédi Fekete Miklós író.
L.Wikipedia
- Mint falutípus az egyutcás, szalagtelkes, útifalu típusba
sorolható . En n e k a f a l u t í p u s n a k a l e g f õ b b j e l l e mv o n á s a , h o g y
k é t s o r s z a l a g t e l ke e g y á t f u t ó ú t k é t o l d a l á n h e l ye z k e d i k e l .
A legtöbb szalagtelkes faluban a telkek utcai részén áll a
telekhatárra épített, véggel utcára nézõ lakóház.Utána következik
legtöbbször a veteményes vagy gyümölcsöskert.
-A 18–19. században a falu birtokainak jó része még mindig a
nagynemesi családok tulajdonában vannak,így a Bethlen, Ugron,
Rhédey, Wesselényi.
A közbirtokossági jegyzõkönyv fõként a birtokjogok, legeltetésekrendjéb
e vezet be.
Helynevek
-Almás felé fordulóban a hídon alól a víz két feléb (en) két szántóföld.1693- A kert csereje felől bejövő földek lábjai…….-1693- Kerekerdő nevű kaszáló szénája.
- Szentmárton felé forduló határban Tófenék nevü helyben egy kazalra
menő széna………
- Lok –beli kaszáló a híd mellett…….
- 1789-ben Sis nevezetü hely,Katzában,a papság csüre megetti 1 vékás
szántó,a falü Gyepüjénél,A Szent-Márton felé forduló határban az AprosztásApró osztás –föld,Kilyéni erdejénél,az Almás felé forduló határban a Kapus
nevezetű hely,Lok Szél nevezetű hely,Ladó nevezetű hely,egyfelől a Sóspatak…másfelől a Papság után birató szántó,Bántava szénafű.
-1811-Nyusza tetői erdő.
-1817-ben a Pap cseréjét kivágják és kaszáló lesz.
-1825-ben Kövesbérci erdőn a recsenyédi népnek 9 hold és 60
négyszőgől erdeje van amit kigyérítenek és beültetésre köteleznek a hatóságok.
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-1859-ben Kerekhágó határrész-szántó- és a Kapus helye-szántó-,A Kaca
határrészben levőVárca dülőben levő földek.
-1861-ben Két víz köze kaszáló.
-1893-ban a Kapus nevű dülőben egy 13 vékás szántóföld,Pap cseréje
„Tserefákból”,
A falu föbb terményei a búza , a zab,kukorica,krumpli,széna,sarju.Itt egy
búzakalangya őt kéveAz állami iskolában kötelező tárgy volt………Magyarország földrajza és
történelme, mezőgazdasági és kertészeti ismeretek ,a hazai méretek ismerete,
természetrajzi ismeretek (különös figyelemmel az illető vidékre)

L.N y á r á d i Z s o l t
-Az 1910-es években a Recsenyédi Méhész Egyesület tevékenysége
nyomán alakul ki a méhészeti tevékenység az egész Homoród mentén.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Bede Emil lelkész
L.EMGE
Rugonfalva

Jeddy-kúria

Híres emberek
-Itt született 1848-ban Bartha Miklós politikus, publicista.
-Itt született 1859-ben Sebesi Samu iró, színész,
-Itt született 1896-ban Holkó Ilona Magyar Istvánné pedagógus
-Itt született 1906-ban dr. Mester Miklós politikus, történetíró.
-Itt született 1953-ban Paál Sándor gyógytornász
L. Wikipedia
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- Nyújtódi Pál 1505-től „rugonfalvi” előnévvelszerepel, és ez azt jelenti,
hogy már nemcsak részbirtoka volt a faluban,hanem itt alakult ki birtokainak
központja is az elmaradhatatlan nemesi udvarházzal.
L.Rugonfalva
- ……földmivelő székely lakosaival, kik nagyobbára jó módú törekvő
emberek. Közel lévén Székelykeresztúrhoz, tej-, vaj-, zöldség-, majorságból sok
pénzt szereznek. Virágzó tejszövetkezete, gazdaköre és olvasóköre van.
L.Szász Ferenc
-1911-1912 között itt népház épült tejszövetkezet és gazdakör részére
L. Balaton Petra
-Az 1880-as években Rugonfalván is megalakult a Gazdakör, és
könyvtára is létesült. 1905-ben alakult meg a Tej- és Hitelszövetkezet, mely
némileg átveszi a Gazdakör szerepét. Egy fénykép van a székelykeresztúri
Molnár István Múzeum tulajdonában a XX. század elején Rugonfalván téli
gazdaköri előadást látogató tagokról. A téli gazdasági tanfolyam a Gazdakör
keretében szerveződött, előadók: Borbáth István és Szakáts Zoltán voltak.
Együtt volt a két Kede és Rugonfalva. A helybeliek közül a következőket tudjuk
azonosítani Molnár Domokos gazdasági elöljáró, Kiss József, Czézár Mihály,
Czézár Károly, Vetési Elek, Bíró Mózes, Mészáros Domokos, özv. Molnár
Ferencné, Szőke József, Márton Domokos, id. Paál Sándor, Bálint Albert, Rezi
Mihály, Bíró Dénes. A harmincas, negyvenes években fajállatokat tenyésztett
több gazda, ezekkel kiállításokon is részt vettek. Az Akció lehetőséget nyújt
arra, hogy a kiosztott tehenek árát a gazdák tejpénzből törlesszék. Főkép az
erdélyi magyarfajta meghonosítását szorgalmazzák. A gazdakörökben
előadások hangzanak el a takarmánynövények meghonosításáról, állattartásról
és minden gazdákat érintő kérdésről. A gazdakör elnöke Szőke József, majd
Molnár Ferenc volt. A gazdakör révén teremtődött meg a gépszín.
Székelykeresztúron beindult az Unitárius Gimnázium testvériskolájaként a téli
mezőgazdasági iskola, amely két év alatt szakképzett aranykalászos gazdákat
nevelt. Több rugonfalvi fiú végezte el ezt az iskolát. Czézár Károly, Balogh
Dénes és Miklóssi Ferenc nevét említik. Ugyanott nyári gazdaasszony
képzőtanfolyamot szerveztek a falusi leányok számára. "
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Rugonfalván 1905-ben az Udvarhely megyei gazdasági kirendeltség
ajánlására Tejszövetkezet alakult. A székelyek mindig ellenzékiek voltak (példa
erre a helyi születésű Bartha Miklós politikus és közíró is). „27 taggal történt az
alakulás, ezek részvénnyel álltak be. A kirendeltség tejfölöző géppel és
vajkészítő gépekkel ingyenesen ellátta a társulást. Kezelésének megtanítására 10
napra szakértőt küldött. Az induláskor a 27 alapító 100 liter tejet vitt be. Akkor
Kovács István lelkész volt az elnöke a társulásnak, az embereket bíztatta, sokat
tevékenykedett. A tejcsarnok megépítéséig első épület a Jeddi lak volt, ahol
ideiglenesen megindult a tej feldolgozása. A gazdák le kezdtek mondani az
ökörtartásról, tehenet vásároltak, s egy év alatt az egész falu tehéntartó gazdája
tagja lett a szövetkezetnek. Igyekeztek jobb fajt beszerezni. Azelőtt a nagy
szarvú szürkemarhát tartották, de a kirendeltség igyekezett külföldről pirostarka
(szimentáli) teheneket hozni. 1907-ben a Tejszövetkezet olyan vajat termelt és
sokat, hogy külföldi kiállításokon kitüntetést kapott. Szép alapja is lett. Az
alapból és állami kölcsönből belsőséget vásároltak. Kovács István távozásakor
átvett az elnökséget Szabó Mózes tanító. 1909 őszére felépült a tejszövetkezet.
Akkor 900-1000 liter tejet dolgoztak fel.”
Jakab Zsigmondné szül. Mészáros Rozália (Rugonfalva az idő
múlásában), közli Szőke Ferenc (95 éves) visszaemlékezését:„Mielőtt a
Tejszövetkezet megalakult volna nem volt a gazdák számára értékesítési terület.
Keresztúrra hordták reggelente kannákban házakhoz. Hát lelkem, szép idők
voltak. Édesapád (Mészáros Rozália szerzőre utal az elbeszélő), Mészáros
Domokos, volt az elnök a harmincas-negyvenes évek elején, Szőke Jóska bácsi
a pénztárnok. Én ott dolgoztam. A vajat úgy szállítottuk le Keresztúrra kicsi
szekérrel. Olyan vajat csináltunk, hogy Kolozsváron a legjobb vaj első díját
nyertük. Még Bukarest is lekötötte egy évre. Sok pénzt kaptak a gazdák. A
szövetkezet is gyarapodott. Munkás volt még Bíró Feri, Gál Róza és írnok Kiss
Árpád. Még volt egy nagy előnye, hogy mindenki hazavihette a savót s azzal
rengeteg disznót tartottunk. Szaporodott a tejelő tehén a faluban. Amikor
tejgyárat akartak létesíteni, akkor a központ először Rugonfalvát jelölte ki, de
nem kapott megfelelő helyiséget, s ezért lett Keresztúron a vajgyár."
A Szövetség 1932-ben létrehozta a Székelyföldi Kirendeltséget,
amelynek központja a Nyikó menti Siménfalva lett. Itt gyűjtötték össze a
tejszövetkezetek termékeit és szállították Berlinbe, Bécsbe és Palesztinába.
Nagy előrelépést jelentett a marosvásárhelyi Transylvania Tejszövetkezet
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vajgyárának megindulása 1935-ben. Termékei Londonban is nagy elismerésnek
örvendenek. Felveszik a versenyt a hollandiai első osztályú vajjal.
Az Udvarhely megyei tejszövetkezetek életét a Székelykeresztúri Vajgyár
üzembe helyezése (1938. április) lendíti fel. Az Unitárius Gimnázium saját
telkéből enged át területet a gyár építésére, s a tejszövetkezetek gyár köré
tömörítésében ismét oroszlánrészt vállal. Kiváló német gépekkel szerelik föl,
melyekkel szakképzett emberek dolgoznak. A vaj mellett juhsajt és juhtúró
gyártására is rátérnek. A vállalat saját költségén szállítja Székelykeresztúrra a
megye 45 szövetkezetének tejszínét és tejét. Bözödi György szerint„...jelentős
állandó bevételt biztosít a falunak a tejszövetkezet: havonta 30.000-700.000 lejt
fizet ki a gazdáknak a tejért, évi osztalékának összege emellett 80.000-100.000
lej között váltakozik, amit 165 tag kap meg".
Rugonfalván a Népbank, azaz Hitelszövetkezet is 1905-ben alakult.
Alapító tag Jeddi Tamás, elnöke Kovács István református lelkipásztor volt.
1922-ben újraalakult Kovács Ferenc református felekezeti iskolai tanítóigazgatóval az élén. Jakab Rozália közléséből tudjuk , hogy a két világháború
közti válsággal tele korban a Népbank nagy segítségére volt a „háború alatt a
fronton lévő katonák családjai számára, akik nehezen tudták földjeiket
megművelni, volt, aki eladósodott, földjét kénytelen volt eladni. A fiatalok
közül többen akkor már a román fővárosba mentek, főleg ácsmunkára, jól
kerestek és hazajövetelük után egy kis, a Népbankból kivett kölcsönnel
megtoldva, az eladó földeket megvásárolták. (...) A Hitelszövetkezet
megerősödése után megszűnt az uzsorakamatra kiadott pénzek igénybevétele.
Jól fogott a lehetőség, amikor az ökörhizlaló gazdákat becsapta Rozmann
felvásárló. (...) A kölcsön felvételének feltételei emberségesebbek a szövetkezet
tagjaival szemben. (...) A szövetkezeti tag a befizetett üzletrész után évente
részesült osztalékban a nyereségből. A közösség is nyert, mert a maradékot
művelődési és népjóléti célokra fordították. A harmincas években elnök: Szőke
József, vezetőségi tagok: Molnár Mihály, Molnár Ferenc, Bíró Domokos,
Mészáros Domokos. A szövetkezeti mozgalom pénzügyi ellenőrzését és
irányító segítségét Farkas Gábor székelykeresztúri nyugdíjas tanító végezte, aki
időnként feljárt, mint megbízott ellenőrizte a naplókat."
Hangya Fogyasztási Szövetkezet működéséről csak 1940 után tudnak
Rugonfalván. A fogyasztási szövetkezet igazgatója Bíró Dezső, elnöke Bálint
Albert és üzletvezetője Mester Károly volt. Itt is a Kalákába kényszeríttették a
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Hangyát a második világháború után. Már 1945-tól megmutatkoztak a román
állam központosító és beolvasztó törekvései. Marosvásárhelyen 1946
áprilisában hívták össze azt a kongresszust, amelyen a két szövetkezeti
központot: a Kalákát és a kolozsvári Szövetséget egy megyei „federáléba"
szándékoztak kényszeríteni, hogy az új román szövetkezeti központba (a
bukaresti INCOOP-ba) olvasszák be, és így tegyenek kezet a hatóságok a
szövetkezetek gyáraira és egész vagyonára.
Hiába tiltakoztak a két szövetkezeti központ elnökei: Korparich Ede,
valamint Lakatos István. A vezetőséget koholt vádak alapján elítélik, és más
erdélyi neves közéleti személyiségekkel együtt: Márton Áron, gyulafehérvári
római katolikus püspököt, dr. Szász Pál, a felszámolt EMGE elnökét, Kurkó
Gyárfás szoc-dem. munkást, dr. Vencel József egyetemi tanárt és társaikat
börtönbe zárják.
Véget ért egy korszak a szövetkezetek életében, amelyet a humánum
nemes eszméje vezérelt: „Rajtunk és a szövetkezeten legyen Istennek áldása,
lakozzék mibennünk Hit, Szeretet, Béke". Ez a felirat állt a rugonfalvi
Tejszövetkezet bejárati ajtaja fölött - idézi a nyolcvankét éves Paál Sárát Jakab
Rozália.
L.Balázsi Dénes
- A falunak községi csemetés kertje volt 1923-ban.
L. Nagy -Tóth Ferenc II
- Rugonfalva tanítója, Albert András arra szólította fel Kobátfalva és más
falvak tanítóit, hogy keljenek versenyre „kinek van szebb faiskolája, több
gyümölcsfája, gyümölcsfajtája".
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
-A faluban néprajzi múzeum is van.
Sándortelke
-A családok vagyonalapjait tekintve, nem jegyezhetőek éles
különbségek. A legnagyobb értéket a föld képezte, de mivel igazi
nagybirtokok nem voltak a faluban, így tetemesebb vagyonfelhalmozásra
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sem volt mód. Egyazon házszám alatt regisztrált három testvér birtokainak
összterülete 12,76 hektár nagyságú volt. Őket a két családból álló, 10,97
hektáros összterületű termelőegység követte, majd egy 9,85 hektáros
birtokkal rendelkező gazda következett. A tipikus birtoknagyság 3–5
hektár között ingadozott, mely területeken, ha szűkösen is, de a családok
megtermelték a létfenntartáshoz szükséges javakat. Továbbá azon
törvényszerűség látszik kirajzolódni, hogy a családok a birtokolt
mezőgazdasági terület legalább 60%-át szántóföldként hasznosították.
Néhány áras, esetleg néhány tízáras telket szinte mindenki gyümölcsösként
tartott fenn, a birtokrész további 30%-a (kaszáló) az állatok élelmezésére
szolgált.
A javak beszolgáltatásakor a családok számára lehetőség adódott
egy szarvasmarha megtartására. Ezt a legtöbben ki is használták, így két
személy kivételével, akik 2 tehenet szolgáltattak be, a családok egy-egy
szarvasmarhát – összesen 36 állatot – adtak át a téesz tulajdonába. A lovak
esetében sokkal szigorúbban jártak el, ugyanis a teljes fogatokat, azaz két két állatot a lószerszámmal együtt kellett leadni. Faluszinten ez tíz lovas
fogatot jelentett, amelyeket a nagyobb számú szarvasmarha fogatok
egészítettek ki. Ha a két fenti számadatot összevetjük a szekerek számával
(48), nyilvánvalóvá válik, hogy az igavonó állattal rendelkező családok
mindenikének a saját fogata könnyítette a termelőtevékenységet.
A gazdaságokban használt technológiai felszerelések arra
engednek következtetni, hogy Sándortelke agrártermelői tevékenysége
mélyen a hagyományokban gyökerezett. A szántást többnyire a saját
fogatukkal végezték, hiszen ekével és taligával szinte minden család
rendelkezett. Az előzőből 42, az utóbbiból 37 darabot szolgáltattak be.
Borona sokkal kevesebb (26) került a kollektív tulajdonába, olyan
felszerelés lévén, amelyet a termelőegységek kölcsönözni szoktak
egymásnak, így érthető némely gazdaságból való hiányuk. A faluszinten
mindössze 5 vetőgép léte viszont már azt bizonyítja, hogy a vetést sokan
még kézzel végezték. Az emberi és állati munkaerő hasznosítására
alapozott a legtöbb termelőegység. A föld előkészítésétől kezdődően a
termény betakarításáig meghatározónak bizonyult a szegényes életvitelből
fakadó, hagyományos munkavégzés. A kapálást is mindössze 6 db
úgynevezett kapálógép könnyítette, a cséplés elvégzésére viszont már
senkinek sem volt technikai felszerelése. A gabona megtisztításához
használt trierből (szelelőrosta) kettő volt Sándortelkén. Érdekes módon
egyik tulajdonos sem tartozott – helyi viszonylatban sem – a „nagygazdák”
körébe
L.Örökségünk 2009 sz.
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-1940-ben a gazdakör elnöke Demeter Sándor
L. EMGE
Siklód
- Magasan fekvő község, melynek lakosai hegyoldalokon elterülő
határaikról, nagy bajjal tudják terményeiket beszállítani. Erdeje sok van,
szuszékot, szövőszéket, kéreg vékákat készítenek lakói sok cseresznyét
termesztenek. Virágzó fogyasztási szövetkezete és gazdaköre van. Általában a
község és határa igen gazdag bővizű forásokban.
L.Szász Ferenc
-„Siklód, egy kies oáz a rengeteg közepette. A falut minden oldalról nagy
cseresnyés kertek környezik, sőt benn az erdő közötti irtványokban is mindenütt
ily gyümölcsös kertek pompáznak. Diónagyságú, hólyagos cseresnye oly nagy
mennyiségben terem itt, hogy vele Gyergyóban s le Vásárhelyig is nagy
kereskedést üznek, mivel pedig itt akkor érik e gyümölcs, midőn másutt már
elfogyott, igen jó árban adják el, s ekként pótolják a silány, köves földnek
mostohaságát. E mellett sok szúszékot (gabona-tartó ládák) és vékát gyártanak.„
-„Régen divatban volt, hogy ha valamely borozda felett összevesztek,
Istenitéletre bocsátották a kérdést: azaz kardviadal döntötte el. Ez a jó harczias
időkben történt, mikor e hős nemzet minden fia levente volt; később zsoldosok
váltván fel a nemzeti katonaságot, küzdés (birkozás) helyettesité a kardviadalt, s
1846-ban történt, hogy egy borozda felett két szomszéd összeveszvén, a dulló
(szolgabiró) és hűtesség kiszállott. Ekkor a felperes, régi szokásaikra
hivatkozván, követelte, hogy küzdés döntsön, az alperes és a bíróság
beléegyezvén: a hová a győztes terelte ellenfelét, oda tették a barázdát. „
-„.... a Siklód feletti bércz-élét Szőlőbércz-nek hívják, mi azt mutatná,
hogy ott régen szőlőt míveltek; most a zab is alig érik meg. Egyáltalában a
Székelyföldön lévő sok szőlőhegy- és hason elnevezések arra mutatnak, hogy
régen enyhébb volt az éghajlat, úgy, hogy a szőlőmivelést is lehetővé tette. „
-„ Ilyen a Soktó, ez a rengeteg erdőkben meglepően feltűnő három
egymás feletti tó. Ezen nem természetes képződések, hanem óriási munkával
kivitt emberi művek. Legnagyobb a felső tó, mely lehet egy hold kiterjedésű,
közepén szigetecske van, …....... két oldala (nyugati és északi) roppant kemény
sziklagátokkal van elzárva. A hegyoldalokból a patakok mesterséges csatornák,
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és roppant munkát feltételező vízvezetések által voltak e tóba összevezetve.
Ezen felső most kiszáradt tó északi dugáján (gátlás) zsilip volt, melyen tetszés
szerint lehetett a vizet a más alsóbb két tóba lecsapolni. A két alsó tóban most is
van víz, éspedig nagy mélysége miatt a nép azokat feneketleneknek hiszi; sok
nád és más vízi növények tarkázzák uszó szigeteit; sok vadrécze tanyázik e
rejtett tavak fénylő tükrén.
-A legalsó tónak félköralakú dugája valódi cyclopsi mű. Roppant
szikladarabok vannak ott összerakva. A kifolyásra hagyott közép nyilaton
malom állott, melynek romjai most is látszanak. A hagyomány szerént e tavakat
a tatárok elől ide menekült nép csinálta, hogy legyen hol gabonájokat
megőröljék
L. Orbán Balázs A székely
- gazdasági eszközöket/jármakat szekéralkatrészeket / készitenenek
Siklodón
- Háztartási eszköz készitők(lapát, talicska, villák, gereblyék, faedények
stb.) Siklódon 14-en vannak.
- szekértalp- és kerékkészitö 4 dolgozikSiklódon……
- szövöszék készitőként dolgozik 9 mester.
L. Barabás Endre
-a termőföld kevés voltát ….faiparral és kereskedéssel pótolják.
-a falu egyharmada szövőszéket készít , amit tavasszal szekereikkel szerte
hordanak a környéken.
-Nyáron összevásárolják a megye nyugati részében termett almát ,körtét s
azt Csíkba ,Gyergyóba adják el dupla áron.
- Siklódon Gyepűvidéke,Gyepűhegyese,Gyepűsűrű helynevekkel jelzik a
határokat.
- Az 1909-es évi határbecslési határozat alapján Síklód határa harmadik
osztályú vidék.
L. István Lajos
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Váltó eke Siklód (udvarhely megye,és a Vidáts eke.
-„Általában kétféle nagyságú szuszékot szoktak
ezen a vidéken (….. Siklód, Udvarhelyszék) készíteni,
gyakoribb a nagyobb méretű, mely kb. 25–30 véka
űrtartalmú, a kisebbek pedig 6–7 vékások ...”
L..Magyar néprajz II.
- Rugonfalván ahol elsőnek alakult meg az EMGE helyi csoportja.
Benzines traktor meghajtású cséplőgépvásárlásra társultak 1920-ban Sebessi
Gábor molnár és csoportja.
L.Balázsi Dénes
-1940-ben a gazdakör elnöke Szilveszter István
L. EMGE
Siménfalva

1805.ig itt kastély állott -, a 19. században a Kis kúria
L. Orbán Balázs A székely

-itt kapott birtokot Székely Mózes erdélyi fejedelem, ahova később
kastélyt építtetett…
-itt
született 1880-ban ElekesDénes dr.
ügyvéd,
a Székelykeresztúri unitárius főgimnázium felügyelő-gondnoka.

földbirtokós

-Székely Mózes ….”az egyik legfontosabb birtok, melyet Báthory
Istvántól kapott épp a siménfalvi birtok. Erre a birtokra építette fel Székely
Mózes nemesi udvarházát és más épületeket, az épületek előtt faragott, festett
székelykapuja volt az egyetlen székely fejedelemnek.
L. Wikipedia
-Udvarházi leltár 1636-ból-:istálló,gabonásház benne húsz köböl köles
és ugyanannyi búza, kőpince
káposztás kádakkal,tyúkól, kőistálló,új
gabonásház mellette éppen megszántatott káposztás kerttel,három szakaszból
álló lóistálló, szekérszín, disznóól és lúd hizlaló olacska, serfőző, kertészház,
sütőház, pásztorház, olajütő szín, malomház ványolóval,kásatörővel és
olajütővel, virágoskert szélén lugasra
ültetett szőlő vesszőkkel
és
facsemetékkel. A kert”.....első rész vagyon hat táblára ékesítve. Az első táblát
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igen szép virágok mestersége scifra ültetéssel ékesítik:mind körös- környül
liliummal ültettetett be ,közepesokféle füvekkel,az második táblát az kapitány
uram címere és titulusa ,neve szép virágokkal ,deák bötükre kirajzolván ékesíti.
Harmadikat és az többit virágok és szép vetemények az kertnek második
táblájával együtt ékesítik Ez első és harmadik és részek oldalában az kertnek
épp harmadik része éppen szántván -úgymint fel a kertnek-őszre való
veteménynek .Ez kertnek negyedik részét ezen kerten keresztül,által az
malomara folyó patak megkülönözteti ,szélire fel ,mely patak az egész udvart
és ez kertet is élteti és ékesíti. Ez negyedik része a kertnek csak magában való
,szép füves , bárányok hizlalására való ,kies helyecske.”Még van egy csűröskert
szalmával,száz kalongya búzával,egy jégverem, egy pásztornak való ház és egy
disznók hizlalására való ketrec.,
L. B. Nagy Margit
-„Udvarhelyszékben levő siménfalvi udvarház 1636-os összeírása……….
itt a tulajdonos címerét ültették ki virágokkal a tizenhat táblás virágoskertben. „
L. Erdélyi Múzeum 63. Kötet 2001.
-„A siménfalvi (Udvarhelyszék) udvarház kertje nemcsak erdélyi, de
magyarországi viszonylatban is különlegességnek számított. Az 1636-os
kertleírás szerint a szimmetrikusan négy részre osztott táblás virágoskert egyes
részeit gyümölcsfákból kialakított lugasok (szőlő, szilva, meggy) választották el
egymástól, az utak metszéspontjaiban pedig kerek asztaloknak biztosítottak
helyet……………..: „Az második táblát az kapitan uram címere és titulusa,
neve szép virágokkal, deák bötükre kirajzolván ékesíti”
L.Fekete Albert
-De Siménfalván is feltüntettek az összeírók 1636-ban virágoskertet négy
részre osztva. Az elsőben szilvafa- és meggyfalugasok voltak, a másodikban
szőlőlugas állt az utak mellett és felett, a keresztút közepén egy-egy élő
csemete, a négy út nyolc végén pedig egy-egy kerek asztalnak való hely
biztosította a sétálók számára a pihenést.
De milyen virágokat, növényeket ültettek Erdélyben? Elsősorban a
hidegtől, fagytól védhető, nem melegigényes növények jöhettek számításba.
1636-ból Siménfalvárólviszonylag részletes leírással rendelkezünk – amennyire
a leltárkészítők értettek a virágokhoz. Az itteni virágoskertben hat tábla
ékeskedett. Az elsőben ,,igen szép virágok, mesterséges cifrás ültetéssel”:
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esetleg már valamiféle mintára gondolhatunk, amit a kiültetéssel értek el. A
sokféle füvet és virágot liliom vette körül. A második táblában a kapitány úr
címere és beosztása, neve ,,szép virágokkal, deák bötükre kirajzolván”
ékeskedett. Ennek megszerkesztése nem kis feladatot jelenthetett, főleg a betűk
kirajzolása. Természetesen ez már nem reneszánsz, hanem kora barokk kertre
utal, illetve a német hatásra kialakuló, a reneszánsz kerteken túlmutató új
kertművészeti stílusra, korszakra. A harmadikat és a többi táblát virágok és szép
vetemények díszítették. A kert egyik felét éppen szántották, hogy őszre
veteménynek legyen helye. A kert negyedik része füves volt, akkor
báránylegelőnek használták.
L. Csoma –Tüdősné
-Lakosai törzsgyökeres székelyek, kik legnagyobbrészben földmivelésből
és állatok tartásából tartják fenn magukat. Az ujabb időben rohamosan
szaporítják, ültetik a gyümölcsfákat, mely igen szép jövedelmi forrása lesz a
lakosságnak. Most is évenkint almából és szilvából sok pénzt szereznek be. —•
Többen vannak, kik télen át fafaragással, szekér és más gazdasági eszközök
készítésével foglalatoskodnak ; a szegényebb osztály igen jó fűzfa és venyige
kosarat köt; az asszonyok szorgalmasan fonnak, szőnek.
L.Szász Ferenc
-Jelenben Alsó-Siménfalván
foglalkozik több család 8-an szőttesek
nagyban való előállításával, melyeket a hetivásárokon igyekeznek eladni.
L. Barabás Endre
-1898-ban megalakult a hitelszövetkezet: Siménfalván.
- Néhány vagyonosabb család a múlt század végén nagy fejlődésnek
indította a községet. Itt volt a vidék első mintagazdasága, itt termeltek legelőbb
mesterséges takarmányt, itt mutatták be az első gazdasági gépeket... A község és
általában a Nyikómente, a szarvasmarha tenyésztéssel alapozta meg jövőjét, s
hogy ez mind nagy jelentőségű, elég említeni, hogy a siménfalvi Tejszövetkezet
havonta százezer lejnél többet fizet ki a tejért a gazdáknak. A tejtermelés együtt
jár a régi földművelési rendszer megváltoztatása. A gazda nem megy szántani a
fejősteheneivel, a földet a gazdakör gépcsarnokának gépeivel dolgozza meg,
amelyeket ingyen használhat. A szarvasmarha tenyésztés érdekében, annak
idején tagosí-tották legelőiket, de azóta odajutott a falu, hogy csak mesterséges
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takarmánnyal tartja állatait, így a legelők használatlanul állnak. Siménfalva
bekapcsolódott a korszerű gazdálkodásba, és meggyőződött előnyös voltáról.
- Siménfalvához csatlakozik még Székelyszentmiklós, Kadács és
Medesér, Szentábrahámhoz a magyarandrásfalvi és a gagyi gazdák is.
- A siménfalvi gazdakör rendelte meg 1910-ben az első talajművelő
gépeket. 1919-ben Györfi Károly és társai faszéngázas motorral meghajtott
cséplőgépet vásároltak.
-1928-ban
testvérek.

traktort és cséplőgépet. Rendelnek a siménfalvi Józsa-

-Az 1905 őszén beindult téli tanfolyamok szervezői a gazdakörök. A falu
lelkészei és tanítói voltak a szövetkezetek bábái. Sok tisztelettel emlegetik a
vidéken Páll Dénes unitárius lelkészt, a Hitelszövetkezet ügyvezetőjét, aki az
egyház épületében adott helyet a létesítménynek. Jánosi József, Ritter Rudolfné,
Gidó Julianna és Fazakas Dénes tanítók szintén a szövetkezetek fáradhatatlan
ügynökei voltak. A gazdaköri tanfolyam előadói voltak: Borbáth István kedei
földbirtokos, Szakács Zoltán bikafalvi földbirtokos, Gajdácsi Nándor az EMGE
magyarországi küldötte és mások. A Székelykeresztúri Unitárius Téli Gazdasági
Iskolát végezték el Péter Dénes és Péter Endre, akiket aranykalászos gazda cím
viselésére érdemesítettek.
-Az ezüst kalászos tanfolyamokon tanultak gyakorlati bemutatását
szolgálta a Siménfalván létesített mintagazdaság, a Kiss-uradalom területén,
ahová tanulmányi kirándulásra hozta el a tanulni vágyó gazdákat Dorner Béla
mezőgazdasági minisztérium kirendeltségének székelyföldi megbízottja. A
Gazdakör Erdélyben akkor egyedülálló, közös takarmánytároló csarnokot
építetett. A gazdakör elnöke és a falubírója Erdélyi (Mircse) Dénes volt (19401944). Az Udvarhely megyei 15 fajbikából egyet Siménfalvának is kért. Mircse
Elek (sz. Siménfalván 1906-ban) - fia református egyházi tiszteletbeli gondnok,
Földes Károly díjjal tüntették ki, a Siménfalvi Fogyasztási Szövetkezet /
Cooperativa de Consum elnöke az 1971-1980-as években, közben a Coop. de
Consum Zonal Cristur / Keresztúri Zonális Fogyasztási Szövetkezetbe való
összevonás idején, 1974-1977 között főbeszerző - gondozta szimentáli bikát.
Volt a faluban aztán németországi és magyarországi apaállat is.
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Barabás Mihály és Erdélyi Károly részt vettek a saját nevelésű, de
szimentáli fajtiszta bikájukkal a székelykeresztúri állatkiállításon A gazdakör
más fajállat (ménes, kos, kan) beszerzéssel is foglalkozott. A gépszínből
kölcsönözték a tagoknak a fahengert, a szelektort, a csávázót, vető- és
kapagépeket. Hídmérleget rendeltek a takarmány megmérésére, hogy az állatok
szakszerű takarmányozására termesztett lóherét, lucernát és bükkönyt tudják
ésszerűen tárolni a takarmányozási év egész idejére. A tejszövetkezetük jól
működött 1910-től, Forgács Domokos volt az elnök. A szentmiklósiak közül
sokan ide hordták a tejet. 1925. aug. 16. után a tejszövetkezetek tagjai lettek
a Transylvanianak: a Marosvásárhelyen megalakult Erdélyi Tejgazdasági és
Tejértékesítő Szövetkezet Transylvania néven igyekezett újjászervezni és
összefogni a gazdasági válság sújtotta szövetkezeteket. 1932-ben, amikor a
Szövetség (Alianta) létrehozta a Székelyföldi Kirendeltségét, Siménfalva lett a
központja.
A tejcsarnok a hídmérleg mellett állt, a mai művelődési otthon helyén. A
fogyasztási szövetkezetet alakításához csatlakozott Székelyszentmiklós is 1924ben.
A Hangya Szövetkezet vegyes üzlete és kocsmája a régi tekepálya helyén
épült. Sokáig volt boltkezelő Nagy Sándor. A Hangya helyét 1944 után a
Kaláka Szövetkezet vette át, amely a romániai Federala Cooperativelor de
Consum központ irányításának korlátai közt működött.
Géptársulat nem alakult. A Józsa-testvérek három cséplőgép-ganitúrát
vásároltak. Saját traktorukkal hajtatták meg ezeket, és szántást is végeztek
velük.
Mircse
Elek
(sz.
1906,
Siménfalva), a szimentáli bikával,
amelynek gondozója volt, (feltehetően
1942)
L. Balázsi Dénes
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- Barabás Mihály -siménfalvai kisbirtokos „Ficzkó" nevü bikája 5-ik dij
40 koronát nyert az 1900-as székelykeresztúri kiállitáson.
L.Köztelek 1900 március 7
- Az 1910-es évek elején a siménfalvi magyar embereknek már tanították
a fonás technikáját, népiskolai tanfolyamok keretében. Ezeket Szász János
tanító szervezte meg, „a tanulók” saját használatra készítettek különféle
tárgyakat, mint pl. fahordó kosár, pocitás kosár (olyan fedeles kosár, amelyben
babalátogatás alkalmával tortát, illetve ételt vittek ajándékba .
L.Boda Csilla
- Szentannai – az egyöntetû állattenyésztés híveként – a siménfalvi
kisgazdák ilyen irányú sikerére alapozva, a svájci tehenek mellett tört pálcát.
L. Fehér vagy tarka
- 1909 nyarán Siménfalván, is megvalósult a takarmánycsarnok.
L.Állam és Székelyföld
- Siménfalván a gazdakör elnöke Elekes Dénes, itt még volt Hitel,
Hangya Szövetkezet és takarmányozó csarnok.
- 1909-ben a község gazdái Temes megyében vásárolt erdélyi magyar
fajta borjas teheneket kapnak.
- A kirendeltség céltudatos tevékenységének következtében kiemelkedő
tarkamarha tenyésztés alakult ki.
- a z itteni gazdák 1906 tavaszáig lelkiismeretes,pontos legelőjavitási
munkát végeztek.
- az első
cementezett falú ,trágyalészivattyúval
felszerelt
mintatrágyalételep Elekes Dénes mintagazda siménfalvi bírtokán épült fel
1907-ben, Dorner Béla helyi megbízott kezdeményezésére.
- a gazdakör 500 K értékű marhamérleget kapott amit a főutcán helyeztek
el.
- az okszerű gazdálkodás gyakorlati bemutatására és művelésére
Udvarhely megyében Siménfalván (Alsósiménfalva) ElekesDénes birtokán
alakitottak ki kisgazda népies mintagazdaságot.
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-1908 november 21-én Siménfalván Székelyszentmiklós gazdáinak
bevonásával a községi állatbiztosító szövetkezet 1000K –támogatásával
állatkiállítást szerveztek. A kiállitást kibővitették
gépbemutatóval,tejelő
versennyel/ fejési eredmény , tej zsírtartalma, a szövetkezetbe leadott
tejmennyisége/
-1908-ban egy 150 fős udvarhelyi gazdákból álló csoport meglátogatta a
megye egyik legfejlettebb
községét Siménfalvát, amely a székely akció
segitségével érte eél a az eredményeket.
-1909 októberében
110 Udvarhely megyei
gazda Siménfalván
meglátogatta az állami támogatással létesített községi takarmányozó csarnokot,,
a legelőjavitási munkálatokat ,a tejszövetkezetet ,az Ifjusági Egylet Otthonát
(Népházat), valamint a mintatrágyelepet és a betonalapú istállót.A településen
ekeversenyt is tartottak.
L .Balaton Petra
- „….a múlt század végén…….. itt volt a vidék első mintagazdasága,itt
termeltek legelőbb mesterséges takarmányt,itt mutatták be az első gazdasági
gépeket.”
-„A község mint általában a Nyikó mente a szarvasmarha –tenyésztéssel
alapozta meg jövőjét…..”
-a faluban tejszövetkezet működik - a gazda nem megy szántani
fejőstehenével.
-„a földet a gazdakör
amelyeket ingyen használhat.”

gépcsarnokának gépeivel dolgozza meg,
L. Bözödi György

-A lakosság fő foglakozása a földművelés és állattenyésztés. Az alacsony
dombok egyes falvakban lehetővé teszik a gyümölcs- és zöldségtermesztést is.
A kisipari ágak közül a famegmunkálás és a kosárkötés a domináns. A
kosárkötés mesterségét Szász Ferenc tanító honosította meg a vidéken az 1900as évek elején.
L. a község honlapján.
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- Gyümölcsfeldolgozó építése Siménfalván benne: tervrajzok is
(Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek szervezésében)-1944L.M.O.L.

Sükő
-„Sükő történetében ez idő szerint három nagy korszakot ismerünk. A
három korszak a falu főfoglalkozásának három jellegében nyilatkozott meg:
erdőkitermelés, állattenyésztés, gyümölcstermesztés.”
-„Sükő esetében bátran következtethetünk arra, hogy abban az időben
létkérdését az állattartás jelentette. (A mai öregek felemlegetik a gyermek
korukban az akkori öregektől hallott elbeszéléseket az egykori híres sükői
ökörcsordáról, meg arról, hogy németek és csehek jöttek felvásárolni az
ökröket.)
-Az a tény, hogy a falu híres ökörcsordát mondhatott magáénak, nem
csupán jó gazdálkodására vet fényt. Biztosította számára a távolabbi
tájegységek lakosaival való időnkénti kapcsolatokat a vásárbajárás révén
.”
-„A falu földrajzi
gyümölcstermesztésre.

fekvésénél

fogva

nagyon

előnyös

a

-Éghajlati viszonyai szerencsések, hiszen a tengerszint feletti magasság (a
templom küszöbe 720 m, a Rez-tető 925 m) miatt későn következik be a
gyümölcsfák virágzása. Így a késői, de annál veszedelmesebb fagyhullámok
nem ártanak. A gyümölcs árusításából nyert jövedelem nem hoz egyszerre nagy
nyereséget, de előnye az, hogy gyümölcs fajtánként többszöri kereset valósulhat
meg (cseresznyétől az almáig, vagyis nyár közepétől a másik év tavaszáig).
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Továbbá: a gyümölcskeresletet és kínálatot nem befolyásolja közelről sem úgy
egy-egy általános gazdasági megtorpanás vagy éppen válság, mint az
állattenyésztéses gazdálkodást.
-Sükőt már Orbán Balázs is híres cseresznyetermő falunak nevezi. Tény
az, hogy Udvarhely megyében, aki Sükő nevét hallja vagy kiejti, ott rögtön
utánamondják vagy utána gondolják: cseresznye. Ez magában véve: rang.„
L. Korunk 1974/9 sz.-”...melynek cseresznyéje híres egész Székelyföldön...”
L.Orbán Balázs A székely
-nagy hagyománya van a cseresznye, meggy, illetve a körte és a szilva
termesztésnek....
L. Hargita népe 2011 szept.15
- Lakosai sok gyümölcsöt, főképpen cseresznyét termesztenek,……….
L.Szász Ferenc
- Sükőben meg Farcádon van a legtöbb cseresznye. Régebb ernyős,
kóboros szekérrel Csík, Udvarhely, Kőhalom környékén árusították, Segesvárra
és Medgyesre vitték vonattal.
L. Székelyhon Sükő
-„ Sőkő különösképpen, évszázadok óta a gyümölcsészetből él , ez a fő
foglakozása” Antal Géza ref. lelkész
L.Erdély ma 2012 II 20.

Határnevek:
Arpaszög-oldala, Albükk, Alma-rétje, Alba, Aranyas kút, Bala-földje,
Balgaszó, Bémező, Bethlen-pataka, Borba-mezeje, Bozót, Csere-alja, Csere-hát,
Csihányszög-alja, Csűrös-oldala, Férde, Futás, Gát-föle, Hőgyelő-oldala,
Jegestenger-kútja, Középláb-oldal, Koronbánbükkje, Közös, Likat-teteje,
Orotás, Omlás-alja, Pothár (erdő), Potyát-alja, Somkerék, Somáj, Sorosrét,
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Szakadály, Szöncs-pataka, Tartomány-alja, Tóhely, Tós-tanórok, Torna,
Vadalmás, Vári-oldala:
L.Erdélyi Gyopár
-1940-ben a gazdakör elnöke Váry Lázár
L. EMGE
Szentábrahám
Híres emberek
-Itt született 1763-ban Augusztinovics Pál az Erdélyi Főszámvevőszék
elnöke.
-Itt született Vass Miklós a Makk-féle összeesküvés egyik résztvevője.
-Itt született 1859-ben József János költő, elbeszélő.
-Itt született 1897-ben Fekete Lajos unitárius lelkész, író
L.Wikipedia
- A község lakossága tanulni vágyó, törekvő nép, mely az értelmesebb
községek közé emelte e helységet, honnan több tanult ember került ki.
L.Szász Ferenc
-„….egy 1612-ből származó peres irat. Ebben Szentalmási László György
hívta perbe a szentábráni bírót, Kedey Pált, azzal az indokkal, hogy a falutól
nyílföldet kért szerzett lófő birtokához,….”.
L.Balogh Judit
- 1911-ben a székelykeresztúri kiállítás alkalmával a községi bikák
díjazására 250 korona lett fordítva, amely összegbõl Szentábrahám község is
nyert.
L.Fekete vagy tarka
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-“Mert azt már tudjuk, hogy Sperker, gróf Teleky s mások a magyar
marha fejlődesének gyorsítása terén igen szép eredményeket értek el, de azt
valóban meglepetve láttuk, hogy pl. Nagy Sándor szent-ábrahámi székely
gazdának, meg másoknak is teljesen kifejlődött kétéves bikája volt kiállítva,
olyan testi nagysággal, a minőt az Alföldön csak négyéveseknél
találhatunk.”(Az 1900-as székelykereszturi kiállitáson )-Fekete József szentábrahámi kisbirtokos „Tamás” nevü bikája 4-ik dij 50 koronát nyert a fenti
kiállitáson .Ugyanezen a kiállitáson Keresztély Márton szent- ábrahámi
kisbirtokos „Jámbor" nevü bikája 8 ik dij 20 koronát nyert.
L.Köztelek 1900 március 7
-Szentábrahámon Lőrinczi Dénes unitárius lelkész állnak a gazdakörök
élére, hogy biztosítsák a szükséges nevelést és a sikeres szervezést.
Határnevek
-Köblös erdő,Csókás határrész,Bugyogós határrész,Nádas határrész,Láz
fensik,Felső rét,Tomori pad,Észek erdő,Szentábrahám alsó határában a Gagyi
patak túlsó partján terül el aVass-rét. Nevét Vass Miklós firtosmartonosi
születésű gazdag kisbirtokosról kapta. Részt vett az 1848-49-es forradalmat
követő Makk-féle összeesküvésnek, amit levertek. Vass Miklós, hogy
elmeneküljön a letartóztatás elől, önkezűleg vetettvéget életének.
L. A falu honlapján

Csűr
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Bikakiállítás Szentábrahámon 1929.
←

L.Csedő Attila
Szentegyházasfalva
-Itt született 1928. február 27-én Márton Gyárfás földmérő, geodéta,
fotogrammetriai szakíró, műszaki szótárszerkesztő, tudományos kutató, docens.
-Itt született 1940. augusztus 17-én Szőcs István vegyészmérnök, műszaki
szakíró, feltaláló.
L.Wikipedia
-„. A termények és gyümölcsök hiányát, ami a talaj terméketlenségéből
ered, a fűrészmalmokkal pótolják; az ezekben felvágott deszkát és zsindelyt sok
mérföldre eső területekre szállítják igen magas kerekeken nyugvó, gyengén
vasalt szekereikkel, és ott eladják.”
L. Benkő József
-„A havas alatti falunak határa annyira silány, éghajlata annyira zord,
hogy ott a legernyedetlenebb szorgalom mellett is csak zab, árpa, pityóka
(burgonya) és kender terem meg, de roppant kiterjedésű, s nagyságban sok
német herczegséget felülmúló erdőségeikben a marhatenyésztést igen nagy
mérvben űzik, fakészítményekkel, csebrek, kádak, hordó-dongák, épületfák és
deszkáikkal bejárják az országot s azzal gabonát cserélve térnek vissza
családjaikhoz. „
L .Orbán Balázs A székely
-„A földeket a történelmi időkben az erdőkitermeléssel nyerték és
folyamatosan bővítették. A magasabb fekvésű irtásokon legelők keletkeztek
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-Sok olyan zöldséget kezdtek el termeszteni, amit addig cserével a
piacokról szereztek be. Annak ellenére, hogy a természeti adottságok mostohák
voltak ma már Szentegyháza jó eredményeket ért el a zöldség- és
gyümölcstermesztésben.Főleg hagymát, retket, sárgarépát, petrezselymet
termesztettek. A kukorica, a káposzta és a paradicsom, már nem bírta elégé ezt
az éghajlatot. De megtalálhatók itt a gabonafélék , a takarmányrépa,( egykor a
kender ) és a burgonya.
-A szegényebb réteg körében elterjedt a gombaszedés, málnaszedés és a
fenyőszurok gyűjtés is.
-„Az emberek régen a kölcsönösség alapján végezték a gazdasági
tevékenységeket. Ez azt jelentette hogy a pityókaszedés ( burgonyabetakarítás),
a cséplés, a kapálás,építkezések stb. együtt úgynevezett kalákában végezték.
-Főként erős lovakat, igavonásra alkalmas, szarvasmarhákat és juhokat
tenyésztenek. Régebben igavonásra ökröket is tenyésztettek. Régen, mivel nem
volt kukorica nem nagyon tenyésztettek sertést vagy baromfit. Csak mostanában
terjedt el. A gyapjúból és a bőrből ruhát készítettek. Az állatokat saját
felhasználásra tenyésztették, de mindig annyit eladtak, hogy pótólják a család
kenyerét.
-Az évek során a falunak több csordája is volt.”. „
-Valamikor a méhészkedés is szerepet játszott a lakosság életében, mint
valami plusz jövedelem:
-Szentegyházasfalu határának nagyobb részét a Hargita oldala képezi. Itt
a legfontosabb helynevek: Csere, Veresbükk, Halaság, Pokád, Meggyesmező,
Galusa, Vész. Futómező, Csonka, Oltárkő, Mita-kútja. Egyéb határnevek:
Megyekert (állítólag ittvoltak az első szántók). Postakert, Pityókáskert, Sóhely
stb.
L. Szentegyház honlapja
-”Nemsokára elérjükKápolnásfalut és a KisHomoród két partján elterülő
Szentegyházasfalut. Sűrün épített házaik a patakok mellett felnyúlnak egész a
fennsík aljáig……….. lakosai szelid becsületes emberek, hangya szorgalommal
mivelik sovány, nagy kiterjedésű határukat, mely kevesebb gabonát, de annál
több súlyos zabot terem. — Nagy havasi legelőike sok szarvasmarhát
legeltetnek nyáron át; erdeiben pedig szüntelen munka folyik a szálas fenyők
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feldolgozására, zsindely, épületfák készítésére ; a bővizű sebes hegyi patakokon
vizhajtotta fűrészek zakatolnak szüntelen, felhasogatván a hatalmas »tőké«-ket
deszkának, lécnek. -- E feldolgozott anyagokból megrakodott szekerek
rajvonalát látjuk több úton, recsegő, ropogó terhekkel, melyeket messzevidékre
elszállítanak az emberek. — Sajátságos tulajdonsága ezen »szekeres«
embereknek, hogy rendesen — többenjárnak együtt, nyilvánvalóan azért, hogy
ha az útban valamelyiknek szerencsétlensége támadna, segíthessenek egymáson.
Ilyenkor »fogadóba« nem szállnak, hanem egy alkalmas térségen pihennek meg,
s mig lovaik esznek és pihennek, ők összeszedett galyakból tüzet raknak, a
magukkal hordozott edényben »puliszkát« főznek s együtt fogyasztják el jó
étvágygyal szerény eledelüket. „
Az ujabb időben azonban több erdőrészük vállalkozók kezébe került, kik
fürészgyárakat állítottak fel s készleteiket vonaton szállítják tova. — A gazdák
javarésze is deszka fatelepekre viszi anyagát.
L.Szász Ferenc
- Báthory Zsigmond elődei kedvezményeit azzal egészítette ki, hogy őket
„különöskegyelemből minden méh, bárány, malac és készpénz”, továbbá az ún.
„hadnagyzab”, illetve„minden csirke, tyúk és liba fizetésétől” mentesítette.
L.Hermann G.Mihály
- 1907 telén többek között Szentábrahámon, is tartottak mezőgazdasági
tárgyú előadásokat.
L.Balázsi Dénes
- iparostanoncziskola müködik itt
- gazdasági eszközöket/jármakat szekéralkatrészeket / készitenenek itt .
L. Barabás Endre
- már 1903-ban a gazdák kitűntek a legelő feljavítási munkálatokban.falu vízszegény legelőjén 3 km hosszú vizvezetéket létesítettek.
- 1914 őszire elkészült a falu vízvezeték terve.
L.Balaton Petra
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-A Majzos-fürdő mellett emelkedő Virágosvész-oldalban tenyészik
a halványsárga hagyma egyik igen ritka alfaja (Allium ericetorum subsp.
pseudosuaveolens .
L.Wikipedia
-1940-ben a gazdakör elnöke Márton István
L. EMGE
Szentkeresztbánya Szentegyháza település része .
-Itt született 1951. november 12-én Varga Béla mérnök, műszaki szakíró,
egyetemi tanár.
-Itt született 1955. június 1-én Zsigmond Emese a magyar nyelv- és
irodalom tanára, lapszerkesztő.
-Hajdani vaskohászata és vasöntődéje messze földön híres volt.
Ugyanakkor szerhámorárugyár is működött
L.Wikipedia
Székelyandrásfalva Andrásfalva.
- A falut 1680 körül birtokosa Gyulai Lajos gróf telepítette Brassó
környéki román telepesekkel.
L.Wikipedia
-Határnevek: Aszú, Nyárád, Berkenyes, Erős oldal, Kék pataka,
Középbércz, Tanorok.
L. Székely oklevéltár VI.k.
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SzékelydályaItt született 1903-ban Bene
József festőművész. Ha a szénát
nem a csűr padlásán tárolták, a
tárolóhely a szénatartó, a telekvagy az udvarvégi pajta mellett
van.

Lajos nyomdai

-Itt született 1928-ban Bálint
szerkesztő.

korrektor,

műszaki

-Itt született 1929-ben Lázár Tibor gépészmérnök, műszaki szakíró.
-Itt
született 1936-ban Bálint
könyvszerkesztő, fotós, író.

Mózes nyugalmazott

művezető,

-Itt született 1947-ben Lőrincz József (költő) tanár, költő, közíró,
irodalomtörténész, néprajzos.
L.Wikipedia
-1913-ben itt fedeztető ménes állomás müködött.
-1914-ben már 2 fedeztető állomás működik
L. Balaton Petra
- A mesélõ évszázados tölgyfa a templom melletti iskola udvarán
található. A mese szerint a Mondó-hegy lankáin egy arra kocsikázó
nemesasszony szekerestõl, lovastól felborult, ezért a területet Nemesasszonydûlõnek nevezik.
L. Székelydálya honlapján
-1940-ben a gazdakör elnöke Szabolcsi József
Székely népviselet→
L. EMGE
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Székelyderzs sokszor csak Derzs
- Az 1609-ben létezett Petkiek fényes kastélyát említi és egy malmot.
- Székelyderzsi rovásfelirat 1431-ből
- a derzsi Várkastélytörvényől 1874. október 8-n:
II. A templom kerítése nem csak kerítés, hanem várkastély lévén, mely
minden dersi unitárius családnak gabona raktára s értékesebb ingóságainak
helye s öt fenn álló bástyáinak két-két felső emeletes szobái vagy kamrái
szalonna tartóul szolgálnak, s mint ilyenekre nézve részint ,régi szokásainkat,
törvényeinket módosítjuk, részint pedig újabbakkal szaporítjuk a következő
pontokban:
1. Ezen várkastélyban csak a dersi unitárius egyházközség tagjai
bírhatnak szuszék- és ládahelyeket és ennek bástyáiban szalonnatartó
helyiségeket, mint akik ennek fenn tartási költségeit fedezik s terhét hordozzák.
L .Zepeczáner.
- Az erődtemplom érdekessége, hogy a falu népe itt tárolta a legfontosabb
értéket: az élelmet – így a kiéheztetés ellen is fel volt készítve. Külső támadás
esetén elég volt bemenekülni az erődbe – az élelem már ott volt. A bástyák
között a várfal mentén félnyereg tető alatt hatalmas ládákban tárolták a gabonát,
a saroktornyok emeletén pedig a szalonnák lógtak kampókra akasztva. (Ezt a
hagyományt a falu lakói mind a mai napig őrzik.) Minden családnak saját ládái
és kampói vannak. A tornyokat és a gabonás ládákat hetente egyszer, szerdán
reggel 7-kor lehet meglátogatni.
A templom békeidőben is zárva volt, kulcsát megbízott személy őrizte
(nehogy egy sonka átugorjon egy másik kampóra…), és szalonnát csak hetente
egyszer, a hét bizonyos napján lehetett vételezni. Az a háziasszony, aki –
rosszul beosztva az élelmet – ettől eltérni kényszerült, bizony számíthatott a falu
megvetésére. L.Wikipedia
-„ Még alább a baloldalon van a híres Ramócsa. Nevezetes is e hegy
növényzeti tekintetben, mert annak fennlapját a szó teljes értelmében ellepi a
ramócsavirág (gyalogborostyán, daphne kneoron), mely ily nagy mennyiségben
sehol a világon nem tenyészik, s midőn májusban virágzik, akkor a
bíborpirostól minden színben váltakozó színpompában tűnik fel az egész hegy”
L . Orbán Balázs A székely
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-Helynév:Tatárkútja
L.Török-tatár
- A község lakossága földmivelő nép, mely fafaragással is foglalkozik.
Találunk itt gazdakört, hitel- és fogyasztási szövetkezetet,…………..
L.Szász Ferenc
-1912-1913 telén itt füzkosárfonó tanfolyam indúl.
L.Balaton Petra
Székelydobó
Itt állott egykor Maróthy György székely kapitány kastélya.
- A Szekérvárnak nevezett helyen a hagyomány szerint a 16.-17. századi
parasztmozgalmak idején szekérvárat építettek. A Felső- és Alsódobó közti
dombocskán állhatott Martonfalva.
L.Wikipedia
-A falu lakóinak fő foglalkozása a mezőgazdaság, de a köves
domboldalakon kevés gabona terem.
- Székelydobóban állat tartással is foglalkoztak a gazdák, pedig sokszor
vásárolták a takarmányt.
-A juhpásztor foglalkozás apáról fiúra száll a faluban A dobói sajt és orda
híres a környéke
-A faluban régi hagyománya van a szalmafonásnak
-A búzaszalma 7 vagy 11 szálából szalagot fonnak amiből kalapot
varrnak. Szalmából táskát is készítettek,……
L.Csedő Attila Székelydobó
Dűlőnevek a község 1894-es katasztere szerint:
1,A hosszútővis dűlőben:Bencs gyümölcse, Nyírszeg, Kertekalja,
Jakabhegy, Halászút, Büdöstó, Miklóstelke, Lesőhegy, Kámakútja, Gyepüszeg.
2,A kicsirét dűlőben: Kövesalja, Szászvár, Vágott, Fehérmart, Csere,
Váca, Somoshegy, Békástó, Darabontok almája, Őrhegy,Határborozda.
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3,Solyomkő dűlőben,: Disznókosár, Hevederbükk, Csókás, Paptava,
Égett, Csorgó, Tilalmas hely, Szénlikat.
4,A Hovaly dűlőben.: Tópataka ,Forduló út, Máté tonorokja, Felsőavas,
Mezőkút, Mocsár, Alsóavas, Gátnál,
Mártonfalva.
-Birtokmegoszlás a századfordulón:
Szántó 646 k.hold,ket 86 k.hold,rét 209 k.hold,legelő 84 k.hod,erdő 488
k.hold, adómentes terület 66 k,hold. Ősszesen 1582 k.hold azaz 911 hektár.
L.Székelyvágás
-„Székelyudvarhelyi járás főszolgabírója Szám 1530–1943. Hirdetmény
A nyomásos gazdálkodás megszüntetéséről szóló 259.380–1943. F. M.
számú rendelet alapján felhívom Székelydobó községnek a nyomásos
gazdálkodásban érdekelt birtokosait, hogy az 1943. évi július hónap 12. napján
d.e. 10 órakor Székelydobó községben a községházán tartandó közgyűlésen
jelenjenek meg.
A közgyűlés afelett fog határozni, hogy a nyomásos gazdálkodás
Székelydobó községben megszüntessék-e.
A nyomásos gazdálkodásban érdekeltekről és ingatlanaik nagyságáról
készített kimutatást a községi elöljáróságnál az 1943. évi június hónap 25.
napjától lehet megtekinteni. Ebben a kimutatásban foglaltakra a közszemlére
tétel napjától számított tizenöt nap alatt a községi elöljáróságnál észrevétellel
lehet élni. Azok, akik szavazatukat a közgyűlésen nem személyesen kívánják
gyakorolni, igazolt meghatalmazottjaik által vehetnek részt a közgyűlés
határozathozatalában, vagy szavazatukat a községi elöljáróság előtt előzetesen
írásban bejelenthetik.
A közgyűlés a nyomásos gazdálkodás megszüntetését akkor határozza el,
ha az érdekeltek birtokarány szerint számított egynegyed része ezt
kívánja.Székelyudvarhely, 1943. június 4. Dr. Lojdl IstvánFőszolgabíró.”
L.pdf, 182.1k - Adatbank
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Székelyfancsal
-1592-„...kertek is az Nywladban aszalwant az fanczialiaktul….”
L .Hermann G. Mihály
- 1911. szeptember 29. és október 6. között a Magyar Nemzeti Múzeum
megszerzi első, székelyfancsali galambbúgos nagykapuját,……
L. Székely Nemzeti Múzeum1875-2000
- Székelyfancsalon a kefekötés háziiparágát űzik.
L.Szász Ferenc
- az 1761-1762-es év vetésterülete köbölben:őszi vetések: búza85, rozs
6,tavaszi vetése:búza -,zab 55 ,árpa -,lencse,borsó, zab,kender, len5,kukorica –
Ősszesen=153
L. Vofkori Mária
-A faluban híres fafaragó és kapucsináló volt Sebestyén Elek. A mester
az 1940-es években 4 év alatt 28 kaput faragott.
L.Csedő Attila Székelyfancsal
Székelykeresztúr
Itt volt Petőfi Sándor körtefája- A XV.században oppidum,mezőváros.
L.Borossy András
-Hosszában az országút metszi ketté, mely mellett terül el a város széles
tágas piaca, hol hetivásárok alkalmával minden hét szombatján különböző
árucikkek halmazódnak össze a vidék közönségének terményeiből s az iparosok
iparcikkeiből .
- …. az emberek ingatlan vagyonát tartalmazó telekkönyveket őrzik ,…..
az erdészeti hivatalt, mely felügyel a községek erdőire, hogy rendszeresen
használhassák, ne prédálják………….; ajárási állatorvos az állategészségűgyet
védi.,…….; A város lakosai között többen vannak hivatalnokok, kereskedők,
iparosok, még többen földmivelők. Ezek közül sokan szarvasmarha kereskedést
űznek, mivel hires országos vásárok szoktak tartatni, honnan sok szarvasmarhát
szállítanak nagyvárosokba, sőt a téli időszakban a szombati ,hetivásár
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alkalmával is állatvásárt tartanak. Van lengyára, hol sok munkás nyer
foglalkozást. Lakosai közül sokan szitakötéssel foglalkoznak.
L.Szász Ferenc
-Udvarhely vára (»Székelytámadt«) és a hozzá tartozó gazdaság leltára,a
mely mellett Homorod-szentmártoni Bíró János udvarbíróságát Fogarasi Nagy
Tamásnak átadta 1629 márcz. 27 és 28-an.
Keresztúratt
Vagyon három kőre való malom minden készségével.
Vám-búza benne huszonöt köböl ..................................... ......cub. nro. 25
Kendermag egy köböl ............................................................ cub. nro. 1
melyet két köböl búzán vöttek elvetni.
Vagyon csákány kettő ...............................................................nro. 2
Egy olaj-törő, serpenyőstöl, szitástól.
L.Székely oklevéltár VI.k.
-„....Szitás”melléknevét pedig arról, hogy itt nagyban foly a szitagyártás
és lakói ez iparczikkel (melynek s főként fátyolszitáinak meszsze vidéken híre
van) nagy kereskedést üznek, azért a lófark itt majdnem oly becses, mint a
törököknél, hol a hatalom jelvénye volt; ki itt jár, ügyeljen lova farkára, mert a
furfangos utcza-fattyak hamar megánglizálják. „
-A „....vásárok nagyon látogatottak, főként baromvásárai országszerte
híresek, s a marhák árára nézve mérvadók az egész székelyföldre. „
L .Orbán Balázs A székely
-“A baromfitenyésztés fejlesztését czélozza a székelyföldi miniszteri
megbízottnak azon intézkedése, hogy Székely-Keresztúron az állami
tanítóképzővel kapcsolatban egy modern baromfitenyészdét létesített 1902-ben”
-“A megyei gazdasági egylet kieszközölte ……..azt, hogy
Székelykeresztúron tenyészbikavásár tartassék, mely évről-évre mind nagyobb
sikereket ért el, úgy hogy 1902-ben üszőkiállitással is összekapcsoltatott.” “Az
utóbbi pár évi bikakiállításokon
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nemcsak erdélyi, de a Királyhágón túlról is több gazdaság vett részt e
kiállítások s bizonyságot tettek arról, hogy a legszebb magyar fajta bikák e
megyében tenyésztetnek.”
-az itteni iparostanoncziskolában a tanulók száma 40—60 között,
L. Barabás Endre
-S z é k e l y K e r e s z t u r n a k is hires juhvására van maj. 4—11
napjain — a' székelyek s szomszéd vármegyei gazdák itt vesznek juhot. Régen
sok szitát készítettek itt, most többet Körösön (Háromszék) készítetnek, 's
hordanak el ahoni vásárokba.
L.Nagy
- keresztúri szőlő és bor:
- 1873-ban 14 k.hold szőlő van a falu határában.
- 1879-ben 54 k.hold.
- a kereszturi szőlők Magyarország és a Székelyföld legkeletibb területén
feküdtek ,a szőlőtermesztés ahol még jól beért a gyümölcs.
Székely vagy Szitáskeresztúr 1848 ,illetve 1850-ben Keresztúr város,
Keresztúrfalva és Timafalva egyesüléséből jött létre.Az itteni szőlőtermesztés
múltját már az 1794-ben kelt szőlőphegyi szabályzat ,mald aaz 1834-ből
származó Barta –később Szarkaszónak nevezett szőlőhegy rendtartása jelzi.
1794-ben Keresztúrnak hegyközségi szabályzata van.A hegyközség
életét „ A székelykereszturi első hegyközség jegyzökönyve” c. napló jegyzi
1906 május 13-tól 1961 augusztus 13-ig .Az új hegyközségi alapszabályzat
1905 június 15-re készűlt el .1906-ban a hegyközség megválasztott elnöke
Horváth Károly,jegyző Szász Béla. Az 1906 október 12-i közgyűlés napirendje:
az 1907-es év költségbetése.
a növényvédelmet elmulasztó tagok elleni szankciók a gyümölcsfák
kiírtása- alma,körte,dió- a szőlőhegy bekerítése. útak kijelőlése. szőlőtelkek
kimérése a pásztorház helyének kijelőlése ,építése. az 1906.évi folyó évi
szőlőpásztorbér listájának bemutatása. inditványok
A hegyközséghez négy szőlőhegy tartozott, négy hegygazdával. A
szőlőhegyeket 1911 október 8-tól római számokkal látták el: I.a ref.temetőn
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aluli szőlő, II.a városhoz közel eső szőlő, III. az állomással s szemben fekvő
szőlő, IV.a timafalvi temető felőli szőlő.
Egykori szőlő a Palátától a városi temetőig innen a Völgyárokig.
- 1912-ben pénzügyileg leválik a Csillag-hegy-i szőlő,majd mind a négy
pénzügyileg szétválik.
-A hegyközség 1912-ben a székelyföldi miniszteri kirendeltség útján 1
prést, 4 permetezőt ,2 kézi porozót kapott.1921-ben egy szőlőzúzot vásárolnak
-1906- márciusában a székelyföldi kirendeltségtől a hegyközség 2600
drb. Muscat Ottonel szőlőoltványt kap amit kiosztanak a szőlős gazdák
között.-egy drb 4 fillérért-1913-ban felhívják a gazdák figyelmét,hogy Székelykeresztúron csak
a Rupestris du Lot alany vált be.Ugyankkor arra is ,hogy a legelterjedtebb és
a legkedkedveltebb szőlőfajták a következők.: Mézes fehér,Fehér és piros
Chasselas,Olasz rizling, Oportó,Nagyburgundi,Furmint, Leányka, Muscat
Ottonel.Muscat Lunel, Szürkebarát, és a Szílváni.
-A hegyközség eredeti célkítűzése szerint a szakismeretek emelését és
megfelelő szőlő szaporítóanyag
biztosítását
is fontos feladatának
tekintette.Erdélyben 1913-ban már három szőlészeti-borászati szakigazgatósági
kirendeltség működött. Legrégebbi volt ezek közűl az 1881-ben alapított
nagyenyedi állami vincellériskola és szőlészeti –borászati felügyelőség..
Emellett a dicsőszentmártoni szőlészeti és borászati felügyelőség.,gyakorlati
szőlőmunkás tanfolyam ,gyakorló
pincemunkás
tanfolyam
és a
marosvásárhelyi szőlészeti borászati felügyelőség működött.
L.Csoma Zsigmond
- 1847 május 2-án Székelykeresztúrón mezőgazdasági gépkiállítást és
ekeversenyt szerveznek.
L.Csetri
-Az 1880-as években méhész egyesület alakul itt.
L.Pallas N.L.
- A földmivelésügyi miniszter az 1898-ik évben pályázatot hírdetett
amelyen a másodrendű első nagy jutalmat, azaz 800 (Nyolczszáz) koronát az
Udvarhely vármegyei székelykereszturi székely köz-birtokosságnak a község
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határában 25 k. holdon nagy költséggel, kiváló gonddal és szakértelemmel
létesitett közérdekű erdősítésekért adta.
L.Erdészeti Lapok 1904 január
-1898-ban megalakult a hitelszövetkezet:Székelykeresztúron
L. Balázsi Dénes
-gróf Hallerkői Haller József
képzett, szorgalmas, széleskörű
tapasztalatokkal dolgozó gazda is vala s udvarai s mintagazdasági berendezései
keresztúri is messze földön kiváló hirnek örvendettek.
-……….tovább gazdálkodott és székelykereszturi grófi kúriája (a piaczon
a jelenlegi özv. Borbáth Dánielné-féle emeletes ház, ) melyet részben felesége,
timafalvi Kis Anna épitett, mig ő a fogságban vala………….
L.Chalupka
-Székelykeresztúron búzát, rozsot és kukoricát termeltek
L. Pál Judit
-Gazdasági előadások. Az „Erdélyi Gazdasági Egylet" a földmivelésügyi
miniszter támogatásával és az „Udvarhely-vármegyei Gazdasági Egyesület"
közreműködésével Székely-Keresztúron február hó 28-án, népszerű gazdasági
előadást tart. Az előadás tárgyai a vidéket kiválóan érdeklő gazdasági
kérdésekből vannak összeállítva..
L.Köztelek 1897 február 27
Nyers lenkóróküldemények szállítási díjkedvezménye.
-Magyarországi állomásokról (a határállomásokat kivéve) SzékelyKeresztur állomásra az ottani lenkóróbeváltó és feldolgozó telep czimére akár
sajtolt, akár sajtolatlan állapotban elszállítandó nyers lenkóróküldemények után
a m. kir. államvasutak igazgatósága saját vonalait illetőleg az I.kivételes
díjszabás díjtételeinek alkalmazását engedélyezte rovatolás útján.
L.Köztelek 1901.szeptember 21.
- székelykeresztúri magyar-erdélyi bikakiállítás 1908-ban.
- Székelykeresztúron 1910. február 28-án került sor a hagyományos
bikakiállításra, de a kiállítás és a díjazás kiterjedt a borjas tehenekre és üszõkre
is. 150 bika ebből kistenyésztõ 86, nagytenyésztõ 52 és községi 12 db , továbbá
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48 db borjas tehén és 35 db két és három éves magyar fajta üszõ vett részt. A
tarka marhák csoportját 11 db borjas tehén képviselte. A számokból is kiderül
az, amit a kiállítási beszámoló is rögzített: „Magyar bikák iránt nagy volt a
kereslet; több olyan vidékrõlvoltak itt vevõk, ahol eddig nyugati színes marhát
tartottak……..
- A XXIII. Vásárral egybekötött keresztúri kiállításon nyilvánvalóvá vált,
hogy habár a szentdemeteri, szenterzsébeti, drassói, királyhalmi és fiatfalvi
fehér marha tenyészetek a kitartó tenyésztõ gárdának köszönhetõen fennálltak
még, de több tenyészet meg is szűnt.
- Székelykeresztúron 1911. február 28-án és március 1-jén megtartott
országos jellegû tenyészállat kiállítás és vásár alkalmával felhajtottak a
kistenyésztők 87 darab erdélyi magyar jellegű, 7 darab pirostarka bikát, 21
darab 3 éves, 24 darab 2 éves üszőt és 18 darab tehenet, a nagytenyésztők 38
darab erdélyi magyar jellegû bikát.
- Székelykeresztúron 1911. február 28-án és március 1-jén megtartott
országos jellegû tenyészállat kiállítás és vásár alkalmával felhajtott állatok közül
III. díjat nyert, (200 korona) Szőke Károly székelykeresztúri kistenyésztő
Mozsár nevű bikája.
- Székelykeresztúron 1911. február 28-án és március 1-jén megtartott
országos jellegű tenyészállat kiállítás és vásár alkalmával felhajtott állatok közül
VI. díjat nyert, (100 korona) ifj. Csoma Lajos székelykeresztúri kistenyésztõ
Jámbor nevű bikája.
- Székelykeresztúron 1911. február 28-án és március 1-jén megtartott
országos jellegű tenyészállat kiállítás és vásár alkalmával felhajtott állatok közül
IX. díjat nyert, (50 korona) Kovács Károly székelykeresztúri kistenyésztõ Fickó
nevű bikája.
- 1911-ben a kiállítás alkalmával a községi bikák díjazására 250 korona
lett fordítva, amely összegbõl Székelykeresztúr község is nyert.
L.Fekete vagy tarka

-A két világháború között Romániában az egyházak veszik gondjaikba a
magyar nyelvű mezőgazdasági szakoktatást, beleértve a tankönyvírás és -ellátás
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ügyét is. Elsőként Székelykeresztúron nyílt meg 1931-ben az unitárius téli
gazdasági iskola.
L . RMIL
- Jelenben Székelykeresztúron foglalkozik 43 család szőttesek nagyban
való előállításával, melyeket a hetivásárokon igyekeznek eladni.
-Szita- és rostakészítők Székelykeresztúron 24-en vannak. A szitakészítés
Székelykeresztúrnak ősrégi háziipara, innen is származott régi neve
Szitáskeresztúr
L .Barabás Endre
- Ebbeli eredményeink mérvét leginkább igazolja azón körülmény, hogy
földmivelésügyi kormányunk, méltányolva az ottan elért nagy sikereket, az
előállított szép, hatalmas, nagytestű anyag értékesithetése és terjesztése
tekintetéből már évek előtt létesítette Székely-Kereszturon (Udvarhelymegye) a
minden év február utolsó és márczius első napjain megtartatni szokott országos
jellegű, állami nagy díjazással egybekötött magyar fajta tenyészbika-vásárt.
-Évszázadok óta elhanyagolt, de még most is itt ott becses anyagot
képező magyarfajta szarvasmarhánkat ne éheztessük tovább és ne hagyjuk
tovább tengődni s még jobban elsatnyulni a hagyományos szalmán, polyván és
tengeriszáron, hanem etessük élősúlyának megfelelő, modern takarmányozási
szabványok szerint, tartsuk nyáron jó minőségű legelőn s télen se feledkezzünk
meg naponkint több óráig szabadban jártatni; e mellett szigorú selejtezéstől se
riadjunk vissza,ellenkezőleg évről-évre fokozatosan, mind kérlelhetetlenebb
szigorral válogassuk meg apa-és anyaállatainkat, különös tekintettel arra, hogy
miféle czél elérésére törekszünk s ne tartsunk azok elpuhulásától s betegségekre
való hajlandóságától, mert az állat néma test súlyának megfe'elő,erőteljesen
tápláló takarmányozástól veszti el edzettségét s betegségekkel szemben
ellenálló képességét, hanem az ammóniákkal telitett, rossz, bűzhödt levegőjű
istállóban való folytonos állás, meg a szükséges mozgás hiánya miatt. Viszont
nem a hagyományos szalma-, pelyva- s tengeriszáron való rossz tartástól kapja
edzettségét, kitartását, munkabírását, hanem éppen a szabad levegőn való sok
mozgással párosult jó tartástól.
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Én legalább kezdettőt fogva ezen elvet követtem magyarfajta
szarvasmarha tenyésztésemben ; hogy az eredmény igazolja-e a követett irány
helyességét, ezt mások itéletére bizom.
Sperker Ferencz.
L.Köztelek 1900 március 7
Érdemes megjegyezni,hogy a ma is érvényes tenyésztési elveket
hozza fel Sperker Ferenc, az állataival elért kitünő eredmények
magyarázatára. Lásd bővebben a Mellékletben.
Kiss Károly
- Szentgyörgyi Lajos székely-keresztúri kisbirtokos„Ficzkó" nevü bikája
1-ső dij 100 koronát nyert az 19000-as keresztúri kiállításon. Ugyanitt Lőrinczi
János sz.-kereszturi kisbirtokos „Tamás" nevü bikája 3-ik dij 50 koronát nyert.
L. Köztelek 1900.március 7
- Székely tengeri. Lapunk olvasóink ismételten figyelmükbe ajánljuk
Szent-Királlyi Árpád urnak az általa nemesitett székely tengeri vetőmagvárói
szóló és lapunk 17-ik számában közlött körlevelét, megjegyezve, hogy a
megrendelések a Szent-Királlyi ur czimén, Székely-Kereszturra intézendők...
L.Köztelek 1900 március 14
- Az 1940-es években, Észak-Erdélyben téli gazdatanfolyamokon
„Ezüstkalászos gazda"- oklevelet szerezhettek az érdeklődő gazdák. Udvarhely
megyében e tanfolyamok rendszeres előadói voltak: Gyarmathy András
szentpáli földbirtokos mérnök, Szilasi Jenő keresztúri állatorvos, Gyerkes
Mihály pomológus szakíró és tankönyvszerkesztő pedagógus, Szakács Zoltán
bikafalvi földbirtokos és politikus. Tanfolyamvezetők voltak: Zalányi Tibor
mérnök, Balla György, Lakatos Tivadar és Ágh Endre mezőgazdasági szakíró.
L.Balázsi Dénes
- 1902-ban Kender és Lenfeldolgozó üzem épült.
L. A város honlapján
-1904-ben
a
székelykereszturi tanitóképzőbe
mezőgazdasági szaktanárt.
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kineveznek egy

- 1904-ben elkezdődik minta baromfi telep építése itt ,melyet 1905-ben
adnak át a müködésnek.Az épitési költségekre a minisztérium kiutal 2800 K-t,
a benépesitésére szolgáló 50 törzs fajbaromfi beszerzésére 1000 K-t s
elkészítette a tervrajzokat. A pavillon dróthálóval körülvett kifutókból
áll,kezelője Szentannay Sámuel gazdasági szaktanár
- 1914-ben 3 mén fedeztető állomás működik itt.
- a tanitó képzőnek volt méhészete ahol a diákok egész évben
méhészkedtek.
- Udvarhely megyében 1902-ben 25, 1905-.ben 150,1906-ban már 250
hold on termelnek lent ,amelyet a székelykeresztúri lenbeváltó dolgozott fel.
-1906-1907-ben Székelykeresztúron
oltványokat készítenek.

hegyközség

alakul

,

ahol

-1908 elején Czirmes Bálint helyi gazdasági szaktanár megbizásból
megalapitja az okszerű mezőgazdasági
munka bemutatására
és a
tanitójelöltek gazdasági képzésére a tanitóképző melleti 20 holdas népies
mintagazdaságot. A parasztgazdaság teljes berendezését és kezelését egy
szaktanár irányitás alatt kezdik meg 1910 ben.
-1912-ben a kirendeltség a székelykereszturi hegyközségnek díjtalanul
tbb szőlészeti eszközt adott.Ugyanakkor 8ooo-10 000 szőlőoltványt is kaptak.
- a székelykeresztúri
gazdasági ismétlőiskolába állami segéllyel
konyhakertészetet alakítottak ki.
L. Balaton Petra
- van kenderfeldolgozó szövetkezte, szövőipari mozgalma, gazdasági
iskolája, szövetkezeti vajgyára.
- a Gazdasági Iskola tudományos, gazdasági és szövetkezeti oktatást
nyújt. Keresztúr volt az első Erdélyben ahol a közhatalom - változás után téli
gazdasági iskolát állítottak fel. Pár éven keresztül ez volt az ország egyetlen
magyar tannyelvű gazdasági iskolája. A keresztúri Unitárius Téli Gazdasági
Iskola 1931-ben kezdte el működését.
- 1937-ben megalakul a Hitelszövetkezetek Szövetsége támogatásával a
központi tejfeldolgozó .
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- Keresztúr háziszőttesei ,általánosan ismertek a múlt század végén
(1890), nyáron a gazdasági iskola háztartási tanfolyamokat szervez.
- 1935-ben megalakul a Voluntas kender és len feldolgozó szövetkezet
25 taggal és 40 részvénnyel,az első évben 1600 mázsa kendert dolgozott fel
750.000 lej forgalommal.
L .Bözödi György
Cséplés a Görgénytanya nevű
székelykertesztúri határrészben 1935
←

BARABÁS ENDRE
Székelykeresztúr közgazdasági leírásában (Budapest, 1904) közli, hogy
már 1892-ben híres tenyészállat- és üsző-kiállításokat rendeztek a
mezővárosban. Ezen alkalmakkor legelőfeljavítási, -karbantartási munkálatokról
és takarmánytermesztésről szóló előadásokat hallgathattak meg az ide 25
községből összesereglett kisgazdák. Megrendezték az állattartási gépek
bemutatóját is. Ezt a hagyományt mintabemutatókká emelte a négyéves (19401944) észak-erdélyi magyar közigazgatás. Egyed Ákos az 1918 előtti keresztúri
tenyészállat-kiállításokat és vásárokat értékelve a következőket állapítja meg: „a
XIX. század végén és a XX. század elején hatalmas harc bontakozott ki Erdélyszerte a régi fajta szarvasmarha és az importált nyugati, illetve a nyugatival
keresztezett állomány között. Ennek egy igen érdekes következménye volt,
hogy törődni kezdtek a régi állatfajta minőségi fejlesztésével is, melyre
történetének hosszú századi alatt intézményes formában nem kerülhetett sor.
Ennek a nemesítő szándékú akciónak a keretébe illeszkedett be a
székelykeresztúri
tenyészállat-kiállítás
és
vásár
rendszeresítése. [Ezek]hozzájárultak a régi erdélyi fajta marha minőségének
javításához, versenyképessé tételéhez, ami által fennmaradásának idejét
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meghosszabbították (...) Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az eléggé
elterjedt keresztezéseket ezután már javított példányokon végezhették el, s ez
által a keresztúri kiállítások jelentősége a vidék határain túlmutatott. Az említett
intézmény közvetlenül is lemérhető haszna abban állt, hogy elősegítette az
állattartási kedv növekedését azon a vidéken, az igényesség fokozódását, a
kulturált állattenyésztés térhódítását"
Székelykeresztúr komoly szerepet vállalt a vidék gazdasági fejlesztésében
1937-ben is, amikor az unitáriusok helyet adtak az épülő vajgyárnak, amelyik
1938-ban Transylvania Vajgyár (Kolozsvár központtal) néven kezdi meg a
termelését. A 6-7 tonna napi (72-80 tonna évi) vajat belföldön forgalmazták. A
környező falvak tejszövetkezeteinek tevékenységét segítette azzal, hogy a jól
tejelő tehenek tenyésztésére ösztönözte a gazdákat a vajgyár működése,
ugyanakkor a gazdálkodás jövedelmezőségét volt hivatott a vidék gazdái
számára bizonyítani,96 akkor, amikor az exportökör-panama csődbe juttatta a
környék állattenyésztőit. A vidék éghajlati és talajviszonyait igyekezett
hasznosítani a len-termelésre ösztönző vállalkozás, a Lengyár székelykeresztúri
beindítása 1901-ben. A lenfeldolgozó üzem a hetvenéves működése alatt tűzvészek-, háborúk- és válságokkal tarkítva - komoly lépést jelentett a vidék
gazdái számára a szakosított mezőgazdasági-ipari termelés meghonosítása felé.
A tejpénz mellett a lenpénz egy újabb jövedelemforrássá vált a vidék falusi
lakossága számára.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a helyi Unitárius
Gimnáziumban és különösen a Tanítóképzőben tantárgy volt a mezőgazdaság és
az elmélethez kapcsolódó gyakorlati oktatás. A Tanítóképző gyakorló területtel
és műhelyekkel volt ellátva, ahol a jövendő falusi népnevelők elsajátíthatták a
hivatásuk gyakorlásához szükséges gazdasági és szövetkezeti ismereteket.
Lásd bővebben a Mellékletben .
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↑A Székelykeresztúri Unitárius Téli Gazdasági Iskola II. éves hallgatóinak
baráti emléke 1941-1942 (tabló) Tanári kar: Molnár István, Br. Dániel Lajos,
Dr. Szolga Ferenc, Boros György igazgató, Péter Lajos, Dr. Gyarmathy Dezső,
Lőrinczi László unit. hittantanár, Péterffy Gyula, Ütő Lajos unit. lelkész, Nagy
Lajos ref. lelkipásztor, Árkosy László, Patakfalvi Sándor, Köllő Ignác r. k.
plébános, Fazakas Sándor, Demeter Domokos titkár, Sándor Endre kertész,
Nagy Samu kerekes mester; Diákok: Imre Ézsaiás Homoródszentpál, Faluvégi
Sándor..., Bedő Áron, Hatos Domokos ...Sólymos, Kisfaludi Péter Kecset,
Sándor Domokos..., Török Albert..., Miklósy Ferenc Rugonfalva, Kinda Elek...,
Balogh Dénes Rugonfalva, Nagy András..., Pap Lajos Székelyszentmihály,
Fülöp Péter... „Viszontlátásra 1952-ben" [A kulák kényszermunka-táborokban
vagy a börtönökben? - B. D. megj.], fotó: Nagy Béla Székelykeresztúr
A gazdasági ismétlőiskolában 1921-1922-ben a gazdasági ismereteket és
gyakorlatokat ugyanaz a Rózsa Albert intézeti gazda tanította, illetve vezette,
mint korábban. A tanítójelölteknek Bányai János tanár volt a
természettudomány, kézimunka és mezőgazdaságtan tanára.
Az iskola régi hagyományait tovább fejlesztve saját mellékgazdasága
termelésével pótolta az elégtelen állami és szülők általi szűkös ellátást. 1927ben sikerült elcserélni a távolabbi és gyengébb minőségű földet egy
Keresztúrhoz közelebbi 10 holdassal, ahol a tanulók saját maguk termelhették
meg a kiegészítő élelmezéshez szükséges terményeket.
Az 1921-es agrártörvény alapján az Ugron Zoltán-féle birtokból
kisajátított 19 katasztrális hold területet adott át az állam az iskolának. Az
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1942/43-as évkönyvből megtudjuk, hogy a tanítóképzőben sikeresen működött
az iskolaszövetkezet, amely az Erdély-részi Iskolaszövetkezetek Szövetségének
tagja. 131 taggal működött. Vezető tanára Simó László volt. Az
iskolaszövetkezet alapítványt létesített a szegény sorsú tanulók támogatására.
Nem véletlen, hogy a falusi gazdakörök „bábái" a kántor-tanítók voltak.
A szövetkezeti ismereteket és jártasságot is az iskolákban sajátították el a
tanulók. 1924-ben az Unitárius Gimnáziumban Hangya Szövetkezeti üzletet
nyitottak. Vezetője Nagy Lajos tanár, aki a városi Szövetkezetnek is az elnöke
lett 1936-ban, amikor a Főtéren is megnyílt az üzletük. A Hangya Szövetkezet
két üzlettel és a vidékre szóló nagyobb áruelosztóval rendelkezett. 1940-ben
1200 taggal büszkélkedhetett a Hangya. Később, 1945 után a Kaláka néven
működik. 1948-ban beolvasztják a Fogyasztási Szövetkezetbe az államosított
hat városi magánkereskedő üzleteit is. …

Széles János téli mezőgazdasági iskolai végzős Emléklapja. Az
Emléklapon 22 végzős fényképe látható: Barra László Ákosfalváról, Bihari Béla
Nagybaconból, Nagy László Maroskeresztúrról, Bartha István Nagybaconból,
Pápay Zsigmond Náznánfalváról, Szikszay László Mezőségről, Hegyi Domokos
Székelykeresztúrról, Simó Ferenc Ákosfalváról, Pálffy Géza Tarcsafalváról,
Nagy György Középajtáról, Kerestély Dénes Szentábrahámról, Damó György
Lisznyóról, Márton Géza Ócfalváról, Kiss András Vadadról, Imre Dénes
Homoródszentpálról, Lőrinczi Lajos Székelykeresztúrról, ? Szentábtahámról,
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Széles János Kecsetkisfaludból, Péter Dénes és Péter Endre Siménfalváról,
Kedei László Ravából, Nagy Lajos Ilyefalváról, Fodor József
Székelykeresztúrról; Neves szakemberek oktatják a jövendő gazdáit: Boros
György mezőgazdasági akadémiát végzett igazgató-tanár, Papp Mózes
mezőgazdasági akadémiát végzett gyakorlatot vezető szaktanár, Br. Daniel
Lajos tarcsafalvi földbirtokos mezőgazdász, a szántóföldi termelés szaktanára,
Sándor Endre kertész, Nagy Samu kerekes, és az Unitárius Gimnázium tanárai
is betanítanak - az ifjak: Árkosi László, Molnár István, Péterffy Gyula,
Patakfalvi Sándor, dr. Gyarmathy Dezső orvos, és a neves öregek: dr. Szolga
Ferenc, Lőrinczi István unit. esperes és a keresztúri vallási felekezetek lelkészei
a hitoktatók
Az Önsegélyező Hitelszövetkezet, mint a „Szövetség Központ" tagja
1930-ban alakult meg Székelykeresztúron. Tulajdonképpen az 1875-ben
alapított „Önsegélyező Népbank"-nak lett az utódja, miután új alapszabályzatot
fogadott el, és üzletrészek bejegyzésével szövetkezetté alakult át központi
hitelszövetkezetbe való kapcsolódással. Az apró betéteseket és kölcsönvevőket
támogató intézmény szolidan működött akkor is, amikor a pénzintézetek
legtöbbjét alapjaiban rázta meg a nagy gazdasági válság konverziója. Működési
köre Keresztúrra, Betfalvára, a két Galambfalvára, Fiatfalvára, Rugonfalvára és
a két Kedére szorítkozott, hogy ne rontsa más vidék ez irányú tevékenységét.
1942-ben félmillió kihelyezett tőkéje volt, (ebből a Szövetségtől jött 35.000
pengő), 150.000 pengő a betétje, 60.000 pengő a tartalékalapja és a székházának
értéke 25.000 pengő. Legelső igazgatója Sándor János volt. Legújabban Jakab
János ügyész fejt ki nagy munkát - állapítja meg Orbán János esperes plébán
L.Balázsi Dénes
-1940-ben a gazdakör elnöke Dr. Fazakas Miklós
-1940-ben újra indul a székelykeresztúri unitárius Téli Gazdasági Iskola
L. EMGE
-A kormányzat mezőgazdasági termények tárolásához, feldolgozásához,
a korszerű állattartáshoz szükséges épületeket emeltetett a székelyföldi
kisvárosokban, nagyobb községekben. 1941– 42-ben Székelykeresztúron
gyümölcscsomagoló épült.
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-1941-ben "négy erdélyi gabonatárház építését
földművelésügyi miniszter köztük Székelykeresztúrra is.

rendelte

el

a

- március elsején a Földművelésügyi Minisztérium Erdélyi Kirendeltsége,
az EMGE és a Vármegyei Állattenyésztő Egyesület Székelykeresztúron
bikakiállítást szervezett. A kormányzat 50%-os vasúti utazási kedvezménnyel
támogatta az 1941. március 29– április 6. között szervezett országos
mezőgazdasági kiállításra Budapestre kiutazó gazdákat.
-Állami támogatással tovább működőtt a székelykeresztúri téli gazdasági
iskola.-1941-44L.Oláh Sándor
-A földmüvelésügyi minisztérium megszervezi itt is a gyümölcsfavédelmi
akciót.
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,
háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták az Unitárius Téli
Gazdasági Iskolát.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-Unitárius
Téli
Székelykeresztúr-1944-

Gazdasági

Iskola,

szaktanácsadó

állomás,

- Székelykeresztúri unitárius téli gazd. isk. záróvizsgálata-1944L.M.O.L.
Székelykeresztúri főszolgabirói járás- 1909 körülNagyobbára földmivelésből, állattenyésztésből élnek, mely célra a járás
területe elég alkalmas.
Erdeje sok van, melyből eladásra is kerül nagymennyiség a szomszéd
városok piacain.
Állat állománya igen szépnek mondható, kevés vidék versenyezhet vele.
Nagyobbára a szarvasmarha fajokból a magyar fajta van elterjedve, ujabb
időben a nyúgati fajtát is nevelni kezdették.
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A főldmivelést kiegészítik legtöbb helyen a gyümölcs- és szőlő
termeléssel, melyek közül a gyümölcs termelés jelentékeny jövedelmet hoz a
gazdáknak. A városhoz közel eső községek a konyhakertészettel jutnak
jövedelmező forráshoz.
Nagy gonddal űzik legtöbb helyen a házi iparnak némelyik ágát, mint:
szövést, fonást, fafaragást, szalmakalap készítést, kosárfonást stb. — Az a nép
tud étni, előhaladni, vagyonosodni, a mely a gazdálkodástól fenn maradt idejét
háziipar tanulására és folytatására tudja szentelni,……………..
- A közgazdasági élet előmozdítására és fejlesztésére szolgálnak: a
gazdakörök, hitel-, fogyasztási-, tej- és állatbiztosítási szövetkezetek, melyeket
járásunkban több helyen feltaláltunk.
L.Szász Ferenc
Székelylengyelfalva
Orbán kúria
-Itt született a legnagyobb székely Orbán Balázs 1829. február 3-án.
Orbán Balázs nevét halhatatlanná tette lelkes, hat kötetes munkájával A
Székelyföld leírása címen.
-Lengyelfalva határával együtt 2239 katasztrális holdat és 896 ölet foglal
magában. Ebből szántó 917 hold és 607 öl, kert 101 hold, 1195 öl, rét 333 h.,
1034 öl, legelő 130 h., 1495 öl, erdő 698 h., 89 öl, terméketlen 57 hold és 1178
öl. Hegyes-dombos vidékét néhol ragadós agyaggal kevert, termékeny talaj
alkotja.
Határnevek:
Délőtető, Rétdülő, Nagymező, Gazcsere, Szököczkölömege, Baknyuzó
(Bakanyuzó)-nak még él manapság ís a története. Ravaszlik, Bikolcs, Telekság,
Muzsdalos, Köbölkút, Békamocsár, Kenderhely, Fűzeszáj, Vajdakertje,
Lengyelbérce, Nagy Mártonné kertje, Sodormány, Körögető, Baknya, Csere,
Nagymál, Farkasverem, Újkert, Aldülő, Másoddülő, Agyagos szél, Láz, Or
hegy, Padalja, Kerektó, Lőrincz Istvánné kútja, Eperjesdomb, Pászkútja,
Hosszúcsere, Farcádí út, Bokrok parlaga, Kozmatetö, Nagyvágott, Avas,
Falubakelő dúlő, Görögnyíre, Miklósdombja, Magyaró, Szeges, Varjú apája,
Faluföle, Bátorére, Nádaskert, Cseresnyéskert,Kíseretszeg, Malomhágója,
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Sármányalja, Csigás, Szökszöllő vagy Szegszöllő, Kis hidegség, Agyagosszer,
Avasoldal, Kendereskert fele,Seprős, Farcádíútfele, Sármányoldala, Nádoskert,
Lókért, Nádoskert oldala, Martonos, Martonostető, Gyakór, Horvásalja és
Tatárkemence következnek egymás után…..
- Minden lengyelfalví ember tudja, hogy ha a füst a völgybe száll le :
tartós, derült idő várható, ha pedig a varjú a torny keresztjén északnyugat felé
fordul: állandó, esős idő következik be. Eszerint iparkodik a gazda beosztani
napi mezei és házi munkáját.
A község határában ez idő szerint nagy bírtok nincsen. Egy gazdának a
birtoka múlja felül az 50 holdat, 40—50 hold között hat gazda dolgozik. A
községnek a szorgalmát dicséri, hogy legtöbb gazdának 15—20 hold birtoka
van, csak három mindössze azoknak a családoknak a száma, amely csak
belsőséggel rendelkezik. A földmívelésben a hármas határ régies formája
divatozik mind máig: a tavaszi és őszi határ, meg az ugar.
Földje általában jómínőségü. Az ingatlan nagy része szántó, legelő meg
erdő. Minthogy a község délnek fekszik s a kedvező, domborzati viszonyok ís
határozottan védik, úgyhogy a dér és fagy nem sok kárt tesz, — területe nagyon
alkalmas a gyümölcstermelésre ís. Jelenben különösen szilvát, meggyet,
cseresznyét, almát, körtét és diót termel. Az okos propaganda mind több és több
gazdát nyer meg a nemes és hasznos gyümölcstermelés fejlesztésére. Mikor e
sorokat írom az
Orbán-birtokon, mintegy husz holdon telepítnek a
legpompásabb fajtából csemetekertet. A szakemberek megállapítása szerint a
lengyelfalví határ a méhészetre ís kiválóan alkalmas. Fő termelvénye a zab és a
„gabona". A zabot legtöbbször értékesítik s pénzzel egyéb szükségleteiket
elégítik ki. A zöldségtermelésre jellemző mondás a következő :” A lengyelfalví
tavasszal pontosan megveszi a palántamagot, aztán a maga idejében megveszi a
palántát ís s végül ősszel megveszi magát a zöldséget.”
Állatállománya az 1934-es évben 340 darab nagy állat volt.Köztük 24 ló,
80 bivaly és 140 tehén. A bivaly jól pénzzel, ahogy Lengyelfalván mondják.
Igénytelen takarmányon olcsón él, a szijjas földet jól szántja a nehéz dombokon,
a teje pedig egy és félszer annyit ér, mint a tehéntej. így tudott a községben
ilyen szép számmal meghonosodni a bivaly s biztos hozama állandó kereseti
forrást nyujt a gazdáinak. Nagy aszály idején a falu kútjai legtöbb helyt
kiszáradnak. Ilyenkor a környék üditő forrásaiból a Köbölkútból, a Pokolkútból,
meg a Lörincz Istvánné kútjából látják el magukat az emberek vízzel.
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Minden áldott reggel, több, mint 50 ember, leginkább asszony indul meg
jókorán a város felé a tejjel”…… ősszel -hacsak lehet -a Botfalusí
Cukorgyárban keresnek és kapnak, mint megbízható munkaerők szezonmunkát
az erre vállalkozók..” Szolgálni különösen a leányok mennek leginkább,
Udvarhelyre és Brassóba mennek legszívesebben. A községben a házakat
maguk építik a székelyek. Kereket, tengelyt, kádat, csebret otthon javítanak. A
faragáshoz sokan értenek. A „hideg" kovács sem ritka a községben. Az eke is
rendbe kerül saját „tudománytól" az udvaron. Az osztováta is hazai gyártmány.
Símó Vencel híres és kitűnő müasztalos is a falu fia.
“II. Rákoczi Ferencnek a nagy fejedelemnek egy időben fölovászmestere
volt a lengyelfalví Orbán Elek. Orbán Elek 1705-ben Krímben jár, ahol tatár
paripákat vásárol II. Rákóczi Ferencnek; majd 1707-ben Moldovában jár, hogy
nemesvérü lovakat vegyen az udvar számára.
Lengyelfalvának örökös, kegyeletes ünnepe a Nagysarlós Boldogasszony
körmenetes határkerülése. Eredete 1873-ra vezetődik vissza,amikor július
másodikán kegyetlen jégverés pusztította a község minden termését.
“1874-ben hasznos magtár szerveződik Lengyelfalván,hasznos munkáját
üdvös lenne napjaínkban ís utánozni.A magtárat, mely készpénzzel vette át a
gabonát a gazdáktól, hogy aztán nemes magot vetőnek, a többit együttes
eladásra tartsa, boldogemlékű Fogaras Mihály püspök alapította.”
-“… a drága kávét is maguk próbálták kitermelni bizony kissé mostoha
éghajlati viszonyok között saját földjükön. Alapos utánajárás s több éves próba
után végre megtermett az első kávé Lengyelfalván, de az abból készült fekete
kávé olyan éktelen volt, hogy a tejes kávét nem győzték cukorral.” Még
örvendtek a keserű kávénak. Legalább rávannak kényszerülve — gondolták —,
hogy most már olcsó cukrot állítsanak elő a faluban. A botfalusí cukorgyár
munkásai között sok a lengyelfalví ís. Könnyű volt tehát a munka, megvolt a
szakértelem. Elő ís állítottak valami nyúlós, édes portékát cukorrépából a
maguk primítiv eszközeivel, de még nem merték cukornak nevezni.
Már rend van az udvaron, el van látva az állatállomány, mikor megszólal
a takaros székelyasszony hangja a tornácon : — Hallá-é ? Jöjjön be ! A früstök
megvan ! Jöjjön együnk ! A reggeli naponként változatos: tojásrántotta, turó,
kolbász, tej, káposzta, puliszka, kávé,kenyér váltogatja egymást.
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Délebédről mindig a ház asszonya gondoskodik. Vagy a reggel kihozott
eledelt melegítik fel egy parázs tűzrakáson, vagy hazulról hozzák a friss ételt.
Ilyenkor kedvenc és tápláló ebédje a gazdának a türtlaska. Ez egy leveses étel, a
szabógallérhez hasonló tésztával, amely ízletes tepertyüvel és pirított, zsíros
hagymával van töltve. Kedvenc és jól gondozott almafélék késő tavaszig
eltartanak; ilyenkor, ha jól viselte magát az aprónép a mezőn, bőségesen' kap
piros, szép almát.
A Lengyelfalván termesztett almafajok a következők:a brassaí piros,a
budai zöld,piros Párizs,török mocskotár, csupalma, tányéralma,mosolygó,
szegesalma és szöllőalma. A mezőröl való hazatakarodásnak óráját az
udvarhelyfelölí Szarkakő mutatja. A Szarkakő szikláján már nem süt a nap —
mondja a lengyelfalvi — szép csendesen már mehetünk haza !
“…..hogy tavasszal mikor az első barázdájába állítja, a székely az ekéjét,
szembe fordul a nappal, megemeli a kalapját és igy szól: — Edes, jó Istenem
segíts meg ! Ha pedig valamit erősen bizonyít, állít — ezt mondja : — Napom
Istenére- még sohasem láttam ilyent! Az öregek emlékeznek a nagy, székely
esküre is, amely igy kezdődött : — Csóré térden, a nappal szembefordulva ís
megesküszöm . . . .”
- Igy hamarabb és eredményesebben halad a munka kölcsönös segítség
árán. Birtokrendszerük az ösí közbirtokosság címén az Asszalványbükköny,
mintegy 280 hold területen Ülke, Bogárfalva és Oroszhegy arányjogán, a
lengyelfalví magántulajdonra is rányomta jellegzetes, kollektív, ideális
birtokrendszerét. Ami máshol határsértés, bírtokháborítás és per, az itten békés,
természetes kölcsönösség. Átjárnak egymás kertjén, megkóstolják egymás
gyümölcsét s nincs veszekedés.
Dr.Lévai Lajos
Megjegyzés.Aszalványbükköny.= feltételezhető,hogy egy olyan hely
ahol valamikor erdő létezett és “ aszalással “ irtották ki,majd bükkönnyel
vetették be.Ez a hely ma is lehet egy száraz napégette része a határnak.A
szőszős bükköny például nagyon igénytelen a talajra.De lehet, hogy vadon
növő bükkönyről van szó.
Kiss Károly
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-Lakosai sok bivalyt, tehenet tartanak, s a tejet Székelyudvarhelyre
szállítják.
L.Szász Ferenc
Dr. Lévai Lajos: Báró Orbán Balázs szülőfaluja Lengyelfalva –SZEKELYUDVARHELY 1935

Székelymagyaros vagy Magyaros
- Nevét a Leső-hegy oldalában nőtt mogyoróbokrokról kapta.
L.Wikipedia
- Település szerkezetét tekintve Székelymagyaros dombaljai irtványfalu.
- A baromudvaros telekelrendezés esetén előfordul, hogy a csűrök az út
vonalára vagy közelébe kerülnek, az istállók, aklok szomszédságában.

L.Csedő Attila Székelymagyaros
- …….kis község törekvő gazdaközönségével.
L.Szász Ferenc
- A népkönyvtárat itt
gazdakör.

a községházán helyezték el,

mert nem volt
L. Balaton Petra

- A falu lakossága mezögazdasággal és állat tartással foglalkozott……..
L.A falu honlapján
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-1940-ben a gazdakör elnöke Balázsi árpád
L .EMGE
Székelymuzsna
-Itt született Pálfalvi Nagy György, az 1562-ben János Zsigmond ellen
fellázadt székelyek választott vezére.
L.Wikipedia
- ……földmiveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak; sokan jármot,
orsót készítenek.Gazdaköre, hitel- és fogyasztási tejszövetkezete, ifjúsági
egylete említést érdemelnek. Lakosai közül többen vas- és kőmives munkások.
-A határon jelenleg kőszén utáni kútatások folynak, melyek szerint az
eddig talál kőszenet kitűnő minőségűnek mondják a szakértők.
L.Szász Ferenc
-Muzsna a XVII.században hires asztalos és festő központ volt és a
tetőkazettás templomok mesterei és jeles butorkészítők kerültek ki közülük.
-Messze földön híres a környéken ramocsavirágnak nevezett
henyeboroszlán-Daphne kneoron-amelyről Orbán Balázs azt irta,hogy ”ilyen
nagy mennyiségben sehol a világon nem terem,májusban virágzik „
L.Darány község honlapján
-1908 november 21-én Székelymuzsnán a községi állatbiztosító
szövetkezet 1000K –támogatásával állatkiállítást szerveztek.
L .Balaton Petra

2.

3

-kukorica fejtők Székelymuzsnáról.(2 és 3)
Karsai Kinga: Székelymuzsna múlt és jelen Székelypálfalva 1647-ben
egy curiát említenek ez Tarcsafalvi Mihálynak volt a curiája."
359

A falu cimere .
←
L .Orbán Balázs A székely
-„… lakói lófők, szabad székelyek és darabontok
voltak, akik főleg földműveléssel és állattartással
foglalkoztak, de értettek a fametszéshez és a szalmazsúp
kötéséhez is. Fából túrós borítót, sótartót, dézsát, fakanalat, fatálat, fejőszéket,
kupát, sótörőt metszettek. Ezért csúfolják a pálfalviakat ,,borítósoknak”. 14551462 között egy Váraljával folytatott birtokper kapcsán említik a falut a
törvényszéki jegyzőkönyvek, majd 1560-tól 25 éven keresztülKecsettel
pereskedtek a dömöslaki erdőért.”
1594. jún. 20. Gyulafehérvár.
Báthory Zsigmond megengedvén, hogy a Perusith Máténak
adományozott Farczád, Pálfalva, Várallya és Farkaslaka lakosai az emberi
emlékezet óta szabadon használt közös erdőket, havasokat a Farczádszállása és
Fenyő-csötört nevű helyekkel együtt (az ott legeltetendő sertésekből járó tized
kivételével) ezután is szabadon használhassák, az adományos Perusith Máté és
utódai pedig az említett erdőkben és havasokon sertéseiket szintén szabadon
legeltethessék, — Mindszenthy Benedek udvarhelyi kapitánynak és Izsó János
tiszttartónak meghagyja, hogy nevezett lakosokat az erdők használatában, az
adományost pedig a sertéslegeltetésben ne gátolják.
L.Barabás Samu
- 1894-96 között, a honfoglalás ezer éves évfordulójára ültették a Szilos
oldalába a mai fenyőerdőt Illyés Péter bíró irányításával.
L.Farkaslaka község Székelypálfalva
„…egy pálfalvi üstökös székely embert láték nagy fatálakkal
rakott szekerével megtelepedve, melyeket árult. S mind az áruló üstöke,
mind pedig fatálai magokra vonják figyelmemet… (S e komának éppen jó
módja vala őseitől eltanulni az üstök viselést, mivel Zápolyi Zsigmond
ellen fölkeltek vezére Nagy András is éppen pálfalvi vala) … némelyik
átmérője egy röfnis férejűsége másfél véka is vala e mellett mind a
legbecsesebb úm. juhar és szilfából mely remekül kiesztergálva, hogy a
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bécsi piacon is bizonyosan brávurt nyertvolna velök” – írja Jánosfalvi
Sándor István Székelyhoni utazás a két Homoród mellett (Kolozsvár,
1842) című művében a Homoródszentpál piacán látottakról.
L.Örökségünk 2007 2 sz.
- A pálfalvi tetőn már 1585-ben sört ittak a székelyek, valószínűleg rég
ismerték a sörfőzés tudományát
L.Wikipedia
- 1926-ban a faluháza, 1929-ben az új egyházi iskola, a tejcsarnok és a
hitelszövetkezet, 1942-ben az új jegyzőség, a mai iskola. Megszervezték a
Hangyaszövetkezetet, a tej értékesítését, gyümölcsfa nemesítésbe fogtak.
L .a községi honlapot
- „Az egykori Gazdakör emlékét őrzi, hogy a gépszínjükből kölcsönözték
a gabonarostát és a triőröző gépeket. Magántulajdonban is szereztek be gépeket.
Búzavetőgépet Váraljáról kölcsönöztek a nagyobb birtokkal rendelkező gazdák.
A gazdaköri nevelés hatására nemesített gyümölcsfa csemetéket rendeltek, és
telepítettek saját birtokaikon Illyés Orbán Balázs és Nagy Ákos gazdák.
Illyés Orbán István aranykalászos gazda volt. Radnóton végezte a
katolikusok mezőgazdasági iskoláját az 1941/1942. iskolai évben. A kiterjedt és
jól gondozott legelőkkel rendelkező falu jelentős állattenyésztéssel rendelkezett.
A Tejszövetkezet felkínálta tej értékesítési lehetőséggel éltek a pálfalvi gazdák
is. A Tejszövetkezet létéről tanúskodik az a visszaemlékezés, hogy az
összegyűjtött tejet Kecset-Kisfaludba szállították 1936-ban.
Az adatközlőm édesapja sokáig tejcsarnokkezelő volt. Őrzi a tejkezelői
állás betöltésére való alkalmassági törvényszéki bizonyítványt.
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Kezdetben a Pálfalva 12. sz. alatti tornácos ház pincéjében vették át a
tejet. Az 1926-ban épült faluháza melletti épületben volt a magánszatócs üzlete,
amelyet megvásárolt a Hangya Szövetkezet és 1939-1940-ben új épületet
építettek. A Tejszövetkezet az új tejcsarnokot melléje toldatta. Itt, helyben már
vajat is készítettek. A Hangya és a Tejszövetkezet ügyvezető elnöke Ilyés
Ferenc , rokkant nyugalmazott csendőrőrmester volt,48 aki felvigyázott a
higiéniára és a pontos pénzügyi könyvvitelre. A Hitelszövetkezetről tesz
említést Székelypálfalva rövid története című szórólap.”
A Jóska Miklós-féle ház
pincéjében volt az első tejbegyűjtő
hely, a Székelypálfalva 12. sz. alatti
régi házban. Ezt Ilyés Péter Árpád
vásárolta meg és újította fel a Tej- és
Hangya Szövetkezet részére. Itt
szeparátor-tejfelezőgép,
vajköpülőhordó is volt. Itt dolgozott
Vajda András tejkezelő.

L.Balázsi Dénes
-1940-ben a gazdakör elnöke Illés Orbán Balázs
L. EMGE
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Székelyszenterzsébet
Kemény–Orosz kúria, Kemény kúria A faluban az
Eössi családnak udvarháza volt……... A 18–19. századi

A székelyszenterzsébeti Kemény kúria

- itt élt Péchi Simon 1607-től (1570-1642) erdélyi kancellár, magyar író,
több szombatos zsoltár és vallásos mű szerzője.Az erdélyi szombatosok
vezetője .
-Itt született 1914-ben Nagy Géza művelődésszervező.
-Itt született 1918-ban Abodi Nagy Béla festőművész.
-Itt született 1922-ben Molnár Béla biológus, a biológia tudományok
doktora, egyetemi oktató.
L .Wikipedia
-Találunk itt hitel-, fogyasztási szövetkezetet, gazdakört,…….
L.Szász Ferenc
-Daczó János Csík, Gyergyó és Kászon-szék főkapitánya végrendelete.
Kelt N.-Szebenben 1686. május 3.
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“Szent Erzsébetet Udvarhelly Keresztur-székben minden hozzá tartozó
haszonvevő szántóföldeivel, széna-réteivel, szőlőhegyeivel, halas-tavával, az
Küköllőn való három kövű malmával és az ott való udvarházammal
edgyütt…….”
L. Székely levéltár VI.k.
- 1873-ban 37 k.hold szőlő van a falu határában.
- 1879-ben 48 k.hold.
L.Csoma Zsigmond
-A XXIII. Vásárral egybekötött keresztúri kiállítás alkalmával
nyilvánvalóvá vált, hogy a székelyszenterzsébeti fehér marha tenyészet a
kitartó tenyésztõnek köszönhetõen fennállt még..
L.Fekete vagy tarka
Az erdélyi kiállítók között különösen szép komlót mutatott be br. Kemény
Béla szent-erzsébeti birtokáról,…….A szegedi Országos Mezőgazdasági
Kiállitáson.
L.Köztelek 1899 december 29

-1903-ban baromfi mintatelepet alapít itt Orosz Lajos fölbírtokos.
-1913 nyarán itt fedeztető ménes állomás müködött.
-1914-ben már 2 fedeztető állomás működik itt.
-1906 nyarán Dilnbeger Béla a minisztérium szakembere helyszíni
bejárásokat és vízügyi műszaki felvételeket végez Szenterzsébeten.
L.Balaton Petra
- Szenterzsébeti Szakáts Péter.
Született 1851-ben, okleveles gazdász, okleveles állatorvos, volt
gazdasági tanár, nyugalmazott kereskedelmi és iparkamarai főtitkár, ………….,
az Udvarhely megyei Gazdasági Egyesület elnöke és a Mezőgazdasági Kamra
volt elnöke, volt szenátor, a Gazdasági Érdekeink szerkesztője, ………. a
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jubileumi emlékérem tulajdonosa (1906-ból), a philadelphiai kereskedelmi
múzeum kültanácsosa.
L.Szakáts Nemzetség Alapító levele 1933.
- Szenterzsébeten domonkos rendi kolostor is volt.
- „ 1884-1889-ben tagosítottak székelyszenterzsébeti határt és kialakult a
hármashatárrendszer. Ennek egyetlen hátránya az volt, hogy a kis területtel
rendelkező gazdák egy helybe kapták meg földterületüket és így nem
részesülhettek az ingyenes állatlegeltetésben az ugaron. „
-Székelyszenterzsébet teljes területe :1752,55 ha. Határában a szántók
(742 ha) mellett sok kaszálót (263 ha) és legelő (303 ha), erdő, szőlőket és
kisebb gyümölcsösöket találunk.
L. Székelyszenterzsébet honlapja
- 1630-ban egy udvarházat említenek.
L. Orbán Balázs Kiegészítések
- a község földterülete :-1902- 1464 hold szántó, 489 hold legelő,299
hold erdő, rét,kert 831 hold.
- termelnek: búzát,kukoricát, rozsot.
- virágzó marhatenyésztés. Bikát a bárói udvar tart.
L. Barabás Endre
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Szent-Erzsébeti ménes. -1903.
Tulajdonos: Néhai báró Kemény Béla örökösei.
A ménes helye: Szent-Erzsébet, Udvarhely vármegye.
A ménes elhelyezésein szolgáló birtok területe 780 k. h
A ménest néhai báró Kemény Béla alapitotta 1869-ben,. régi erdélyi
kanczákból. A ménest 1903-ban elhunyt ménestulajdonos veje, Orosz Lajos
vette át, s külterjesen kezelik, tavasztól késő őszig legelőn tartják, télen nappal
szabad kifutóban, éjjel fedél alatt. Az anyakanczák a körülmények szerint
igában használtatnak. A ménes anyakanczáira a helybeli állami fedeztetési
állomás ménjei használtatnak,jelenleg «Montbar» kisbéri angol fólvérmén.
Állomány 15 drb. angol félvér anyakancza.Tenyésztési czél: Erős alkotású,
edzett, jó menő, kitartó, katonai használatra alkalmas lovak előállitása.
L.Podmaniczky
-Székelykeresztúron 1911. február 28-án és március 1-jén megtartott
országos jellegû tenyészállat kiállítás és vásár alkalmával felhajtott állatok közül
V. díjat nyert, (100 korona) báró Kemény József székelyszenterzsébeti
tenyészete Csalfa nevû bikája
L.Fekete vagy tarka
- gyógynövénytermelő kísérlet a faluban.
- itt gazdálkodik Orosz Pál dr. aki Budapesten végezte el a gazdasági
egyetemet komló ültetvénye volt,gyógynövényeket termel, Belgiumban tagja
volt a Boerenbond Belgue ,ok Ligue des paysant paraszti szövetkezeti
szervezetnek amelynek elveit itt szeretné megvalósítani.
-az első menta gyökereket1927-ben ülteti el, amelyeket Angliából
hozatott,pár év múlva 15 b holdasra növeli a menta ültetvényt a termést
Németországban és Belgiumban értékesíti. A falu népe is elkezdi a menta
termelését.
L. Bözödi György
-Az erdélyi kiállítók között különösen szép komlót mutatott be báró.
Kemény Béla szent-erzsébeti birtokáról,………
L.Köztelek 1899 december 23
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- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag, háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Orosz Károlyt,
ezüst éremmel Mátéffy Domokost.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Székelyszentkirály
- Híresek a szentkirályi csipkék, az első csipkeverési tanfolyamot is itt
szervezték meg 1924-ben, 35 leány, és 10-15 asszony részvételével. jelentős
volt még a kosár- és vesszőseprű készítés, teknővájás, kád- és cseberkészítés.
L.Sóvidék Hegyalja
-Gazdaköre, fogyasztási szövetkezete élénken működik.
L.Szász Ferenc
-„...agyagos határunkat két fordulloban használljuk, s inkább négy
ökörrel mint kettővel mivelhettjük” - vallják az investigatoroknak a
szentkirályiak 1820. július 29-én.
- az 1761-1762-es év vetésterülete köbölben:őszi vetések:búza 218, rozs
10,tavaszi vetése:búza 2,zab 208,árpa 1,lencse,borsó, zab,kender, len
19,kukorica 1
Összesen=459
-1820-ban 1 elvetett mag 3-t ad.
- 1750-ben a számosállatok megoszlása: szarvasmarha,ló 195 juh,kecske
25, sertés 5.
-1713 -ban gyümölcs fájok is vagyon .
- 1785 július 13-án Két állandó határunk lévén itt a havas alatt lévő
földekhez képest, ha trágyázhattyuk s jól megmívelhettyük, mindenféle gabonát
megteremnek a málén kívül, mindazonáltal nem a jó, hanem a középszerű
határokhoz hasonlithatók, az holott jól elkészülvén az földek, keverés és vetés
idején két ökörrel is lehet szántani, vetni……..
- Marhalegeltető helljünk elég vagyon……
- Az havasunkon a közönséges heljünkben elég makkos erdőnk vagyon .
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- Gyümölcsös- és veteményeshelljünk magunk szükségére
- Kenderásztatohelljünk pedig elég vagyon.
- A falunk végein kétfelől két csapómalom is vagyon.
- Ecetnek való vadgyümölcs fánk is elég vagyon.
L. Vofkori Mária
- Oroszhegy és Szentkirály képében elénk tárul a havasalji falu a
templommal, az életnek nevezett telkekkel, a telkeken álló házakkal, csűrökkel,
az épített falun kívül elterülő szántóföldekkel, kaszálókkal, a Görgényi-hegység
déli nyúlványát jelentő havasi erdőkkel.
László József ifjú házasemberként szénát csinált, szántott
L.Emlékkönyv Bárt
- csipkeverés- 3 kádár dolgozik Szentkirályon,
L .Barabás Endre
-1907 tavaszán az itteni gazdakör alapított méhészeti telepet Szabó Imre
szaktanár útmutatása alapján.Tanfolyamokat is tartottak.
- 1910-1914 között a legelőn a gazdák cementvályukat állítottak fel.
L. Balaton Petra
Székelyszentlélek
-A falu belterülete tipikus halmaztelepülés, határa erdőirtással alakult ki.
Így nem csoda, ha a mezőgazdaság mellett jelentős megélhetési forrást jelentett
az erdőgazdálkodás is. Ez utóbbihoz kapcsolódik ragadványnevük is, hiszen a
környékbeliek szurokszedőknek csúfolják őket, mivel általános tevékenység
volt a fenyőszurok gyűjtögetése.
L.Erdély- ma .2014 július 20
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- A templom mellett néprajzi múzeum is található, melyet Balázsi Dénes
helytörténész hozott létre 1977-ben
L .A falu honlapján.
- 5 kádár dolgozik Szentléleken……,
L .Barabás Endre

- A falunak kevés a megművelésre alkalmas földterülete de sikerrel
termesztetnek rozsot, árpát, zabot, burgonyát. Gyümölcstermesztésre is jut hely,
zamatos szilva és almafélék teremnek meg napjainkban is.
- Régen a faluban a fő foglalkozás az állattenyésztés és a fakitermelés
volt, valamint fenyőgyantát gyűjtöttek, ami gyógyszerként, festékanyagként
nagyszerűen használható volt, így Szentléleket sem kerülte el a tréfálkozás. Kis
versike is született valamikor régen a helybéliek bosszantására:
„Szurokszedő Szentlélek/ Alig élnek szegények”
L.Csedő Attila Székelyszentlélek
-„ Beindult 1897-ben, keresztény-jellegü fogyasztási szövetkezet néven.”
„A terv egészséges volt. Ment is egy darabig. Volt anyagi javulás.
Szentléleken is megvalósult a Keresztény Fogyasztási Szövetkezet.
Üzlethelysége a korcsmával szemben levő alkalmas házban volt. Vettek nekem
abban fanyélü bicskát. Jártam is benne. Fuchs Gusztáv helyi plébános volt a
lelkes alapítója, mozgatója. 1907-ben, a faluba bérmálni jött Mailáth püspökkel
együtt meglátogatták a szövetkezetet. Pár évig működött. Bővült: a Hegyikertben fürész-gyárat is indítottak be …………..”
-„Más szövetkezeti formák is léteztek, mint a századfordulói keresztény
szövetkezetek. A Hangya Fogyasztási Szövetkezet a szentléleki Népházban (ma
kultúrotthonban) volt az 1940-es években. Korcsma is létezett. Az épület
mögött beálló-színalja volt az átutazó szekerek és lovak számára. (Szentlélek a
parajdi sószállítás korában pihenőhely volt. Bérelt lovakkal vontatták ki a
megterhelt szekereket a régi baknyai meredek úton. A Szente utcában az út
mellett itatóválú állt a szekeresek rendelkezésére. - A boltos is ott lakott, ha
idegenből való volt. A Hangya Szövetkezet pénztárnoka Hajdó Antal (felszegi)
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volt. Hegyi István, boltkezelő a bútorzatot Csutak Endrétől vette át (a volt
Keresztény Szövetkezet boltkezelőjétől), Fancsali Lajos, Hadnagy István,
Farkas nevezetű Hangya (fogyasztási) szövetkezeti boltosok voltak: Benedek
Ágota és Lakatos Hajdó József, aki folytatta, majd átment a Kaláka szövetkezeti
boltosnak is.”
-1944 után is folytatódik a Hangya tevékenysége.
- A szentléleki Tejszövetkezet már 1922-1923-as években működött.
Szakképzett tejcsarnokosa, vajmestere volt Schuller Adolf.
-A tejcsarnok a Tököli Menyhért udvarán volt. A tejátvételt Tököliné, Pál
Anna végezte, ő készítette és csomagolta a vajat is, miután elsajátította a
központból küldött Schullertől a szakmát. Nyikó címkét viselt a csomagolás emlékezik Hajdó I. Mátyás (sz. 1935). Majd, a háború után, Tamás András
telkéből kiszakított területen épült tejcsarnokban Hajdó Jolán, Hajdó Andrásné
lett a tejcsarnokos, később Tamás Albertné, sz. Jakab Erzsébet folytatta
évtizedekig ezt a tevékenységet, akitől lánya, Erzsébet vette át a tejet, amelyet a
székelyudvarhelyi vajgyár szállított el.
- Cséplőgép tulajdonosok voltak Szentléleken: Albert István, akinek három
cséplőgépje, egy herefejtője és magánjáró erőgépe is volt. Lanz-buldog típusú
traktort is vásárolt. A szencsedi fűrészüzemét faszéngázas fekvő motorral
működtette. Nincs tudomásunk arról, hogy ez kezdetben társulat vagy
szövetkezeti úton jött volna létre. Balló Lajost (1909-1962) alkalmazta, mint
szakképzett gépészt. Palaszkó Arnold (1884-1941) és fia Róbert a cséplőgép
mellé traktort is vásároltak. Cséplőgéppel rendelkeztek: Karpf Lajos, tőle
vásárolta meg Imre Domokos, aki a cséplőgépje meghajtására egy háborúban
megsérült s itt hagyott autót alakított át, amelyet később favágógéppé szerelt át.
Szente Mihály és testvérei családi társulati cséplőgépe a háború után furcsa
módon a Kaláka tulajdonába ment át. Hegyi László és Imre Domokos egyéni
vállalkozók voltak.
L.Balázsi Dénes
- 1940-ben a gazdakör elnöke Geréb Péter
L. EMGE
Székelyszentmihály

Ugron kúria-

-Itt született 1851-ben Varga Dénes tordai pedagógiai író.
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-Itt született 1856-ban Tarcsafalvi Albert kolozsvári tanár-igazgató.
L.Wikipedia
- E községben szeszgyár is van,……………. Lakosai földmivelő
székelyemberek-1909-.
-1848-as vértanu Bántó Sándort kereszturi gimnáziumi szenior ,fiatfalvi
gazdatisztet itt végezték ki.………… A kivégzés Ugron János ma is álló
kúriájában történt.
L.Szász FerencA
-A gazdálkodóudvart a csűr, illetve nagyméretű pajta zárja le.
- A telek további részén következett a veteményeskert, gyümölcsöskert,
nagyon hosszú telek esetén a vadkárok miatt szántóföldi termelés is előfordult.
L.LBántó Sándor gazdatiszt szentmihályi vértanuk emlékoszlopa: a
Hármashalom nevű helyén áll az 1848-as emlékoszlop, amely a négy szent
-az 1930-as években szeszgyár működött a faluban.

↑Székelyszentmihályi gazdasági udvar ,istállóval,óllal,terménytárolóval.

L.Csedő Attila Székelyszentmihály
- 19 11-ben a községi bikák díjazására 250 korona lett fordítva, amely
összegbõl Székelyszentmihály község is nyert.
L.Fekete vagy tarka
- ……….két Ugron-udvar, majd …………a Vargák, Tarcsafalviak,
Papok és gazdatársaik megpróbáltak lépést tartani a korral. A gazdaköri
371

szellemnek bizonyítéka, hogy Pap Sándor gazda Lajos fiát a székelykeresztúri
Unitárius Téli Gazdasági Iskolába íratta be. Pap Lajos két év után aranykalászos
gazda címet és oklevelet szerzett az 1941/1942-es tanévben és 1944-ben
Kolozsváron az Unitárius Népfőiskola gazdatanfolyamát sikerrel zárta. Varga
Sándor ugyancsak aranykalászos gazda címet szerzett a Székelykeresztúron.
L.Balázsi Dénes
← Bizonyítvány Pap Lajos részére az
„aranykalászos gazda" cím viselésére,
Unitárius
Téli
Gazdasági
Iskola,
Székelykeresztúr, Udvarhely Vármegye.
480/1942. („Bizonyítvány.
Bizonyítom,
hogy
PAPLAJOS,
aki
Székelyszentmihályközségben,Udvarhely
vármegyében, 1923. évjúnius hó 27.n.
született,iskolánk két évfolyamátsikerrel
elvégezte és eredményes vizsgáttett. A mai
napon
történt
ARANYKALÁSZOS
GAZDÁVÁavatása
utánjogosult
az
aranykalászos gazda elnevezésre és
azaranykalász
jelvény
viselésére. Jelvénye
száma:
30.
Székelykeresztúr, 1942. október hó 31." Boros György igazgató aláírása és az
iskola pecsétje.Felbélyegezve 50 Filléres bélyeggel)

Székelyszentmiklós
-1497.augusztus
11-én
Telegdí
István
álvajdához
Dellői
János”……Székelyszentmiklós nevű faluban van,teljes haszonvételeivel és
tartozékaival,úgymint egy bizonyos Barthaberke erdővel, valamint művelt
szántóföldekkel ,műveletlen földekkel ,rétekkel, legelókkel, kaszálókkal,
malmokkal és malomhelyekkel ,erdőkkel, ligeterkkel, bokrokkal, hegyekkel,
völgyekkel és általában bármiféle ezen lófői tisztséghez –közönségesen
lófőséghez jogosan és régtől fogva tartozó „ vagyon.
L. Középkori székelység.
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-itt született 1876-ban Szentannai Sámuel kutató mezőgazdász, szakíró,
1896-ban a kolozsmonostori Gazdasági Tanintézetben szerez oklevelet.
-1908 november 21-én Siménfalván Székelyszentmiklós gazdáinak
bevonásával a községi állatbiztosító szövetkezet 1000 K –támogatásával
állatkiállítást szerveztek.
-1906 nyarán Dilnbeger Béla a minisztérium szakembere helyszíni
bejárásokat és vízügyi műszaki felvételeket végez Szentmiklóson.
L.Balaton Petra
-Az EMGE még meg sem érkezett a vidékre, már akkor az értelmes
gazdálkodásról szóló számtani feladványokat oldottak meg a szentmiklósi ifjak
a Gálfalvi Sámuel pap (unitárius lelkész) és Gelei Vilmos mester (kántor-tanító)
gyámolítása mellett (1884. dec. 15-én) alakult Olvasó Egyleten. [Követték a
vidéken tapasztalt jó példákat Kadácson (1870), Firtosvár-alján (1874), Énlakán
és Medeséren (1880), ahol ugyancsak Olvasó Egyletek alakultak meg.
Az EMGE későbbi említése, hogy „a negyvenes években kapott a falu
egy kis EMGE-könyvtárat nem azt jelenti, hogy csak abban az időben kezdett
működni a gazdakör, csak a „magyar időben" (1940-1944) kapott sokoldalú
segítség egyikét konkretizálja a szerző. Az általános műveltségi színvonal
emelése mellett a gazdák szakmai felkészítése is céljuk volt a falu felelős
tényezőinek. Ezt bizonyítja az a megfigyelésem, hogy a kétfordulós
földhasználatról korán áttértek a háromfordulósra, hogy 1941-ben a zöldugarozást is megpróbálják.
A szakszerű gyümölcstermesztést az ifjak az Olvasó Körön (Dávid
Ferenc Ifjúsági Egyleten, 1923 után) és a gyermekek az elemi iskola melletti
faiskolában tanulták meg a szentmiklósiak már zsenge gyermekkorukban.
Szederjesi József (1925-1935) és András Albert (1936-1940) tanítók ezirányú
tevékenységéről elismerően emlékeznek a ma is élő tanítványok.
Az állattenyésztés ésszerűségnek következetes hangoztatása a gazdakörön
meghozta az eredményét. 1923-tól nagy hozamú fejősteheneket szereztek be
(szimentálit és a bonyhádi pirostarkát). Ezután nem viszik Siménfalvára vagy
Kadácsba a tejtöbbletet, 1926-ban helyben építenek tejcsarnokot. Kezdetben a
kedei Farkas Elekné szállította el a tulipánmintás (1/4 kg-os kiszerelésű) vajat
Bukarestbe. Lukácsi Domokos gyermekkori emlékét idézi: „télvíz idején kora
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reggel, hogy még az iskolába is elérjek, kéziszánkónfuvaroztam Siménfalvára az
»örökbefogadóm« által fejt tejet……….
„A tej értékesítésében jelentős szerepe volt a Tejszövetkezetnek. A
tejcsarnokban nemcsak begyűjtötték a tejet, mint ma, hanem fel is dolgozták, s a
kész, ízlésesen formázott és csomagolt vajat a szerződött vajasasszonyok vették
át és szállították Bukarestbe, illetve a negyvenes években a nagyobb erdélyi
városokba. A gazda a tej árán kívül a másodtejet is visszakapta és feletette
állataival."
A módosabb gazdák mezőgazdasági gépeket vásárolnak 1935-től és az
ipari növények hasznosságát is megismerve termeszteni kezdik a lent és a
cukorrépát, úgy szintén a takarmánynövényeket is.
A szentmiklósiak kezdetben a Nagykadácshoz, később Siménfalvához
csatlakoztak a Hangya megalakításakor. Farkas Albert visszaemlékezése
szerint „a szentmiklósiak tagjai voltak a siménfalvi Hangya Fogyasztási
Szövetkezetnek. A vezetőségben mindig volt legalább egy szentmiklósi tag, sőt
megtörtént, hogy a szövetkezet könyvelője szentmiklósi tanító volt. "
Kölcsönért a szentmiklósiak bizonyára a siménfalvi Hitelszövetkezethez
fordultak.
L.Balázsi Dénes
-1940-ben a gazdakör elnöke Pap Mózes
L .EMGE

Székelyszenttamás
- 1722-ben“Két részre osztott határa van, részben déli, részben északi
fekvésű; váltóforgóban négy ökörrel szoktak szántani, a szükséges trágyázással
őszi és tavaszi vetésre közepes termésre alkalmas.”
- az 1761-1762-es év vetésterülete köbölben:őszi vetések:búza50, rozs
6,tavaszi vetése:búza -,zab 48,árpa 1,lencse,borsó, zab,kender, len 3,kukorica 1
ősszesen=108.
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- 1750-ben a számosállatok megoszlása: szarvasmarha, ló 36 , juh,kecske
5, sertés 2
L. Vofkori Mária
-1940-ben a gazdakör elnöke Menyhárdt György
L .EMGE
Székelyudvarhely
- A XV.században oppidum, mezőváros.
L.Borossy
-Legszebb utcája a »Kossuth Lajost-utca, mely a piactérben nyer
befejezést. Itt települnek le áruikkal minden reggel a vidékről jött népek, hozván
magukkal élelmi cikkeket, gyümölcsöt stb.; de legmozgalmasabb az élet a
piacon minden kedden tartani szokott heti vásár alkalmával, mikor már ipari
cikkek, ruhanemüek s többféle árucikk látható a vevők által körül vett
sátrakban. — A piactér körül látjuk a legtöbb, legnagyobb és legszebb
kereskedéseket, mint: ruha-, vas-, papir és könyv-, vegyes kereskedéseket.
A piactér közepén áll még a régi városháza, a csizmadiaszin,melyben heti
és országos vásárok alkalmával a városban lakó cipészek és csizmadiák,
tímárok, szűcsök árulják készleteiket.
A város lakosai között sokan vannak hivatalnokok, kereskedők,iparosok:
asztalos, ács, kovács, lakatos, tímár, cipész, szíjgyártó, szűcs, takács stb. ;
kevesen vannak földmivelők.
-»Székely Támadt« nevü vár…..Budvár….
L.Szász Ferenc
- S z é k e l y Udvarhely. Vásárait két dolog nevezetesíti. Asztalosi
mestermivekre való igen szép cseresznye-, kőris- és diófadeszkát Udvarhelyt 's
környéken gyakran s feles számmal lehet találni. Vásáraiba az Oroszhegyen 's
sóvidéken termő eredeti, székely fajtájú lovakat noha nem nagy mennyiségben,
az ahhoz értő megismerheti.
L.Nagy
A város területe igen keskeny, kevés erdeje van; három csererdeje; ezek
közül egyiket nem rég irtották ki, a helyén szántóföldek vannak. Ezeken kívül
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nő a határában csaknem mindenféle fajtájú fa, de a legtöbbje alacsony. A
hegyoldalaion levő földek jórészt terméketlenek; valamivel kövérebbek a
……..Küküllő völgyében, a síkon fekvők. A közvetlen közelben, köröskörül
sűrűn lakott falvak vannak, ezeknek köszönhető, hogy a heti és országos
vásárokon minden bőven akad.
A mindenfelől gyümölcsös- és zöldséges kertektől és kaszálóktól
körülvett város, amelyiknek két malma közül az egyik a jezsuitáké volt, a másik
pedig a várhoz tartozott, kezdetben kicsi volt és szűk határok közé szorult;
később gyarapodott a környékén levő három faluval és pedig Szent Imre
falvával,amelyik a Szarkakő aljában, a manapság Pusztának nevezett területen
állott, ahol még most is látszanak a falu gyümölcsös kertjei ….aztán
Dancsfalvával,amely az …… Nagy völgyben feküdt; ezeken kívül még
Cibrefalvával, amelyik a Küküllő folyón túl, Boldogasszonyfalván felül volt,
ahol most kertek láthatók.
Híres vásárokat tartanak a város közepén,vagy heti, vagy országos
vásárokat; ilyen három van évenkint, az egyik Úrnapján, a másik Szerafi Szent
Ferenc ünnepén, a harmadik nagyböjt közepén. Heti vásár van az évnek
mindenik keddén. Mind a kétféle vásáron dúskálni lehet csaknem mindenféle
holmiban és pedig húsfélékben, fában, sóban, állatban, búzában, különféle
hüvelyesekben, halakban, majorságban, az évszakhoz mérten más és más fajtájú
gyümölcsökben, pogácsákban, portékákban és egyéb, az emberi élet
fenntartásához és kényelméhez szükséges dolgokban; mindezeket szász és
székely vidékekről hozzák ide.
Egyébiránt a piacon mindennap találhatók élelmiszerek, apró-cseprő
holmik, azonkívül halak, majorság,sajt s amikor annak ideje van alma, körte,
barack, szöllő, dió, pogácsa, cseresznye, meggy s más ilyesfélék, amik a
mindennapi megélhetéshez szükségesek.
-A plébánia körül erre is, meg arra is kies gyümölcsös kertek vannak, a
templom háta megett buján sarjadzó kaszáló, benn a város patakja mellett
major.-1706 előttL.Lakatos
Udvarhely vára (Székelytámadt) és a hozzá tartozó gazdaság leltára,a
mely mellett Homorod-szentmártoni Bíró János udvarbíróságát Fogarasi Nagy
Tamásnak átadta 1629 márcz. 27 és 28-an. Csak a minket érdeklő leltárrész !!
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Az pinczében.
Az várkapu felől való végső kis pinczében bemenvén, bal kéz felől való
rendben az fal mellett vagyon vasa vini ................................. nro. 8
Azon pinczében végén az két rend. között vagyon vasa vini
három................................................. ........................................... nro. 3
Azon pinczében bemenye, jobb kéz felől az fal mellett való renden vasa
vini ................ ..................................................... ..... nro. 8
Ez két rend között az pincze közepiben vagyon vasa vini nro. 6
Azon pinczében vagyon egy új kád ............................................. nro. 1
Egy lio avagy hordótöltő............................................................... nro. 1
Az második pinczében kin az ajtó. Az ajtón belől egy új kád félig
liszttel............................................................................. nro. 1
Egy kis tekenö tele derczével....................................................... nro. 1
Két kis új kád................................................................................ nro. 2
Egy új fürüdő kád......................................................................... nro. 1
Egy vas-abroncs minden szerszámával........................................ nro. 1
Egy virics-eresztő tekenő............................................................... nro. 1
Négy új cseber............................................................................... nro. 4
Azon pinczében az ajtó ellenében az külső fal mellett való szeren vagyon
vasa vini nyolcz .......................................................nro. 8
………………………………………………………………………………..
Ezen belől az napkeleti szerre való pincze előtt vagyon két kis kamara,
melyeknek bemenve a bal kéz felől valóban vagyon
Túrótömlő hat ................................................................................. nro. 6
Orda tömlő kettő ............................................................................ nro. 2
Egy dézsa turó ................................................................................ nro. 1
Az jobb kéz felől való kamarában vagyon
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Négy öreg tavaszi sajt .................................................................... nro. 4
Őszi sajt nyolcz .............................................................................. nro. 8
Vagyon az várban felmért cséplett búza ....................... cub. nro. 187
Zab in toto ..................................................................... cub. nro. 479
Fejér borsó .................................................................... cub. nro. 2
Asszú szilva.................................................................... cub. nro. 14
Juhok.
Öreg berbécs kosokkal együtt................................................. nro. 63
Czop vagyon három................................................................ nro. 3
Tavalyi nőstény bárány........................................................... nro. 97
Kergeteges nőstény bárány három .......................................... nro. 3
Nőstény kecske óll négy ......................................................... nro. 4
Tavalyi czopsa öt .................................................................... nro. 5
Tavalyi berbécsecskék ............................................................. nro. 116
Kergeteges három ................................................................... nro. 3
Mostani bárányos juh vagyon ................................................. nro. 186
Kettő bárányozva most holtak meg, látók bárányostúl őket.
Bárányotlan juh, kiket bárányozóknak reménlenek száztizenegy
.............................................................................................................. nro. 111
Mostani ollós kecske nyolcz ..................................................... nro. 8
Summa in toto facit nro. 596
Az hal-tartó
Deszkával keritve; forrásának ajtajáról az vas sarkat le lopták.
Egy lakat rajta, reteszfővel ........................................................... nro. 1
Az szomhatfalvi majorban
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Vagyon két szoba egy fedél alatt, egyikben ludakat tojtat az tyukászné,
másikban maga lakik, harmadik füst ház, közbe borjukat tartanak benne, mind
háromnak paraszt zárotlan ajtaja
Disznó ól az udvaron vagyon kettő ............................................. nro. 2
Egy kisded kettős istálló..............................................................nro. 1
Egy tyúk-ház................................................................................ nro. 1
Egy hosszú barom-pajta..............................................................nro. 1
Az majorban két eke vasastól ..................................................... nro. 2
Ezen majorban vagyon egy csűrös-kert
Harmadfű üsző kettő ................................................................ nro. 2
Vagyon az kertben két búza-asztag.
Egyikben gelinae hatszázötven ................................................... nro.650
Másikban ötszázharminczhét kalongya...................................... nro. 537
Summa nro. 1187
Vagyon egy zab-asztag
Ezernyolczvan kalongya .............................................................nro. 1080
Kazal maradék, agy kevés széna.
Vagyon azon majorban járomvono ökör......................... nro. 12
Tavalyi üsző-borjú ............................... .................................... nro. 4
Ökör-borjú tavalyi .......................................................................nro. 3
Harmadfű tulok kettő .......... .................................................... nro. 2
Negyedfű tulok hat ................................................................... nro. 6
Ez idei borjús tehén négy............................. ............................ nro. 4
Borjújoknak hárma üszőcske, egyike bika-borjú ...................... nro. 4
Tehén, kiket borjúzónak itélnek négy ....................................... nro. 4
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Meddő tehén tizenkettő............................................................. nro. 12
In summma nro. 53
Malaczos disznó vagyon hat ..................................................... nro. 6
Malacz alattok huszonhat .......................................................... nro. 26
Malaczozóknak kit reménlenek tíz............................................ nro. 10
Süldő harminczhat..................................................................... nro. 36
In summa nro. 78
Lúd vagyon kilenczven ............................................................. nro. 90
Tyúk nyolczvan ......................................................................... nro. 80
Az vár alatt az Küküllőn egy jó épőlető malom
Datum in arce Udvarhely die 29. Martii, anno Domini 1629.
Udvarhely vára (Székelytámadt) és a hozzátartozó gazdaság leltára,
melylyel Fogarasi Nagy Tamás a vár és birtok gondviselését az új udvarbíró
Bakai Mihálynak átadja, 1630. máj. 28.1
Csak a minket érdeklő leltárrész
-Az pinczében vagyon öt öreg bor, ez idei.
-Az idei földes borok új ......................................................... nro. 13
Nagy Tamás maga számára tart conventióban .. urnas /vedres/40.
Egy földes kökény-víz.
Egy földes alma-víz.
Ó-bor egy öreg, kilencz fokos
Egy kád káboszta.......................... nro. 1
Seres hordó üres............................ nro. 2
Sütő tekenő................................... nro. 1
Viricseresztő tekenő..................... uro. 1 Egy hordótöltő........ nro. 1
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Kábosztás kád............................... nro. 7 Öreg cseber ............ nro. i
Apróbbak...................................... nro. 5 Félkéz cseber.......... nro. 2
Ferödő kád.................................... nro. l Véka ....................... nro. 2
Az vár alatt egy malom, három kőn minden szerszámival.
Szalonna............ nro. 14 Zab vagyon cub. 180
Háj..................... nro. 23 Liszt............. cub. 24
Sajt..................... nro. 13 egy három rész Búza............. cub. 4 qr. 2
Tömlő................ nro. 1 Köles............ cub. 9
Orda tömlő......... nro. 1 Borsó............ cub. 4
Ökör bőr ........... nro. 4 Szilva ........... cub. 4 qr. 21/1
Tehén bőr ......... nro. 1 Kása ............ qr. 3
Kecske bőr......... nro. 3 Kendermag qr.
L. Székely oklevéltárVI.k.
-Új kolostor létesül 1706-ban
L. Bicsok
-Szent Imre falu /ma Udvarhely része/ „...Szent László korában épült
egyháza állott – és gyümölcsös kertjei még most is látszanak; mutatják azon
helyet is, hol az udvarhelyi várparancsnoknak nyaralója és halastavai
L. Orbán Balázs A székely
(drágaság, malmok eladás-?)
Idézetek Róth András Lajos „Idõ járását mutató kalendáriom 1701tõl fogva 1830-ig és tovább” feljegyéseiből Székelyudvarhely multbeli
időjárásáról.
-Szövegébõl kiderül, hogy mennyire volt fontos egy jó gabonatermés ,
vagy egy gazdag szüret a bemutatott korban is. Ilyen szempontból jelzés
értéküek a termékeny esztendõ, gyümölcsös esztendõ, jó esztendõ,a jó bor
jelzõs szerkezetei. Gyakran egy-egy ilyen évre vonatkozó adatait, korábbi
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évtizedre visszautaló megjegyzéseit összehasonlítási alapként használja. Így
az 1827-es esztendõbelit, amelyet a feljegyzésre méltó, gazdag 1811-es
borterméssel vet össze. Papírra vetette a természeti csapások, járványok
(vizek elapadtak, szárazság, pestis, kegyetlenkedõ himlõzés, dögletes
nyavalyák, marhadög, nyelvfene, nagy sáskajárás) gazdasághátráltató ,
aratás, terménybegyûjtés elmaradása) hatásait is.
- Megpróbálom a kalendáriumból kiemelni a mezőgazdaságban
használt adatokat ,véleményeket,jelzéseket,szokásokat mert ezekből a
véleményekből,jelzésekből megtudhatjuk,hogy az akkori lakosság ,hogyan
élte meg az időjárást s annak jelenségeit,,hogyan tette a székely ember ezt
a természeti jelenség összeget a mindennapi életben felhasználhatóvá tenni
és a jövendőnek mint örökséget átadni. Nem időjárás jelentéseket
összegezek ,hanem az időjárásról
a mezőgazdasággal kapcsolatban
kialakult véleményeket emelem ki és megpróbálom a mai embernek
közkinccsé ajánlani. Ezekben a feljegyzésekben hosszú évek tapasztalatai
is benne vannak. S még részünkre is adhatnak eligazításokat. A
feljegyzésekből az is kiderül, hogy milyen tapasztalatai és milyen
tapasztalat mennyiség volt az akkori emberek tarsolyában. Különösen
érdekesek az időjárásváltozás kedvező vagy kedvezőtlen hatásának a
felismerése és
közlése a mezőgazdasági termelés eredményeivel
kapcsolatban. Ezen egysszerű feljegyzésekből is látszik,hogy a falusi
lakosság milyen nehéz körülmények között tudta, vagy nem a fentieket
igazolva, megtermelni a szükséges élelmet.
Kiss Károly
Roth András Lajos szerző megjegyzése is a.:
„A jó és természetszerető gazda mentalitásának ad hangot, amikor a
termékeny nyárról, esztendőről számol be. Mindig megjegyzésre méltó nála, ha
áldott eső esik, ha palántaültetésre alkalmas az idő („Jópalánt ültetni való nap,
az ősz vetés szép, szárában indult. A törökbúzajól kikelt, a gyümölcstermő fák
virággal gazdagok, az elvetett veteménymagvak jól kikeltek; a szőlő
reménységet mutat”), ha bő az esztendő,ha gyümölcs bőven terem, ha jó a
termés és sok a gabona (rozsnak s búzának szép termése lett; hagyma, murok,
pityóka lett bővebben), ha jó az aratás, vagy ha egyáltalán időben elkezdődött,
akárcsak az elkészült gerezdekkel érkező szüret („A sok tiszta meleg nappalok
mívelték azt,hogy oct. 6 dikán a szüret kezdődött, sok és édes must lett, a
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szőlőtőkék sok gerezdekkel rakva, sok karókkal támasztattak; egy magyar
forintra szállott a must ára; a szőlővesszők megértek, törökbúza is elég jó lett”,
„a két magyar hazában oly bor volt, hogy edényt sem lehetett elegendőt találni
annak elszűréséért, és az 1811dik -belinél is jobb volt”), ha a vetemény sok, ha
megújjulni látja a természetet. 1832 áprilisában írja boldogan:
-„az ezelőtt három héttel elvetett veteménymagvak szemlátomást
kezdettek kibújni. A hosszas, száraz, hideg télben veszni látszott őszi vetések
már három héttel ezelőtt kezdettek újulni, az oldalokat, a réteket zöld színnel
egészen bévonták, s most bokrosodni kezdettek.”
-1701 és 1702 (182r) Vidám tavasz, termékeny nyár szép meleg idõvel
-1709 Igen kemény hideg áprilisig egész Európában. Kedvetlen nyár,
szélvészek; a késõi hideg a vetéseket elrontotta.
-1710–1713 Hitván esztendõk, sok esõ, nem meleg nyár, terméketlen
-1719 Eleinte igen hideg, kevés hó, tiszta napok, nyáron esõ és meleg.
Termékeny esztendõ, jó bor.
-1726 Télen igen nagy hó, hideg idõ, tiszta, meleg és termékenynyár,
õsszel sok éjszaki fény, jó bort termõ esztendõ
-1729 Kemény száraz hideg, de nem tartós. Februárius engedelmes.
Mártius ismét fagyos, a nyár és az õsz tiszta, meleg napokkal és
mérséklett esõkkel, szûk termés
-1731 Télen mérsékelt hideg, tartós tiszta napokkal, késõbben esõs,a nyár
és õsz inkább hideg, mint meleg. Gabona és gyümölcs bõvön termett.
-1734–1738-ig Mérsékelt esztendõk, borult, nedves és száraz napokkal.
Meglehetõs termékeny esztendõk
-1740 Nagyon hideg és tartós tél hó nélkül, híves és ködös nyár.
Drágaság
-1749–1751 Engedelmes telek, lágy tavaszok, esõs nyarak, szûk termés
-1759–1760 Igen kemény telek tiszta napokkal, nyáron esõs és forró
napok egymást váltva, jó bortermõ esztendõ, nagy üstökös csillag
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-1767 Nagyon hideg tél egész Európában. Hideg nyár augusztusig.
Terméketlen esztendõ
-1771 Az egész esztendõ nedves a sok égiháború miatt, a nyár hideg, a
szüntelen esõzés miatt a gabona elrothada a mezõkön
-1773 Havas és engedelmes, kellemetes nyárés õsz, termékeny esztendõ.
-1774 Havas és esõs tél sok szélvésszel, hév nyár, sok bor.
-1782 Az egész esztendõ nagyon változó, tavasszal és nyár elein sok
égiháborúk, azután meleg, de esõkkel felváltva; nagy sáskajárás. November
havas
-„1773-ik esztendõben Kisasszony havának 3-ik napján az lövétei és
almási határokról, a Szarkakõ felõl egy igen nagy sereg sáska a felsõ határra,
amely tavaszgabonával volt bevetve, megszállott délután három óra tájban, de
az néptõl felkergettetvén,öt óra tájban elindult és két részre szakadván, egyik
rész a miklósfalvi és bögözi tavasz határokban, a más a tordátfalviban hált
másnapra viradólag.” Lásd Szádeczky Lajos: Székely-Udvarhely történetéhez.
Szigethy Gyula Mihály följegyzései. In: Erdélyi Múzeum, 16 (1899).
Megjegyzés: Érdekes megjegyzés mert ebből kitűnik,hogy a lakosság
védekezett a sáskahadjárat ellen,igaz akkor még csak elüzni tudták.
Kiss Károly
-1789 Irtóztató hideg. Sok hó. Februárius vége felé engedelmes,
márciusban kemény fagy, azután köd. Nyáron sok égiháború,meglehetős
termékeny esztendő.
-1803 Lágy tél, hideg március, áprilisben égiháborúk, június végéig
hűvös, gyümölcsös esztendő
-1807 Áprilisig esővel elegy fagy, éjjeli fagyok tavasszal, nappal meleg
és kellemetes. Július elejétől fogva szeptember végéig szüntelen való szárazság
igen forró napokkal, mérsékelt ősz, esőkkel, sok gabona, sok és jó bor.
1797-ben a Varga-patak megnővén, házakat, barmokat, embereket
elhajtott.” Uo.
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- „1803-ban a Varga-patak még nagyobb áradással nagyobb kárt tett.” In:
Sz. L.
- „1805-ben példás esztendei esőzés miatt az utak megromlottak, a
gabona éretlen,fű kaszálatlan maradt, sokat az árvíz elhordott; törökbúza,
haricska télen által takaratlan maradt, tavasszal takarították bé. A föld
míveletlen, vetetlen maradt,drágaság lett; 3 forintra ment vékája a törökbúzának
szinte; a szegénység majd éhel holt…….; „
-1814 Hideg tél, lágy tavasz, április közepétől fogva végéig igen meleg.
Május elein nagy hideg északi szelek, tiszta idő.
Másodnap virradóra csendes tiszta idő, de a fagy mindenféle gyümölcs s
szőlőtermést elperselt, szomorú nyár, néha égiháború; jó aratás. Ez a hideg
akkor Német és Franciaországban is tett kárt.
-1822 Engedelmes lágy tél, kellemes tenyésző tavasz, száraz, de
mérsékelt nyár, kevés esővel. Jó aratás, sok gyümölcs, jó bor
-1830”………..A sok hó olvadása rendkívül való áradásokat okozott,
melyek épületekben, marhában s egyéb vagyonokban sok károkat tettek. Sokan
életeket vesztették, azonban Muszka országban, Norvégiában kevés ideig tartó
tél volt. Áprilistől fogva szelídebb idő járt, meglehetős tavasz, de élő fák, szőlők
elvesztek. A földbe vetett mag megveszett, ki nem költ. Árpával újra bévettetett
s meglehetős termés lett, de gyümölcs s bor igen kevés”
Megjegyzés : Lám-lám már akkor a világot is figyelték .
Kiss Károly
-1831 Január, február mérsékelt, hideg, fagyos, havasi Mátyás talált
jeget, s mégsem rontotta el. A tavasz meleg, száraz május közepéig. Az elvetett
mag későre kelt ki, – azután az esős meleggel elegy nyár mindennek nevekedést
adott. Az õsz, októbernek fele csak meleg, a szőlő jól meg nem érhetett,az aratás
gazdag, gyümölcs az elégen felyül, vetemény igen sok, bor bőv, de savanyú.
-„1829-ben november kezdetivel esett hó végig maradt 1830-ban márcz.
végéig, az őszi vetés, búza, ros elveszett, tavasszal árpával vetették be a
földeket, a rosnak ára felment vékájában másfél r. forintra, a tiszta búza 3 m.
forintra, sőt 3 rh. forintra és a törökbúza is másfél rh. forintra, a húsnak fontja 8
kr., a szalonnának 30 és 36 kr.; a szkumpia megdrágulván, a bőrök
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megdrágultak, 10 bõr 60 rh. fr., egy kordován csizma 6, 7 rh. fr. Végre a száraz
meleg idõ hosszas lett, a gyümölcs lehullott, a szőlőfák vakon maradtak, sok
oltoványok kiszáradtak.” In: Sz. L. 224.
„A hideg a plántákba károkat tészen” címmel, más helyen meg is verselte
a nagy hideget. Versében a rendkívüli természeti csapást az emberi túlkapások
isteni büntetéseként értékelte: „[…]
// De ímé az ember igen hatalmas lett. //
Magának mindenben éppen új törvényt tett, //
Mintha tőle függne az egész természet, // S
neki engedne a napkelet s enyészet, // Mintha a termékeny esztendő járását //
Igazgatná, s az is hallgatná mondását. // A szelek jönnének elé egy szavára, // A
felhők járnának parancsolattyára. // De aki főbb ura az egész világnak, // Nem
adta hatalmát más hatalmasságnak. // Megmutattya kinek engednek a szelek, //
S ki kezéből jönnek a sok eledelek.” In: Szigethi Gyula Mihály jegyzetkönyvei.
VI.
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára. Ltsz./jelzet: 5300
-1832”………….dik: béfellegzett, gyenge eső is lett, mely után az ezelőtt
három héttel elvetett veteménymagvak szemlátomást kezdettek kibújni. A
hosszas, száraz, hideg télben veszni látszott őszi vetések már három héttel
ezelőtt kezdettek újulni, az oldalokat, a réteket zöldszínnel egészen bévonták, s
most bokrosodni kezdettek”
-“…..Szeptember negyedik hetében szüntelen lett a hóharmat. Az ily
időjárások következése az lett, hogy ámbár a rosnak s a búzának szép termése
lett, de köles, haricska, törökbúza nem lett, gyümölcs kevés, a szőlő
megromlott, éppen hagyma,murok, pityóka lett bővebben.”
-“….Megjegyzésre méltó, hogy ezen esztendőben a hazában semmi
szüret nem volt, mert a sok esőzés, hideg miatt a szőlőszem keményen, aprón
maradott, az elein bekövetkezett hó és hóharmat miatt a szőlőszemek megtörtek.
A bor igen megdrágult, vedre hol három, hol öt Rfrtokkal ment.”
-“….a vizek elapadtak,őrölni nem lehetett. Megdrágult a kenyér és a fa”
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1833
“……..Május 4 dik hete kezdete jó esős, közepe tiszta, meleg. Vége szép,
esős, végig borongó, változó. Június első hete kezdete változó, felleges, hideg,
reggeli harmattal, mely szőlőbe, törökbúzába, ugorkába, fuszujkába kárt
tett.Közepe tiszta idő, de szeles, végre esős; végezete tiszta, meleg, által
változva borongó, felleges időre…”
-“……..Ezen
esztendõ
termése
mindenben
középszerű.
Eper,cseresznye,meggy, egres, horgas magvú szilva középszerű bővségű; nyári
barack, muskotály, szilva, körtevély kevés;őszi körtvély, kolosvári szilva kevés;
alma több; kerti veteményközépszerű, éppen fuszulyka bőv; a ros, tiszta búza
gyér, de eresztős, törökbúza elég és jó, szőlő közép termés, de elkészült széna
kevés, de sarjú sok, zab elég;dió, mogyoró kevés.”
Megjegyzés : E feljegyzésből azt is megtudjuk,
Székelyudverhelyen és környékén milyen gyümölcsöket termeltek.

hogy

Jegyezzük meg: eper, cseresznye, meggy, egres, horgas magvú szilva,
nyári barack, muskotály szilva, körte és őszi körte, kolozsvári szilva, alma.
Amint megnézzük elég bő választékot találunk.
Kiss Károly
1834
-Május “Minden tiszta napokon nagy a szárazság, nehezen kelnek ki a
magvak, a kinőttek nehezen nőnek, a fű nem gyarapodik:, a virágok és bimbók
hullnak, a cserebogarak kárt tesznek”
-Június –“Pityókát, fuszulykát, ugorkát, törökbúzát fonnyasztó, reggel
tiszta, azután felleges……”
“…..A hosszas szárazság miatt a káposztapalánt ültetés későre maradt, a
kaszálón is későre és vékony rendek estek, a gyümölcs nagy része lehullott.
Július……....A közelebbi júniusban méz eső esett. “
-Július “A hosszas, tiszta meleg, száraz idő következése: a ros s a
búzaszem megkucorodása, a törökbúza kötése megcsökkenése, a kevés s apró
széna, kaszálás után a fű elszáradása, a szőlőszemek, gyümölcsök lehullása, a
cseresznye és meggy aszott maradása; ezeknek és a szilvának, almának
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nyüvessége, a malmok eladása Október “…..6 -dikán a szüret kezdődött, sok és
édes must lett, a szőlőtőkék sok gerezdekkel rakva, sok karókkal támasztattak;
egy magyar forintra szállott a must ára; a szőlővesszõk megértek, törökbúza is
elég jó lett; de a vetés, az őszi vagy ki nem kelt, vagy elmaradott későre.”
-“……30-dik: elegyes, fagyos. A bornak ugyan bővsége s jósága eléggé
megtetszett, vedre 12 garas, egy magyar forint, de a búza régi árban maradt:
másfél Rhf – 2 Rhf, a törökbúza csős vékája 10 v. 12 garas vékája.
Petrezselyem gyökér egy csomó, mely azelőtt egy kreucár volt, most egy garas,
annyi murok egy garas, egy répa egy garas, egy retek egy garas. Két tojás két
garas. Minden e szerént drágult, a mesterségekben is a szekérbér öt forintról
tízre s tizenötre hágott. Száz fő káposzta tíz Rhft18, egy koszorú veres hagyma
10v. 12 garas.”
-November “Amilyen örvendeztető volt október a bőv és igen jó must
által, mely a két magyar hazában oly bor volt, hogy edényt sem lehetett
elegendőt találni annak elszűréséért, és az 1811dik belinél is jobb volt:”
1835
-Május “Jó, palánt ültetni való nap, az ősz vetés szép, szárában indult. A
törökbúza jól kikelt, a gyümölcstermő fák virággal gazdagok, az elvetett
veteménymagvak jól kikeltek; a szőlő reménységet mutat, mégis a drágaság tart.
A törökbúza véka több két magyar forintnál, a tiszta búza két Rhfor. Egy szekér
fa két Rhfor. A hús fontja tíz kreucár, egy kupa tej négy garas, egy tojás egy
kreucár, egy font szalonna tíz garas, egy font túró nyolc garas,….”
- Június “Ez a hónap a füvet, törökbúzát, gabonaszárakat, fejeket, salátát,
borsot, fuszulykát,kollérábét nagyra nevelte; süveg, csiperke, tőkegombát
bőven adta, a keserűgombát is béhozta, az epret, cseresznyét is, retket, borsót,
fuszulykát, kollérábét, murkot adott a konyhára; a szőlőt s annak gerezdeit
nagyra nevelte.”
-Július “A múlt héten elkezdődött az aratás; ezen a héten derekasan follyt,
esős…..”
– “Cseresznye, meggy, csak kostolóba is alig volt.”
Szeptember “esős, hóharmatos. Az ugorka, fuszalyka elforrázódtak,
gazdagon termettek eddig. Ártott a harmat a szőlőnek,törökbúzának is.A szüret
elkezdődött, gazdag terméssel, elkészült gerezdekkel.”
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“Megjegyzésre méltó, hogy a November kezdetén leesett s mind eddig is
tartott nagy hó miatt, sok helyeken a szőlő és törökbúza szedetlen maradott
1836
-“Az áprilisi szárazság okozta, hogy a törökbúza s több tavaszi magvak
vagy ki nem költek, vagy ritkán költek, s május végén hol újra szántották,
vetették a magvakat, hol ültették a törökbúzát; a május kezdetekori hó pedig árta
a szőlőjövéseknek, veres szőlő, egres megfázott, a diófákat elrontotta, a
cserefajövést felperselte”
“Ezen esztendő sem ada cseresznyét, veres szőlőt, meggyet, mint a
tavalyi, epret keveset, szénafüvet eleget, veteményeket bőven, szépeket.”
L .Róth András Lajos.
- Udvarhelyt P. Horváth Dánielnek volt pálinkafőzője.-1840 körül-mely
naponta 15 vedret járatott.
L.Nagy
-„Laknak itt nemesek is a magok tulajdon kúriáikon,…….”
L.Teleki Domokos
Milleniumi nagy érem. Szent-Királyi Árpád földbírtokosnak SzUdvarhely. Székely tengeri előállítása és forgalombahozásáért
L.Köztelek 1896 november 21
←Székelyudvarhely. Szejkefürdői borvíz
szállítás.

- Székelyudvarhelyen rozsot, zabot és kukoricát termeltek.
L.Pál Judit
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-“….újabban kezdettek Székelyudvarhelyt ….túrót gyártani forgalomba
hozatal czéljából.”
- A gyümölcstermelés emelése czéljából 1901-ben Sz.-Udvarhelyen egy
4 kat. hold területű gyümölcsfa-iskolát állíttatott be a földmívelési minister.
- nagyobb fafürészelő gyár működik Székelyudvarhelyen
-az itteni iparostanoncziskolában a tanulók száma
40—60 közötta
fazekas-ipar jelentékeny mérvben űzetik
Székely-Udvarhelyen- 32-en
dolgoznak-,itt kályhacserepeket is készítenek.
L. Barabás Endre
- Fekete János sz.-udvarhelyí kisbirtokos „Ficzkó'' nevü bikája 9-ik dij 20
koronát nyert az 1900-as székelykeresztúri kiállitáson.
L.Köztelek 1900 március 7
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Székelyudvarhelyi ménes.1903
Tulajdonos: Szőllősi Samu.
A ménes helye: Székelyudvarhely (Szombatfalva), Udvarhely vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 600 k. h.
Allapíttatott 1860-ban Ugrón Lázár által. Az anyakanczák részben
szabadon járnak, másrészt a gazdasági fogatokban használtatnak.A ménes a
helybeli állami fedeztető állomás ménjeit használja.Állomány 14 drb székelyarabs-lipizai keresztezésü anyakancza. Az egész lóállomány 60 drb. körül van.
— Tavaszi elletés.
A ménes nyáron át havasi legelőn jár. Felnevelési rendszer: A csikók
féléves korban elválasztatnak, éves korig 2 kilo, ezentúl 3 éves korig 3 kilo
zabot kapnak naponkint és fejenkint, valamint e mellett még réti szénát.
Négyéves korban nyereg alá, avagy részben hámba idomíttatnak. Az
alkalmasnak látszó éves méncsikók az állam számára való megvétel végett
bejelentetnek. A be nem váló és számfeletti kanczák 3, illetve 4 éves korban
mint pótlovak mutattatnak be a katonai lóavató bizottságnak
L.Podmaniczky
- az MGVSz tervbe vette gabonaraktár építését . és raktár szövetkezet
megalakítását.
-1906-ban
itt egy 4 holdas komlótelepet alapítanak,tulajdonosai
megalapítják a Komlótermelők Társaságát.A komlótelep 1906 végére 7 holdra
gyarapodik
-1909 februárjában itt megalakul
az Udvarhely
Megyei
Méhészegyesület 50 taggal- 1911 -ben már 280 taggal.Kirándulásokat,mézipari
tanfolyamokat szerveznek, méhészeti eszközök készítését tanulják. Az egyesület
tevékenysége nyomán 1910-ben 137 településen , 1654 gazdaságban 10 235
méhcsaládot tartottak. Az egyesület gyümölcs - és selyemhernyó tenyésztéssel
is foglalkozott.
- 1910-1914 között a legelőn a gazdák cementvályukat állítottak fel.
- a székelyudvarhelyi
gazdasági ismétlőiskolába állami segéllyel
konyhakertészetet alakítottak ki.
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- 1912-1913 telén itt kaptárkészitő tanfolyam indúl.
- A Magyar Földhitelintézet 1902 februárjában létesített Udvarhelyen
kirendeltséget,elöbb csak a városban később az egész Székelyföldön aránylag
ólcson - 50 éves törlesztéssel, 5 %-os kamattal -törlesztéses jelzálogkölcsönt
folyósított.Márciusban több mnit 500 székely kisgazda 1 millió K-t meghaladó
kölcsönért folyamodott..
- a gazdák ingyenes jogsegély intézménye itt 1909 –ben nyílt meg.
L.Balaton Petra
-a harmincas évek elején megalakul a Suculia gyümölcsértékesítési és
mezőgazdasági szövetkezet,gyümölcstermelés,védelem és értékesítésére,
később megalakul a Batul terményértékesítő szövetkezet,oltványok,vadmagvak
és téli alma értékesítésére,1930 óta gyümölcstermelési tanfolyamokat
szerveznek, számszerint huszonnégyet 30-80 hallgatóval, tíznapos
időtartammal.
L .Bözödi György
Bethlenfalva ma Székelyudvarhely része . sokszor Székelybethlenfalva.
- nagyobb fafürészelő gyár működik Bethlenfalván.
L. Barabás Endre
Balásy Dénes, tanár, szül. Bethlenfalván, Udvarhely vm. 1854., nemes
székely szülőktől. 1885 óta polg., majd felső keresk. iskolai tanár Budapesten.
Önálló művei: Nyelv nemzetiség, nemzet (műveltségtörténeti és
kultúrpolitikai tanulmány,I. k. Budapest 1893); A székelyek alkotmányának
históriája (fordítás németből Öonnert János után,I. k., Székelyudvarhely 1907)
L.Révai
-a z itteni gazdák 1906 tavaszáig lelkiismeretes,pontos legelőjavitási
munkát végeztek.
-1913 nyarán itt fedeztető ménes állomás müködött.
-1914-ben már 2 fedeztető állomás működik itt.
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-1911 től 1917-ig évi 400 K ámogatást kapott a község a fedeztető
állomás fenntartására.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Bokor Árpád
L. EMGE
A kormányzat mezőgazdasági termények tárolásához, feldolgozásához, a
korszerű állattartáshoz szükséges épületeket emeltetett a székelyföldi
kisvárosokban, nagyobb községekben. 1941– 42-ben Székelyudvarhelyen
gyümölcscsomagoló épült.
- Ugyancsak 1941-ben "négy erdélyi gabonatárház építését rendelte el a
földművelésügyi miniszter köztük , Csíkszeredán is.
- 1944. február 29-én Udvarhelyen kiosztották a kukoricatermelési
verseny díjait……. A kormányzat 50%-os vasúti utazási kedvezménnyel
támogatta az 1941. március 29– április 6. között szervezett országos
mezőgazdasági kiállításra Budapestre kiutazó gazdákat.
L.Oláh Sándor
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag, háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a háziipari
csoportban Bányai Edithet.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-Jelentések a méhészeti tanfolyamokról (Patakfalva, Székelyudvarhely,
Bánffyhunyad) -Gyerkes Sára (Háziasszonyképző Iskola és háztartási Gazdasági
Szaktanácsadó Állomás, Székelyudvarhely) nyilvántartási lapja -1944-A Háziasszonyképző Iskola és háztartási Gazdasági Szaktanácsadó
Állomás, Székelyudvarhely 1944. január-februári tanári értekezleteinek
jegyzőkönyve-1944L.M.O.L.
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Kadicsfalva ma Székelyudvarhely része
- cementezett trágyatelep épült fel itt is.
L.Balaton Petra
Szentimre (ma Székelyudvarhely része):”…..és gyümölcsös kertje..” „ ...a
szentimreiek szőlőt is műveltek,a falú fekhelye feletti oldalt még ma is
szőlőhegynek nevezik...”
L. Orbán Balázs.
-Székelyudvarhelylyel északon majdnem össze épülve találjuk
Székelybethlenfalvát és Kadicsfalvát. A két községet egymástól a Nagyküküllő
válassza el. Lakosai a város szomszédságában élve, konyhakerti növényekből,
tej, tojás, vaj, majorságból szép jövedelmet biztosítanak maguknak. Kadicsfalva
mellett emelkedik a Rez hegynek egyik Budvárához hasonló,
megközelíthetetlen, üreges, hasas hegy nyúlványa, melynek tetejét szép
bükkerdő árnyalja.
L.Szász Ferenc
Székelyvarság
- Fő foglalkozásuk a fakitermelés és megmunkálás, mezőgazdaság,
kőfaragás, fonás-szövés …….
L.Székelyvarság Zsindelyország
- Területe 7669 hektár, majdnem főváros nagyságú területet alkot., közel
60%-a erdős terület. A házak egymástól nagy távolságokra helyezkednek el,
kisebb
része
völgyekben,
nagyobb
része
fennsíkokon
épült.
Ősi mesterségek, famegmunkálás, kőfaragás, mezőgazdaság , szövés-fonással
kapcsolatos eszközök ma is megtalálhatók, melyeket ma is eredeti szerepükben
használnak. Most is találhatók évszázados vízimalmok. Hagyományos
módszerrel végzik a faszén készítést, úgynevezett boksákat készítenek. Varság a
Kárpát-medence azon ritka helyeinek egyike, ahol kézzel hasítják a zsindelyt,
innen a Zsindelyország elnevezés.
L.Sóvidék Hegyalja
- Az udvarhelyszéki Varságon ……Itt az eke fa vázát teljes egészében
meghagyták, de a kormányt kapoccsal, mégpedig a szokástól eltérően a bal
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oldalon rögzítették. A szimmetrikus ekevas megmaradt, ami az átalakulás
kezdeti szakaszáról tanúskodik .
-„Általában kétféle nagyságú szuszékot szoktak ezen a vidéken (Varság,
……., Udvarhelyszék) készíteni, gyakoribb a nagyobb méretű, mely kb. 25–30
véka űrtartalmú, a kisebbek pedig 6–7 vékások ...
-A méterfa közelítésére Erdélyben, Székelyvarságon használták a
méterhordó kézi szekérkét, de sokkal elterjedtebb a könnyű szánok alkalmazása,
melyeket télen és nyáron egyaránt igénybe vettek.
- Az udvarhelyszéki Varságon ……az eke fa vázát teljes egészében
meghagyták, de a kormányt kapoccsal, mégpedig a szokástól eltérően a bal
oldalon rögzítették.
L.MNL.II.k
-Fenn vagyunk a Láz végtelen fennsikján ! Lomhán legelésző
szarvasmarha »csordák«, szétterülő juh »nyájak« mohon falják fel a fensík
legelőjének növénycsoportozatát; odább szépen kimeszelt kis házak könnyedén
bekerített csürössével tűnnek fel, hol a jószágnak téli istálóul szolgáló rozoga
épületek mellett »bugjába« rakott szénakazlak állanak; a ház mellett silány
konykerti növények, a »belsőség« körül ritkán árpa, inkább burgonya és
nagykiterjedésű zabtáblák helyezkednek el; a ház előtt jól megtermett, hosszú
lombos farkú kuvasz hasal, mely a legkissebb neszre figyel, főképpen idegen
jöttére vadállatként rohan előre, mérges ugatással adván jelt az idegen
közeledéséről: mindezek által meggyőződést szerzünk arról, hogy az ilyen s
egymástól nagy távolságban lévő »portá«-kon állandóan emberek laknak, csak
ritkán, valamit bevásárolni, mennek be a faluba. Ezek a hegyilakók.
Kevés beszédű, egyszerűen étkező és ruházkodó emberek, de acélos
izmaik, napsütötte barnapiros arczszinük, az erős munkában megedzett, dús
hegyi levegőn élő egészséges ember képét mutatják, mik a hegyi lakókon
felismerhetők.
L.Szász Ferenc
Tarcsafalva
Egy kúriát említ.
L. Orbán Balázs A székely
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Ismert emberek
-Itt született 1874. április 20-án Ürmösi Károly unitárius egyházi író.
-Itt született 1878. június 4-én Márkos Albert tanulmány- és tankönyvíró.
-Itt született 1912. szeptember 16-án Benczédi Sándor szobrászművész.
L.Wikipedia
-„…nagyobb terjedelmű
Tarcsafalván (Udvarhely m.)”.

gyümölcsiskolát

állított

Pálffy

Dénes

L.Szőcsné
-Szentannai – az egyöntetû állattenyésztés híveként – a tarcsafalvi Pálffi
Dénes birtokos ilyen irányú sikerére alapozva, a svájci tehenek mellett tört
pálcát.
L. Fehér vagy tarka
-1897. évben. Pálffy Dénes tarcsafalvi birtokostól 47 drb-ból álló erdélyi
fajtájú ménes vétetett meg 10.146 frtért, mely anyag állott: 19 drb 4 éves és
idősebb, 4 drb 3 éves, 5 drb 2 éves, 4 drb 1 éves kancza és 15 drb herélt
csikóból.(a kisjenői uradalom vásárolta meg)
L.Podmaniczky
- A falu egyházi és világi vezetésében befolyásos szerepet töltenek be a
helyi földbirtokosok: báró Daniel Lajos mezőgazdasági szakember és a neves
Pálffy család leszármazottja, a tanult, egyházi és közéleti szerepet egyaránt
vállaló Pálffy György.
A gazdaköri életet megelőzte a (Dávid Ferenc) olvasó vagy ifjúsági
egyletnek a létesítése. A neve többször módosult, de a célja azonos maradt: az
elemi és általános műveltség hiányainak pótlása. Fontos helyet kaptak a
gazdasági, főképp mezőgazdasági elméleti és gyakorlati tudnivalók előadása és
bemutatása a téli időszakban tartott köri foglalkozásokon. A gazdaköri és a
művelődési tevékenység az ilyen kis lélekszámú falvakban összefonódott, mert
a vezetők és a tagok is azonosak voltak. A lelkész a humán és vallási kérdések
előadója, tanító a konkrét földművelési, jelen estben Benczédi Ferenc a
gyümölcsnemesítési és termesztési gyakorlat bemutatója volt, azáltal, hogy 10
hold gyümölcsöst telepített a falu határában a kör tagjainak bevonásával. Ma is
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teremnek még az akkor nemesített és ültetett almafák a falu gazdáinak
gyümölcsös kertjeiben.
-……..Daniel Lajos gazdamérnök, a Székelykeresztúri Unit. Téli
Gazdasági Iskola Tanára volt ebben az időben, és földművelési szaktanácsokkal
látta el a hozzá közel állókat.
- Ezzel magyarázható az a tény is, hogy többen végezték el, és szerezték
meg az aranykalászos gazda oklevelet: Pálffy Géza, Pálffy József, Pálffy Zoltán,
Karda János és Benczédi András. A Gazdakörön keresztül kapták a serkentést a
hagyományos alacsony termelékenységi állatállomány kicserélését jó minőségű
fajállatokra. Pálffy György gazdaköri elnök közbejárására akciós teheneket,
kancákat és bikákat kapott a tagság. Csíki Ferenc bikagondozó unokája őrzi a
nagyapja által gondozott bika napi fejadagját mérő kupát. A Gazdakör a nagy
értékű fajállatokra biztosítási szerződést kötött az Erdélyi Gazda Biztosító
Szövetkezeténél . A gazdakör is igényelt magtisztító, kukoricamorzsoló és
csávázó gépeket, de Pállfy György, Ekárt Gyula és Fekete Albert gazda is
vásárolt a saját gazdaságuk számára is az akkor ajánlott és szükséges gépekből,
és az ugyancsak az akciós állatokból, pl. Molnár János kisgazdának is jutott. A
megalakult géptársulat cséplőgépet és traktort vásárolt. A tejcsarnokuk 1923ban jól működött. A Hangya szövetkezeti bolt (1941) versenytársa lett a
magánkereskedők üzleteinek.
EMGE GAZDÁK Biztosító Szövetkezetének Csíki Albert (Tarcsafalva 82.
sz.) csűrén található fémlemez cégére↓
L.Balázsi Dénes
-1913-ben itt fedeztető ménes állomás
müködött.
-1914-ben már 2 fedeztető állomása
működik.
L. Balaton Petra
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Határnevek:
Aranyosmart, Árnyék, Bökhögy oldala (erdő), Csere oldala, Cseretorok,
Csereútalja, Csicsó-sorka, Darázs-kút, Dió-loka, Diós kert, Durzó oldala,
Ebédlőmál, Fekete cziher, Gátlás, Gége-útja, Gyékös, Hegedüs-kert, Héjászoj,
Játszó-kert, Kalapszöge, Kerék-kert, Kétárok-köze, Kijáró-szénafű, Küs-somos,
Körösztös-útrahágó, Köleshely, Macskás-völgy, Nyír, Papszénafű, Pozsonbércze, Pusztudvar, Réti-kert, Rókalik, Romocsa, Sás, Sásória, Székkert, Szilos,
Szőrfű, Tóásóné kertje, Tordátfalvi-hágó.
L.Erdélyi Gyopár
Tekerőpatak-Gyergyótekerőpatak
- kik háziiparilag üzik az agyagipart.
határa 9815 ha., tulnyomóan hegyes és erdős.
L. Kislexikon
- A földművelésére egészen századunk
elejéig jellemző volt a kettős fordulórendszer.
(XX.század)
- Tekerőpatak társadalomszerkezetében
jelentős módon meghatározta a termőföld
viszonylag jó minősége és a város, Gyergyószentmiklós közelsége.
L.Unicornis
- 1820-ban Tekerőpatak: „Az asszonynépek a szövés, fonás mesterségit
szorgalmatoson gyakorolják, s minden nemű mind férfiaknak szükség, mind
magok által hordozni szokott köntösököt magok meg szőni, s magok azokot
meg szabni, meg varrani tudgyák.
-Vagyon közöttök kováts – 2, szöts mester ember– 2, abrontsozó kádár –
6”.
L.B. Garda Dezső
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bíró József
L .EMGE
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Telekfalva
-A falutól északra eső Somos erdő sziklaoldalába külső véd művekkel is
ellátott barlangokat véstek. Az egykori falu első telepesei – a legenda szerint – a
közeli bágyi várban vitézkedő székelyek voltak.
L.Orbán Balázs A Székely
- A község ezen határrészén sok somfát, valóságos somfaerdőt találhatni,
melyből az érett somot a gyermekek olcsón árusítják.
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke Andrási Lajos
L .EMGE
Bálint Ágnes :Telekfalva krónikája

Tibód
- az 1761-1762-es év vetésterülete köbölben:őszi vetések:búza 44, rozs 7,
tavaszi vetése : búza 2, zab 31,árpa -, lencse, borsó, zab, kender, len 3, kukorica
1, Ősszesen=90
-1820-ban 1 elvetet mag 4-t ereszt .
- 1750-ben a számosállatok megoszlása: szarvasmarha,ló 36 , juh,kecske
3, sertés 40.
- 1785 augusztus 13 Mindenféle gabonát trágya után, két határunk lévén
melyek állandók, megteremnek, hanem két ökörrel nem lehet szántanunk a mü
határinkban a melljeknek két része jócska, az harmadik pedig sovány.
-Kevés gyümölcsösünk s veteményes helljünk benn vagyon a falunkban.
- Kenderásztató helljünk pedig elég vagyon.
-A Falunk mellett vagyon a malom.
-Ecetnek való vadgyümölcsfáink is vannak a mezőkben és az erdőkön.
L. Vofkori Mária
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-1940-ben a gazdakör elnöke Kovács Albert
L. EMGE
Tordátfalva
-…… kis község, melynek házai a sok gyümölcsfától alig látszanak.
Unitárius lakosai jó módú székely emberek, kik a földmivelésen kivül sok
gyümölcsöt termesztenek, melyből szép mellékjövedelmet tudnak évenként
felmutatni. Ezeken kivül a nép bükkfából fedélnek használt fazsindelyt is készit.
-Van-e községben hitelszövetkezet.
L.Szász Ferenc
-Egy 1599-ben keltezett oklevél Saroghkeörtwelyt és Mal Hagoiban egy
árkot említ meg a tordátfalvi határból.
-“A tordátfalvi egyházi földek részleges összeírását 1732-ből ismerjük,
első teljes bírtok felsorolása 1789-ből származik.”
-Helynevek: hosszú Tanorok, Széna fű, Lok Pataka, Patak, Gyepű.,
Cseretető,
“1860-ban a Fejtő melletti eklézsia földjét találták terméketlennek, ezért
további trágyázást és juhlegeltetést szabtak meg”, a Tartsafalva felé forduló
Határban,kadácsi oldal, “…Tarsa hoszszában egy föld…”Hegy Farázdi előtt,
Középláb, Kertre-jövöben,Hegyes Halom hágójában, a Sás árnyékában, Tamota
hegye megett, a Lokon, a Csere alatt, Fejtő alatt, Utáltal-kelöben, Nagy aszóramenőben, Besnyeriben.
Széna füvek: Szerencse kerék alatt, felső Lokban a Gyepü mellett,
Medesér felé forduló határba, Nagy-Aszóban, Tó hellyben, a Bak Szakállában a
Gyepü mellett, Partiotska, Fekete fiak Kertye, Falbük alatt-kaszáló, Falu
Erdeje,1864-ben Fenyőbérczén –erdő,, Cserekerületen-erdő, Kerekhegyen-erdő
és Szárkáson-erdő,1869-ben Gyepű-kapú –erdő,Káposztás kert 1789-ben,
-Ezek a földek átlagosan 35 kalangya búzát, 25 kalangya zabot teremtek,
valamint 150 véka csős kukoricát.
L. Nyárády -Rejtő

400

Megjegyzés.Ebből következtetni lehet az egész falu határának a
termőképességére.
Kiss Károly
-Batul- és Pónyikfák, ők a legkomolyabbak, mint valami ősnövények
állnak itt
L .Pomona
-1907 telén többek között Tordátfalván is tartottak mezőgazdasági tárgyú
előadásokat.
-Tordátfalvára is eljutnak a mezőgazdasági tárgyú gazdaköri előadások
1907-ben, akár csak a szomszédos Gagy és Nyikó menti falvakba.
-1923-ban Tejszövetkezet van a faluban ……………
- Az 1940-es változás a Hangya Szövetkezet megalakulásának kedvezett.
A Tejszövetkezet újraalakulásáról lehet szó 1941-ben. Ez segíti elő a jó tejelő
szarvasmarhák tenyésztésének fellendítését. A gyümölcstermesztésre alkalmas
határ és klíma kedvet ad ennek a gazdasági ágazatnak a felvirágoztatásához is.
Boros Kálmán, Mihály és Albert mellett sikeres állattenyésztők voltak még Kiss
Albert, Nagy Márton és Lukácsi Domokos. A gyümölcstermesztésben szintén
ők jeleskedtek. Magánkezdeményezésként jelenik meg a kezdeti gépesítés.
L.Balázsi Dénes
- az itteni gazdák 1906 tavaszáig lelkiismeretes,pontos legelőjavitási
munkát végeztek.
- 1914 januárja és március 31 között fafaragó-eszközkészítő-tanfolyamot
szerveznek itt 26 jelentkezővel.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Kiss Albert
L. EMGE
Tusnádfürdő
-„.... Csukástónak nevezik, a hagyományok szerint azért, mert ott régen
Sólyomkő vár urának halas tava volt. „
L. Orbán Balázs A székely
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-Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület vezetésével és az EMKE
közreműködésével 1902. év augusztus utolsó napjaiban Tusnád fürdőn székely
congressus tartatott, melynek megállapodásai iránt nemcsak á székelység,
hanem az egész magyar társadalom nagy érdeklődéssel viseltetett….. Ma már
egyhangú a vélemény, hogy a székelység baja a kisbirtokos-osztály elesésében
van s a helyes irányú törekvés az,hogy elsősorban a nép ezen osztálya
emeltessék ki a bajokból.
L.T.Nagy Imre
Újszékely
-1880 körül jól tejelő erdélyi szürke marhákat lehetett itt vásárolni
L .Dr.Szentkirályi Ákos
-A sik völgyben elterülő határrész gazdagon fizet a község gazdáinak,
különösen sok kukoricát termesztenek s szép szarvasmarhákat tartanak.
L.Szász Ferenc
- Keresztes János uj székelyi kisbirtokos „Jámbor" nevü bikája 6-ik dij 30
koronát nyert az 1900-as székelykereszturi kiállitáson.Ugyanezen a kiállításon
Uj-Székely község „Bodor" nevü bikája 2-ik dij 30 koronát nyert.
L.Köztelek 1900 március 7
- Székelykeresztúron 1911. február 28-án és március 1-jén megtartott
országos jellegû tenyészállat kiállítás és vásár alkalmával felhajtott állatok közül
VII. díjat nyert, (100 korona) Demény József újszékelyi kistenyésztõ Fickó nevû
bikája.
- Székelykeresztúron 1911. február 28-án és március 1-jén megtartott
országos jellegű tenyészállat kiállítás és vásár alkalmával felhajtott állatok közül
X. díjat nyert, (50 korona)özv. Szakács Mózesné újszékelyi kistenyésztõ Bodor
nevű bikája.
-A községi bikák díjazására 250 korona lett fordítva, amely összegbõl
Újszékely község is nyert.
L.Fekete vagy tarka
- cementezett trágyatelep épült fel itt is.
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-1906-1907-ben Újszékelyen
készítenek

hegyközség alakul , ahol oltványokat
L.Balaton Petra

-1899-ben itt népies mintagazdaság alakul meg.
- A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy:
1. a már előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert
állatokat,gépeket s egyéb segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott
vetőmagot vagy egyéb anyagot gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra
felhasználja; 2. Gazdaságában előállított takarmányt és szalmát állatai
takarmányozására és almozására, a gondosan összegyűjtött és megfelelően
kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a használatra nyert
nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése után
gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő
mérsékelt dij ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat
első sorban az eszközök javítására,a felesleget pedig a felügyelettel
megbízottnak utasításai szerint a gazdaságban szükségesnek mutatkozó
beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a megállapított vetésforgót szigorúan betartja
és megfelelő nagyságú területet évenként betrágyáz 5. gazdatársainak a
gazdaság minden
részére és menetére vonatkozó bárminő kérdéseire
felvilágosítással szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével megbízottnak a
gazdaság szakszerű vezetésére vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és
útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre nem látható okok miatt a
vetésforgó módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése mutatkozik
szükségesnek, tartozik a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak
előzetes engedélyét, illetőleg intézkedését kikérni.
L.Köztelek 1900 december 19
Újtusnád
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Éltes Elek
L. EMGE
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- 1942 őszén a nyomásos gazdálkodás még tíz Csík megyei községben
volt gyakorlatban köztük Újtusnádon is.
L.pdf, 182.1k - Adatbank

ÜknyédTipikus szórvány, hegyvidéki tanya. A vulkáni platóvidéken több
nyáriszállás is létesült. Lakóinak fő foglalkozása az állattenyésztés és
erdőkitermelés.
L.Sóvidék-Hegyalja
Ülke
- Arról volt nevezetes , hogy itt készítették az egész Székelyföld
szükségleteit fedező, cifra réz szeletkékkel kirakott, fodros fapipákat.cseréppipaL.Sóvidék-Hegyalja
- az 1761-1762-es év vetésterülete köbölben:őszi vetések: búza117, rozs
13,tavaszi vetése: búza 1, zab171, árpa -,lencse, borsó, zab,kender, len 12,
kukorica –Ősszesen=375
- 1820-ban 1 elvetet mag4,5 –t ereszt
- 1750-ben a számosállatok megoszlása: szarvasmarha,ló 96 , juh,kecske
10, sertés 3.
- Csebret csenálnak eladni, tűzifát visznek eladni.
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-1785 november 28 A mi kevés szénafű-hellyeink vadnak, mind künn
határainkon, mind benn az falu között, marhalegelni és hizlalni igen jó………..
-Ezen mü hellységünk terem gyümölcsöt is, de nem mindenkor, hanem
káposzta és mindenfélekerti vetemény az magunk szükségünkre elegendő s jó
terem.
L. Vofkori Mária
-1940-ben a gazdakör elnöke Szász Károly
L. EMGE
-Vágás ma Bögözhöz tartozó falu. Neve onnan ered, hogy egykori irtás
helyén települt.
L. Wikipedia
Dűlőnevek a község 1894-es katasztere alapján:
1,Cigánypatak dűlőben:Békástó,Kocsiadó(ma Korcsilyázónak mondják)
Árnyékföld, Fejütés, Szélesföld, Milkó málla, Mátyásmocsár, Köveskút,
Bagozlik, Nádastó, Garat ,Tőkés.
2, Virjás dűlőben: Erős,Fővenyes,Simó- tava , Mocsár, Rava, Szőke
cserése, Kerekföld, Hosszú, Nyergeskő, Kotovár, Temető.
3,Várhártyadűlőben:Korond utja, Gergelyszeg, Várerőse,Nyáras,
Rédelyhely,Lenkert, Édesalma, Farkasfészek, Szénhely, Nádaskut, Bérckapu,
Szekérvár, Káposztás, Botos, Kiskaréj, Csókás, Határtó, Sárospatak,
Hidaspatak, Macskalik, Kerekföld.
4,Makó malmánál dűlőben.: Kádármalma, Szőlő, Pétergyakra Johászó,
Verőfény ,Lok, Oldal,Cinterem. Vágás birtok megoszlása a századfordulón
(1900) -szántó 640 k.hold, kert 89 k.hold, rét 80 k.hold, legelő 256 k.hold,erdő
355 k.hold, adómentes terület 45 k.hold.Összterület 1488 k.hold azaz 857
hektár.
L.Székelyvágás
Városfalva régen Homoródvárosfalva
-A XV. századtól kezdve, egyre több feudális nagybirtok jött létre. Itt
Városfalván például: Jánosi, Bicsak, Lencz, Poos, Kénosi és Bedő birtok.

405

-Egy 1905-ös évből fennmaradt dokumentum szerint a falu
összterülete,(melybe beleszámított a szántóföld, kert, rét, legelő, erdő és
termeketlen területek) 1934 hold és 681 négyszögöl, ez hektárba átszámítva
1113 hektár és 29 ár.
Az 1113,29 hektárnyi terület 1786 parcellából tevődött össze.
A falulakók állattenyésztéssel (tehén, juh), búza, kukorica, zab, árpa,
krumpli (pityóka), len, kender és vetemények termesztésével foglalkoztak, de
megtaláljuk fúró-faragó ezermester székely típusát is. A gyümölcstermesztésnek
is messze visszanyúló hagyománya van. A szilva, alma (batul, cigány,
pónik,aranypármin, kisasszonyalma, Török Bálint, Budai Domokos, jonathán,
bőralma), körte (veresbelű, korsós, bagbőz, árpáraérő, sárgakörte) és dió
termesztése a legeltejettebb a faluban.
- 1854-66 Kovács János iskolamester nagy gondot fordít a faiskolára is.
-1883-ban a felekezeti iskolát és a faiskolát átadják a községnek így az
egyház mentesül a fenntartási költségek alól.
- „1969-78-ig Jakab Ferenc az iskola igazgatója. Színjátszó csoportot
működtet és falumúzeumot létesít”
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L. A falu története a falu honlapján.
-a z itteni gazdák 1906 tavaszáig lelkiismeretes,pontos legelőjavítási
munkát végeztek.
-1908 nyarán állattenyésztési szövetség alakul a faluban. –
- cementezett trágyatelep épült fel itt is.
- Az 1910 elött megalakult gazdakör elnöke Péter Sándor lelkész.
-1908 november 22-én a község
gazdái Homoródszentpéter és
Homoródszentpál
gazdáival együtt részt vesznek az állatbíztosító
szövetkezetek által 1000 K –val támogatott Homorodvárosfalván rendezett
állatkiállításon.
L.Balaton Petra
- Hitel-, fogyasztási- és állattenyésztő szövetkezete van.
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke ifj Demeter Mózes
L. EMGE
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-Városfalva községi közös legelőre itató-berendezéshez szükséges
alagcső igénylés, benne: Városfalva község határában a Zsidó patak fölött
építendő csordahíd terve-1944L.M.O.L.
Zetelaka
-„……a
Nagy-Küküllőből
isznak
és
halásznak:
menyhalat
(Mustella[fluviatilis]),pisztrángot (Fario), galócát (Hucho [salmo],németül
Hucknes) és ilyenféle pikkelyes állatokat. Vadásznak őzre, nyúlra, farkasra,
medvére, borzra s olykor szarvasra évaddisznóra is. Termesztenek rozsot, a
búzának kevés, a tengerinek semmi a hozama. Háztáji vagyonukat növelik
deszkával és zsindellyel.”
L. Benkő József
-„.....Zetelaka egy nagy gyár-falú, hol minden ház egy zsendely műhely; a
Küküllőn megszámlálhatatlan fűrész metszi a deszkát. Ház építéshez szükséges
bornákat faragnak, s azokat felépítve adják el, hogy újból szétszedve
elszállítsák, e mellett köteleket vernek, fenyővizet, terpentint, kőolajt készítnek,
ügyesség szorgalommal fog kezet, s mert művelésre alkalmas földjük kevés
van, ők az erdőt művelik, a fát idomítják s mégis beszerzik ernyedetlen
szorgalmuk által szükségleteiket. „
- az 1761-1762-es év vetésterülete köbölben: őszi vetések: búza 381, rozs
1,tavaszi vetése: búza -,zab 313 ,árpa -,lencse,borsó, zab,kender, len 52,
kukorica –Ősszesen=747
- 1750-ben a számosállatok megoszlása:szarvasmarha,ló 773, juh,kecske
71,sertés 3
L. Vofkori Mária
-„......a Küküllő jobb partján lévő Szőlőhát nevű hegyoldalon.
L .Orbán Balázs A székely
- 1843-ban megjelent cikkében Etédi Gedő János állítja: „Eredeti és még
el nem vegyült székely lovakat a havasalji falukban Zetelaka körül lehet találni”
L. Hermann G. Mihály
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- ……nagyközség mintegy 5000 lélekszámmal. — Kopár, gyengén termő
határa van, de nagy erdeje a faiparra, nagykiterjedésű hegyi legelője a
szarvasmarha tenyésztésre fordította a nép figyelmét. Zsindely, deszka, léc,
épületfa, szőlőkaróval nagy kereskedést űznek s ez anyag nagyobb részét a
székelyudvarhelyi fatelepre szállítják.
-Nép és ifjúsági könyvtára, gazdaköre, fogyasztási szövetkezete a nép
értelmességére mútat.
L.Szász Ferenc
- nagyobb fafürészelő gyár működik Zetelakán
L. Barabás Endre
- 1910-1914 között a legelőn a gazdák cementvályukat állítottak fel.
L. Balaton Petra
-A mént sok esetben csak időlegesen különítették el a ménestől. Zetelaka
(Udvarhely m.) havasi legelőin például a ménló az 1930–1940-es években már
nem járt együtt a sereggel. Pár holdas legelő volt számára bekerítve, télen pedig
istállóban tartották.
L.MNL.II.k
-1940-ben a gazdakör elnöke Sebestyén István
L. EMGE
- Urhegyi József jelentése a Zetelakán tartott méhészeti tanfolyamról1944L.M.O.L.
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Hargita megye településeinek magyar és román elnevezései.
Abásfalva-Aldea

Csíkcsatószeg-Cetăţuia

Ábránfalva-Obrăneşti

Csíkcsekefalva-Ciucani

Agyagfalva-Lutiţa

Csíkcsicsó-Ciceu

Ajnád-Nădejdea

Csíkcsobotfalva-Cioboteni

Alsóboldogfalva-Bodogaia

Csíkcsomortán-Şoimeni
Csíkdánfalva-Dăneşti

Alsósófalva-Ocna de Jos

Csíkdelne-Delniţa

Atyha-Atia

Csíkjenőfalva-Ineu

Árvátfalva-Arvăţeni

Csíkkarcfalva-Cârţa

Balánbánya-Bălan

Csíkkozmás-Cozmeni

Bágy-Bădeni

Csíklázárfalva-Lăzăreşti

Bencéd-Benţid

Csíkmadaras-Mădăraş

Betfalva-Beteşti

Csíkmadéfalva-Siculeni

Béta-Beta
Bikafalva-Tăureni

Csíkménaság-Armăşeni

Bogárfalva-Bulgăreni

Csíkmindszent-Misentea

Borszék-Borsec

Csíkpálfalva-Păuleni-Ciuc
Csíkrákos-Racu

Borospataka- Valea Boroş

Csíksomlyó-Şumuleu-Ciuc
Csíkszentdomokos-Sândominic

Borzont-Borzont
Bögöz-Mugeni
Csehétfalva-Ceheţel

Csíkszentgyörgy-Ciucsângeorgiu
Csíkszentimre-Sântimbru

Csekefalva-Cecheşti

Csíkszentkirály-Sâncrăieni

Csiba-Ciba

Csíkszentlélek-Leliceni

Csíkbánkfalva-Bancu

Csíkszentmárton-Sânmartin

Csíkborzsova-Bârzava

Csíkszentmihály-Mihăileni
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Csíkszentmiklós-Nicoleşti

Göröcsfalva-Gârciu

Csíkszentsimon-Sânsimion
Csíkszereda-Miercurea-Ciuc
Csíkszenttamás-Tomeşti
Csíkszépvíz-Frumoasa

Gyepes-Ghipeş

Csíktaplóca-Topliţa-Ciuc
Csik-Tusnád-Tuşnad

Gyergyóditró-Ditrău

Gyergyóalfalu-Joseni
Gyergyócsomafalva-Ciumani

Gyergyóhodos-Hodoşa
Gyergyókilyénfalva-Chileni

Csíkvacsárcsi-Văcăreşti
Csíkverebes-Vrabia
Csíkzsögöd-Jigodin
Csobotfalva-Cioboteni
Décsfalva-Dejuţiu

Gyergyóremete-Remetea
Gyergyószárhegy-Lăzarea
Gyergyószentmiklós-Gheorgheni
Gyergyótölgyes-Tulgheş

Etéd-Atid

Gyergyóújfalu-Suseni
Gyímesfelsőlok-Lunca de Sus

Ége-Ighiu
Énlaka-Inlăceni
Farcád-Forţeni

Gyimesközéplok-Lunca de Jos

Farkaslaka-Lupeni

Gyimesbükk -Ghimeş-Făget Bákó
megye

Felsőboldogfalva-Feliceni

Hodgya-Hoghia

Felsősófalva-Ocna de Sus

Homoródalmás-Mereşti

Fenyéd-Brădeşti

Homoródkarácsonyfalva-Crăciunel

Fenyőkút-Făntîna Brazilor

Homoródkeményfalva-Comănesti

Fiatfalva-Filiaş

Homoródszentlászló-Vasileni

Firtosmartonos-Firtănuş

Homoródszentmárton-Mărtiniş

Firtosváralja-Firtuşu

Homoródszentpál-Sânpaul

Fitód-Fitod

Homoródszentpéter-Petreni

Gagy-Goagiu

Homoródújfalu-Satu Nou
Jásfalva-Iaşu

Galócás-Gălăuţaş
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Hosszúaszó-Hosasău

Máréfalva-Satu Mare

Kányád-Ulieş

Mátisfalva-Mătişeni

Kápolnásfalu-Căpâlniţa

Medesér-Medişoru Mare

Kászonfeltíz-Plăieşii de Sus

Miklósfalva-Nicoleşti

Kászonaltíz-Plăieşii de Jos

Nagygalambfalva-Porumbenii Mari

Kászonjakabfalva-Iacobeni

Nagykadács-Cădaciu Mare

Kászonimpér-Imper

Nagysolymos-Soimuşu Mare
Nyikómalomfalva-Morăreni

Kászonújfalu-Caşinu Nou

Ocfalva-Oţeni
Kecset-Păltiniş
Oklánd-Ocland
Kecsedkisfalu-Satu Mic
Oroszhegy-Dealu
Kede- Kis és Nagykede
Orotva-Jolotca
Kénos-Chinuşu
Patakfalva-Văleni
Kisgalambfalva-Porumbenii Mici
Kiskadács-Cădaciu Mic

Petek-Székelypetek-Petecu

Kissolymos-Soimuşu Mic

Recsenyéd-Rareş

Kobátfalva-Cobăteşti

Rugonfalva-Rugăneşti

Korond-Corund

Sándortelke-Alexandriţa

Kotormány-Cotormani

Siklód-Şiclod

Kőrispatak-Crişeni

Siménfalva-Şimoneşti

Küküllőkeményfalva-Târnoviţa

Sükő-Cireşeni

Küsmöd-Cuşmed

Szentábrahám-Avrămeşti

Lázárfalva-Lăzăreşti
Lókod-Locodeni

Szentegyházasfalva-Vlăhiţa

Lövéte-Lueta

Székelydálya-Daia

Maroshévíz-Topliţa

Székelyderzs-Dârjiu

Székelyandrásfalva-Săcel
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Székelydobó-Dobeni

Székelymuzsna-Mujna

Székelyfancsal-Fâncel

Székelypálfalva-Păuleni

Székelykeresztúr-Cristuru Secuiesc

Székelyszenterzsébet-Eliseni

Székelylengyelfalva-Poloniţa

Székelyszentkirály-Sâncrai

Székelymagyaros vagy MagyarosAluniş
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