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“ Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége.
- adatok-magyarázatok-“
VII.kötet
„Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége”című tizenegy kötetes
könyvének, hetedik kötetét tartja kezében a kedves olvasó. Ez a hetedik kötet
tartalmazza Kolozs megye általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségét s
a megyéből szereplő helységek magyar és román elnevezését.
S mivel Kolozsváron alakult meg az Erdélyi Gazdasági Egyesület,itt jelent meg
az Erdélyi Gazda folyóirat és itt alakult meg Erdély egyetlen Mezőgazdasági
Akadémiája így Kolozsvárnak is külön szócikket nyitottam.
Útmutató az idézett szerzők,művek visszakereséséhez.
A bibliográfiai adatokat ,a tizenegyedik kötetben szereplő ABC-s sorrendű
általam összeállított keresőben találjuk meg, a következő képen:Mivel én végig
számítógéppel dolgoztam a visszakeresést is evvel kérem ,hogy végezzék a kedves
olvasók. Minden adat végén egy L. (lásd) betű található melyet egy szerzői név, vagy
egy mű címe vagy egy szó követ. Ezeket a Google keresőbe beütve kapjuk meg a
keresett szerzőt vagy művét.
A szerző.
Élesd 2016. IX. 5-én
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Kolozs vármegye és Kolozs megye általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági
örökségi adatai.

Kolozs vármegye cimere

-Terményei az ásványországból alig vannak. Földje a folyók hosszában és
különösen a Mezőségen termékeny, de az ÉNy-i részek csekély termőképességgel birnak s
csakis a tavaszi veteményeket érlelik meg. K. területéből 482,934 ha. a termő terület s
ebből szántóföld 160,434 kert 9954, rét 85,246, legelő 74,479, nádas 930, szőllő 1174,
erdő 150,717 ha.; a nem termő terület 16,993 ha. Terményei közül legnevezetesebb a búza
(1893. évben 38,447 ha. területen 563,149 hl. termett), rozs (11,604 ha. terület, 172,100 hl.
termés), kétszeres, árpa, zab, kukorica (34,056 ha. területen 724,613 hl. termés), továbbá
kevés hüvelyes vetemény, len, kender, dohány (7 ha.), cukorrépa, nagyobb mennyiségü
takarmányrépa, lucerna és lóhere; igen kiterjedtek (64,494 ha.) a kaszálók is, valamint a
havasi legelők. A szőllőművelést a filloxera fellépése (mely eddig 13 községben
észleltetett) gátolja; az 1893. évi termés 3283 hl. must és 2955 hl. bor volt, összesen
69,784 frt értékben. A vármegye 224 községében a méhészetet is űzik; a kaptárak száma
11,238 s a termelés 420 q.
A nagy kiterjedésü erdőségekben több helyütt dolgozzák fel a fát fürészekben; az
erdők haramadészben fenyvesek, harmadrészben bükkösök és tölgyesek.
Állattenyésztése meglehetős jelentékeny; az állatlétszám volt az utolsó összeirás
alkalmáal 7066 ló (1891. évben 886), 77,479 magyar és 1160 nem magyar fajtáju
szarvasmarha, 6581 bivaly, 293 szamár és öszvér, 57,721 sertés, 134,402 juh és birka és
4260 kecske. A szarvasmarha tenyésziránya az erdélyi magyar fajta. Jelentékenyebb
állattenyésztések vannak Válaszúton, Kolozs-Borsán és Bonchidán (angol félvérménesek),
Kolozsvárt s Gyekén (sertéstenyésztések), Bánffy-Hunyadon és Szász-Fenesen
(tehenészetek), továbbá a kolozsmonostori királyi gazdasági tanintézettel kapcsolatban
(tehenészet és sertéstenyésztés); Kolozson állami gulyatelep van. A lóanyag nemesítésére
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6 fedeztetési állomás állíttatott fel. A mezőgazdaság érdekeit több gazdasági egylet
szolgálja.
L.Kislexikon.
-1782-ben Kolozs megyében….. csak a főurak és nemesek kertjében fordul elő, a
burgonya, a parasztoknál alig……….
L.Magyar Néprajz.II.k.
- a legtöbb tejszövetkezet Kolozs megyében alakul Kolozsvár környékén.
- A megyében 1897 áprilisában 4 fedeztető állomás 15 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
- Megbizatás . A földmivelésügyi m. kir. miniszter,Bartha Lajos aranyos-gyéresi
lakost, Torda –Aranyos vármegye tordai járására nézve, ,,,,,,,,,, az állandó gazdasági
tudosítói tisztel bízta meg.
L.Köztelek 1897 július 17
- ……a zöldségtermesztés felkarolására
mintagazdaságokban fektettek

nagy hangsúlyt a Kolozs megyei
L.Balaton Petra.

- Kolozs vármegye kilenc járásra volt felosztva:
- Bánffyhunyadi járás, székhelye Bánffyhunyad.
- Gyalui járás, székhelye Gyalu.
- Hídalmási járás, székhelye Hídalmás.
- Kolozsvári járás, székhelye Kolozsvár (törvényhatósági jógú város).
- Mezőörményesi járás, székhelye Mezőörményes.
- Mocsi járás, székhelye Mócs.
- Nádasmenti járás, székhelye Kolozsvár (törvényhatósági jógú város).
- Nagysármási járás, székhelye Nagysármás.
-Tekei járás, székhelye Teke.
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- Kolozs vármegye köztenyésztésben magántulajdonban lévő racka tenyészkosok
kicserélése. -1944L.M.O.L.
- Klosterneuburgból hozatott simagyökeres szőlővesszők megrendelőinek
névjegyzéke.: Kolosvármegye 1870/71. Szilágy-Csúcsa. Gr. Kornis Miklós. Gyéres. Gr.
Teleky Gusztáv. Kolozsvár. Folly Mihály. 1871/72. Kolosmonostor. Ritter kertész.
Csúcsa. Gr. Kornis Miklós. Kolozsvár. Véch Samu. 1872/73. Kolozsvár. Gr. Bánffy
Miklós. Nemess János. Szentjánosy Ferencz. Csúcsa. Kassó erdész. 1873/74. Kolozsvár
Bodor Pál. Moza Samu. Gr. Teleky Gusztáv .
L.Borászati 1875 március
- Szolnok- Dobokamegye deési és kékesi járásaiban az idei szüret mennyiség és
minőség tekintetében jó középes eredményt nyújtott.
L.Borászati 1882 december

Aranyosszék-, Torda -Aranyos vármegye↑
Az aranyosszéki székelyek kiváltságairól IV. László által 1289-ben kiállított,
András (Endre) király által 1291-ben, I. Károly által 1313-ban átírt és megerősített
oklevél:..
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ANDRÁS, Isten kegyelméből Magyar, Dalmáth, Horvát, Dánia, Servia,Gallitzia,
Lodomeria Kun és Bolgár Országok királya – Minden Kristus Hiveinek –jelen Lapunkat
megtekintendőknek – Boldogságot a mindenek Megváltojában Mindenek tudására
akarjuk, jelen levelünk tartalmánál fogva ezennel juttatni, Hogy elönkbe jövén az Aranyas
Földén lakozo Kézdi Székelyek közönségesen, be nyujtották nékünk hires emlékezetü
Lászlo Király Bátyánknak Torda Várunkhoz tartozo a’ Maros és Aranyos Vizei mellett és
között létezö Aranyas nevü föld adománnyárol készített Kiváltság Levelét – esedezéssel
kérvén Töllünk hogy azon Privilegiumat, a mondott Föld Adománnyát Királyi
Joságunknál fogva, meg ujitván, helybe hagyni, ’s Privilegiumunk által meg erösíteni
méltoztatnánk, – Mely Privilegium foglalatja illyen;
LÁSZLÓ Isten kegyelméből Magyar, Dalmát, Horváth, Dánia, Servia, Gallitzia,
Lodoméria, Kun és Bolgár Országok Királya – Minden Krisztus hiveinek – jelen
Irományunkat látandoknak – Boldogságot a’ Boldogság osztogatojátol! Hogy a’
Fejedelmek Adományai örökösön állandosittassanak – Levélbeli Bizonyitással szoktak
meg erössitetni – Mozdithatatlanul marad ugyanis a’ mi Királlyi oltalom általvédetik, –
Annak okáért mindeneknek mind mostaniak mind jövendöbelieknek meg tudására akarjuk
juttatni: Hogy Mü gondolatra vévén Hiségeket és érdemes szolgálattyokat az Aranyas
Főldén mulatozo és lakozo Székelyeinknek, - melyeket először István Királynak ditső
Atyánknak, s következőleg nékünk nagy hívségbéli buzgosággal – ditséretesen derékül és
el szánva telyesiték, – miket külön külön renddel mind elő számlálni hosszas lenne, ’s
unalmat szűlne, hanem némelyeket Hivségeikből és érdemes Szolgálattaikból jelen
Levelünkbe bé igtattunk, valóban,mert midön a’ Kunok mindnyájon hitszegűlten,
gondolatlan mérészlettel, zászlót emelvén a’ Felség sértés bünétől nem irtózva Hordván
személyünk, ellenünk fel költek és öszvegyültek vala, – azon Szekellyek a’ szerentse
kéttséges kimenetelétöl nem rettegve – szemünk láttára, a Kunoknak és csata rendjeknek
férfiason és ditséretesen ellenszegitették magokat, ’s azon ütközetben Nékünk főképpen
érdemesek vóltak tettzeni, – azon kivűl midőn a’ Hitetlen Tatár Nemzet ellenséges és
kegyetlenképpen jött országunkba, ’s országunk leg nagyobb részét irgalmatlan
pusztításokkal és ragadozásokkal békoborlotta volna, ’s országunk népének végetlen
sokságát, vad rabságába hurtzolná és azon Tatárok országunk kifosztásával jovaival, és
vagyonnyaival terhelten saját honnyok felé térnének – emlitett Székellyeink, a’ Tatárok
megtámadásának és dühének, a’ honni nép meg szabadításáéret Torotzko vár alatt,
férfiason ellene állottak ’s a’ Tatárok ellen ditséretesen hartzoltak ’s azon ütközetben,
többmint ezer Embereket a’ Tatárok nyomorult és szörnyű rabságábol ki szabaditottak –
Mü azért, kik vállalt uralkodásunk Tisztinél fogva mindennek érdemeit megitélni ’s meg
jutalmazni tartozunk és mindenkit érdemeihez mérsékelve kielegitni, számba vévén azon
Székeljeink’ István Királynak ’s Nékünk tellyesitett kedves és ditséretes szolgálatjaikat,
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Torda várunk, Maras és Aranyas vizei melletti Aranyas nevezetü Földét, mellyet először
István Király azon székellyeknek ajándékozott vala, – a’ nevezett Székellyeknek,
örökösseiknek, ’s örökösseik maradványainak, hív szolgálatjaik jutalmául; és nyolczvan
Lovakért, melyeket azon Székelyeinktől szükségünkben, ajándékul kaptunk – minden
haszonvételeivel és járandóságaival adtuk, ajándékoztuk és engedtük örökös jogon,
visszahivhatatlanul – birtokokba. Hogy pedig ezen mü Adományunk örök, állandoságu
erőt nyerjen,adtuk nékik ezen kettős Petsétünk erőssége alatti Levelünket Költ Tisztelendö
Gergely Atya Isten kegyelméből Csanádi Püspök Udvarunk Al-Titoknoka Kedveltünk és
Hivünk keze írása által. Ezer két száz nyoltzvan kilentzedik Esztendőben Mindszent hava
tizennegyedik napján uralkodásunk Tizen nyolczadik Esztendejében Mü annak okáért
emlitett Székelyeink igazságos kéréseire kedvező Jováhagyásunkat forditván – meg
gondolván főképen István Király Kedves emlékezetű ditső nagy Bátyánkhoz és hires
emlékű László Király nagy Bátyánkhoz hiven mutatott és tett szolgálatjaikat, a’ nevezett
Torda Várunk’ Aranyas nevezetű Főldét, a’ hozzá tartozó Földekkel együtt t.i. Fel-vinch,
Eurmenus, Hidusteluk, Medijes, Dumburon, Muhach, Kerheth, Bagium, Kuend, TurdaVár, Chegez, Igethi, Pordoy, Kerekygház, Hory, Ujteluk, Polántelúk, Fiuzeg, Bogáth,
Liukyteluk, Zeketeluk, Kukhárd, Feligaz, Feuldvár, Ketoklich, Turuschon, (mely kőzös
Erösség a’ Tartománybéliekkel) Chakoteluk, Farta, Szug et Obrothaura, neveztettekkel, és
azoknak minden Tartozványaikkal u.m. Erdeivel, Kaszálloival, Rétjeivel, Szántóföldjeivel
és Vizeivel azon Székelyeinknek hagytuk birniak, mindazáltal a’ más Joga sérelme nélkül,
és Fennséges Atyánkfiának elébb nevezett, kihúzás, vakarás, vagy akármi részeiben
fogyatkozás nélküli Privilegiomát jová hagyván és elfogadván szorol szora jelen
Levelünkbe bé igtatva – Privilegiomunk oltalmával kivántuk meg erősiteni. – Melynek
emlékezetére ’s örökös állandóságára – adtuk ezen – kettős Petsétünk védelmével
megerösített Levelünket. Költ a’ Sz. Fö férjfiunak Todor Fejérvári Egyház Prepostjának
udvarunk Al Titokának kedveltünknek és hivünknek keze írása által. Urunk ezer két száz
kilentzven egygyedik uralkodásunk első Esztendejében Bőjtmás hava Tizennyoltzadik
napján, Lodám Esztergomi, János Kolotsai Ersekek, András Györi, Benedek Veszprémi,
Páska Nizzai – András Egri, Lad Vátzi, Péter Erdélyi, Benedek Váradi, Gergely Csanádi,
János Zágrábi, Póka Szeremi és Tamás Bosniai Püspökök Tisztelendő Atyák – az Isten
Egyházait szerentsésen kormányozván – Miklos, Nádor és Somogyi Ispán, János Tárnok
és Szepesi Ispán, - Tamás Al ország Birája, Hendrik egész Tot ország Bánja, Koland
Erdélyi Vajda és Szolnoki Ispán, - Moyses Székeleink Ispánja, László Asztalnokuk lévén,
’s mások többek Országunk Urai közül Ispánságokat és Méltóságokat tártván.
Mü pedig mivel azon Szabadság levelet, nem kihuzogatva, vakarva, ’s valami
részében meg hamisitva találtuk, Tekintetbe vévén azon Hívségeket és szólgálatbéli
érdemeket, melyek által t.i. Eldődeinknek tetzeni mindenkoron törekedtek, úgy nékünk is
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minden foglalatosságainkbann és dolgainkban azon Hiveink az Aranyas melléki
Székellyek magokat igen igyekeztek mindenkor kedvesen viselni, az ő igazságos és
törvényes kérésekre Királyi Kegyelmességünk szerént kedvezőleg hajolván a’
Tordavárunk, Aranyas nevezetű emlitett Földének Eldődeink által azon Székeleknek lett
Adománnyát jóvá hagyván, a’ sokszor mondott megerősítő kiváltságot szórol szórá ezen
levelünkbe béigtattatva – Királyi Hatalmunk által ezennel meg erősittyük. Mely dolognak
emlékezete és örök megmaradása végett adtuk ezen kettös petsétünk által megerősített
levelünket. Költ a’ választott Férfiunak Jánosnak, a’ Fejérvári Egyház Prepostjának,
Udvarunk Al Titoknokának, Küküllői Esperestnek – Kedveltünknek és hivünek keze irása
által. Urunk Ezer háromszáz tizenharmadik – uralkodásunk hasonlóan Tizenharmadik
Esztendejében. – Szent Jakabhava kiletzedikén.
Mostan létező Falui Aranyas Széknek.
Alsó Sz. Mihályfalva Csegez.
Bágyon Bátsin. Dombro
Csáko Csiko. Felvintz (Oppidum)
Felső Sz. Mihályfalva Örményes.
Harasztos. Polyán.
Hidas Higyis Rákos Rályis.
Inakfalva Inok Singfalva Somfalu.
Kertsed Székely Kotsárd.
Kövend. Székely Főldvár
Mészkő. Várfalva Orfalu.
Moháts. Veresmart.
Nemes székely nemzetnek jussait világosító némely darab levelek, többek által
Magyar nyelvre fordítva, némelyek pedig magyar nyelven Lötsei Spielemberg László.
Budapest, 1837
Kalotaszeg mint Kolozs megye része.
A kalotaszegi magyarság főfoglalkozása a földművelés; e téren jó gazda,
szorgalmas munkás, aki idejét kitünően tudja beosztani.Miután a föld magasabb fekvése,
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zordabb éghajlata folytán gabonája kesőbben érik mint az Alföldön, ez idejét felhasználja
arra, hogy az Alföldre földmunkára menjen. S ezt nemcsak a közlekedési vonalak és
eszközök kifejlődése óta teszi; már a század elején is igy volt ez, amint ezt egy
magyarókereki egyházi irat 1828-ból bizonyitja, melyben elmondatik, hogy a faluból
sokan mentek arató munkára az Alföldre. Az állattenyésztést kisebb mértékben űzi, miután
a magyarság a hegyekbe fel nem vonul s igy sok legelője nincs. Fő házi állata a bivaly, de
van szarvasmarhája is, ezenkivűl lova, báránya, disznaja és baromfia, amennyi épen kell.
Az erdőművelésben a magyarság igen kevés részt vesz; levonulván a hegyek aljába, a
lapályokra s azok földjét művelvén, az erdei foglalkozásból egyaltalában nem él, mint p. o.
az oláh, mely favágással vagy usztatással keresi kenyerét, hanem az erdőben csak
annyiban dolgozik, amennyiben ház- vagy csűrépitő kalákán veszen részt. A haziipar
némely ága igen kifejlődött; igy a szövés az egész Kalotaszegen igen fontos, a varrottasok
készitése pedig ma a nép jó részének kenyeret ad, bár ez a nők foglalkozása. A férfiak, ha
földet művelnek is, egyszersmind valami iparághoz is értenek; igy Inaktelkén a fél falu
varga, de igen sok a daroczvarro is; Jakótelken sok és jó szalmakalap készül; M.-Gyerő.Monostoron a fa- és gyontáros ládák készülnek: M.-Valkon tanyérokat festenek stb. stb. A
nép az iparra a természet mostohasága által van ráutalva, mert a talaj nem oly termékeny,
hogy a nép szükségleteit teljesen fedezni tudná.
………a magyar mindent megkisért, hogy szükségleteinek fedezésére alapot
teremtsen. igy a kalotaszegi ember erősen spekulál, mozgékony eszű, eleven vérű, aki
marhát vesz nyereségre, őszszel vett gabonát tavaszszal ad el, pénzt kölcsönöz kamatra
stb. Különösen a bánffy-hunyadi emberben sok a kereskedelmi szellem, mindent megvesz
és elad, és nem röghöz tapadt, hanem ha valami nyereségre alkalom kinálkozik, elutazik ő
akár Kolozsvárra, akár Nagy-Váradra, nem várja be, mig ezeknek az ügynökei helyben
keresik fel s igy az ügynök hasznát is ő teszi zsebre. A kereskedelem központja BánffiHunyad, ahol hetenkint egyszer, kedden, vásár van, melyre összegyűl az egész vidék.
A hetivásár Bánffy-Hunyad legmozgalmasabb napja. A legnagyobb erdélyi piaczok
is ide küldik embereiket, mert a kalotaszegi állat szép és jól tartott s erősebb, mint a
szomszédságban bárhol. A piacz alsó végén gabnát árulnak zsákokban; onnan egy utcza
indul ki ruhára valokat elárusitó sátrakból, melyekben zsidok kinálják áruikat; ezek előtt
zöldség,gyümölcs és mindenféle napiszükséglet vehető; mögöttük a templom alatt, egy sor
menyecske űl fapadon meleg malaczpiritottat árulva; az al-utczában bőrtalpakat, favillákat
stb. árulnak. A piacz maga oly drága, hogy a mezőségi és szilágysági ember is ide hozza a
búzát, gabonát. A zsidóságnak a kereskedésben kis tér jut s panaszkodik is, hogy nem tud
boldogulni, mert a kalotaszegi maga is élelmes. Feltűnő, hogy a kereskedelmi életben mily
nagy szerepe van a nőknek, sokkal nagyobb mint a férfiaknak, s a néhány zsidó8

kereskedőt kivéve,csaknem minden üzleti ág a nők kezében van, ami nekik persze nagy
függetlenséget biztosit. Vásárkor Bánffy-Hunyadon minden ház szállodává alakul, kis
pénzért, mely persze mindig sokkal kevesebb, mint amit az ember a szállodában fizetne, az
ember kocsistól-lovastól beállit az egyik udvarba, ott akár a szobában maga meg is hálhat,
ha egy nappal elébb jön be, s azután onnan megy ki a piaczra.
-A Kalotaszeg magyar falvai egy-egy patak mellett, egy magasabb hegy lábánál, de
mindenkor egy mélyebb völgy katlanaban, annak lapályán fekszenek. A magyarság nem
vonul fel a hegyekre, a föld miveléséből él, erre pedig csak a hullámos felföld térségei
alkalmasak s nem a hegyek erdőboritotta lejtői, honnan az alluviumot, ha erdő meg nem
köti, letépi a szél, megszaggatja a vihar és elmossa a belefuladt maggal együtt az eső. A
völgyekben a magyarság kikeresi a legmélyebb helyet, mely egyszersmind a
legtermékenyebb, vizben a leggazdagabb,s ott települ le, ott tömörül falvakka,
községekké………
-Távolból e községek kedves képet nyújtanak a szemlelőnek a rétek és szántóföldek
közt gyümölcsös kertjeikkel körülvevé mosolygó szigetként tűnnek a szembe, melyből
csak a sugár torony, egy-egy magasabb földesúri régi lak, vagy a födetlenül hagyott vagy
még el nem mohosodott új fedél s a fehérre meszelt falak látszanak ki……………
-Kalotaszegen egy telken több család lakik s épen azért egy-egy telek nagyon népes,
némelyiken 20—30 személy is él. Ennek oka a s z ív ó s ragaszkodás az ősi fészekhez.
Egy apának több fia s ezeknek ivadéka, ha az öregházban nem térnek el, ahelyett, hogy
mint más vidéken divatos, kifizettetné magát (nincs kincs, amennyiért kimenne, csak a
békétlen élet) fogja magát az illető családtag s az öregházhoz egy házat ragaszt, a
következő vele szemben épit, és igy tovább,mig csak a telekre épület fér………….
-A lakóházhoz legközelebb álló épület a gabonás a gabona és egyéb záros hummi (
= holmi) részére; azután a fás szin ahol a fát tartja, a disznópajtákkal (sertés ólak). Egy
gazdának rendesen két disznópajtája van,egyik a lábasól vagy lábonpajta a hizó sertésnek,
másik a tulajdonképeni disznópajta a magló (rideg) sertések számára .A sertésólak a
szinnel rendesen egy fedél alá vannak épitve. Hátul az udvarban keresztben épült csűr van,
melynek közepe a csűr híja s oda állitanak be szekeret s egyébb hasonló eszközt, mert ez
elől és hátúl nyitott és szabad; egyik oldala pajtahija nem igavonó marha számára, a másik
a járom híja a járom alá való marhák szmára. A pajta ablakai rendszerint be vannak
deszkázva, a jászolban a borjunak való helyet külön nyak fa veszi körül; ajtaja pedig
rostély (nyárban), mely a szeg és forditó kettös zárával jár, hogy a marha ki ne lökhesse. A
csűr mellett van még egy törekól is, ahova a töreket vagyis a csépléstől visszamaradt
szalmát hányják. A csűron keresztül jut az ember a csüröskertbe, mely többnyire
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gyümölcsös, (többnyire alma, körte, szilva, egres, ribizli, cseresnye) azután ismét a
veteményes kertbe( többnyire hagyma, fuszujka, saláta, uborka, pitjoka, borso, bab,tök,
stb.,) mely egy gazdanak is kicsiny, hát még annyinak. E mögött van a nagykert, vagy, ha
káposzta termelésre szántak, káposztás kert. A csüröskertben (nevezik meg szénás- és
kiskertnek is) áll egy-egy kazal (= 2 5—30 szekér), vagy ha kisebb, szakasz szalma, egykét kalangya idei gabona (általában a kalangya a Kalotaszegen 26—30 keve közt
ingadozik), egy kis kost, vagyis marhaszéna; no meg aminek jó gazdánál hiányozni nem
szabad/egy kevés avasos széna, amit rendkivüli alkalmakra évenkint és évekről
visszatartanak, miért ó-szénának is nevezik. Hogy ezeket szél vagy vihar szét ne hordja, le
vannak szoritva kötőrudakkal, vagy mint a Felszegen mondjak, csatlórudakkal. A
veteményest a gyümölcsöstől rendesen közkert, vagy kert ( = vesszőkerités)választja el…..
-A kalotaszegi gazda, amennyire csak lehet, gazdasági eszközeit maga késziti el
télen, amikor több ideje van, abból a szerszámfából,amit már nyáron eltesz erre a czélra.
Házi eszközei közül egyike a legfontosabbaknak a kézvonó, ez a két fafogóval ellátott éles
vas, melylyel a kalotaszegi ezermester a faragásokat végezi ; ehhez tartozik a kézvonoszék melynek erős padjához egy lábitóval mozgatható fej által leszoritja a
kifaragandó anyagot.A kézvonóval vájja ki a kis tekenöt is, melyből a borjak esznek
korpát. Másik főszerszáma a furú, amely lehet csaperesztő,légyszegeresztő- és
gereblyeszegeresztő furó a szerint, amire használják ; ezekkel készitik a lyukas fát is,
amiből a csirkéket itatják.
A gyermekek végezik a fonási munkákat; ők készitettek régebben a ma már
divatjaát múló kerekkast, ezt a venyigéből font, kivül-belül sárral tapasztott kosarat,
melyben buúzát tartottak; ők fonják a juhlászát vagy lészát, melyek 2½ m.hosszú és egy
m. magas juhkosárnak való vesszőfonatok.
A legények ügyesen kezelik a fűrészt, melynek négy részét rámának,köznek,
csattolónak és fognak nevezik, meg a hornyolovasat,mely horgas kis vassal a monostori
ládák egyszerű de csinos rajzait vésik.
Az eke áll egy gerendából (rúd) egy hosszúvasból, két ekeszarvból, oldalt a
kormánydeszkaából és az eketalpból; a czimervas felfogja az alsó lapisvasat, az eke
köldöke pedig a kormány deszkát erősiti az ekéhez. A hosszúvasat a fojtóvas tartja, hogy
az ne vásolja ki a gerendet. Az ekén van a patink (melynek szege a kokas), az erősen
vastag kétrétű sziju, mely azt a taligával köti össze. A taliga főrudja a vezér; a felvezérrel
igazitják, hogy kisebb vagy nagyobb legyen a barázda.
A rendes negykerekű szekérnek van egy eleje és hátulja.Az elején az első rész a rud,
melynek vége a marokvasas rúdfű, melyet a rúdhoz a hatló fog le. A szekér megvasalt
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tengelyéhez a simejt két fojtóvas fogja le, de a simének fergetyüje is van, hogy a szekér
foroghasson, kanyarodhassék.A kocsi elejét a hátuljával a nyujtó köti össze, még pedig
elől a derékszeggel, hátul az utóaágasszeggel. A szekér két lajtorjája lehet hosszú, vagy
kurta, de ha fáért megy az erdőre, a lajtorja helyett targonczát tesz fel; a lajtorja két széle a
lajtorjafa, melyek közt van a hét záp (lajtorjafog). A lőcs a kerekettartja, a káváját vas,
néha gúzs köti a szekérhez. A kerék és lőcs köze, ha kotyog, vas vagy fapengőt tesznek. A
kerék közepe a kerékfü, küllői a falfaban végződnek, melyet vassráf szorit össze. — Ha
szénáért mennek, a szekérre tesznek négy nyársat, két oldalrudat, két keresztrúdat, egy
nyomtató fát és két csatlókötelet amivel a csatlórudat szoritják le. — A járomba való rudat
lánczal akasztják a rend végire, ez a tenzsola vagy készség; ennek egy hosszabb rúdja van,
melynek végén az esetleg szükséges előfogat számára való hatló szeglyuk található,, meg
egy rövidebb, mely a készségfűben végződik s melynek két lyuka a vonószeg számára,
egy lyuka a segitő számára való, hogy a gyengébb marhát az erősebb le ne húzhassaA készségfűt néha kifaragják, kiczifrázzák, a disz ugyanaz,, melylyel eddig
találkoztunk, csillag és rajta tulipán : gombfa.
L.Jankó
-Szőlészeti és borászati vándortanítók. A szőlészeti és borászati szakismeretek
terjesztése czéljából a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter az alább
megnevezetteket ideiglenes minőségű szőlészeti- és borászati vándortanítókká nevezte ki,
s őket az e czélból megállapított s szintén lent megjelölt vándortanítói kerületekbe osztotta
be: X. kerület: Kolozs, Alsó Fehér, BeszterczeNaszód, Fogaras, Hunyad, Kis-Küküllő,
MarosTorda, Nagy-küküllő, Szeben, Torda-Aranyos, Udvarhely, és Szolnok-Doboka
megyék; székhely: Medgyes; vándortanító: Fekete Pál.
L.Borászati 1886 május
Kolozs megye falvai
Ajton

Sándor család kastélya

- Itt nyugszik id. Zeyk Miklós (1781–1850) jogász, természettudós, a magyar
fényképezés és gyorsírás úttörője.
L.Wikipedia
- ajtoni udvarház emlitve 1663-ban.
L.Valetiny-W’Kovács András
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-1878-ban tagosították határát, ekkor tértek át a kétfordulós földművelésről a
négyfordulósra. Magyar lakói elsősorban a györgyfalvai és (amíg léteztek)
a rődi magyarokkal házasodtak.
L.Wikipedia
Határnevek.
Agyagos. A földjéről nevezik így. Borzik hegy. Borzik mege Butura. Czigányláb.
Csáni szeg. Puszta-Csán felől való határrész. Cselt Alja; hegyoldal a Kis- és Nagy-Csolt
alatt. Csürek; a falun alól Torda felől.Hegyes. Hegyes oldal. Inácza.Kenyér hegyek. Kerek
dombok a Csolt alatt, Pata felé. Természetes föld alakulások. A Csolt leszakadt darabjai.
Kis-Czelinár. Kis-Csolt. Magas, erdős hegytető. Kőhíd. A hagyomány szerint itt feküdt
régente a falu. „Akkor sok palata is vot benne, s tán püspek is lakatt itt; de a tatárak
megeltik az embereket." Macskajuk; dűlő. Magyar temető. Nagy-Czelinár. Nagy-Csolt
Magas hegy, szép kilátással. Sok rajta a felekiekhez hasonló kőgömb. Tömegére nagyobb
a Kis-Csoltnál s a „Nagy" neve innen van. Különben „Csolt" Árpádkori személynév.
Oláh temető. Ördög nyoma. őrhegy; hosszúkás hegy a falu mellett. Itt őrködtek, a
hagyomány szerint, a mikor a tatárok a faluban jártak.
Strázsák. Két kúpalakú hegy a boosi határszélen. Szálas patak. A röődi határon van,
de Ajtonhoz tart. Régebben Ajtonnak, nem volt erdeje. Röődnek nem volt szénafüve s
cseréltek. Szénafüvek.
…………….. Toporér hegye. Hágó a falú végén Kolozsvár felé. Egy Toporér nevű
emberé volt a hely. Csak valami 15 éves, hogy így nevezik.
Vasas kút. Forrás a Csolt alatt. Várhegy. Az Őrhegyen belől fekszik. A fekvésénél
fogva természetes erősség. Menedékhelyül szolgálhatott s a neve innen eredhet.
L.Erdélyi Gyopár
Alparét
-A falutól délre emelkedő Bábolnai hegyen győzte le 1437 júliusában Budai Nagy
Antal parasztserege a Csáky László erdélyi vajda és Lépes György püspök vezette nemesi
sereget.
L.Wikipédia
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-Alparétet egy esemény teszi nevezetessé, mely 1437–38-ban, a Zsigmond király
korában, az egész ország figyelmét a Szamosközre vonta s nagy horderejű
következésekkel járt.
1437 tavaszán az alparéti Bábolna hegyen nagy számú elégedetlen nép gyűlt össze,
jobbágyok s köztük kisebb nemesek is, hogy panaszaikat megbeszéljék s annak orvoslása
iránt megtegyék a szükséges teendőket.
A panasznak többféle oka volt; egyik az, hogy a földesurak a jobbágyok szabad
költözködését I. Lajos kora óta mindinkább megakadályozták, a mivel a jobbágy úgy
szólván rabszolgájává lett a földesurának, a kinek önkénye szabadon érvényesülhetett a
helyhez kötött jobbágygyal szemben; a másik ok, hogy Lépes György erdélyi püspök
értesülvén a király udvarából, hogy új, a forgalomban levőnél jobb pénz fog forgalomba
hozatni, három évig nem szedett dézsmát, a mivel neki nemes és jobbágy egyaránt
adózott, s midőn az új pénz tényleg forgalomba jött, a hátralékos tizedet minden kitelhető
eszközzel hajtatta be.
Lásd bővebben az eredeti szövegben.

←Alparét háttérben a Bábolna heggyel.
- 1617 -ben
adományoznak...”

egy

,

1784-ben

két

udvarházat

- ”…. Deberke vizén 2 kövű malmuk…..”van.
- E város, utóbb falu, őslakosai magyarok és szászok voltak, melyet bizonyít az is,
hogy királyi haszonbérező helységek közt emlitik adataink. Népes és magyar voltát
bizonyítja a megyei úttól jobbra a „Czigle” hegy aljában, a „Gyalu beszerika” nevű
határrészben levő templomrom, melyet ma is „beszerike unguraszke”-nak neveznek.
- A kipusztult magyarság helyére a birtokosok más, nevezetesen Kővár vidékének
több községéből román ajkú jobbágyokat telepitettek.
-Határán a gabonának és gyümölcsnek minden neme egyaránt díszlik, legelője
bőven, épületköve elegendő. Főbb keresetforrásai: a méh- és szarvasmarhatenyésztés,
gabona, főleg zabtermelés, az 1713. évi (E. F. L.) összeírás szerint.
-1750-ben határának harmada termékeny, más része közepes és részben
terméketlen; kereskedelme nincs; földmivelés és baromtenyésztésből élnek, vásárba a 3
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1/2 óra járásnyira fekvő Deésre járnak, innen szoktak sót szállitani, ha ugyan arra időt
szakithatnak. Két fordulóra osztott határának nagy része rét, évenként használható, a más
részt fordulónként kaszálják: török- vagy szerecsenbúza- (Saracenici tritici seu Kukuruz)
földje külön nincs, hanem a többi vetéssel vegyest termesztik; 6 ökörrel szoktak szántani,
két-három évenként trágyát kiván, de nem szokták így javítani; egy köböl búzavetés,
hegyes helyen vetve, ad 6 kalangyát, kalangyája 2 véka szemet, tavaszgabona 8 kalangyát
s szemül kalangyánként 2 vékát. Szőlőt nem mívelnek, erdeje a szükséghez képest,
legelője elegendő.
Öt országos vására van…….
-1841-ben van három korcsmája s egy pálinkafőzője, két lisztelő malma 2-2 kővel. Jelenleg (1898) Vajda Jánosnak van egy kétkövű vízi malma és a bethleni műmalom
részvénytársaságnak egy gőzmalma.
Határhelyek.
- 1379-ben Bábolna hegy, Bábolna nyaka, Tövisesmező.
-1599-ben Berendő, határhely.
-1784-ben Felső
megnevezések

forduló.

Nagymező…….a

következők

már

csak

román

-1750-ben adóra nézve határa az első osztályba tartozott s két fordulóra volt
felosztva 1830-as évekig, a mikor három fordulós lett. Volt 1713-ban 1193 vékányi
szántója, ebből őszi búza alá használt 824 1/4, tavaszira 337 vékányit, tengeri termése 3
véka vetésből tett 84 1/8 vékát; van 303 szekér szénát termő rétje, mely igen jó és minden
évben használható. Szőlője csak az uraságnak van, de különös figyelmet nem érdemel.
Szálas tölgyfaerdejének egy része tilalomban, de csak a birtokosok szükségére elegendő.
-1841-ben az egész helységben 96 ló, 86 ökör, 120 tehén, 60 bornyu, 6 bivaly, 350
sertés, 450 juh és 60 kosár méh.
L.Kádár József Szolnok
A jobbágyok határozatából.” A gabonából vagy borból a kilencedet se nagy úr, se
kis úr ne szedesse többet „ Amely jobbágy más földesúrnak birtokán művel földet vagy
szőlőt , a szokott fizetést teljesítse” „ A szolgálat az legyen: egy nap kaszálnak vagy
aratnak.....”
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-„ Ma, mikor jól tudjuk már, hogy az oláhok nemcsak őslakói nem voltak
Erdélynek, de a leírt események idején megyénkben még földmivelők sem voltak, csupán
mint baromtenyésztők lakták gyéren e területeket, hogy ez események színhelye Alparét és
környéke oly annyira magyar volt, hogy itt községnek vagy határrésznek oláh elnevezése
egyáltalában nem fordul elő.
Ellenkezőleg, a nemesség és jobbágyság e küzdelme megyénkben egyesegyedül a
magyar földnép történetének körébe tartozik. Szomorú időpont, mely az eddig tömör
magyarságot meggyéritette s ez által kaput nyitott az oláh elem terjeszkedésének, kik a
magyarok által lakott helyekre húzódva, lassanként megváltoztatták a terület ethnographiai
képét.”
-1577-ben Báthory Kristóf a hűtlenségbe esett Radák Lászlónak itteni részét Kendy
Ferencznek adományozza, ennek itt Fazakas, Turi, Kocsis, Adorján magyar jobbágy
családjai emlittetnek; másik birtokos Keresztury Kristóf, kinek Fazekas és Nyak
jobbágyait említi az oklevél.
-1589-ben udvarházat említenek.
-1665-ben „… átenged egy darab helyet, hová majorházat, csűrt és kertet
építhessen..” Majorházához annyi szántót, hogy egy fordulóra vethessen 60 kis köböl
búzát s ugyan annyit a másik fordulóra is s e két fordulón egyenként 10-10 szekér szénára
való rétet.
Megjegyzés : ezen adatból megtudjuk, hogy a falu ugarrendszerben dolgozott.
Kiss Károly
- 1704 október 1-én az itteni malomnál a kuruczok a németekkel megütköztek .
- Az 1713-as összeírás szerint 571 köbölnyi szántója,303 szekér szénája termett.
Termelnek búzát, zabot,kölest, törökbúzát
- 1839-ben birtokosai: Jósika János, Kornis Elek, Kornis Mihály, Haller János,
Henter Anna (gr. Béldi László részében).
-1848-ban birtokosok: br. Jósika Jánosné sz. gr. Csáky Rozália, gr. Kornis Elek, gr.
Bethlen Kata, br. Bánffy Miklósné, gr. Haller Sándor, br. Henter József …………
-Jelenleg (1898) Vajda Jánosnak van egy kétkövű vízi malma és a bethleni
műmalom részvénytársaságnak egy gőzmalma.
Határhelyek.
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- 1379-ben Bábolna hegy, Bábolna nyaka, Tövisesmező.
-1599-ben Berendő, határhely.
-1784-ben Felső forduló. Nagymező……………………,
L. Kádár József Szolnok
-Az ezredévi kiállításon kitüntetést kapott jeles gazdasági termelvényekért Vajda
János .
L.Köztelek 1896 november 28
Alsódetrehem
-Az 1441. évi előnévből (Magyar) az is nyilvánvaló, hogy a falu lakói katolikusok
voltak. Ugyanez az előnév jelentkezik 1617-ben is.
L.Léstyán
- 1337-ben Tetrhrih néven, magyar lakosságú egyházas hely.
- 1518-ban p. Dethreh Gernyeszeg tartozéka; Tetrehi Urkund, Peres, F. Veres,
Kecseti, Nagyvölgyi, Szilvási, Sk. Erdélyi, Gerendi és más köznemes bírtoka volt.
L.Wikipedia
Alsó-felsőszentmihály lásd Szentmihálynál.
Alsógyékényes

Horváth kúria kastélykert,kúria kert.
- Települési jelentőségű.
L. T.K A.
- 1511-ben egy összeírás
szerint az egész Gyékényes
Bethlen Miklós fiainak János és
Farkasnak kezén van.
- 1554-ben van akkora
makkos erdeje, hogy 100 disznót
meghizlalhatnak benne.

- 1554 előtt magyarok is lakták,
16

- 1589-ben udvarházat említenek.
-1654-ben a szamosujvári uradalomnak itt levő majorsági földébe mint egy
összeírásból olvassuk, 18 és 3/4 köböl búzát vetettek s bordézmába 2 veder és 7 kupát
vettek be.
L.Kádár József Szolnok
Alsójára két főúri kastély – a Kemény bárók és a Teleki grófok öröksége
- a 15. században már magyar lakosságú település
-Az Erdélyi-szigethegység és az Erdélyi-medence határán jelentős nagyvásárok
helyszíne volt.
-A 19. században az egyik legfontosabb erdélyi fazekasközpont. Mesterei ekkor
főként hőálló, ún. hólyagos edényeket készítettek sok szerves anyagot tartalmazó, fekete
vagy sötétszürke agyagból. A 20. század elejére áttértek a kék, zöld és sárga színnel
festett, kontúrozott növényi elemekkel díszített kerámiára és mázatlan edényekre, köztük
az ún. járai cserépfazékra. Célközönségük főként a hegységi falvak lakói voltak.
L.Wikipedia
a járási szolgabirói hivatal székfhelye, van telekkönyvi hatósággal felruházott,
kisegítő tkpénztára, járásbírósága,csendőrőrse,hitelszövetkezete.
L.Révai
Gróf Teleki Arvéd . Járai gazdasága -Torda-Aranyosmegyében-.
Éghajlat: A tél hosszú és egyenlőbb, a nyár melege mérsékelt; a csapadék
rendesebben eloszló.
Talaj: többnyire könnyű erdőtalaj; helyenkint meszes, majd agyagos részekkel,
lapályokon: homokosagyag.
Erdő = 1100 hold legnagyobb részt tölgyes.
Természetes legelő = 90 hold.
Szántó = 60 hold.
Vetett legelő fümagtermeléssel = 200 hold.
Természetes rét = 30 hold.
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Igás ökör: 16 darab. Haszonmarha: 160 darab.
L.Köztelek 1896 július 22
Gróf Teleki Arvéd faiskolájából-JáraPénz vétele után szállítható: Óriási eper ezre 700 lej,száza 120 lej,Télálló
örökhagyma dughagymái ezre 100 lej,Őszire óriás gyümölcsű folyton termő málna
,ribizke, egres töve 5 lej.Alma,körte ,szilvacsemeték nagyság szerint 12-14 lej.Oltógaly
százanként legtöbb faj 200 lej.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
Gróf Teleki Arvéd faiskolájából Jára Kolozs megye .Őszi és tavasz szállításra
alma,körte, szilva, egres, ribizke, folyton termő málna, csemeték,óriási eperpalántok
kaphatók.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1

←Hagymaárusítás Járán.
-„…..itató vízvezeték készült még a
járai gazdaságban ahol a szarvasmarhák
jutottak vizhez……………..
L.Köztelek 1896 szeptember 12

-A járai faiskolájából Teleki Árvéd forgalmaz,: óriás eper palántákat,télálló
örökhagymát,óriás gyümölcsű folyton termő málnát,ribizkét, egrest, alma ,körte , szilva
csemetéket és oltógalyakat.
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1

18

Alsókosály
kastély

Az egykori Bocskay , majd báró Huszár,később gróf Esterházy Miguel
L. Révai

-Bartalis János költő itt született 1893-ban. Alsókosályon lakott és gazdálkodott.
L.Erdélyi Lexikon
-Alsó-Kosály legrégibb birtokosai s bizonynyal alapitói is az ősrégi Kaplyon
nemzetség tagjai voltak, a kik már IV. Béla király korában 1261-ben e tájon a Szamoson
innen és tulnan egyaránt birtokoltak.
- 1553-ban Csicsóvár tartozéka.
- 1597-ben Báthory Zsigmond az előbb Alsó-Kosály határához és a deési
kamarához tartozott Keskenysziget nevű szigetet Bocskay Istvánnak adományozta oda.
- A kosályi patakon vagy Seletrukon Voith Jánosnénak van egy kétkövű felülcsapó
s a Szamoson gróf Eszterházy Mihálynak egy hajós malma. Kőbányája jó épületkövet
szolgáltat.
- .”…. a községtől keletre emelkedő Magura hegyen, melynek oldalán szőlőskertek
vannak ma is,……”
L.Kádár József Szolnok
Alsótök
-1581 március 29-én egy udvarházat adományoz új adományként Báthory
Kristóf fejedelem.
L. Erdélyi történelmi adatok
A falu dűlő nevei:/sz=szántó,k =kaszáló,/
1752-ben: Az A l s ó F o r d u l ó H a t á r b ( a ) n : a Tódor kuttyanál a melly is a
Falura rug véggel (sz.). A Somos alatt (sz.). A Bűdes kut bértzin fejjül (sz.). A Tsipkés
oldal alat a ret kúton fejjül (sz.). A Kert mellet való kútnál (sz.). A Kalodás nevű hellyben
(sz.). A Bides kut Dombja meget (sz.). a Budes kut Dombja oldalán (sz.).
A Somos odal alatt (sz.). A Ravasz juk alatt (sz.). A Prunisorb(an) (sz.). A
Bűdeskutnál (sz.). A Küs Rétnél a Reketisek vagy Kalodás meget (sz.). A Reketyisnél a
Ravasz juk alatt az ország utón fejjül (sz.). A Tekintön innit a Falu felöl (sz.). Az Eh
19

mezőnek a Felső Szejjin a Somos odalon alól (sz.). Az Eh Mezőnek oldala Tetejin(sz.). A
Somos tetejin (sz.). A Berek alatt a füvenyes tetőn (sz.). Szupt Fetsét a Füvenyes tetőn
(k.). A Nagy Rétben (k.). A Kaladásb(an) (k.).
— A F e l s ő F o r d u l ó b a n : A Füzes To nevezetű hejj ajjában (sz.). A HergcT
ajjában (sz.). A Hergő Árka mellet (sz.). Az oláh Templom felet való Dombon, alias a
Hajnal Domb alatt (sz.). A Vágás alat az Magyar Köblösi Határ széjben (sz.). A Somos
oldal alat (k.). A nagy rét szellyin mellyis a rét kútra rug véggel (k.). Az Alsó Falu végén
az utón fejjül (k.). A nagy széna Fűben (sz.). A Mák mező' alatt (sz.). A puszta szölök alatt
(sz.). A Dési utt mellet (sz.). A Pap kuttyánál (sz.). A Hergö alat (sz.). A Porkolat kertnél
az Köblösi határ széllyben (sz.). A Puszta szölök ajja alatt (sz.). A Dési útnál (sz.). A Bértz
alatt ugyan tsak a Dési uttnál (sz.) vicinit(atibus) ab una az Erdő ab al(tera) Tövises bokros
helly. A Füzes To alatt való hellyben a régi Dési útnál (sz.). A Déési ut mellett hoszszára
vic(initate) ab una az Árkok. A Felső Töki Malomnál (sz.) vicin(usa) egy felöl az patak. A
Ploptyis alatt (sz.). La Ritutz a Szölök ajjáb(an) (sz.). a szölök alat való kis rétnél (sz.). A
puszta szölök közt (k.). A nagy erdő alatt (k.) vic(initate) ab una az Erdő. A régi Déési utt
mellet lévő Árok (sz.). A Szölök alatt való szántó föld végiben (k.) 1: a' Falu Sikátora, a
Falu felső végin. a Falun keresztül follyo patak. — A' K e n d f e l é v a l ó f o r d u l ó r
a : A' Kalodásba (sz.). a patak, a Kend felé járó ország uttya. A' Ravasz lyuk mellett (sz.).
A' Somos uttyába (sz.). A' Porgolátra jő véggel egy darab szántó, a Ravasz lyuk alatt (sz.).
A' Berek előtt (sz.). Köblös felöl a Büdös kútnál (k.). — A' F e l s ő T ő ő k f e l ő l v a l
ó F o r d u l ó b a : A' Porgolát-kertre mégyen véggel égy darab főld . . . A' Határszélyben
a Tőrvényfa táján . .. a Kőrtvélyfák kőzött (sz.). A' Hajnal-Domb oldalában (sz.). A'
Malom-szerbe (sz.). A' Hergő allyán (sz.). a' Hergő alatt (sz.). A Somos allyán (sz.). — a
Nagy erdőn (e.), melynek szomszédgya felyűl a' a Fagyétsra le járó árkok fenekei, alól a
Falu közönséges eredeje, melyet határoz égy meredek ormós hegyetske 1784: in Sije luj
Tyimus (irt. k.)—
1869: A levágott erdőben lévő gyümölcsfák ..…………………………
1917: Pereu Zsiilor. La Peristye. In Ferzset (kétszer így!). Grapa Seszuniilor. In Rit.
In Funacze. Grapa Fintini Ritului ,
1942: 1. Gábor felé - Katrá Gábor (u.). 2. Hosszú Dani felé : Jankó felé -Kátrá Dani
in dal (u.). Hosszú Dani fia ma is itt lakik. 3. Tyoltyurám felé - Kátrá T'olturean (u.). Ma
egy Tolturean nevű embernek a fogadott fia lakik itt. 4. Köblösi-ucca - Kátrá Gardu tsarini
(u.). Magyarköblös felé vezet. 5. Butája felé - Kátrá Butoia (u.). E helynév előtagja
gúnynév volt (Buta). 6. Jóvűjné kúttya - Kátrá jovoie (u.). Egy ittlakó asszonyról
nevezték el. 7. Krisztolcám felé : Cigányok felé - Kátrá tsiganí (u.). Egy Cristolcean nevű
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román ember lakik itt; régen cigányok lakták ezt az utcát. 8. Gyuriné kúttya ~ Fintina
D'uroii (kút). Néhai Szalontai Györgyné lakott itt. 9. Flara - Fintina Flori (kút)-10. Zsákucca - La cetyeras (u.). Egy citerázni tudó ember lakott itt. 11. Szászüj-ucca -Ulitsa
Sásonka (u.). 12. Kirligat (sz.). 13. jertáoiu (sz.). 14. Templom dombja - D'alu beserici
(sz.). A görög katolikus templom megetti domb neve. 15. Szölő megett - Dupá zi (sz.). 16.
Tyima szöllője- Ziia luj T'imus (sz., 1.). 17. Szöllő árka ~ Páráu zijilor (sz.). 18. Ülő - Ileu
(sz.). 19. Szöllő kapuja- Usitsa ziji : Porütsa ziji (sz.). 20. Kisrét- Ritas (sz.). 21. Szöllő
alatt - Sub zi (1.). 22. Tilalmaskert - Gardu tsarini (sz.). 23. Kisrétfenék - Fundu Ritasului
(sz.). 24. Sörkörtefa - Peri cei sireag (sz.). 25. Cseresznyés - La cires (sz.). 26. Köblösi
hegy - D'alu Kublesului (sz.).Magyarköblös felé esik. 27. Köblösi út - Drumu Kublesului
(út). 28. Dunárga (sz.). 29. Kisszénafű - Finácsore (k., sz.). 30. Kisszénafűtető - D'alu
Finacsorelor (k., sz.). 31. Iratvány - Poiana (sz., k.). 32. Rétkút - Fíntina ritului (sz., kút).
33. Kútgödre- Gropa fintini (sz,). 34. Gödrek - Gropa (sz.). 35. Kornu kostitselor (sz.). 36.
Su kostitse (sz.). 37. Csorgó ~ Curgáu (sz.). 38. Máruts (sz.). 39. Büdöskút - Buduskut
(sz.). 40. Büdöskút megett - Dupá Buduskut (sz.). 41. Szénafű árka - Páráu Finatselor (k.).
42. Körtefánál - íntre peri (sz.). 43. Láb - Lab (sz.). 44. Bucsum - Bucsum (sz.). 45. Cserét
- Ciret (e.). 46. Szénafű -Finats (k., sz.). 47. Stupátura (k.). 48. Rétek - Rituri (k.). 49.
Kiskert - Gred'initsa (sz.). 50. Határköz - íntre hotará (sz.). 51. Ravasszék alatt - Suzezuni
(sz.).
A magyarok közül ma már csak kevesen ismerik ezt a nevet. 52. Nagyárok - Páráu
cel maré (sz.)- 53. Seres-Seres (sz.). 54. Borozdák alatt - Su rázore (sz.). 55. Ódalok Kosta (sz., k.). 56. Ravasszék felett - D'asupra zezunijilor (sz.). 57. Borozdák - Rázore
(sz.). 58. Kisrét - Rítas (sz., k.). 59. Árinyis - Arinis (sz., k.). 60. Dijófagödre - Gropa
nukuluj (sz., k.). 61. Somos - Korn (k., sz.). 62. Hida (e). 63. Magyar eklézsija ~ Klezija
cea ungureaská (e.) 64. Iratvány : Kati iratvánnya - Poianá (k., sz.). 65. Recsa - Reca (kút).
66. Szakadás -Rupturi (sz.). 67. Fázet (k., sz.). 68. Paró - Páráu(sz.). 69. Bányánál - La
bajé (tn., sz.). Egy kőbánya van itten. 70- Kúdgödre ~ Gropa fíntinii (1.). 71. Kövecses Pt'etris (sz.). 72. Puszta - Pusta (sz.). 73. Puszta felett - D'asupra Pusti (sz.). 74. Láz - Laz
(sz.). 75. Mázarista (sz.). 76. Betleni erdő - Bekleníaska (e.). 77. Olá eklézsija Kleza cea
romináská (e.). 78. Hegy megett- Dupá d'al (1.). 79. Mohaji erdő- Moháiaska (1.). 80.
Méheskért - Stupfina (sz.). 81. Erdő ajja : Hegy alatt - Su d'al (sz., k.). 82 Kőrtéjes ^Periste (sz.). 83. Iratvány - Poiana (k.). 84. Kakasülö - Kokosel (sz.). 85. Hérgő - Herd'eu
(sz.). 86. Körtefánál - La pár (sz.). 87. Kishíd ~ Poduts (h„ sz.). 88. Tolvájkút ~ Fintína
furului (kút). 89. Árkok köszt- íntre páraie (sz.). 90. Burtuka (k.,kú.t). 91. Pádurice (k). 92.
Somosút - Drumu korniilor (út). 93. Félsőrét -Ritu d'in sus (k., sz.). 94. Alsórét -Ritu d'in
zos (k., sz.). 95. Koturi (k.). 96. Ravasszék alatt -Kosta Zezunijilor (tn.). 97. Páráu
Mosului (1.). 98. Klintsag (1.). 99. Hársfa kúttya - Fintina la fei (kút). 1848-ban ide ásták
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el a grófok a kincseket. 100. Kövesút -Drumu pfetri: Drumu lui Pali (út). 101. Árokközi út
- Drumu printre páraie (út 102. Hérgőji út Drumu Herd'eului (út). 103. Vőgy- Val'ea (sz.).
104. Akasztófa dombja - Dimbu akástájilor (sz.). 105. Su pfatrá (sz.). 106. Bányaji út Drumu báji (ut).
L. Gergely Béla
Megjegyzés : Ezt a hosszabb megjegyzést, azért tartom fontosnak e munkával
kapcsolatban, mert ezek a dűlőnevek sokat elárulnak térben és időben a falu
mezőgazdasági életéről,tevékenységéről. Ezekből a feljegyzésekből figyelmesen
elolvasva - kiolvashatjuk, hogy mit termel a falú népe(milyen növényeket) ,a falu
határa hogyan van felosztva (művelési módok),a földek felosztása, nagysága,
elhelyezkedése (távolsága a falutól, az erdőtől ,az úttól, a falu határában levő tótol
vagy tavaktól stb.) a szőlő műveléséről vagy hiányáról, kipusztulásáról,a gyümölcsök
jelenlétéről a kertekben, a határban,a gyümölcsök fajairól (alma, körte, szilva,
cseresznye, dió, )malmok, utak, templomok, istállók, csűrök ,kertek, tavak meglétéről
.A határnevek változásának időbeni összevetése elmondja, a falú nemzetiségi
viszonyainak az igaz változását is. Ez abban segített,hogy megítélhessem, hogy az
adott faluban a magyarok mikor mit termeltek például, s mikor voltak jelen,s
munkájuk mennyire értékelhető az erdélyi magyar örökségi szempontból. Az előbb
felsoroltak ezen munka témájának szempontjából, nagyon sok segítséget adhatnak a
további kutatások során is, falvaink mezőgazdasági megvalósításainak a
számbavételekor.
Miket tudhatunk meg a határnevek figyelmes elolvasásából?
1,Mit termel a határban a falu népe. Leginkább az ipari növények
termesztéséről kapunk hírt. Búzás ,kukoricás,lóherés,lucernás stb. megnevezéssel
nem nagyon találkozunk mert azok helye évente nagy
területen változik.
Kenderes,kenderes láb ( általában a tavakhoz, folyókhoz, patakokhoz közelben),
káposztás láb (általában a falu közelében, állandó helyen) Káposztás földek,
káposztás, borsos, zabkert, haricskaláb, kölesföld, len mező, len láb-megnevezések is
sürün találhatók.
-Ezek a megnevezések sok esetben a fordulós művelés rendszerre is
utalhatnak. Például Felső forduló, Alsó forduló=(három fordulós rendszer , ugarlegeltetés-gabona,takarmány stb. vetése)
Itt fontos kiemelni azt,hogy a fordulós rendszerek megléte egy faluban olyan
faluközösség meglétét igazolják amelyek közösen képesek határozni. Ezek a fordulók
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falvaink történetében, majd minden falunkban meg voltak,ami azt jelzi,hogy
határozatképes közösségek éltek falvainkban. Ez szervezettséget, közakarat
megvalósulást jelentett mindig .Ez is az erdélyi
magyar falusi
emberek
megvalósításai közé tartozik.Viszont ezek a rendszerek hosszú idők múltával
meghaladottakká válnak. Új rendszerek születnek
Sok esetben a határ vagy dűlőnevek a
földek
tulajdoni helyzetére
vonatkoznak:pl. faluirtványa, ( falu lakói közösen irtottak az erdőből )Urak
kertje…, földje…., szőlője.. szénafüve. Az egyház vagy a pap szőlője….. ,kaszálója….,
földje. Falu kertje (közös használatra utal ).Bikák füve,kaszálója (a falu tehenei
számára közösen tartott bikák takarmányát biztosító kaszáló mi általában közös
tulajdon) Tilalmas kert-ez is valakinek a tulajdonát jelzi aki letiltotta a kert közös
használatát pl.Kanok földje…,füve stb. Részfüvek( a faluban voltak közös
használatú füvek is, de voltak részek is amelyeket a gazdák egyénileg kaszálták, de
lehetett olyan fű is amit részes művelésben adott ki a birtokos )A hétfalusi csángó
falvak határában voltak olyan erdők, amelyeknek a tulajdonosai a szászok voltak,
ezek voltak a Szászok erdeje. Az Ispánok erdeje egy más vezető kategoria tulajdonát
jelzi.
Nagyon sok határ vagy dűlő név utal a falu mezőgazdasági tevékenységére. A
fenti gyűjteményből megtudjuk,hogy a falu gazdái szőlőt is termeltek erre utalnak a
következő parcella nevek:Szőlő ajába, megett,alatt,a Puszta szőlők közt,(egy
elhagyott szőlőre utalva)Tyima szőlője( 1942-ben valahol a nagy szőlőstől külön
lehetett mert 1784-ben is megjelenik románul),Szőlő árka,Szőlő kapuja (ami
szervezett és védett szőlőre utal)
A faluban több gyümölcsöt is termeltek, erre utalnak a Körtefák között(igaz
vadkörték is lehettek!),a levágott erdőben levő gyümölcsfák(a levágott erdő helye
nem maradt kihasználatlanul gyümölcsfákkal ültették be) a Körtéjes,a
Körtefánál(egy magányos körte fa lehetett),a Cseresznyés,a Dijófa gödre,és a körte
fajtát is megjelelő elnevezés a Sörkörte fája(bizonyára Sörkörtefa a faluban csak itt
volt,vagy finomabb volt a faluban máshol létező többi körtefánál ezért van
megjelölve a fajtája is ) , de a Kiskert is gyümölcs vagy zöldségtermesztésre utalhat)
elnevezések. A Mák mező és a román Mazariste=borsosföld elnevezés ezen
növények termesztésre utal. A Méhes kert a méhek tartását jelzi.
Az Alsó és Felső forduló hármas művelési rendszer, meglétére utal.A Felső
tőki malom és a Malomszer a faluban létező malmot jelzi.
Kiss Károly
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-1940-ben a gazdakör elnöke Szalontai János
L.EMGE
Alsózsuk lásd Zsuknál
Andrásháza
- A falu határában a Brachydiastematherium transsylvanicum ősemlős csontvázát
tárták fel a felső eocén korú nádasvölgyi formáció vörös agyagrétegében.
- 1310-ben a Mikola-fiak, illetve Mérai Miklós és Féltő fia András megállapodtak,
hogy a birtokon levő malom Andrásé lesz, és az ő engedélye kell a halastón való
halászathoz. Ez az András lett később a falu névadója.
L.Wikipedia
-1449-ben is említik az andrásházi malmot.
Apahida
- 1570 szeptember 22 –egy udvarházat örökjogon adományoz itt a király.
L. Erdélyi történelmi adatok
Aranykút –

Karacsay udvarház ,a Petky udvarház

-marhatenyésztéssel, gőzmalommal…..
L.Révai
- 1728-ból való leltárából:
-Ugyanezen Ezen tiszttartó uram háza ……mellett vagyon egy olajütő fásajtó. Két
kásatörő külyü egész készségekkel együtt.
-Vagyon e mellett egy öreg konyha………. asztal lábastól, más öreg szakácsasztal,
fenyő, gyergyai deszka másfél, egy öreg cseber, egy főhordó cseber, egy sajtár, egy
viseltes szűrőszita, ………………………, egy tormareszelő.
Ezen háznak a héján vagyon két háj, egy sövénykasban szilva metr. nro. 4,szalonna
másfél, ez idei árpa száznegyvennégy véka.
Ezen házaknak külső tornácában vagyon egy sátor árbocfáival együtt,egy közháló,
mely is méhesi. Vagyon egy (o)sztováta is egész készséggel, egy pár nyüstivel együtt.
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A ……..pitvarba találtatott négy szórólapát, egy vajtikó, két mérővéka.
A kolcsár- avagy élésházban…………. találtatott: kendervászon, sing nro. 33;
szöszvászon két darabban, sing nro. 33; egy végbe szürke szokmányposztó, sing nro. 27.;
más darabba szürke posztó sing nro. 7., harmadik is szürke posztó, sing nro.
33………vagyon egy üres, öreg deberke, más kisded üres deberke, egy vedres cseberbe
millesó.
Irósvaj vagyon két deberkében ejtel nro. 17, item két deberkében ejtel nro. 14,item
két deberkében ejtel nro.16.Édestej fazakakban nro.8 Vagyon egy tejfeles cseber
fedelestől, egy vajküpölő, egy paraszt, kútra való veder, egy sajtár, egy üres dézsa.
Vagyon kerékre való tőkarika négy, kerékfőre való kettő……Vagyon egy kerékfalra
való torockai vas, egy darab Hunyadi vas, vagyon három arasznyi az hosszassága………
bőrrosta tizenöt, fövényválasztó rosta egy; (egy) zsáknak való fekete gombolyag,
verinkának vagy búzaszárasztónak való gombolyag négy.
Vagyon egy kis deberkében egy ejtel vereshagyma mag,.
Tizenöt sarló, három ejtel kertiborsó, három ejtel kertibab. Egy új szalonna hájával
együtt…….. Egy szappanyozó tekenyő, méznek és olajnak való korsó 2……… A
kolcsárház alatt levő pincébe vagyon három kád, id est 3 sós, új káposzta,tavalyi káposzta
fél kád, egy káposztaforgató öreg tekenő. Egy kartos, egy kád tövisrépa; zsák vagyon nro.
22. Sóőrlő a ház alatt; egy …….. Az gabonásszín alatt vagyon három szuszék, kettei üres,
az harmadikban vagyon majorság ez idei búza huszonegy véka….. kertészspárga is.
……..Találtatott benne három öreg fazék színméz, azonkívül egy deberke színvaj;
egy veder, egy fazékban félig szilva, más fazékban aszú som, félejteles l kömény, egy
röstölőben egy marék aszú vackor, egy ejteles fazékba mák, egy kis edénybe aszalt
cseremakk;egy öreg fazékban zöld kertiborsó,egy csuporba egy marok birsalmamag.
…….. találtatott harminchat kosár anyaméh…………..Ezen udvarháznak az udvara
közepin vagyon zsindellyel fedett kút, mely is kereken forgó, a vizet felhordó vedren
hosszú kötél lánc nélkül, a kút mellett egy hosszú itatóválú…… vagyon egy hosszú istálló
három részre szakasztva……… Az istállónak középső része gabonásháznak hívatik,
melybe találtatott búza metr. nro. 126, liszt metr. nro. 72, kender héhelve gel. nro. 40,
szöszével együtt. Vagyon bornyomó, új kád nro. 1. Bikkfa deszkából való szuszék nro. 10.
Hintóba való küllő nro. l60. Kerékfűnek való tölgyfák nro. 18. Hordókra való
abroncskötés nro. 2. Rabok kezére való gereblye nro. 10, favilla nro. 12. Gabonásháznak
való zsendely, felesen. Lenmag metr. nro. 5.. Törökbúza szemül metr. nro. 95.
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Az csűröskertben vagyon egy hosszú csűr, találtatott abban egy hosszú bikkfa öreg
szuszék.Asztagok következnek-osztagnak nevezve.
Az marháknak vagy béresökröknek vagyon jó pajtájok, amelyben elfér huszonnyolc
ökör, kétfelől a végiben apró bornyúknak való hajlék, az akol el vagyon rekesztve kétfelé;
egy része a marháknak, más része a teheneknek.
Az akolnak a külső kapuja jó leveleskapu. (Következik a szekerek és a különböző
határrészekben lévő széna számbavétele.)
Az udvarháznak héján vagyon borsó metr. nro. 29, kerti faszulyka metr. nro.3,
kendermag metr. nro. 25, aszú meggy metr. nro. ., lencse metr. nro. 2. Veres,öreg borsó
just. 4, mezei faszulyka metr. nro. 9. Fokhagyma koszorú nro. 75. Magyaróhagyma metr.
nro. 4. Kertibab metr. ., komló metr. 2..
Vagyon ismét, úgymint alma-, körtvély-, szilva-, cseresznye- és meggyfákból álló
gyümölcsöskert és nádból csinált méheskert (a) szilvás széliben.
Vagyon ezen gyümölcsöskertnek alsó részében veteményeskert, melyben vadnak
szép nevedékeny, hólyagosmeggy-fák, ezeken kívül málna-, veresszőlőegresfák, ásatlan
petrezselyem és murok. (Következik a földek számbavétele.)
L.Adatbank pdf, 1423.2k
Vegyük számba mit termeltek 1728-ban Petky Dávid aranykúti uradalmán ?
Nagyon érdekes !.A leltári feljegyzésekből a következő következtetéseket
tudtam levonni:
Az aranykúti uradalomban termeltek vagy termelhettek : búzát (erre utal a
meglevő 126 és a 24 mérték búza, a 72 mérték liszt, a búza száritó verinka
(búzaszárító ponyva), a 15 sarló amelyek még a sarlóval való aratásra utalhatnak-de
lehet ,hogy csak az asszonyok kévegyűjtője volt. A búza esetleges feldolgozására vagy
a szétosztásra utalhat a „ négy szórólapát, egy vajtikó(mérőeszköz), két mérővéka”
is,termeltek árpát,(erre utal a meglevő “ idei árpa száznegyvennégy vékája”),
törökbúzát (“Törökbúza szemül metr. nro. 95”) .A két kásatörő külyű vagy kalló
malom, a haricska=tatárka, pohánka, hajdina, illetőleg a belőle készült kása
termelésére és előállítására utalhatnak.) ./ A külyü vagy kalló működési elve eltér a
lisztelő malomtól. ………/ Biztosak lehetünk a len(„lenmag 5 mérővel és a kender(
“…kender héhelve gel. nro. 40, szöszével együtt”) termelésével. “Vagyon egy
(o)sztováta is egész készséggel, egy pár nyüstivel együtt.” S a feldolgozását a meglevő
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“kendervászon, sing nro. 33-vel.”igazolja.A len és a kender olajat is adhatott mert
“vagyon egy olajütő fasajtó.”a leltárban.
Az akkor termelt zöldségek felsorolását kezdjük el avval ,hogy ” Vagyon ezen
gyümölcsöskertnek alsó részében veteményeskert…….”
A kertben termelt zöldségeket csoportjaikon belül
vesszük számba ezek: a
torma („tormareszelő”), dinnye, (“három edényben dinnyepalánt,”( nagyon érdekes)
ugorka (“ugorkamagok”), petrezselyem és murok (“ egy zsákban vagyon feles
petrezselyem- és murokmag”)- A” feles” jelző nagyobb mennyiségre utalhat- A
leltári jegyzökönyv tavaszon vevödhetett fel. Erre utalhat a dinnyepalánta megléte,
ami még nincs elűltetve, -érdekes nem magról szaporitják hanem palántáról
amihez melegágyra vagy csiráztató edényre van szükség.A feles petrezselyem és a
murok mag megléte jelzi,hogy kb. tavasz közepén vagyunk.(a petrezselymet és
murkot kora tavasszal vetik el.)A “feles mag “ azt mutathatja ,hogy a szükséges
mennyiség már el van vetve.
A kerti munkára utal a „kertészspárga „felleltározása is.De azt is jelzi,hogy a
vetemények,virágok rendezett sorokban voltak vetve,ültetve. Feltehetően kertész
dolgozhatott vele.(erre utalhat a dinnyepalántával való tavaszi ültetés és a sokfajta
vetőmag megléte.)A kömény, a mák ,a zöld kerti bórsó, három ejtel kertiborsó,
három ejtel kertibab magok szélesítik az uradalom kertészének munkáját.Érdekes a
borsó,megkülönböztetése zöld kerti borsóra, a csak kerti borsóra, borsóra és a veres
öreg borsóra Ez legalább négy fajta borsó meglétét jelezheti. Az új és a sós káposzta
megléte bizonyítja,hogy a veteményesben káposztát termeltek,söt télíre sózva vagy
só nélkül tartosították is. Ez őszi káposzta lehetett.
A “kerti faszulyka metr. nro.3”, a “mezei faszulyka metr. nro. 9” és a .”
kertibab metr. ?” három meglévő paszuly fajtára utal. Ebből kiemelkedik a kerti
bab külön megjelőlése(nem mint faszulyka) ami lehet más növény is –pl. lóbab-, de
egy új fajta paszulyra is utalhat.A faszulyka megnevezés utalhat kerti paszulyra
veteményes kertben termelve és a mezei paszulyra feltehetően kukoricába vetve is.
A vereshagyma („egy ejtel vereshagyma mag”), a “Fokhagyma koszorú nro.
75.” és a “Magyaróhagyma metr. nro. 4.” a rendes erdélyi veteményesekben meglevő
zöldségekhez tartozik. Ide tartozik a lencse(., “lencse metr. nro. 2”) az “ásatlan
petrezselyem és murok”.A “ komló metr. 2 “ a szokásos
erdélyi uradalmak
komlóskertjéből származhat.A „kád tövisrépa” lehet tarlórépa ,de lehet olajat adó
kerek repce répa is.
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/lásd bövebben a mezőgazdasági szerszámok és a specifikus erdélyi
megnevezések szócikknél-tövisrépa alatt/
Itt inkább olajat adó kerek répáról lehet szó, ugyanis állati takarmányt nem
szoktak az uradalmon belül raktározni.
Ha kiváncsiságból összeszámoljuk a veteményes kertben termelt vetemény
fajok és fajták számát, 1728-ban ebben az erdélyi uradalmi veteményesben: kb. 21
veteményt találunk (igaz néhányuk közülük pl .borsó,lencse,paszuly stb. a határban
is megteremhet)ami
nagyon
széles
skáláját
jelzi az erdélyi uradalmi
veteményesekben termelt zöldségeknek. Jelzem nincsenek közöttük pl. a retkek,a
saláták, stb. amelyek bizonyára ott voltak a kertben.
Ügyanigy összegezzük a megtermelt gyümölcsöket is.Elsőnek feljegyzett
gyümölcs a szilva („egy sövénykasban szilva metr. nro. 4”- “egy fazékban félig
szilva”, “más fazékban aszú som”,”egy röstölőben egy marék aszú vackor” és “egy
csuporba egy marok birsalmamag.”)
Tehát van az urilak leltárában nagyobb mennyiségű szilva,a kastély körüli
erdőből „asszú som” és „asszú vackor” .A birsalma magot feltehetően köhögés
csillapítóként, enyhe hashajtóként alkalmazhatták. Kenőcsökben a repedezett bőr, az
égési sérülések, a felfekvések, …. esetében használhatták , a kozmetikában
kenőcsalapanyag lehetett.
Felleltározodott még “aszú meggy metr. nro.?” valamint .”…. alma-, körtvély-,
szilva-, cseresznye- és meggyfákból álló gyümölcsöskert,…. Melyben” vadnak szép
nevedékeny, hólyagosmeggy-fák, ezeken kívül málna-, veresszőlő,egresfák”Tehát egy
kicsit rendszerezve a gyümölcsösben és szőlőkben voltak : alma,körte,szilva,
cseresznye,meggy és hólyagos meggy fák , málna,ribizli és egres bokrok.
Ma sem sokkal bővebb a gyümölcs kinálatunk,a barackfélékre nem találunk
utalást Ennek oka lehet, hogy minálunk a kajkszibarack csak a török hódoltság
idején kezdett el terjedni ,s az őszi barackot csak az 1700-as években kezdték el
terjeszteni.
Avval,hogy az uradalom szőlővel is foglalkozott több utalás is van. “Vagyon
bornyomó, új kád nro. 1”, a “Vagyon ismét a szőlőkertek …..”A szőlős terület nem
lehetett nagy .Fontos meghatározás,hogy” a szőlőkertek circulusában sok szép
gyümölcsfákból.-….” Ez azt jelenti, hogy a szőlők között” sok szép gyümölcsfa
volt”.,de azt is megtudjuk ,hogy
az előbb felsorolt gyümölcsfákból”
gyümölcsöskertek” is léteztek és külön szilvások is.
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A vetemények és a gyümölcsök után, lássuk mivel foglalkoztak még az
aranykuti uradalmon? Teheneik voltak amelyektől tejet fejtek, erre utal
az”
Irósvaj vagyon két deberkében ejtel nro. 17, item két deberkében ejtel nro. 14,item
két deberkében ejtel nro.16.Édestej fazakakban nro.8. S, hogy a tejet fel is dolgozták
erre utal a “ Vagyon egy tejfeles cseber fedelestől, egy vajküpölő,..” ,………. “a
sajtár “…………azonkívül “egy deberke színvaj.”
A sertésekre utal a felleltározott” Egy új szalonna hájával együtt”…és a
háznak a héján (padlásán)vagyon két háj” “.. szalonna másfél….” kevéske sertés
származék.Az ökrök részére külön istállót leltároznak.
Lehet, hogy a karácsonyi disznóvágás után és a tavaszi
van szó.

vágás elötti időről

A juhok meglétére utalhat az elég nagy mennyiségű különféle posztók”…..egy
végbe szürke szokmányposztó, sing nro. 27.;” “más darabba szürke posztó sing nro.
7.,” “ harmadik is szürke posztó, sing nro. 33”………
A“…..találtatott harminchat kosár anyaméh,…….a “Méznek való
korsó”……………. és a “nádból csinált méheskert (a) szilvás széliben” is tudosít egy
méhész meglétéről is.
A kézmüvesség terén.:
“Vagyon kerékre való tőkarika négy, kerékfőre való kettő……Vagyon egy
kerékfalra való torockai vas, egy darab Hunyadi vas, vagyon három arasznyi az
hosszassága……… bőrrosta tizenöt, fövényválasztó rosta egy; (egy) zsáknak való
fekete gombolyag, verinkának vagy búzaszárasztónak való gombolyag négy”.Érdekes
a torockai és a hunyadi vasak megkülönböztetése is. Abban az időben , ezek lehettek
a vassal való ellátás két erdélyi központja.
“Bikkfa deszkából való szuszék nro. 10. Hintóba való küllő nro. l60.
Kerékfűnek való tölgyfák nro. 18. Hordókra való abroncskötés nro. 2. Rabok kezére
való gereblye nro. 10, favilla nro. 12. Gabonásháznak való zsendely, felesen. “
Az előbbi idézetek több meglévő mesterséget takarhatnak : kerekest, kovácsot,
fonóasszonyokat, asztalost, szuszék-készítőket, kádárokat, rostakészitőt.(a l5
börrosta !!) söt a “feles” mennyiségű zsendely is gyanus lehet.
“Egy szappanyozó tekenyő,” …… elárulhatja a szapan készítést is.Az “egy kis
edényben aszalt cseremakk “ –ot valamilyen állati gyógyításra használhatták.
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/Alnus incana (L.) Mönch; cserfa, egerfa. A cserfa héját megfõzve az ekcémás bőrt
fürösztik levével. De emberi gyógyszer is lehetett./
A halászat ősi mesterségére való utalást találtam a következő mondatban:
“……külső tornácában vagyon egy sátor árbocfáival együtt,egy közháló, mely is
méhesi.” /1528 és 1594-ben a közháló halászati háló forma/.Mezőméhesen tavak
voltak és halásztak, innen eredhet ez a közháló.
Egy mondatban összefoglalva a tapasztaltakat. 1728-ban az aranykúti Petky
uradalomban nagyon széles skálájú mezőgazdaságot műveltek.
Kiss Károly
Aranyosegerbegy

Sarmasági kastély.

-termékeny határral, “…..E. Sarmasági Zsigmond birtokába került, fényes
kastélyának romjai most is látszanak a községtől É.-ra emelkedő Paphegyen……..”
L.Révai
- Dicséretet érdemel kiváló földjéért és híres malmáért .Ez az egerbegyi területen, az
Aranyos folyónál épült s szorgalmas munka árán hat kővel felszerelt malom a Kendeffieké
és a Bethleneké de kiszolgál a mezőségi területen fekvő, a folyóvizet nélkülöző számos
falut.
L. Benkő József
-Jakó Zsigmond így ír Aranyosegerbegyről: „1617-ben Bethlen Gábor fejedelem
telepített 36 vitézt. Ezek szintén mezővárosi önkormányzatban éltek 1763-ig ...A katonatelepesek szabad életformája tette lehetővé,egyebek mellett ,a feudalizmus körülményei
között kivételesen nagyszabású szőlőtermesztés felvirágoztatását a község területén.”
„A szőlők tulajdonosai magyarok voltak, akik azokat őseiktől örökölték „
-”Nevét az ott nagy mennyiségben tenyésztett eperfákról és hegyről(ami
hegyfokot vagy hegybegyet jelent)nyerte.......A környék legjobb borai Egerbegyen
teremnek.”Egerbegy szőlője a falun alul kezdődő és egészen Hadrévig lenyúló
úgynevezett Függőnek délnyugatra néző oldalán vannak sűrűn egymást követőleg.””
-Bora az 1878-as párizsi kiállításra küldött jegyzékben a Som borcsoportban
szerepel,de az itteni termés minőségét jelzi,hogy az 1873-as bécsi világkiállításon gróf
Teleki Ágoston egerbegyi bora kitüntetésben részesült”
30

- Az 1950 előtti egerbegyi szőlő dűlők: Katalin 25 ha,Éva 15 ha, Betegh 11,5 ha,
Tanárnő 2,5 ha, Grófnő 3,5 ha, Virgó-Vénhegy 12 ha, Trézsi 5 ha,:művelésük erdélyi
karikás, a következő szőlőfajtákkal:Olasz rizling,Szürkebarát, Fehér leányka, Neuburgi,
Ottonel muskotály, és Chasselas .
L.Csávossy
-Augustus 29-én Egerbegyen voltam. Az egerbegyi, gyéresi, aranyos-lónai és
gerendi szőlők mintegy másfél mértföld hosszúságban inkább délnyugotnak hajló
hegylánczon feküsznek az Aranyos mellett.Az egerbegyi és gyéresi intelligentia
csakhamar átlátta, hogy változtatni kell az eddigi schlendrián mivelésen, mert csak igy
lehet elérni azt, hogy eddig is becsben álló boraik még nagyobb jövedelmi forrást
foglal magában. Van gr. Teleky Gusztávnak 6 hold szőlője, 4 táblában riesling és
muskatály. Általában véve az uralkodó szőlőfaj a vékonyhaju, a fehér lámpor, a
rózsaszőlő, mely egyenesen a vékonyhaju, rózsaszín kiadásban. Bámulatos, hogy ez a
szőlőfaj sehol Erdély eddigi általam ismert részében nem fordult elő: bő termőnek állítják.
Van még hóviz és somszolő; különösen ez utóbbi teszi becsessé az egerbegyi bort. Van
járdovány, kövér és egy-egy fekete királyszőlő is. Egerbegyen is tévedtek, a mennyiben t.
i. a rongyos boros vagy vékony hajú szőlőt nevezik leánykának, tehát itt sem ismerték a
- Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztus hóról, (Az
„Erd. Gazda" után.)
L.Borászati 1872 május
-A bécsi borvilágkiállításon a nemzetközi
zsűri Teleki Ágoston gr. Erdély,
Kolozsvár, egerbegyi boráért elismerési diplomát adott.
L.Borászati 1873 szeptember
- Szentpétery Antalnak egerbegyi borai…………..
L.Borászati1874 augusztus
-„….Egerbegyet Sarmasági Zsigmond birtokában találjuk, ez dús-gazdag ember
volt; fényes kastélyának nyomai még most is látszanak a várostól északra
emelkedő Paphegyen, honnan szép kilátás nyilik a Keresztesmező dús virányaira.
- „........népesség általános jóllétben van, mit a föld, de főleg a nagy szorgalommal
űzött szőlőmívelésnek köszönhetnek. Egerbegy szőlői a falun alól kezdődő, s egészen
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Hadrévig lenyúló ugynevezett Függőnek délnyugatra néző oldalán vannak sűrűn egymást
követőleg elhelyezve, s ott igen nagy mennyiségű és igen keresett bort termelnek; ebből
befolyó nagyobb jövedelmük a város csinosságában, rendszeres tisztaságában
jelentkezik,.....”
- Hasznositva – miként a Keresztesmező többi áldásos forrásai – ez sincsen; de
hisszük, hogy közelg azon időszak, midőn gazdászatunk kezdetlegességének pólyáiból
kibontakozand, s akkor ezen földöntözésre teremtett források hasznositásával a
Keresztesmező Erdély Kanaanjává fog átváltozni.
L. Orbán Balázs A székely
- Az ezredéves kiállításon érdem oklevelet kapott Harmath Lajos viaszáért.
L.Köztelek 1896 december 5
- 1889. után a vándornyájak nem mehettek át, a határzár miatt a szorosokon. Ekkor
került nagyszámú cigájajuh a Hétfaluból, Egerbegyre, és más mezőségi falvak határába
téli ellátásra, az ugarokon, tarlókon való legeltetésre.
L. Dr. Szentkirályi
- Aranyosegerbegy híres krumlijáról és virágkertészetéről.
L. Keszeg
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMG vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Nagy Dénest.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
- Lepke rezervátumában több mint 700 lepkefajt számoltak össze.Ezekből egy
világszinten egyedi,egy európa szerte egyedi és 14 hazai egyedi fajta.
L.Nyugati Jelen 2002 május 22
Aranyosgerend - aranyosgerendi Kemény-Bánffy kastély és a Kemény udvarház.
-G e r e n d (Tordamegye.) nyári vásárára a vidékből sok majorságot visznek, hol
azt a,' városiak olcsón szedik be csibe- pipevásárnak is hívják.
L.Nagy
- térségi jelentőségű A gerendi udvarház (Kassai István és Gerendi Márton volt a
birtokosa) létezett 1647-ben:
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-„A 17. században Gerenden virágzó kertre utaló további forrás Benda Borbála
disszertációja, mely a Kemény-birtokon egyrészt a halastavak gazdag állományáról
számol be, miszerint „Kemény János Gerend vári halastavaiban harcsa, csuka, ponty,
compó, márna, pozsár” uszkált; másrészt egy akkortájt Erdélyben még ritkaságszámba
menő kerti bogyósgyümölcsünk, a ribizli – korabeli nevén „tengeri szőlő” – gerendi
termesztését említi,....”
L. Fekete
- Gr. Kemény József közelebbről épen Párisból hozatott 4 - 6 éves oltványokat,
melyeknek némelyike gerendi csinos kertében már termésbe is indult."
L.Nagy- Tóth Ferenc IV.
-„A település főleg mezőgazdaságból él. A magángazdálkodás éveiben a település
fő terményei a búza, kukorica és a szőlő volt. Erdélyszerte ismert volt a térségben
előállított bor. A szőlősök az Aranyos bal oldalán voltak találhatók. A falut
meglátogató Orbán Balázs is dicsérte a szőlősöket. Az Aranyosgerenden készült borok
külföldön is számtalan kitüntetésben részesültek. A borokat vincellérek gondozták.
…... A térség borait csak "Gerendinek", "Egerbegyinek" szólították, attól függően,
hogy melyik településen volt termesztve. Az aranyosgerendi bor már csak háztáji
gazdálkodásoknál van előállítva, ellentétben az Aranyosegerbegyel, ahol még a mai napig
is a domboldalakat szőlősök borítják.
-A földművelés mellett az állattenyésztés volt a második jövedelmi forrás. Főként
teheneket, disznókat tenyésztettek. A kastély melletti istállókban lovakat tenyésztettek.
Az állattenyésztésből származó tejet
Aranyosgyéresen értékesítették a helybeliek”.

és

húst

a

közeli

iparvárosban,
L. Wikipédia.

- Gerenden g. Kemény Sámuelnél valami 5 ezer 4—5 éves különös szép fa an.
/eperfa/
L.Nagy
-Stirling János nyomán csupán említés szintjén emlékeznék meg azokról a további
erdélyi kastély-, illetve kúriakertekről, melyek a szóban forgó időszak szellemiségét
segítettek átmenteni az utókor számára, hiszen a kertek főbb jellemzőit idézett szerző
tárgyalja, a kertekre vonatkozó leírásokat, számadásokat közli. Eszerint Brökeoson ?(AlsóFehér vm.), Görgényszentimrén (Maros-Torda vm.), Kománán (Fogaras vm.), Drassón
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(Alsó-Fehér vm.), Uzdiszentpéteren (Kolozs vm.), Magyarbükkösön (Alsó-Fehér vm.),
Nagyteremiben (Küküllő vm.), Gerenden (Torda vm), Szilágycsehin (Közép-Szolnok
vm.), Porumbákon (Fogaras vm.), a hajdani kertleírásokban fellelhető, reneszánsz kertekre
utaló nyomok a táblás kiosztást, a lugaskert és a filegória meglétét, valamint a különböző
díszés
gyógynövényekből
nyert
disztillátumok
készítéséhez
szükséges
desztillálóműhelyek (liktáriomok) jelenlétét is bizonyítják
L.Fekete
- 1556-ban egy malmot említenek.
L.Aranyosgerend.
- Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztus hóról, (Az
„Erd. Gazda" után.)
L.Borászati 1872 május
-A Torda-Marosvásárhely út mellett fekvő Aranyosgerendre a Jósika család
telepített Vlach jobbágyokat a 17. században, Trianon előtt már a lakosság közel fele
román, oláh, volt. 1992-ben 1362 lakosából 483-an magyarok, 35 %. %
- “…….egykori lóistállóból és cselédházból, valamint a hozzá tartozó közel 5600
négyzetméteres terület…..”
L.Aranyosgerend
-“…. kastélyudvaron évszázados kocsányos tölgyet és hársfát csonkolnak…”
L.Krónika
Aranyosgyéres

John Paget kastély

- Itt élt 1839 és 1848 között, majd 1855től 1892. április 10-én bekövetkező haláláig John
Paget
(Paget
János) angol
származású
mezőgazdász és útleíró.
-“Paget János kitûnõ házigazda és
mezõgazdász is volt, emellett odaadó édesapa és
szeretõ férj.
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Házassága után Aranyosgyéresen telepedett le, ahol angol ízlés szerint kastélyt
építtetett. A kastélyt parkkal vette körül és mintaszerû gazdálkodást indított be az új
birtokon. Ismerve a természettudományt, Anglia gazdasági módszereit alkalmazta kiváló
gyakorlati érzékkel. Kastélya pár év alatt egy modern birtok mintaképévé vált. A kastély
melléképületei gazdaságosak, célszerûek voltak. A növénytermesztést a legcélszerûbb
eszközökkel és gépekkel folytatta. Õ maga mesélte el, hogy a tagosítás alkalmával a
helybéli parasztok megnevették, amiért a legposványosabb rétet választotta, de késõbb,
amikor a csatornázás után a legdúsabb fû termett rajta, azt mondták: "Hej, mégis rászedett
minket ez az anglius".
“Az állattenyésztés terén is kitûnt a különbözõ angol fajok meghonosítása által.
Odaadó szeretettel foglalkozott a szõlõtermesztéssel: az aranyosgyéresi, aranyosegerbegyi,
és a csányi határokon létesített szõlõseiben õ alkalmazta elõször a sodronymûvelést és a
talajnak a lókapák által való megmunkálását. A modern bortermesztést és pincekezelést
elõbb csak próbaként alkalmazta, késõbb nagy arányokban folytatta. Borai tekintélyre
tettek szert, amirõl az összes világtárlatokon nyert kitüntetések tanúskodnak. Paget a
gyümölcsfaültetésekben s a gazdasági befásításokban is elöl járt. Birtokán minden
vízerecskét kihasznált a rétek öntözésére.”
„A szabadságharcból való visszatérése után (1855) mûködésének új korszaka
kezdõdött. Nem hiába volt családi címerének felirata "Espere et persevere" (Reménykedni
és kitartani). A hatvanas évek elején beutazta a francia borvidéket, megtanulta a legújabb
munkamódszereket s újjáéledt birtokán mindezt be is vezette. Az 5 holdas területre 20
fajta szõlõt telepített, s boraival hazai bemutatókon, sõt a párizsi világkiállításokon kiváló
minõsítést ért el: 1878-ban ezért kapta meg a francia becsületrendet. A mezõgazdaság és
közgazdaság terén tett szolgálataiért Ferenc József magyar király a II. osztályú Vaskoronarenddel jutalmazta. A Borászati Füzetek és az Erdélyi gazda 1869–1871 közötti
évfolyamaiban saját tapasztalata vagy a külföldi utakon látottak alapján szõlõszeti és
borászati szakcikkeket közölt Paget János, erdélyi gazda aláírással. Fáradhatatlan
szervezõként fõ mozgatója volt a különbözõ társulatoknak, de maga inkább a háttérben
maradt, alapító, igazgatósági vagy felügyelõbizottsági tag lett csupán: így jött létre az
Erdélyi Pince Egylet, amely az egyik legfõbb jövedelemforrást, a borkereskedést
irányította. Felújította a Kolozsvári Lóversenyeket s az Erdélyi Lovaregyletet, az Erdélyi
Gazdasági Egylet rendes, majd alapító tagja lett, neve országos és nemzetközi gazdasági
értekezleteken ismertté vált.”
L. Ferencz Lenke – Tasnádi Zsolt
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- 1407 április 25 -…… Geresteleke birtok (Thorda vm) miatt az alvajdák előtt pert
folytattak úgy, hogy azt a malomhelyekkel és egyéb tartozékaival együtt………..
L.Erdélyi káptalan
-Aranyosgyéres 1594-ben hét faluból álló uradalom központja volt. 1610-ben
Báthory Gábor az uradalommal együtt az életét megmentő ötvenöt lovas testőrének
adományozta a falut, akiket ideköltöztetett és nemességet biztosított számukra.
L.Aranyosszék és vidéke-„….a helység ékességéül egyedül a Kendeffi- és Bethlen-paloták szolgálnak.”
- “Ezek a paloták nem csekély felüdülést nyújtanak, mert épp a kúriából áttetsző
forrásvíz folyik részint az Aranyosba, részint benn, és halastavat alkot (amely hattyúkat is
táplál); ugyanakkor alig van elválasztva a kúriától egy kitűnő malom,mely az Aranyos
ágára épült.”
- A nemesiek közé sorolandó mezőváros egészen sík rónán fekszik………….a
földek az egész vidéken gabonát, valamint ízletes dinnyét teremnek nagy bőségben.
L. Benkő József
-1610-ben Báthory Gábor ……… Gyéresnek…… mezővárosi kiváltságot és
pallosjogot biztosított, három országos és hetivásárral. A város ügyeit egy kapitányból és
tizenkét esküdtből álló tanács intézte.
- Benkő József idejében a Kendeffy és a Bethlen családnak volt benne kastélya.
Ugyanő emlékezik meg dinnyetermesztéséről is.
- 1861 és 1867 között ismét mezővárosi címmel rendelkezett.
- A 19. század harmadik negyedében Paget János mintagazdaságot rendezett be.
L.Wikipedia
-Itt telepedett le 1840-ben Paget János (1808-1892) ahol kastélyt épít, és teszi le
egy mintagazdaság alapjait.:Birtoka a mezőgazdasági újítások erdélyi fellegvára lesz. Új
mezőgazdasági rendet vezetett be:fásított,új külföldi gyümölcs és szőlőfajtákat honosított
meg,mezőgazdasági gépeket és állatokat hozott Angliából,fajlovakat tenyésztett. A
kastély körül park és gazdasági épületek voltak ,meg egy halastó.
L. Bicsok –Orbán
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-„Az itt levő Szentkereszty-Bethlen kastélyt a 19. század második felében építik fel
.Szentkereszty báró a kastély körül szép parkot és mesterséges tavat alakíttatott ki.”
- A tavat csatorna kötötte össze a Paget kastély kertjében levő tóval.
- Szőlőinek első írásos említése 1627-ben Bethlen Gábor adománylevelében.
Szőlőhegyei az egerbegyiekkel együtt az Aranyos bal partján délkeleti irányban egy
egységes vonulatot képeznek Aranyoslóna és Aranyosgerend felett egészen Hadrévig.
- „ Gyéres szőlőhegyei ...az Aranyos bal partján délkeleti irányban egységes
vonulatot képeznek.”
-A gyéresi szőlők és borok a XIX. század derekán Paget János érdemei révén váltak
ismertté. A párizsi 1878-as világkiállításra küldött borok jegyzékében A Som-Leányka és
Leányka csoportban,valamint a Rajnai rizling, a Sauvignon, és Cabernet csoportban
szerepelt gyéresi bor./Feltehetőleg mind a Paget pincékből/
L. Csávossy
-Először szeptember 25-kén, aztán ismételve október 9-kén szorgalmasan
megmértem mindenik szőlőfajtám kifacsart nedvét Gyéresen és Csánban; örömmel
tapasztaltam, hogy az időközben eltelt két hét alatt nagyobb részök sokat haladott és már
tűrhető bort igért. Szüreteléskor november 1-én újra megtettem a mérést egyes fajtáknál,
és pedig először a bordeauxiaknál, melyeken a szedést kezdettük: ezek közül a CarbenetSauvignon mutatott 19 % , Carbenet franc 16%, Merlot 19%, Malbec 21 % és a Verdot
20% czukrot; biztosan hittem, hogyha ezek nedvét összetöltöm, legalább 19°/0 mustjok
lesz; nagy megütközésemre azonban nem lett belőlük több 17% százalékosnál. A
burgundiaknál ugyanez az eset fordult elő; mig egyként a próbákon 19%, 18% és 17°/0-t
mértem, összetöltve csak 15°/0 czukortartalom mutatkozott. — A talány könnyen
megfejthető: az emberek örömest csalódnak, s az én vinczelléreim is csak emberek!
Ámbár szorosan meghagytam, hogy a próbákhoz ne keressék csak a gerezdek legjavát,
hanem hozzák elegyesen: mégis vagy szolgálati buzgóságból, vagy önkénytelen
öncsalódásból a próbamérésekre csak érettebb gerezdeket hoztak; azért ütöttek ki a próbák
kelleténél magasabban./Paget/
L.Borászati 1871 március
- „Nálam Gyéresen és Csánban az 1870-diki késő szüret s a korai őszi hideg miatt a
tőkék egy része fedetlenül telelvén: nem volt több ½ termésnél, mig Egerbegyen, melynek
szőlőhegyei körülbelől közbül feküsznek a gyéresi és csáni közt, ámbár a tőkéket soha sem
szokták egészen elfedni, már évek óta nem volt oly gazdag termés, mint az idén.
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Átalában véve Erdélyben fél termést számithatunk, mert a néhány bőtermő mellett
egész vidékek vannak, hol gyenge, sőt épen semmi szüret sem volt 1871-ben./Paget/”
- Paget János gyéresi szőlőjében 1871 őszén a szüretkor mért cukorfokok.:
Gyéres Carbenet-Sauvig. nov. 7. 16% 19% 13%
Pinot noir

okt. 6. 13% 15% 15%
L.Borászati 1872 január

-September 3-án Gyéresen voltam Paget urnál a Keresztes mezőn levő 5 holdas
telep megtekintésére. Itt is kitűnik a rendező nagy ismerete. Különösen figyelemre méltó a
19 faj szőlőültetvény, melyet a fentirt tulajdonos ur próbatéteknek használt fel és általuk
bebizonyult az, hogy Erdélyben is fog teremni nemcsak kitűnő fehér, de kitűnő fekete bor
is. Erre nézve minden tekintetben mint úttörőt Paget urat kell tekintenünk. Kövessük a jó
példát!!
- Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztus hóról, (Az
„Erd. Gazda" után).
L.Borászati 1872 május
- Szeptember 18-án Gyéresen voltam, hol a kolozsmonostori gazdasági tanárok és a
néptanítók társaságában megnéztük a Paget ur Keresztesmezején levő szőlőjét, melyről
múltkori jelentésemben bővebben irtam.
L.Borászati 1872 november
- Paget ur gyéresi telepe a Keresztesmező felső plateauját az alsótól elválasztó igen
csekély — alig 10 — 12 ölnyi magasságú — hegyorom egyik völgy hajlásában kedvező
fekvéssel biró oldalon fekszik. Sem nyugot sem észak felől kellő fedezettel nem birván,
rohamos szelek, s kisebb mértékű dér pusztításának minden más szőlőtelep felett az
Aranyos folyam mentén ki van téve. Ezen legtöbbnyire Carbenet Sauvignon, merlot,
malbec, és pineau franc fajokkal béültetett 4 — 5 holdas telep a fagy által felette nagy kárt
szenvedett.
L.Borászati 1873 június
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- Ujabban Erdélyben és Diószegen a Grauer Klavnerből készült bor is magára vonta
a figyelmet. S még a Sauvignon és Semilion franczia fajok azok, melyek igen sokat
ígérnek. E fajokból szőlő'vesszőt Paget János ur Gyéres (per Torda) szolgáltat vesszőket.
L.Borászati 1873 november
-Gyéresi borok 1874-cukor százalék: Carbenet. sauvig. 19 % , Pinot. 19 % , Carb.
frank. 20 % , R.-riesling 19 % , Epinet 21 % , Leánka 21 % , Sauvígnon 23 % , Semillon
2 2 % , Fekete klévn. 18 % , Piros tram. 21 % , Zami tram 2 1 % .
L.Borászati 1874 december
Eladó szőllővessző.
Alulirtnak gyéresi és szőkefalvi birtokában körülbelöl 100,000 sima vessző eladó,
ebből:
Szökefalván: Sauvignon blanc. ezernek ára 20 frt. o. é.
Semillion

„

„ 20 „

Welsch riesling

„

„ 5 „

Riesling

„

„ 5 „

Gyéresen :Cabernet Sauvignon „

„ 20 „

Carbenet Granc

„

„ 20 „

Leányka

„

„ 5 „

Az őszön a fagy miatt el nem küldhető veszszök, tavaszon fognak utánpótoltatni.
Szives megrendelések Szőkefalván (u. p. Dicső Szt—Márton) Pataki Lajos — Gyéresen
pedig Fogarasi György gazdatisztjeimhez intézendök.
Paget János.
L.Borászati 1877 október
Kitüntetett bortermelő.
-A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában díszoklevélleli kitüntetést
ítélték meg Paget János Gyéres, kitűnő erdélyi boraiért és az erdélyi bortermelés
előmozdítása körül szerzett érdemeiért
L.Borászati 1885 október
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- Az erdélyi ménesek lovai túlnyomó részt többségükben a régi erdélyi fajta lovai
voltak.pl.Wesselényi báró lovai Aranyosgyéresen
L. Hankó Béla
Gyérési ménes- 1903.
Tulajdonos: Ifj. báró Wesselényi Miklósné, sz. Paget Ilona,
A ménes helye: Gyéres, Torda-Aranyos vármegye.
Állomány 15 drb. angol félvér anyakancza.
A ménes kanczáival a tordai áll. fedeztetési állomás ménjeit veszi igénybe
L.Podmaniczky
Gyéresszentkirály- A Szentkereszty-Bánffy és a Betegh család kúriái, valamint a
Toldalaghy-Betegh kastély.
-1925-ben egyesül Gyéres várossal -ma Aranyosgyéres része.
A Szentkereszty-Bánffy és a Betegh család kúriái, valamint a Toldalaghy-Betegh
kastély állott a faluban.
-Az 1610-ben Báthori Gábor fejedelem kiváltságlevelében olvashatjuk,hogy„......mi
ezen kastélyban s ahhoz tartozó jószágokon lenne, annak mindennemű hasznát, minden
hozzá tartozókkal, minden szántó, mívelt és míveletlen földeikkel, rétekkel, legelőkkel,
kaszálókkal, erdőkkel, berkekkel, hegyekkel, völgyekkel, szőlőhegyekkel, szőlőkkel,
vizekkel, folyókkal, halászattal, malmokkal, malomhelyekkel, ….”Gyéres városnak
adományozza.
L .Orbán Balázs :A Székely
-„Gyéresszentkirály szomszédos Gyéres mezővárossal , amelytől mindössze egy a
Kendeffi–Bethlen-kertnél felállított határkő választja el.”
-„… a Toroczkai, Székely mágnásurak, a nemes Zámbók és mások kúriáival és
lakásaival büszkélkedik.”
- 1863-ban Gyéresszentkirályon McCormick –féle aratógép müködik.
L.Csetri
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- 1937 szeptemberében a ngysármási gazdanapról dr. Szász Pál , gróf Teleki Ádám
és Szász Ferenc Aranyosgyéresre érkeztek ahol találkoztak gróf Bethlen Ödönnel és
Betegh Sándorral.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
Aranyoslóna

Jósika kastély

- térségi jelentőségű.
-„….egy a tövéből kristályos forrást kibocsátó dombon épült kastély ékesíti, mely az
alatta fekvő faluval együtt Jósika-örökség”:
L. Benkő József
- a régi udvarháza, mely Jósika Miklós (1794 – 1865) magyar regényíró otthona
volt, s több művét itt írta.
L.Wikipedia
-Aranyos Lónának van 136 hold és 1390 • öl,szőlője.
- Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztus hóról, (Az
„Erd. Gazda" után.)
L.Borászati 1872 május
-Aranyosmenti borvidék:Ide tartozó községek:Bágyon, Egerbegy, Aranyoslóna, és
Torda. Legnagyobb szőlőterülete 1867-ben van 1190 ha. A régi ültetéseken karikás
művelés volt.
- A borok valamivel vékonyabbak és keményebbek,közepes szesztartammal.,ízes
fehér asztali vagy minőségi ,jó évjáratban elsőrendű pecsenyeborok.
- Nevesebb termőhelyek: Torda, Aranyosgyéres, Aranyoslóna, Gerend,Egerbegy,
Alsódetrehem, Bágyon és Kercsed.
L. Csávossy
Az erdélyi kies aranyosi borvidékről , Fekete Pál erdélyi borászati vándortanár
jelentésében többek közt a következőket mondja:
Egy szerény, de igazságon alapult véleményt vagyok bátor e szép aranyosmenti
hegylánczolatra nézve koczkáztatni, kimondva azt, hogy e borvidék aranyosi kerületén
találta meg a rajnai riesling-szőlő saját Johannesbergjét, és ha a Tordától Hadrévig 4
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mértföld hosszában terjedő hegylánczolatot szakértő vizsgálatra méltatjuk, mindent
fellelünk benne, mi a rieslingre nézve otthonos és kedvező; kitűnő palás agyagtalaj, mely a
nyirkot hosszasan megtartja, a kigyódzó Aranyos ködszerű kigőzölgése jótékonyan hat a
mentében terülő szőlős hegylánczolatra: elég meleg égalj arra, hogy a riesling szőlő jól
megérjék, de meg ne asszék, hanem nemes rothadásba menjen át. Eleven példaként a
tordai nemcsak egy helyen, de különböző tulajdonosoknál található egyenlő jellemű kitűnő
riesling borok nyújtanak bizonyítékot, nemkülönben a hadrévi borok is, mely a pinczeegyletnél kitűnősége miatt elsők közé soroztatott. Ezt a főbb tulajdonosok, mint gróf
Teleki Gusztáv és gróf Spanochi átlátva, nagy mennyiségű riesling építményekkel
haladnak elő, mint a jelen statistikai kimutatás is bizonyítja, szolgáljon a követésre méltó
példa világító szövétnekül azokra nézve, kik e vidéken netalán szőlőt szándékoznak
ültetni.
L.Borászati 1876 október
A szüret Tordamegyében
A szüret Tordamegyében nagyon silányan ütött ki, a kik tavaszszal — írják nekünk
— 400— 500 veder finom riesling mustra számítottak, kaptak 5 —10, maximum: 20 veder
savanyu rieslinget, s azok, a kiknek a szőlőtermés legfőbb kereseti forrásukat képezi, kik
tehát az idei szőlőtermésből remélték tartozásaikat, adójukat stb. (s hányan vannak
ilyenek?) leróvhatni, mit kaptak: egy kosár madártól megcsipdesett és egértől megrágott
szőlőt, vagy épen semmit. Sőt a mi kevés must szüretett, az is oly kevés
czukortartalommal bir (a klosterneuburgi czukormérő szerint a 19 — 20% között variál),
hogyigazán a tordai riesling hirét látnók veszélynek kitéve, hacsak nem biznánk — egy
jobb jövőben, a mely két marékkal adja vissza azt, a mit az 1876. év a tordai
szőlőhegyektől megvont — az áldást .
L.Borászati 1876 november
Aranyospolyán.ma Tordarésze 1970- óta.
- Itt született 1846-ban Solymossy Lajos természettudományi író.
- Itt született 1912-ben Tatár Géza pedagógus, helytörténész.
L.Wikipedia
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-1441. nov. 9.A kolosmonostori convent előtt özvegy Kabos Máténé
felsöszentmihályfalvi lakos a polyáni határon levő kaszálója felét huszonöt arany forintért
felsöszentmihályfalvi Dénes fia Péternek eladja.
L.Barabás Samu Székely
- Három fordulóban élték határukat Aranyospolyán ……lakói.-Mohács és Aranyospolyán határát 1820-ban már három nyomásban hasznosították
a lakosok. A mohácsiak nem dicsekedhettek földjeik jóságával. Hegyek között lakván,
földjük kétötöde rossz, ami „az őszi vetést teljességgel nem, de a tavaszit jól termi". A
szántójuk egyötöde a legrosszabb minőségűnek bizonyult, amely „a tavaszit is igen
gyengén termi", s a hegyekből lezúduló zápor nemcsak beiszapolta veteményeiket, hanem
az itt lévő földjeik trágyázását is lehetetlenné tette. A középszerű egyötöd rész az őszi
gabonából csak a rozsot, az elegyes búzát termetté meg, de ezen a részen sikeresen
termeltek „ tavaszbúzát, zabot, alakort és tönkölyt, törökbúzát".
-Az aranyospolyániák három fordulós, és háromnegyed részben jó földű határukban
- vallomásuk szerint - búzát, rozsot és kukoricát termeltek.
Nem a határának kiterjedését, csak népességszámát tekintve tartott sok állatot
Aranyospolyán lakossága. Főleg szarvasmarhát, kevesebb juhot és sertést. Itatni az
Aranyosban itattak, s a legelőjükről sommásan, de lényegre törően nyilatkoztak:
„elegendendők, és a marha nevelésére a legalkalmasabbak". Amilyen lakonikusak voltak a
legelőt illetően, olyan bőbeszédűen vallottak a rétekről. Kaszálóik öthetedét tartották
jónak, egyhetedét középszerűnek, egyhetedét pedig „a mostani állapotjában - vizenyőssége
és mocsáros volta miatt - rossznak". Jobb időjárású években, ha a takarást zavartalanul
ésidőben befejezhették, a Rákosfő nevű kaszálójukon sarjút is csinálhattak. Olykor-olykor.
- „jó időben " - ezt megtehették a középszerűnek mondott réten is, „ de ez ritkán
esik meg, mert ha felettébb esős az esztendő, az öszvegyűlt víz miatt csaknem járhatatlan,
és oly sátis terem, mely a marhát nem táplálja". Sokat javítana rétjeiken - ismerték fel a
lehetőségeiket - , ha „oly módot" találhatnának, melynek révén határuk „meg nem
rontásával a vizet egészen" kivezethetnék. Ezáltal kaszálójuknak „a mostani alábbvaló
részei is... használhatóbbak és jobb füvet termők lehetnének".-1820-Conscriptio
Czirakyana vallomás.
L.Takács Péter
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- A polyáni magyarok híres virág és zöldség kertészek.
L .Sepsiszéki
- Itt uradalmi ménes és juhászat volt.
L.Révai
- Aranyos-Pojánban Szentpály Ignácz ur a tordai Szent-Jánosban két hold szőlőt
rigoliroztat. Egy hold muscat lunellel és egy hold rieslinggel ültetendő 1873, tavaszán.
Ugyanott rigolirozott földbe ültet Velics György ur 2 hold rieslinget.
L.Borászati-1873 január
- A föld nagy része a szövetkezetesítésig különbözõ uradalmak birtoka.
- 2310 hold Polyán öszszes területe, s ennek legnagyobb része szántó, s ugyancsak
jó része rét és legelő-1890-.
L.Acta 1997
A dolgozat témáját magyarázó helynevek.:
A tájrész jellegére utalók: Á=árok b=berek D=domb e=erdõ F=forrás Fr=falurész
gy=gyümölcsös ke=kert l=legelõ O=oldal P=patak r=rét sz=szántóföld t=település, tanya
te=temetõ tö=töltés, U=utca, Vr=városrész
Bikák istállója,Gombos malma, Hodály, A falu közönséges
földje-1742-,
Szövetkezet (Magyarázták anyámék, hogy a dédnagyapám mikó legény vót, ahol a
szövetkezet van, egy domb vót, zöld fű vót ott, s esténként oda kigyűlt a fiatalság, a fiúk,
diskurálni. Ahogy ott diskuráltak, megláttak egy szép lót legelni. Kérdezték egymástó
melyik akarja meglovagolni. S akkó a nagyapám megfogta a lót és feszökett a hátára.
Akkó a ló két lábra állatt s feszállatt vele a levegõbe. Erepült vele az Aranyosan keresztű a
Hegyig, próbálta hozzádörzsölni, hogy levesse a hátáró, ő jól belékapaszkodatt a
sörényibe. A ló megfordult ide, ahol berek vót. A süllyedős, bokras, fás hely, bébútt vele a
sűrűségbe, s ott a fák lehúzták a ló hátáró. Béesett a mocsárba, s ott a barátai rátaláltak,
kivették s hazavitték. Azótátó a vén BALOG többé nem lovagolt.”) Elmondta: VAS
József;Aranyoson levő malom,Török basa kertje, Bikarét, Borju déllő,Csorda déllő,
Dögkút, Dinnyés, Éhmező, Felső forduló, Közbelső forduló,Alsó forduló,Felső rét,
Feneketlen tó,Fogarasi szőlő, Füves,Csemete, Nalánci erdő, Herman tanyája, Miklós
tanyája, Horváth Miklós tanyája, Kabos malom, Kayliba domb, Káposztás, Kaszáló,
Kertek megett,Keringő,A két Rakos kozt az apró nyílakban, Hosszú láb, Kurta láb, Közép
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láb, Közép hosszú, Lápon, Legelő,Létaji tanyája,Lovak istállója, Majordomb,
Nagybirtokossági legelő, Nagy rét,Kisbirtokosság, Keresztesnek a földesura egy NALÁCI
nevezetű volt. NALÁCInak vót egy bájos, csinas felesége. A fejedelem is tudomást
szerzett róla, APAFI. Egyszer azt mondta APAFI:- Mive hű és jó szolga voltá, meg
akarlak jutalmazni. Vedd a legjobb paripámat, s amennyi helyet meg tudsz kerülni, a tiéd
lesz!
Féltékeny volt Naláci, de birtok még jobban kellett neki. A mentéjibe egy-egy
darabot a bokrakra akasztott - ez volt a jel, hogy arra járt -, nagy területet bekerített a
megadott egy óra alatt. Fáradtan, összeroskadt lóval érkezett vissza. Látta a fejedelmet jó
kedvében, kielégülten, mégsem fájt neki úgy a dolog (Me addig a nőcike élvezett,
mulatott, s nem is akárkivel ugyebár).(ÁJ.).Osztás,Pápista nyíl, Porkolábkert, Szabadföld,
Szőlőföd, Szőlőegy, Kenderes-patak, Udvaros, Tőkés rét, Dinnyés, Vásártér.
L.Acta 1997
Aranyosrákost lásd Várfalvánal.
Aranyosszentmihály lásd Szentmihálynál.
Aszó régebb Oszvaly v. Oszvaj
-Hajdani lakosait a hagyomány magyaroknak tartja, de egy 1608-as összeírás már
román községnek említi.
L. Wikipedia
- per az oszvaji malom elköltöztetése miatt -1792-.
L.Valentiny-W’Kovács András
Bádok
- 1943-ban határából 919 hold volt erdő, 701 szántó, 240 legelő és 182 rét.
- Bádok kezdetben kisnemesi falu volt Doboka vármegyében, az újkorban magyar
kisnemesek……..lakták.
-A patak jobb partján épültek fel a nemesi kúriák, amelyeket egymástól nemcsak
kertek, de erdőrészletek is elválasztottak…” köztük van a Czikó család udvarháza.
Nagyobb birtokuk a 19. században a Békéssy, Nagy, Török és Tunyogi-Csapó
családoknak volt benne. Általában a Borsa völgye legarchaikusabb, bezárkózó

45

településének számított, bár a magyar kisnemesek viszonylag városias kultúrát
képviseltek.
L .Wikipedia
- lévő udvarházát ( domo et curia nobilitari) 1498-ban 200 forintért eladja.
L. Jakó Zsigmond
-A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289-1556), I-II.Budapest 1990, 3043
sz.;
Bágyon
-A közigazgatás itt székelésekor nyerte Bágyon sokadalmait is melyeknek elsője
1840. jun. 17-én nagy ünnepélyességgel tartatott meg, …….
- Neve arra mutat, hogy e falut udvarhelyszéki Bágyról jött gyarmat népesité.
L.Orbán Balázs A székely
- Az öt székely szék egyike Aranyosszék, melynek a felső járásában a legnépesebb
és a legnagyobb határa Bágyonnak volt.
Határnév :
- Eprés tetőn-1882- tönköly asztagában -1849-ben
-A ‘30-as évek mozgalmához tartozott, a gazdakör…….Ennek egyedüli bizonyítéka
az 1937-ből származó lelkészi tudósítás, melynek alapján a gazdakör heti tevékenységét
csütörtökön este folytatta
L.Pap Gy.
- A szántóföldek két fordulóra osztásáról, a külön kiszakított, minden évben vetett
kukorica földek rendszeréről Bágyon,…….. lakói vallottak.-1785- „Némely helyen sárga agyagos, vizenyős, másutt pedig borzét és tövist termő volt
Bágyon határa. A földeket Bágyonban, …………..négy, olykor és olyik helyen hat ökörrel
szántották, a többi helyen néggyel.- 1820- Conscriptio Czirakyana vallomás.
L.Takács Péter
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-A felvinci lelkész, Dimény József is ott található a menekültek között, akinek
tehenei éppen a lelkész „tönköly asztagában” tettek kárt, s nem is csoda, hiszen a papi
istállóban teleltek ki.
L. Pap Gy.
- Bágyon az édes murkáról híres.
A zöldségtermesztésnek régi hagyománya van. Termelnek burgonyát,hagymátfehéret,pirosat(lila)-káposztát, petrezselymet zellert, döblecet.
Szőlő dűlőik.: Nagyhegy, Újhegy, és a Feketés.
L.Sepsiszéki
- ……..a juh gyapjúból szőnek Bágyonban még jó hírnek örvendő lomos
pokróczokat is.
L. Barabás Endre
- Híres a szőlő és a birsalma .
L. Keszeg
a bágyoni szőlő és bor:
-1875-ben a falú határában 126 hold szőlő volt nyilvántartva.
- Négy nagy szőlődűlő van: a Nagyhegy 25 ha ,a Sósvíz hegy verőfényes oldalán az
Újhegy 5 ha szőlővel,a Nyáras tetőn 3 ha, és a Cserében 6 ha.hagyományosan karón
,erdélyi karikás művelésben.Elterjedtebb fajták:a Fehér leányka, Szürke barát,Olasz
rizling, Ottonel muskotály és a Chasselas.
L. Csávossy
Szőlőkapálás 1954 Bágyon Kós Károly ←
Bágyon lakói - 7700 holdnál nagyobb
kiterjedésű határuk ellenére - megszorultak a
legelőkben. Az nemcsak kevésnek bizonyult, hanem
„bokros, sovány" volt úgyannyira,hogy heverő
marháikat „más falu legelőjire/!/is kentelének" voltak
„fizetés mellett kiadni".
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Dombos, hegyes, oldalas helyen lévő rétjeiken jóféle, „marhák hizlalásra igen
alkalmas" szénát kaszáltak, de sarjú azokon nem termett. Itatóhelyük - főleg a legelőkönkevés volt.
Egy patakocska „megdugásával", vizének felduzzasztásával csináltak itatóhelyet,de
bent a faluban bővizű kútjaik voltak, s „kivált estve, reggel" ezekből itatták marháikat
1820-Conscryptio Czirakyana vallomás.
Szántás Bágyonban 1954 Kós károly→

Bálványosvár
-Bálványos
vára valószínűleg
tatárjárás után épült……..

a

-1333-ban magyar lakosságú egyházas
helyként említették,…….
L. Wikipedia
- A várhoz hatalmas uradalom is
tartozott: a 15. században 34 falu…..
Bálványosvár Mátyás király uralkodásától
tulajdona:……..

kezdve

a

nagyváradi

püspökök

- A település lakosságának nagy része földműveléssel, állattartással foglalkozik. A
földrajzi, természetrajzi viszonyok meghatározzák a gazdálkodási formákat. Ma sem
meglepő a tehenekkel szántó ember, vagy a kézzel való aratás, mert nagyon sok olyan
földdarab van, ami a mezőgazdasági gépekkel megközelíthetetlen. Ennek hatása van a
termelékenységben is, mert sok esetben nem nyereséggel zárul a mezőgazdasági év,
hanem vesztességgel. De ettől függetlenül nagyon sokan ragaszkodnak a régi gazdálkodási
módokhoz, eszközökhöz törekedve az önellátó életforma magtartására.
L.Fülöp Mónika
-Bálványosváralján (Szolnok-Doboka m.) az ugaron kosaraztak.
L.Magyar Néprajz II.k.
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-Bálványosváralja 1886-ban elfogadott falutörvénye elrendelte egyéb
gyümölcstermesztési kötelezettségek mellett, hogy „minden ifjú legény köteles, mielőtt
házasságra lépne, a gyümölcsészeti bizottságának hat darab saját kezűleg ojtott
gyümölcsfát számba adni, és számadásakor azt is igazolni, hogy azokat ő maga saját
kezűleg ojtotta'.
L.Nagy-Tóth Ferenc
- Antal Dániel, Paul Kamillal EGE tanfolyamokat tartott Bálványosváralján.-1940
L.Farkas Zoltán
-1940-ben a gazdakör elnöke Deák János V.
L .EMGE
„Tisztelettel jelentem,hogy a bálványosváraljai EMGE Bajtársi Szolgálat 1943
március havában öt igénylőnek 23 erdőfuvarozással 76 pengő értékben:három igénylőnek
10 ekenapszámmal
200 pengő
értékben: egy tenyérnapszámosnak 3 pengő
értékben,összesen 479 pengő értékben volt a segítségére.
Végezetűl hálás köszönetemet fejezem ki
törekvésünkben segítségünkre voltak.

mindazoknak akik ebben a nemes

Bálványosváralja 1943 április 2 Gazdatársi üdvözlettel Deák János s.k. gazdaköri
elnök.

L.Erdélyi gazda 1943 május 1
Bányabükk
- Bányabükki ménes-1903.
Tulajdonos: Gróf Teleki Mihály
A ménes helye: Bányabükk, Torda-Aranyos vármegye Kolozsvár.
Állomány 17 drb. angol félvér anyakancza, melyeket a kolozsvári áll. Fedeztetési
állomás ménjeivel fedeztetik.
L.Podmaniczky
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Bánffyhunyad.

Bánffy kastély és .Borcsay kastély kastélykert, kúria kerttel.

-1569.június 8-án Bánffy Györgynek adományozzák”…Banfyhuniad (Colos
vm)mezőváros Oldalhegye elnevezésű szőlőhegyén…fekvő szőlőt …”
L . Erdélyi történelmi adatok
-„. Bánffyhunyadot a Kópa, Mereszló, Hosszúbükk, Vaskapu, Szinegető, Csereoldal és Nagyoldal elnevezésű szőlőtermesztő hegyek és gyümölcsösök övezik.”
Hiressé teszik többek között Bánffyhunyadot:
- Gyarmathy Zsigáné született Hory Etelka (1843–1910) író, a kalotaszegi népi
hagyományok gyűjtője;
- Kós Károly (1883–1977) építész, grafikus, író, politikus, szerkesztő, könyvkiadó,
tanár, a Kalotaszegi Köztársaság első megálmodója és elnöke;
L .Wikipedia
-”....a kastélyhoz egykor szépen kialakított park és sétány is csatlakozott.”
„...ennek egyik kuriózuma az... óriás fenyő..
L. Bicsok -Orbán
-„…..igen életrevaló, ügyes nép, mely földmívelésen kivül különböző üzletekkel
foglalkozik, főleg mint marhakereskedő tünik ki”.
-Tehenészet is müködött itt.
L. Pallas N.L
- Az erős bánffyhunyadi háziborok (hunyadi guggolós).
L.Bánffyhunyad
- Bánffy-Hunyad (Kol. megye) hat országos vásárain sok szarvas marha adatik
el.Máté-napi vásárait magyarországi tótok nagy számmal látogatják, kik innen feles számú
juhát vásárolnak be.
L.Nagy
-Bánfly- és Barcsai-féle kastéllyal, jelentékeny
marhavásárokkal………….
népbank,……… központja az ú. n.Kalotaszeg-nek., élénk, törekvő városka………… igen
életrevaló, ügyes nép, mely földmívelésen kívül különböző üzletekkel foglalkozik, főleg
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mint marhakereskedő tűnik ki. Jelentékeny a fakereskedés is. Némi arany- és
ezüstbányászatot is űznek itt..
L.Révai
- a debreceni tipusú ekét a XIX.században még itt is használták.
L.Magyar Néprajz.II.k
- gazdaköri elnök Mátyás János gazdálkodó pap
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
- a bánffyhunyadi szűcsök s fazekasok ma is ügyesen dolgoznak, de harmincnegyven évvel ezelőtt még nagyon híresek voltak Erdélyben.
L.Malonyai Dezső
-„……Bánffyhunyad Csergő nevű határrészével, amely a város határának Bikal felé
eső részén elterülő szőlőhegy volt…”
L. Ágoston Palkó Emese
- Vaspapucsos faásókkal dolgoztak a 19. század végén Bánffyhunyadon (Kolozs
vm.);
L.MNL Balassi V. k.
- Eladó Bánffyhunyad határában 24 hold termőgyümölcsös,lakóházzal,pincével és
két kat.hold termő szőlő préssel..
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
-Búzás István gazdaköri elnök egy kalotaszegi varrottasokkal díszitett emlékönyvet
nyújtott át dr. Szász Pál elnöknek a következő ajánlással:
„ Dr. Szász Pálnak az Edélyi Gazdasági Egyesület elnökének hálájuk és tiszteletük
jeléül a bánffyhunyadi két hetes gazdasági tanfolyam hallgatói.1938 január 3-15.
Itt a tanfolyamot 54 gazdával január 3-án inditották el.Záróvizsga január 15-én.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben a gazdakör elnöke Albrecht Elek
L. EMGE
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-Jelentések a méhészeti tanfolyamokról (Patakfalva, Székelyudvarhely,
Bánffyhunyad) - bizonyos részek 2019-ig csak támogatói nyilatkozattal kut.!-1944-Téli gazdasági és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás, Bánffyhunyad-1944L.M.O.L.
Bánffyhunyad-vásárA. = Alsó, a. = alatt, a. = árok, cs. = csorgó,db
= domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht
= hát, h. = hegy, i. = irtás, k. = kút, K.= Kis,
Kp=Közép, Kő = Középső, N. = Nagy, o. = oldal, p.
= patak,r. = rét, t. = tető, u. = út, v. =völgy.

B á n ff y H u n y a d határnevei:
Barancs (A., F.), Középr., Kövecsesk., Zsombolyd, Mogyoros (F.,Kő és A.),
Damosihegy-dő., Kovácsv., Magos pallo, Lófuttató dő., Feneketlen tó, Tibád (most
Paptelke), Dinnyetó, Pinczék csorgója, Galamborr,Kávás-Kut, Székelytelek (dő és p.),
Szőke (F. A.), Ficsurgaz, Egres (p., a Galamborr lefolyása), Székely telek alja, Bodomk.,
Váradi u., Kétárokköze, Kőrös v., Nád (A. F.), Szeles Parlag, Heverődomb, Hadasoldala,
Gárdás, Botafénye, Nagyszeg, Melegoldal, Nyárfás, Vápa, Külső torok,
Kéttorokköz,Tompahegyese, Lipotbércze, Borzas, Paczo, Farszegő, Darabos, Bojtos
o.,Harangláb, Dillő o., Csonkanyir, Szilágyo., Földvár, Fenyőság, Csorna földje,
Hosszúirtás, Daradna, Kerekbükk, Merezlo, Irtovány, Czinegés k., Kölestarló, Gáritasa,
Ágazat, Nosza, Nagyoldalmelege, Bollig, Nevetlen Fenyő, Kutyora, Hosszűbükk (A. es
F.), Dur Bálint k., Csere o., Nagy o., Vaskapu, Botos cs., Középo., Kopa, Csergő, Bora,
Szinégető (A es F.),Agyagos domb, Buzagyakrakut, Temető h., Bikal v., Papréte,
Telek,Kettőkőze, Égett r., Kerek r., Csorgó r., K. és N. Völgy, Belényes alja ,Bátony
L.Jankó
Ebből, az egykori határnév gyűjteményből, miket tudhat meg a mai olvasó ?
Első átolvasás után rögtön megállapithatjuk,hogy Bánffyhunyad határa nem sik
terület, nem egyenletes, hanem hegyekkel, dülökkel, oldalakkal, bércekkel van
teletüzdelve. De az is kiderül, hogy a határ bevan járva,megdolgozzák, sok helyt a
talaj kövecses,agyagos a patakon magos palló létezik, tehát kb. alacsonynak is kell
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lennie.Kútjaik is kávával vannak megvédve.-Kávas kút-.Ez fontos a falu lakói és
állatai számára.Tehát ez azt is jelenti,hogy nem egy elhanyagolt határ. Határában
erdők is vannak erre utal a Fenyőság,a Hosszúbükk,a Nyárfás stb, söt a Csere oldal,a
Hosszuirtás,Irtovány .Ezek arra is utalhatnak,hogy a szántóterületet erdőirtással is
gyarapithatták egykoron.Határában parlagon is lehetnek részek,erre utal a Szeles
parlag.De régi neve lehetett a Szélesparlag is.A határok megnevezéséből arra is
következtethetünk,hogy az egykori falu lakói mivel foglalkoztak : a Lófuttató arra
utal,hogy nem csak tartottak
lovakat de azokat edzették is,tenyésztették.A
Feneketlen tó és a Dinnyetó talán kissebb halászatra is utalhat.A Dinnyetó talán
alakjától kaphatta nevét de azt is jelzi,hogy a dinnye nem volt ismeretlen az egykori
faluban.A Pinczék csorgója elárulja,hogy falu lakói szölöt is termesztettek, söt
feldolgozták és hagyományos módón pincék sorában tartották.A Székelytelek a
székelyekkel való kapcsolatot is jelezheti.A Heverő domb leginkább az állatok déli
heverésére utalhat
Érdekes meteorológiai megfigyelése a falu népének a Melegoldal,Nagyoldal
melege, ahol lévén délioldalak a föld mindig hamarabb és jobban felmelegedett ,s
ahol a termesztett növény bizonyára hamarabb is érett. Az egykori falu az
állattartása mellett búzát-Búzagyakrakút, kölest-Kölestarló termesztését is elárulja
határneveiben.A Szinégető elárulja ,hogy elég nagy lehetett hisz’ van belőlle alsó és
felső Szénégető is.Ez azt is jelzi,hogy a határ megművelése és az állattartás mellett
más foglalatossággal is foglalkozott az egykori falu népe . S ez arra is utalhat,hogy a
határ terméséből nem lehetett megélni.A Vaskapu elnevezés lehet,hogy a határra
menést ,esetleg a szölösbe való járást korlátozta, igazitotta vagy védte a termést az
állatoktól s amire áldozott is a falu hisz’ vasból készítették..
Egy elmélyültebb kutatás, a több ma titokzatos név feloldásával még többet
tudna elmondani az egykori Bánffyhunyad népének munkájáról.Mert a határ nevei,
mindig a falu munkáját-életét örökitik meg.
Kiss Károly
- 1697-ben malmot ,erdőket említenek.
L.Dr. Bíró
-A falu történelme során végig magyar birtokosok uradalma volt.
Berkenyes
A 16. században a magyar lakosság mellé románok is betelepülnek.
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- Spanyol és nápoly eredetű kancákat is tartott Bethlen Imre Berkenyesen .
-Az erdélyi ménesek lovai túlnyomó részt többségükben a régi erdélyi fajta lovai
voltak.pl.,Bethlen Imre lovai Berkenyesen.
L. Hankó Béla
Bikal lásd Magyarbikalnál.
Bodonkút

valamikor Burjánosoláhbuda vagy Kisbuda és Óbuda

- „’Tovább menőleg arra is lehet következtetni, hogy a megtelepülés kezdetén a KisSzamos kétparti területei közt vagy a folyók mentén legelőváltó ingamozgást végeztek a
nemzetségeknek ha nem is egész családjai, de mindenesetre pásztorai. Erre mutat……. a
Kis-Szamos bal és jobb partján…….fekvő helynévpár:Buda-ma Bodonkút-Bida-telke-.
L .E.T
- Ilyen, a sok nemesi kúria után „kuriális” falunak nevezett község volt pl.
Burjánosbuda
L.Barta Gábor
- A 19–20. században ideköltözött a” Macskások”(Diósmacskás,Hosszúmacskás,
Magyarmacskás, Szentmártonmacskás) fogyatkozó magyar nemességének nagy része is.
-Kolozsvár piacaira aszalt szilvát és szilvaízt szállítottak. 1944 őszén a román
csendőrség elrendelte a faluban található minden magyar nyelvű könyv elégetését.
L.Wikipedia
-Helynevek:
-1407: Banyazwt, Fashalombercz, Istenkelethew;
-1452: Szomordok felé Darwastho, pratum Bydeskwth;
-1455: Fashalomwerewfele n. föld;
-1461:Fashalywmoldala, Ztrang,Erdewchere és Chokas n. erdők;
-1498, 1503: Hamarrez;
-1503: Kerek Domb;
-1509: Kyralkutha n.kaszáló. Szn
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-1469: Dezmus, Gál, Tar, Seres, Pap; ……….
-1587: Bwryanos Bwda, Wy Bwda, Dios Bwda. –
-1757: Bodonkut Arka mellett n. hely (KszHn). 1808: Buda …..”
L .Vistai
- Bodonkúton (v. Kolozs m.). 1944-ig tartottak aratókalákát.
L.Magyar Néprajz.II.k.
- 1940-ben a gazdakör elnöke Szilágyi Jenő intéző
L. EMGE
- „Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,
háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Varga Dániel örököseit.”
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
„ Bodonkúton Kolozs megyében a Bajtársi Szolgálat munkája 1943 január 16ánindúlt meg,az alapítás idejétől kezdve.Eddig az alábbi munkákat végezték az itthon
maradottak a hadbavonultak családjának a felsegítésére: 1,Jakab Dezső hadbavonult
részére 35 szekér követ szállitottunk a második község határából,szekerenként 10
P,összesen 350 pengő.2, Istvánffy Sándornak 13.000 drb. tégla 150 pengő ,3,Isvánffy
Sándornak 7 szekér trágya 28 pengő, 4, Istvánffy Károlynénak 10.000 drb. tégla
fuvarozása 110 pengő 5,Istvánffy Józsefnek 17.000 drb. tégla fuvarozása 170 pengő 6,
Istvánffy Sándornak 3 napi szántás fejében 75 pengő értékben,összesen 883 pengővel
segítettük.
Szórvány magyar közösségünk nevében
Kelt Bodonkút 1943 március 18-án
Gazdatársi tisztelettel
Nagy János s.k.

Jakab István s.k.

ref. lelkész

gazdaköri elnök
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
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Kisbuda???
-1441 : Kysbuda [Csánki V, 338].Ha az alább idézendő 1452-i adatot a jelzett
módon értelmezhetjük,Kisbuda azonos lehetett Óbuda, később másként Burjánosóbuda
(ma: Bodonkút) nevű községgel. Ennek határába olvadt később bele Újbuda, Balog János
telke és Kölesmező is
L.Szabó-Gergely
- Kisbuda (Kolozs vm.): Cseresznyefabérce nevű erdő eladása -1451-Óbuda
-A 15. században egymás mellett két Buda, Nagy- vagy Új- és Kis- vagy Óbuda is
létezett (1424: Obuda és Vybuda,
-Chereznyefaberche 1451, 1452

Obuda, Wybuda, (Colos vm.)

Kölesmező
-A helynevek tanúsága szerint az 1700 után, valamilyen okból elpusztult falu helye
a Kölesmező területén említett hozzátartozó határral együtt a mai Bodonkút hátárának
északkeleti részén keresendő.
L.Szabó-Gergely
-Dyos, 1430, 1441, 1455, 1458 Kelesmezew, Kewlesmezew 1455, 1458Kölesmező,
(Colos vm.)
L.Nagy-Uray
Bogártelke
- 1418: Molnos Tamás (malmot építhet).
L. Vistai
- bogártelki malmot emlitenek (1451)
L .Wikipedia
- „1451.I.11.: Miklós Bogarthelke-i plébános a falu határán levő Vereshegyen fekvő
vásárolt szőlőjét, melynek szomszédja Simon deák, Nagy Balázs, Lökös Gergely, Nemes
István és Gál fia Pál szőlője, hét arany Ft-ért örök áron eladja nevezett Simon deáknak.”
L. Vistai
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- malmot épitett 1451-ben Nemes János bogártelki jobbágy.
L. Magyar Néprajz II. k.
- OStor Ado minde[n] harmad e’tendeoben f l . 25. egj vago eokeor, Szent Marton
Adaiaba mind[en] Nÿlas ember Ad feiedelem Samara hatt hat pinzt. Az kolchar Samara
egÿ egi pinz. Szent Georgj Napba mind[en] Nÿlas ember az feiedelem Samara 6, hat pinz.
Karachion Ajandokaba mind[en] Nÿlas ember Ad fel keobeol zabot. Szjrw thiuk egi egi
thiuk. Karachion tik egj egi Thiwk. + Harom borth Arulnak eztendeöben, minde[na]
vetemjnjbeol tizedet Adnak. Borbol is, Baranjbol tizedet Adnak, valto d. 2. Raÿ Mehbeol
tizedet Adnak, valto d. 2. Pipeböl chak ketteöbeöl nem vesznek, harombol egjet el
vesznek. Jt ez hataron vetnek feiedelem szamara 16 cub. buzath Es 16 cub. 3abot ezt eo
magok takariak be horgjak, mind[enj deszgmaual egietemben. It Ez hataron vagion
chionkas kaszalo Reth, kit moít az Vrak szamara kaszalliak de Mathias pap idejteöl fogua,
,az elött w magoke wolt, senki el ne[mj veotte tewleök, vgja[n] ott raktak be
L.Urbáriumok Bogártelke
-„…..de Bogártelkén mégis legtöbb a hímes orsónehezítő karikó, a gyönyörű
kapatisztító, a példás sulyok; mester az ilyen munkában Nagy Marci István, meg Albert
János Marci, aki a Kovács János kapuzábéjára kifaragott egy legényt, meg egy leányt
is….”
L.Malonyai Dezső
- A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.

Bogártelke határnevei:
-Agyagos, Puszta, Szélestalló, Balháskút, Nagyárok, Fogadónál,Rétrejáró,
Keskenyrét, Nagyrét, Kerekr., Sajtóhely, Szőllőtető, Zsidóverme,Csorgonál, Csókás,
Hegyes oldal, Kisv., Kapufao., Újerdő, Küszürü, Ekklesia erdeje, Keskenycsere,
Nyolczbükk, Pásztorgazda, Költipad, Szilfák közt,Kerekerdő, Postarét, Postaláb, Kriti k,
Költipadiláb, Kis f., Középdb, Kendernyil, Széleleje, Határ, Hosszú, Bogansté, Sándortó,
Mocsárk.,Nagyh., Kish., Pad, Nyiresszer, N. Földek, Csup, Kalódb., Malomv.,
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Patakrajáró,Kis Kerekrét, Kék db., Gát, Templomalirét, Kertek, Feljáró,(Első, Közbülső és
Hátulsó,) Láb, Völgy, Csutkost., Kosárhely.
L.Jankó
- gazdaköri elnök Ferencz István gazdálkodó pap
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat alapján
- 1940-ben a gazdakör elnöke Fekete János
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 20 hallgatója volt.
L. EMGE
Boldoc
- XVI. század elején Hosszúaszói János özv: Orsolya nemesi udvarháza
L. Vistai
-1941 előtt Mezőbő része volt.
L.Wikipedia
Bonchida

Az Erdélyi Versailles-a bonchidai Bánffy kastély

-térségi jellegű.
-A bonchidai kastélyparkról először a tizennyolcadik század közepén hallunk,
amikor Bánffy Dénes, Schönbrunn és Versailles mintájára pompás franciaparkot próbált
létesíteni Bonchidán. A Johann Christian Erras tervei alapján készült franciapark szigorú,
mértani formáival egészítette ki az épületek barokk pompáját. Szimmetrikus allék, széles
teraszok, cserjék, nyesett bokrok alkották a parkot. Három, 1 km hosszú hársfaallé indult
sugárirányban a kastély nyugati falától, s a hídtól egy negyedik indult észak felé.
L .A kastély felújítása Transylvania Trust.
-„Amiolta a németek ott vannak [Bonchidán]-1711- a gyümölcsfákat vagdalták... A
majorháznak, istállóknak, pajtáknak és gyümölcsöskertnek hasonlóképpen csak a helyei
voltanak, és még a gyümölcsfák is cask imitt-amott voltanak..." A kastélypark csak fél
évszázad múltán (1750) újhodott meg.
L.Nagy-Tóth László IV.
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-„….a legelső ilynemű magyarföldi alkotás ez, Eszterháza fényes kertjét mintegy
harminc évvel megelőzte.”
- Bánffy György gubernátor építtette itt 1776–83 között Blaumannal az egykori
Virágházat…….
L. Bíró József

A bonchidai rezidencia az I. katonai felmérés térképszelvényén -1769-1773.↑
- A boltozatos istálló a legnemesebb anyagokból készült. Az udvar mögött 400
holdas francia-, majd angolkert díszlett, értékes faállománnyal, mely egészen a Szamosig
terjedt.
L.Bagyinszki-galéria
←Bonchidai kastély
A tizenkilencedik
században a
parkot Bánffy József alakíttatta át. A
változtatások
szorosan
kötődtek
az
épületeken végzett munkálatokhoz. A
geometrikus formákat a divatos, romantikus
parkrendszer váltotta fel, előbb Hermann
Sámuel, majd 1831-ben László János tervei
alapján. Az angliai eredetű romantikus
kertrendezési stílus a szigorú franciaparkok
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ellensúlyozásaként jött létre. A sugárutakat és formára nyírt bokrokat kanyargós utak,
bozótok váltották fel, amelyek a szabadon növő fák és növényzet összhatását keltették.
L .A kastély felújítása Transylvania Trust.
-„…..így a park, belső részeiben a virágos tájkert alkotásaival gazdagodva mai napig
is az angol divatú kertnek az egész magyar hazában párját ritkító remeke. Az Amerikautazó Bölöni Farkas Sándor, Bánffy kormányszéki titkára, szomorú életének legszebb
napjait itt töltötte; „enyhület menedéke volt nekem e szép kert hideg fabrikai hivatalos
életem után… ezer új gondolat, ezer érzelem” fakadozott lelkében, míg járkált a végtelen
kert virányain, ligete sűrűjében.”
-„…kiemelkedik közülük a bonchidai levéltár, amely a ma élő grófi ág
iratgyűjteményét tartalmazza. Itt rendkívül értékes, művészi metszet-, rajz-, térkép- s
kéziratanyag is van s a gyűjtemény legnagyobb történelmi érdekű része Bánffy György
gubernátornak és feleségének, Palm Jozefa grófnőnek polcokat megtöltő levelezése.
L. Bíró József
- Az 1736-ban elkészített leltárból:
Kiss Károly
-“……jobb kéz felől a malom…..””….. lóistállóval….” ….”Ezen külső udvarnak
bal kéz felől való résziben vagyon egy nagy magos lóoskola,…….“…..malom
zsilipjén….”
“Ezen oskolán túl, a kastély felől vagyon egy régi ……….sütőház,….”
“…..zsendelyes fedelű, hosszú lóistálló,…..””…… egyvégtében vagyon egy hintószín…”
“Ezt követi egy lóistálló….” Ezen istállóban vadnak 10 fenyődeszkákkal
megválasztott lőállások, ahol a lovak szoktanak állani és mindenütt erős tölgyfa
deszkákból álló hídlások. Két mellyékín az istállónak két erős tölgyfa válúk és azok felett
két fenyőfákból, sűrű fogakból csinált, toldozott saroglyák.”
“ Ezen istállón belől a kastély felé, ugyanazon contiguitásban vagyon egy más
istálló…..” Dél felől való részin ezen istállónak végig erős,tölgyfa válúk, fenyőfa,
jobbacska saroglyák s a lovak alatt tölgyfa deszka hídiások vannak. Az udvar felől való
részin pedig a lóállások 3 szakaszban vadnak.A külső ajtón felyül vagyon igen keskeny,
gyenge hídlás, vékony saraglya és deszkából való jászol válú nélkült. A két ajtók között
penig hasonló tölgyfa válú, fenyőfa saroglya és ugyan tölgyfa hídlások vannak. A kastély
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felől való résziben vagyon egy vesszőből font különös rekesz, melyben válú helyett
vagyon egy régi, senyvedt hajó, vagyon saraglya és hídlás is az lovak alatt.
-“…..jobb kéz felől nyílik bé egy ajtó a praefectus uram házában, mely
fenyődeszkákból van csinálva,……”(gazdatiszt)
“…pitvaron belől bal kéz és éjszak felől vagyon a számtartó háza,….”
Ezen istállónak falai kőből valók, meszeltek és vakoltattak, a fedele penig még
ép,cserepes……. A padlása áll tölgyfa gerendákból és fenyődeszkákból, az hídlása rész
szerint fenyő-, rész szerint tölgyfa deszkákból. Vadnak benne fenyődeszkákból való 15
lőállások, melyek előtt vadnak tölgyfa válúk, fenyő saraglyák..
“Udvarház….” (figyelem külön a kastély ,külön az udvarház!)“……Ezen pince
hasonlóképpen bolthajtásos,kőből való és vakolatlan, és ebben kerti veteményeket
szoktanak tartan….”; “…..vagyon egy fenyődeszkábul padlásformára csinált
gyümölcstartó állás is.”
A belső udvaron van egy ház ……..”Ezen házban vadnak feles, épületre való fák,
úgymint eke- és szekérkerekek, lajtorják, küllőknek való bikkfák és sok egyéb épületekre
való fák és faeszközök.……”” Következik a malom, mely a külső udvaron kívül van”
Kertek
A kastélynak dél felől való résziben kívül vagyon egy virágos- és
veteményeskert,melynek az kastély felől való részét a megírt malomra járó Szamos ága
keresztülfollya; a Szamoson túl lévén a veteményes-, innen penig a virágoskert melynek
napnyugot felől való részén vagyon egy fenyődeszkákból cifrán faragott palánk, fedél
nélkült…………….
Napkeletről is ezen virágoskertecske hasonló palánkkal van a szegeletbástyától
fogva a Szamos ágáig elrekesztve. Ebben a kertben vadnak egynéhány rendbéli
virágtáblák, virágokkal beültetve. Ezen virágoskertecskéből a veteményeskertben mennek
a Szamos ágán által egy folyosóformára csinált derék pallón, mely 6 levert tölgyfa
cövekeken és tölgyfa gerendákon áll és mind a két felől cifrán vágott deszkázató ésborított
gerendájú karfája vagy könyöklője vagyon, a közepe penig szegeletformála vagyon
kicsinálva, mely a karfától fogva a fedeléig gyalult és párkányozott deszkázattal
bécsináltatott a két végeivel egyben…….
A veteményeskertet túl ezen a pallón vészi körül a malom vagy éjszak felőla
Szamos ágától fogva ugyan cifrán vágott deszkázató palánk,fedél nélkült,napkelet felől
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egy támoszos, sövényből font és zsendellyel fedett kert egészen a tóig, de a zsendelyezése
megavult; napnyugot felől penig nincsen kert, hanem csak a tó, mely a kötelendi völgyről
lejővén, a Szamosban szakad. Ezen kertben többire szoktanak veteményezni gyökeres
veteményeket, melynek dél felől való részében vadnak circiter 50 szilvafa csemeték
egynéhány öreg fákkal egyben, a Szamos partján penig öreg, sűrű meggyfák, ezen belől
veres- és fejérszőlő, egresfák. Következik a másik gyümölcsöskert, az elhagyott kert,
aklok és major leírása.
Csűröskert
“….melynek tölgyfákból virágoson faragott, tisztességes kötésű, zsendelyes,
galambbúgos kapuja vagyon,…… a szilváskert felől való része ezen kertnek zsendellyel
fedett. “ Következik a csűröskert és a benne található épületfák részletes leírása.
“Ezen csűröskertben vannak 2 zsendelyes csűrök, egyik kisebb, másik nagyob……”
Ezen csűrön alól vannak lábokra csinált s szalmával fedett 6 sövénykasok, a 7dik penig a
földön, talpokra van csinálva. Ezeknek hata jó, a 7dik penig dűlőfélben vagyon,
megtámogattatott, és tövissel van bécsinálva.
A nagyobb csűr vagyon alatt a csűröskert teriben; ez négy részekre vagy 4
szakaszokra vagyon csinálva és zsendellyel fedett. Az oldalai szép, faragott tölgyfa
sasfákban eresztett, ugyan szép faragott tölgyfa deszkákból vagyon igen compacte
becsinálva…… “vagyon egy fenyőfa, gyenge asztagrakó állás. Következik az osztagok
leírása.
Milyen kár,hogy az adatbank nem közli az asztagok leirását és számát amiből
következtetni lehetne a termelt gabonákra esetleg takarmányokra és a körülbelüli
mennyiségére is.További kutatásra van szükség !
A csűreskerten kívül, ezen résziben vadnak sűrű kőris, hárs és egyéb vadfa csemeték
ültetve, de csak pusztában és kert nélkült vadnak, a kertet levonván körüle. Következik a
földek …….számbavétele.
L.Adatbank pdf, 1423.2k Bonchida
Ami sajnos hiányzik
Nagyon kár a hiány !!
Kiss Károly
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„Művelt földje átaljában termékeny,legelőji hasznosak kiterjedtek……””Egyetlen
szőlőhegyében tűrhető bor terem. Gyümölcse egy a mezőn.”
-A helység közepette egy derék hat kövű’ s alább egymás kőmalmok a’ Szamosnak
erre árkolt második ágán sok hasznot hoznak.”
-„…nem említeni a’Bontzhidjai istállót:helyet foglalhat ez külső belső
nézve bár mely statisztikában is……..”

betsére

”Belső becsét szerzik azon válogatott idomos mének,mellyekről elég légyen
annyit állítani,hogy magok eredetiségökben megmaradatt,el nem korcsult valódi Erdélyi
fajták,’ az egész világon harmadik rendű Erdélyi lovak közt az elsők. A’ mit Éder gyanít
,hogy a’XV század fogyta felé az Erdélyiek lovaikkal kereskedést űztek:mivel : Beatrix
Corvinus Mátyás királyné 1489 Várday Péter Kalocsai érsek pedig 1490 (bár mi nagy
áron)Erdélyben lovakat kerestettek…”….
-„A Bonczhidjai hetvenöt holdnyi kert hazánkban csak magához hasonló.”
-„A birkagazdaság divatozik itt is , de csak a földesurak aklaiban.”
L .Hodor Károly
-A magas, napsugárnak kitett üvegházak előtt 40–50 éves citrom és narancsfák
kínálják érett gyümölcseiket. Viruló lombozatuk alatt mutatják, hogy a bonchidai enyhe
éghajlattal a déli gyümölcsök fái nagyon meg vannak elégedve.”
L. Ellenzék, 1898. VIII
- Bonchidán a molnártevékenység 700 éves múltra tekint vissza. Mivel a település
az Erdélyi Síkságon, a Kis-Szamos partján fekszik, ez kitűnő lehetőséget teremtett a
mezőgazdaság fejlődéséhez.
L. A bonchidai Bánffy kastély malomépületének felújítási munkálatai.

63

A bonchidai kastély és parkja.↑
-„…..a kastélyt körülvevő park mai kiképzése, amely a maga négyszáz holdnyi
terjedelmével az erdélyi részekben páratlan nagyságú s pazar flórájával csodálatos
szépségben pompázik. A XVIII. században a kertművészet a barok kastély kiképzésének
legfontosabb járuléka s díszítője volt. Versailles, N y m p h e nburg, Schönbrunn és
Eszterháza nyomán a francia kert nagyvonalúságát akarta Bonczhidára varázsolni Bánffy
Dénes.”
L.E.T. F. 75 Bonchida
-Az erdélyi ménesek lovai túlnyomó részt többségükben a régi erdélyi fajta lovai
voltak.pl. Bánffy báró ménese Bonchidán.
L. Hankó Béla
-A bonchidai könyvtár régi anyaga Bánffy György kormányzó, valamint József fia
idejében gyűlt össze s az eltelt évszázad óta hatalmassá nőtt; a gubernátornak és bécsi
ágensének levelezésében rengeteg adatot találhatunk a könyvtár fejlődésére vonatkozólag
– minden újonnan megjelent történeti, politikai művet, emlékiratot, lexikont, Dictionnairet, folyóiratot rendre meg kellett vásárolni s Erdélybe szállítani. Így aztán a könyvtár máig
is államtudományi és históriai művekben, levelezésekben gazdag, valamint a
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lótenyésztéssel foglalkozó könyvekben s az újabb szépirodalom alkotásai is roskadásig
terhelik az északnyugati bástya antik szobrokkal ékes könyvtárszobájának polcait.”
L. Bíró József
-„ A bonchidai késõ reneszánsz kert leírását illetve rekonstrukciós rajzát is õ közli (
Gy.Dávid Gyula :A bonchidai Bánffy kastély Polis kiadó 2001 ) egy Bánffy Györgynek
tulajdonítható összeírás alapján, amely szerint „a kastélynak dél felõl való részeiben kívül
vagyon egy virágos és veteményes kert”. A szóban forgó kertet a malomárok osztotta
ketté, és kialakításában a négyzetes, táblás felosztás, a fedeles fahíd (tornyán
bádogvitorlával) illetve a kertet védõ palánkkerítés mint jellegzetes reneszánsz
stíluselemek határozhatók meg. Európa-szerte már a 16. századtól a virágtábla vált a
díszkertek központi részévé – amelyben szabályos rendben, mértani pontossággal ültették
el a virágokat.”
-„ A korábbi reneszánsz várkastély átalakításának eredményeként a bevezetõ hídon
túl az istálló és lovarda határolta, nagyszabású „cour d’honneur”, azaz díszudvar fogadta a
betérõt. A kastély átépítéséhez kapcsolódóan a Kis-Szamos felé elnyúló területen mintegy
négyszáz holdnyi dísz- és vadaskert létesült, amelynek terveit az 1750-es évek elején
Johann Christian Erras marcheggi kertész készítette.”
-“A barokk park szerkezetének gerincét három, sugárirányú, egyenként
hozzávetõlegesen ezer m hosszú hársallé adta. Ez a barokkos alaprajzi kompozíciót és
nagyszabású látványtengelyeket meghatározó „lúdláb-sétány” a kastély nyugati
homlokzatától indult, átszelve a tájat a Kis-Szamos irányába, sõt azon túl is a szomszédos
Válaszútig, bekapcsolva azt a kerti perspektívába.A leírások szerint a bonchidai barokk
kertben vadászlakok, műbarlangok, gloriett, szobrok, urnák, obeliszkek, szökőkutak stb.
kaptak helyet. A korábbi gazdasági tavat dísztóvá alakították, míg a kastélytól Ny-ra
fácános kertet hoztak létre vadászlakkal, grottával.A kert vízrendszere is átalakult. Bánffy
Dénes egy 1767-es adat szerint Bécsbõl hozatott „Fáczános Jágert”, valamint „Inschiner
Kapitánt”, akivel „a falun keresztül egy sáncot ásatott a bonchidai két …Tónak el
vételére”. A kastély mellett 1776–1783 között egy nagyobb „orangerie” és több kisebb
virágház épült.”
-„ A kert gazdag volt egzotikumokban: egy 1777-es összeírás a virágházakban és a
kertben 163 gyümölcsözõ citromfát, narancs- és gránátalmafákat, ciprusokat s többek
között 200 rozmaringtövet említ.”
-„A tervmagyarázatok részletesen felsorolják a kert építményeit: Pán-templom,
magányosság temploma (Solitude), obeliszk, napóra, halászkunyhó, gloriett, ermitage,
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botanikus kert, méhészet, „schweizerey”, gyümölcsaszaló, kutak felállítását tervezték a
parkban. A felsorolt építmények ugyan csak részben valósultak meg, de több feljegyzés is
utal néhány elem meglétére. A tóban szigetet alakítottak ki. Egy 19. század eleji leírás
szerint „a kert dombos oromzatján egy nyári hajlék fehérlik”, más források a
kilátódombon egy „évszázados fenyõk által keretezett kőoszlopos kis gloriett”-rõl
beszélnek.”
-„A bonchidai Bánffy birtok további – a parkkal szomszédos, ehhez szorosan
kapcsolódó mezõgazdasági hasznosítású területeivel együtt – átgondolt tájgazdálkodást,
rendezett tájképet kölcsönzött évszázadokon át a Kis-Szamos völgyének ezen a részén.”
-Merinos nyáj volt:— Bonchidán— gróf Bánffi József birtokán
L. Dr. Szentkirályi
-„.kultúrtörténeti szempontból jelentõs fõúri hajlék a bonchidai Bánffy kastély…”
- a nagytáj határán, kereskedelmi és közlekedési út és meghatározó folyóviz
mentén létesült a bonchidai Bánffy-kastély,….
L. Fekete Albert Szemelvények.
- A legbecsesebb lovak 1832-ben Bonczhidán találtatnak.
L .Hodor Károly
-Az eperfa termesztés — mennyire utánna járhatánk-a' következendő helyen űzetik
szembetünőleg: Bonchidán nagy számmal.
L.Nagy

Országos mezőgazdasági kiállítás
1907.
←
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Bonczhidai ménes-1903.
Tulajdonos: Gróf Bánffy György.
A ménes helye: Bonczhida, Kolozs vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 3600 k. hold.
Alapíttatott tulajdonos elődjei által 1689-ben. Az anyakanczák mind szabadon
járnak a ménesben.
A ménesben részben Angliából importált saját angol telivér mének, másrészt az
államtól bérelt ugyanily mének használtattak, e mellett azonban az egyes években saját
nevelésű angol félvér mének is fedeztek. Legutóbbi években Lancastrian (ToxophiliteLady Sefton) importált angol telivér, később Vihar (Waisenknabe-Vendetta), majd
legutóbb Koriradin (Kisbéröcsese—Kunst) angol telivér állami mének béreltettek.
Állomány 25 drb. angol félvér anyakancza. Az egész állomány 90 drb. körül mozog.
Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Nemes angol félvér, nehéz teher alá alkalmas vadászlovak és erős,
nagy méretű hintós lovak és végül a hadsereg lovas tisztjei részére alkalmas hátasok
nevelése.
Minden egyes, anyakanczául kiszemelt csikót előbb nyereg alatt mint vadászlovat
vagy hámban mint kocsilovat kipróbálják, s csak azon esetben osztják be a ménesbe, ha a
használatban megfelelőnek bizonyult.
Értékesités: Az alkalmas méncsikók éves avagy 3 éves korban az államnak
ajánltatnak fel megvétel végett.
A többi számfeletti csikókat rendszerint a katonai lóavató bizottságnak ajánljá fel
megvétel végett.
L.Podmaníczky
-1940-ben a gazdakör elnöke Losonczi István
L. EMGE
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Megjegyzem:Egy telefon beszélgetésben T.Veres Éva ,Veres István főiskolai
tanárom leánya elmondta,hogy 1944 előtt édesapja felleltározta a bonchidai Bánffy
kertet de sajnos nem tudja,hova kerültek az iratok.
Kiss Károly
-212. sz. bonchidai téli gazd. tanf. vizsgabiztosi megbízatása.-1944-( hadirokkantak
részére téli gazdasági tanfolyamot szerveztek).
L.M.O.L.
Boncnyíres
-1275-ben Bonchnires néven említik először……. Római katolikus temploma a
középkorban épült……
A települést 1603-ban Giorgio Basta katonái földig rombolják, csak két lakos éli túl
a pusztítást. A templom is elpusztul, többé nem is építik újra, a magyar lakosság helyére
pedig románok költöztek.
L.Wikipedia
-Apor István birtokain az udvarház jellegzetességeit (udvarház, kertek, malom,
haltartók) a következő helyeken szemléljük: Lisztelőmalom helyei: pl…….
Boncnyíres,……..
- A malom nemcsak a ház szükségletét fedezte, hanem jövedelmet is hozott. „
-Kukoricáról, másnéven törökbúzáról APOR birtokain csak Boncnyíresnél
olvasunk. Ott is mindössze 6 köbölt vetettek el.
L .Bíró Vencel
-

„…. de malom volt Boncnyíresen, -1334 I.17L.Valentiny-W’Kovács András.

-“ és feleségének kerti veteményeket és virágmagvakat hozatott Bécsből.”
-“……..lova mellett …… lovásza volt, Bécsből német kertész jött le hozzá…”
L.Dr.Biró
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Bujdos
-Búza vetőmag szaporító gazdaság a m. kir. földmüvelésügyi minisztériumi
kirendeltség által beszervezve 1941—1942. évre
báró Diószeghy Zs. gazdaságában
Bujdoson Hatvani 5621-es . búzával.
L.Erdélyi 1941-42
Burjánosoláhbuda vagy Burjánosbuda lásd Bodonkútnál.
Borsaújfalu
- Groza Béla tejszállító (Borsaújfalu) ideiglenes megbízatása-1944L.M.O.L.
Búza

Bornemisza -kuria a XIX. századból.
- A következő adatból megtudhatjuk,hogy itt már 1318-ban ménes volt .

- 1318-ban Károly király Miklód fia Omori Gál királyi jegyzőnek adta a falut Sz.
Györgyről nevezett kőtemplommal és vásárjával. mivelhogy Moys 600 M kárt okozott Gál
és t: György ménesének elhajtásával:
L. Vistai
-1574-ben búzai uradalmat említenek.
L.Kádár József Szolnok.
- a XV.században oppidum,mezőváros
L.Borossy
-“Nevét a bodzától vette-hajdani szász
vélemény szerint neve német szóból ered.

lakói Buzendorfnak nevezték.”Más

-Hagyomány szerint a község a jelenlegi helységnek nyugati „Bég asszony gödre”
nevű határrészében feküdt s más része a domb tetején,……..
-1574-bnen búzai uradalmat említenek.
-1590-ben nemesi udvarházat ,
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- 1594-ben búzai Bornemissza Zsigmond itteni kőudvarházát összes tartozékaival és
Czege, Mányik és Kapus felől való gyümölcsös kertekkel s minden majorsággal együtt
Kendy Gábornak adja el.
- 1594 körül Báthory Zsigmond a hűtlenségbe esett Kendy Gábor részét, t. i. 27
magyar jobbágyot Toldi Istvánnak adományozta oda.
- A XVI. században lakói elmagyarosodnak,….
- 1602-ben lakóit Básta felkoncolta.
-„...1632-ben a búzaiak a szászzsomboriaknak megengedik,hogy Búza határában
szőlőt foghassanak fel...”
-1637-ben egy kastély birtokosságát erősitik meg,és Búza mezővárost emlitik.
-1665-ben egy kastélyt zálogosítanak el.
-1668-ban a búzai határhoz tartozó Noszoly felől „Bek” nevű helyt említik..
-1707-ben kőházat említenek.
-1721-beli összeírás szerint: termő földje 474 s terméketlen 225 köböl férőű.
Elvetettek 46 köb. őszi, 14 köb. tavaszi gabonát s termett 410 kal. búza, 148 kal. árpa, zab,
85. kal. kender, van 7 1/2 véka törökbúza vetése, szénája 428 szekérrel, 29 kapásra való
szőlője 119 veder bort adott. Határa a völgyből tekintve észak, kelet, dél és nyugati
irányban terül el, mégis két fordulóra van felosztva; talajának nagy része fekete és trágya
nélkül is terem, a hegyek oldalain lévő félig fekete, sárgás, hat ökörrel kétszer szokták
szántani. Őszi és tavaszi gabonája tisztán, szénája bőven és jó terem, tüzelésre való erdeje
van, a hadi út terheitől sokat szenved. Szamosujvárra járnak őrölni és vásárba, melytől
harmadfél és Beszterczére, melytől 3 mföldre van.
- 1770-ben összeírt birtokosai: bethleni gr. Bethlen Ádám, sepsiszentiványi br.
Henter Zsigmond, borosjenei br. Korda György, szárhegyi gr. Lázár Antal, István és
Ádám, br. Jósika Mózes özvegye: br. Wesselényi Mária és hadadi br. Wesselényi Ferencz.
Vétel útján még: havadi Bodoni György, Bikfalvi, máskép Kakas Péter, uzoni Kis Márton
és kölpényi Koncz Farkas,
- 1820-ban birtokosai: gr. Lázár Pál, Bakó József, Kozma János, br. Bálintith
György Özvegye, Horváth Dániel, Henter István, Henter Samu, Geréb Miklós örökösei,
gr. Lázár Lajos, br. Jósika János, gróf Teleki Samu, br. Wesselényi Miklós özvegye,
Székely Mihály, gr. Lázár Anna és gr. Korda Anna.
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-“....határa tágas,gabonát bőven termő,legelője völgyes,juhtenyésztésre igen
alkalmas ,bora közép minőségű.....”
-Jelenlegi birtokosa (1898): lovag hetei Bakó Károly, 2692 hold 148 öl. Örökség
néhai atyja id. Bakó Károlytól s más részét maga vette br. Jósika János, Bethlen Ádám és
Wesselényi Mária, Henter István és Samu, Cserei Miklós, br. Bálintit, Horváth, Torma
Károly, Felszegi Ádám és Mariaffi-féle birtok. Más két birtokos: Eperjessy József és
László.
-Búza város nevezetét egykori váráról vehette, mely 1455-ben már fenállott…..
- Bakó Károlynak díszes udvarháza figyelemre méltó,……..
-1821-béli Cziráki-féle összeírás szerint határa az I. osztályba tartozik……
-1895-ben alakult meg a községi hitel-szövetkezet, melynek elnöke Keresztes Péter
lelkész. 1896 május 10-én hazánk ezer éves fennállásának emlékére nagy
ünnepélyességgel ünnepet szentelt s ez alkalommal Bakó Károly birtokostársaival a népet
megvendégelvén, népies mulatságok közt állitottak föl a főtéren egy kőoszlopot e
felirattal: „1896. év. Magyarország ezer éves fennállásának emlékére emelte Búzaközség
hazafias közönsége,” mely körül 1899. év tavaszán – orgyilkos-kéz által 1898. év őszén
meggyilkolt királynénk emlékére – „Erzsébeti-fákat ültettek.
L. Kádár József Szolnok
Határnevek:
- 1329-ben Bűzöstó, Likashatár, Szarvastó folyó. Asszonyerdeje erdő.
Légenfark , Keresztes erdő, Akasztófabérc,
Nyiresbérc, Lovászbérc,
Monyoróspataka, Mellyespataka, Jenőkuta, Dobrahegyese
hegy, Nagykapus,
Lompérthegyese
- 1622-ben Virághegy , Bornemissza gátja alatt, Felső tábla, Medvés, Magyaros,
Lókért, Omlásalja, az erdő, Kásás vége.
- 1754-ben . Sombor felé való fordulóban: Bocskorhegy, feljáró, rétkút, Horgasláb,
országútja. Virághegy vagy omlásalja. Hugyódomb. Feketelak felé forduló: Csapja,
Magyaros bércze, Medvés, Kásás erdő.
- 1811-ben Sombor felé az alsó fordulóban: Bocskor-hegy, Feljáró, rétkút, Réten a
hídnál, Kásás erdeje, Csapja eszka, Medvés, Magyaros.
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- 1898-ban Pojén, Horgos, Lábak megett, Pojeni rét, Szurduk, Erdő megett,
Keresztes rét, Közlegelő, Malomvölgy, Rezorok, Magyaros, Források, Fogadók,
Szénafűvek, Dumbrava, Medvés, Virábja, Zsejke, Bég, Virághegy, Hegymegett,
Asszonygödre, Gyertyánfa-kút, Gyelnicza, Kásás.
L.Kádár József: Szolnok
- „Határa tágas ,gabonát tisztán bőven ád. Legelőinek nagyobb része völgyes,juh
tenyésztésre igen haszonvehető. Bora közép jóságú ’s kevés terem. Tavai kiterjedtek és
halakkal bővelkedők….”
L.Hodor Károly
Ménes eladás.
Lovag hetei Bakó Károly buzai gazdaságában tenyésztett félvér ménes végleges
feloszlatás folytán deczember 6-án d. u.
3 órakor tartandó nyílt árverésen eladatik.
Megjelenni szándékozók érkezésök idejét tudassák, mivel a szamosujvári és
Budatelki vasúti állomásoknál kocsikkal szolgál a tisztartóság- Buza, utolsó posta
KÉKES.
L.Köztelek 1896 november 21
- nagyszerű eperfatermesztés van indítva Mikesen b.Jósika János jószágán.
L.Nagy
- Csurdén kerülték meg a vetést , hogy elriasszák a kártevő vadat.
L. Mezőségi Tóvidék
-1940-ben a gazdakör elnöke Pap Sándor
L. EMGE

72

Cege

←A cegei Wass kastély

Cegei kissebb Wass Ádám kastély
-Térségi jelentőségű a Wass kúria.

- Itt 1282-ben IV. László kún csapatokkal ütközik meg , legyőzi őket
mellett.

a

Hódostó

-A ma látható, barokk Wass-kúria az 1769-ben épült és 1800-ban felújított Wass
Ádám-féle udvarház négy épülete közül az egyetlen, amely nem pusztult el a második
világháborúban.
- 1895-ben az akkor még Göc nélküli Cege 1910 hektáros határából 37% volt
szántóföld, 23% erdő, 19% legelő és 8% kaszáló.
L.Wikipedia
- Tizenkét esztendővel a név adományozása után Vas Miklós úr, akkor már a királyi
hadsereg egyik hadnagya, építtetett magának egy »tágas udvarházat« a tó feletti domb
tetejére, cselédházakat, istállókat, gabonást. Czege nemsokára nyilvántartott »udvarrá«
vált és községgé lépett elő, a »kastély« jóvoltából .
L. A Was család
-„.kultúrtörténeti szempontból jelentõs fõúri hajlék a cegei Was kastély, …”
-„ Wass György kastélyát hatalmas kert vette körül.
- „A kastély elõtt egy kis kertecske volt kialakítva, szökõkúttal, míg hátrafelé a
domboldalon nagy park terjeszkedett. A kastélyból és elõterébõl közvetlen kilátás nyílt
délkeleti irányba, amerre a domb lábánál a Mezõség és egyben Erdély legnagyobb
halastava, a Cegei-tó terült el a kopár mezõségi dombok közé benyúlva Cege alsó végétõl
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Novaj, Szentgothárd és Gyeke felé. A tó nagy részét sûrû nádas vette körül, gazdag
állatvilágnak nyújtva otthont. Wass György – bár fõleg Cegén és Mezõméhesen élt –
tanult ember lévén sokszor szegõdött kíséretül Teleki Mihály és Apafi fejedelem mellé.
Rendszeresen meghívót kapott az országgyûlésekre, világlátott nemesember volt. A
természet és a kertkultúra iránt is fogékony lehetett, hiszen Miskolci Gáspár református
prédikátor neki és második feleségének ajánlotta egyik, vadaskertekkel kapcsolatos – Egy
jeles vadkert, avagy az oktalan állatoknak [...] tellyes Historiaja címû – munkáját. Egyik
bécsi látogatása alkalmából Teleki Lászlóval megnézték a schönbrunni kastélyt,
ellátogattak az állatkertbe; császári vadászaton is részt vett a Praterben.”
-“A leírások alapján tudjuk, hogy a kastélyhoz 1802-ben két szökõkút is tartozott,
amelyeket Kováts Sámuel hidraulikus készített, aki Erdély több kastélykertjébe is tervezett
szökõkutat.”
-“Siemers Ilona Wass-kor címû emlékiratában így vall errõl a kastélyról és
tulajdonosairól: „A másik szomszédunk czegei Wass Ádám és családja volt………….Sándor Berta néni – szórakoztató, okos és valódi egyéniség volt, virágoskertjét ízlésesen
és sok hozzáértéssel ápolta. A kertészet iránti szenvedélye összehozta édesanyámmal,
szívesen jártak egymáshoz látogatóba, hiszen számos közös témájuk akadt. A Wass
udvarház elõkelõ és ízléses volt. A kertben külön emeletes-erkélyes kétszobás kerti lak
allot……... Ezen kívül nagy vonzerõt jelentett a kert, mert benne egy tavacska csillogott,
ahol rákot lehetett fogni. Az udvarház mellett álló két öreg gesztenyefa árnyékában
fejedelmi uzsonnákat kaptunk”
-„A III. katonai felmérésen az épületek karakteresebben láthatóak, s mindkettõhöz
kiterjedt kert tartozik. A két birtok egyértelmûen szomszédos egymással. A kertek
útvonalvezetése tájképi parkokra utal.”
L.Fekete Albert Szemelvények
-A nagyobbik kastélyt Wass György (1658-1705) építette,…….. A ma is meglévő
kastélyt, Wass Ádám építette 1769-ben.
-„…a termékeny földet
bizonyítják…..”

nemesítve művelő ’s mivelve nemesítő gazdaságot

-„Sok jó bora terem.”
-„…nem kevésbé nemesebb fajtájú spanyol juhakat látni itt is.
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-Nevét a halászatban ismert „czege” halfogó készüléktől vette,mellyel a vizet
egész szélességében zárják el .Híres a cegei Hódóstó.
-A falú 1363-ban vásári szabadalmat kap.
-1392-ben egy kúriát pusztítanak el.,
-1502-ben udvarházért perelnek,
-1503-ban udvarházat említenek.,”
-1543-ban a híres Hódós halastavat keresztül vágatják ,a víz kiömlött, a benne levő
töméntelen hallal”
-1609-ben nemesi udvarházat osztanak meg,
-1676-ben elrabolnak 12 jármas ökröt,
-1669-ben Czegén két kastélyt említenek, a kastélyok körül parkok vannak. A
Hódós tó Erdély legszebb tava, 2000 holdnyi területen.
-Határa gabonának,gyümölcsnek egyaránt kedvező. Termelnek:búzát, rozsot, árpát,
török búzát, kendert, mesterséges takarmányokat .Állataik szarvasmarha, ló, juh, sertés.
Gyümölcsei alma, körte, szilva,barack,cseresznye félék,dió és szőlő.
“-1721-ben két fordulós határának déli része sárgás, a hegyek oldalai az őszi, az
észkas része félig fehér s ez a tavaszi vetésre alkalmas, trágyázni nem szokták, 6–8 ökörrel
kétszer szokták szántani, őszi és tavaszi gabonát tisztán termi, szénája közepes minőségü.
Van tüzelésre való fás erdeje, a hadi út terheitől ritkán szenved, malma és piacza
Szamosujvár. Szántója 80 köbölnyi, elvetettek 23 köb. őszi, egy köb. tavaszgabonát,
termett 296 kal. búza, rozs, 18 kal. zab, árpa, 18 kal. kender, szemül 5 véka törökbúza,
rétje 22 szekérnyi, 10 kapásra való szőlőjében 62 veder bor terem. Főzőüstök jövedelme
10 frt. Van itt 22 ökör, 16 tehén, 9 borju, csikó, 2 ló, 23 juh, 7 méhköpü, 28 sertés.
-1837-ben határa eléggé termő, van tava, tölgyes és nyires erdeje, sóskútja.
-Jelenleg határa termékeny. Terményei: törökbúza, búza, zab, kevés rozs és kender.
Állatai: hazai fajta szarvasmarha és juh. Gyümölcse: nem nemes faju alma, körtve, szilva,
dió és baraczk.
Határhelyek:
-1514-ben Vágottcsere és Boncziberek, erdők.
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-1643-ban Almáspatak, Fülesvölgy, Kigyólik (Kigiolik), Csókakő (Cziokakő),
Szilvajbércz, országút mellett,Kenderföld.
-1749-ben Akasztó bércz (szántó), Szent-Gotthárd határszél, Alsó és Felső forduló,
Fülesvölgy, Fábián föld, Czegei csere előtt, Dobos kútja, Czegei út mellett, Nyilak,
Máléföld, Veress erdő, Árkok és forrás, Ombozi út, Polczfok, Kőbánya.
-1754-ben Lókert, Ombozi út, Berekfű, Három falu dombja, Temető, Országút,
Oláh papság föld, Fülesvölgy, Doboskútja, Vágott cserefák, Czegei csere, Kopasz oldal,
Veres erdő, Veres csere.
-1804-ben Veres csere és Gyertyános, erdők.
-1811-ben Felső forduló, Ombozi út, Alsó forduló, Mocsár, Kiskút.
-1864-ben Pap gödre, Középső gödör, oláhul Groapa din mizslok, Akasztófa gödre,
oláhul Groapa akasztailor, Gyertyános, Almáspatak, Lókert, Bikafű, Ördögvár, Kuczer,
Kőbánya, Szöllő oldal, oláhul Koasztavii, Brinzer.”
L. Kádár József Szolnok.
-1512-ben Wass Balázsné Hosszúaszói Katalin 60 marhát, juhokat, sertéseket és
több mint 100 lovat követelt testvérétől.
- A nagyállattartással összefüggő takarmányozásról (kaszálásról,begyűjtésről,
olykor több száz szekér széna meglétéről) vagy legeltetésről is sok adat maradt
fenn./1349-tól 1506-ig/
- Az újkorban a tóban pontyot (régi nevén potyka vagy pozsár), csukát és kárászt
lehetett fogni , hálóval egyszerre több ezret is .
- A Wass család Doboka vármegyei birtokainak sajátos jellegzetességét az adta,
hogy ott még a 19. század elején is 20 km hosszú összefüggő vízrendszer terült el.Ez
Erdély legnagyobb kiterjedésű halastava volt, melynek különböző ágait patakok vagy más
vízfolyások elrekesztésével, töltésekkel, gátakkal alakítottak ki. Az étkezésben és
kereskedésben tehát itt valószínűleg kiemelt helyet foglalt el a hal: halászat elrekesztéssel
és halfogó hurokkal vagy – az újkorban olykor gyalomnak nevezett – kerítőhálóval.
- a Szarvastó patakon malom müködött- 1495-1497-1525 után is.
- a Kisvincoló erdő Cegén-1507 III 10-
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-“ a táj jellegzetességét a ma is meglévő halastavak adták, amelyek közül a
legfontosabb a Szarvastópataka által táplált Szarvastó volt (ez a cegei Hódostó régebbi
neve). -1390- Eredetileg három tóágból állott (Szarvastó, Büdöstó, Tisztató). “
-“a Wass-birtok művelési ágairól kevés adatunk van, legtöbbször általánosságban
gabonát említenek,-1428- olykor búzát - 1505- vagy szőlőt “
- “A Wass családnak a 19. század közepén a következő birtokokban volt része:
Cege,Göc, Mohaly, Noszoly, Pulyon, Szentegyed, Szentgothárd, Vízszilvás (Doboka vm),
Felsőgyékényes (Belső-Szolnok vm),Mezővelkér (Kolozs vm), Cikud,Mezősályi,
Mezőzáh (Torda vm).”
-“A nagyállattartásnak kiemelkedő szerepe volt a Wass-birtokon…… Wass Béla ezt
írta 1922-ben a záhi gazdaságukról: „A mezőzáhi állattenyészetet több mint hét évtizeddel
ezelőtt édes atyám, gróf Wass Albert kiváló szakismeret alapján állította össze és önzetlen
és kitartó munkássággal a külföldön is előnyösen ismert országos hírnévre emelte. Én,
tekintettel ezen kiváló törekvésére, külföldön töltött 7 évi tartózkodásom alatt, előbb
Hohenheim, később Plaisir Grigonban szerzett tanulmányaim alapján igyekeztem neki
ezáltal is örömet okozni, hogy hírneves állattenyésztők gyakorlati tanulmányozásával
tenyésztési céljait a legújabb ismeretek megszerzésével elősegíthessem. Ez képezi az
erdélyi szarvasmarha, ló, sertés és juhtenyésztés mezőzáhi kialakulásának történetét. [...]
Megemlítem azt, hogy a gulyabeli tenyészet a Mezőségen nagy területet igényel az itt
évente jelentkező szárazság miatt, mert máskülönben az állatok fejlődésben teljesen
visszamaradnak.”
L.Wass Béla: Az erdélyi állattenyészet kálváriája.
Ellenzék XLIII(1922). május 5. 101. sz. 7.
- Báthori István Wass György cegei birtokán vásártartást engedélyez -1571,
-Apafi Mihály megerősíti átiratában, 1665-Wass György, Cseffei János és Kendi Gábor egyezséglevele a cegei Hódostó
halászatának módjáról (1582) .
- Wass Görgy a szentiváni Cichegyen szőlőt vásárol……. (1594).
- Wass János és György perli dési Füzesi János szamosújvári udvarbírót, mert a
szentiváni szőlőjüket a fiskus számára lefoglaltatta (1630)..
- A cegei szántóföldek összeírása -166977

- A cegei tó gátjának magasítása miatt a szomszédos falvakkal támadt viszály iratai
1818–1819-.
- Felszegi Samu 1849. november 10-i évi tanúsítványa a Cegén 1848-ban az egykori
úrbéresek között végrehajtott tagosító határosztályról.
-A ménes fedeztetési jegyei (1877–1888).
- Kimutatások a cegei béresek (ökörhajtó, kéményseprő, erdész, gyümölcspásztor,
számadó gazdabíró) és cselédek fizetéséről -1863–1878-.
-Kimutatás Wass Ádám és felesége, Tholdalagi Katalin császári, göci, kajlai,
kentelki (Doboka vm), alsógyékényesi, kecseti, oszvaji, sajgói (Belső-Szolnok vm)
jószágainak állatállományáról -1754-. ,
- Gheorghe Şincai számadása a szentgothárdi birtok jövedelméről -1791-.
L. Valentiny-W’ Kovács András.
-1832-ben nevezetesebb halászhely a cegei.
L.Hodor Károly
-………a Marsanne . Fehér szőlő, rendkívül bőterméssel s kora éréssel, valami
szelid, de igen kellemes zamattal, mely arra enged következtetni, hogy ez a szőlő különös
qualificalt, hogy a könnyű és kellemes asztali borok közt foglaljon helyet. Érdemes lenne,
az egyletek vagy magánosok kísérleti gyűjteményeibe felvenni. Nagyobb táblát gr. Was
Ádám ültetett be vele Czegében, ki szintén kellemes zamatját s termékenységét emeli ki.
L.Borászati 1876 február
- Az ezredéves kiállításon kitüntették sok irányú termelésért gróf Vass Jenőt
L.Köztelek 1896 november 28
-Cege falu dicsőségét méltán szolgálják a vásárok, amelyekkel büszkélkedik,
nemkülönben egy hosszú és mély, halakban és vízimadarakban igen gazdag tó, amely hét
falunak a területére nyúlik ki, és az első helyen áll Erdély halastavai között. Ez a cegei,
másként Hódosnak nevezett tó, azaz latinul Castoreus lacus (mivel ez a hódnak nevezett
állatfajta a partjain él),
L. Benkő József

78

- a 20. század elején – a nap fényétől ragyogtatva, még lágyan hullámozhatott a
Cegei-tó szél borzolta felszíne.
L .Sas Péter
Czegei ménes -1903.
Tulajdonos: Gróf Wass Jenő,
A ménes helye: Czege, Szolnok-Doboka vármegye
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 2000 k. h.
Alapitotta jelenlegi tulajdonosa 1870-ben.
Az anyakanczák szabadon járók.
Évekkel ezelőtt eredeti arabs és arabs fajtájú mének fedeztek, ez idő szerint azonban
egy orosz származású saját ügető mént használnak.
Állomány: 20 drb. arabsfajta anyakancza. Az egész lóállomány 80 drb körül van.
Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Gyors kocsilovak előállítása.
Nyáron a ménes természetes legelőn jár, télen rendesen istállózva, s zab mellett szénát és
répát kap.
Értékesités: A számfelettiek részben mint kész behajtott kocsilovak páronként avagy
négyesbe fogva adatnak el, másrészt a katonai lóavató bizottságoknak mutattatnak be
megvásárlás végett.
L.Podmaniczky
Göcz

Nemesi kúria
-egykor önálló település, ma Cege település része.

-Itt
született 1927-ben Lőrinczi
természettudományi szakíró.

Miklós

élelmiszeripari

mérnök,

- Középkorban római-katolikus magyar lakossága volt,,,,,,,,,, 1602-ben Giorgio
Basta katonái feldúlták a falut, sok lakost lemészároltak………. 1658-ban a tatárok égetik
fel a falut, ezután főként románok költöztek be a faluba.
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- Göcön, hosszabb szünet után, 1954-ben kezdődött újra a noszolyi sajt gyártása.
L.Wikipedia
-Parancslevél Göci Jodok göci jószágrészének és nemesi kúriájának felosztásáról
(1590).
- itt malom müködik- 1530 IV 9- Göcön Hódostó nevű tó volt-1392-1530-1538-itt kissebb halakat lehetett fogni.
L. Valentiny-W’Kovács András
Csegez
- Határában emelkedik a Székelykő hármas csúcsa, melynek 1130 m magas
Csegezi-vár.
L.Wikipedia
- 1715: Pál Széna füveben vagyon egy kŏrtvély es egy almafa –CsegezL. E.M.Sz.T.
-Csegez szántóinak egyharmada oldalas és kősziklás létére nézve trágyázhatatlan,...
az esőzésekből eredő árvizek azokról a jó termőföldet gyakran le szokták mosni".
- Más falu határain béreltek legelőt marháik számára, és pénzért vásárolták a szénát
Csegez lakói, mert mind a legelőjük, mind a rétjük elégtelennek bizonyult. Itató helyeiket
azonban - „mind benn a faluban, mind künn a határon " - olyan jónak vélelmezték,
amilyeneknél „az országban sincs különb"1820 Conscryptio Czirakyana.
L.Takács Péter.
- az itt termelt jól főzhető borsoról és a lencséről volt híres
L.Keszeg RML
-Foglalkoznak
petrezselymet..

zöldségtermesztéssel,Termelnek burgonyát, hagymát, murkot, és
L.Sepsiszéki
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Csomafája
-Ilyen, a sok nemesi kúria után „kuriális” falunak nevezett község volt pl.Csomafája.
L.Barta Gábor.
Határnevei
-Bórsod, Hathód,Palota dűlő,
- Nemesi családjai közül 20. század elején nagyobb birtokosnak számítottak a
Nánássy, Szőllősy, Bereczky, Szilágyi, Török, Zoltai, Pálffy, Ocsvay, Györffy, Ambrus és
Butka családok.
-Határából 1943-ban 663 k.hold szántó,303 k.hold erdő, 187 k.hold rét és
116.k.hold legelő.
L.Wikipedia
←Gyapjufésülés Csomafáján.

Csucsa

Boncza kastély.

- Térségi jelentőségű.
- itt született 1894. június 7-én Boncza Berta (Csinszka), Ady Endre felesége.
-1915-ben itt vette feleségül Boncza Bertát Ady Endre,
L.Wikipedia
- Legújabb és figyelemre méltóbb e körül Gampe Márton győngykása malma
Csúcsán (Kolozsmegyéb.),mely már cask azért is nevezetes, hogy azt tulajdonosa, maga
szerkezé, s főleg egy szem vágó gépe páratlan a két hazában.Négyféle fokozatú kását őröl,
s jóságát dicsérik. Ára is jutányosabb a kásájának, mint a többinél.
L.Nagy
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Csürülye
- itt született 1918. május 12-én Tóth Piroska agrármérnök, mezőgazdasági szakíró.
L.Wikipedia
-„…fölemlitem, hogy Csürülye hajdan szintén magyar falu volt Csűrhelye néven,
mivel – a mint hiszik – ott voltak a Szilvássyak csűrje és gazdasági épületei s oda telepitett
magyar cselédsége alapitá e most már minden izében oláh falucskává…”
L .Orbán Balázs A székely
- Lakosai a feljegyzések szerint egykor tormával kereskedtek.
L.Wikipedia
Damos lásd Kalotadámosnál.
Dengeleg
- 1445-ben rétet kaszálnak és szénát szállitanak.
- 1481-ben Kecseti László fia László 2 itteni jobbágytelkét (Tóth Mihály, Szilágyi
Tamás) Dengelegi Zsigmond fiának Tamásnak adja oda.
-1612-ben. a szamosujvári várnak itteni gyalogpuskásai: Székely Lukács, Túri
Jakab, Tatár Bálint….
- Hajdan népes magyarlakta község. A hadi útba esvén, lakóit többször pusztították
ki ellenséges hadseregek. Az öreg Rákóczy György fejedelem s neje 1643-ban itt ebédelt
meg és halásztattak,…….
-1649-ben egy már 1616-ban létező udvarházat eladnak.
-1654-ben a majorság földjébe 127 köböl búzát , 7 köből zabot és 100 köből árpát
vetnek. Hajdan népes magyar község.”
- 1683-ban Kovács György, Nagy András idevaló lakosok.
- 1712-ben itteni nemes darabontok a Szőke, Nagy, Faragó, Madarasi, Vas és
Kegyes családok.
- Dengeleg 1713-ban elpusztult falunak mondatik, földjét a szomszéd falvak
mivelik.
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- 1750-ben két fordulóra osztott határának két része téren fekszik s trágyázást nem
kíván, hegyen levő része sovány és éppen oldalos volta miatt nem trágyázható.
- 1762 május 2-án a közhelyek felosztásakor volt 44 örökség………
- 1769-ben birtokosai: gróf Barcsay Ágnes, gróf Bánffy Dénesné, br. Korda
György, gr. Bethlen János, Tholdalagi György, csik-szentmártoni Szabó Gábor, Tárcza
Gábor és László, csákói Pap György, Szabó György s topliczai Szilágyi István gyermekei,
u. m.: Samu, István és Sára, ezeket a fiscus perbe fogta, mivel az 1650-beli összeírásban az
itteni részek a fiscuséi lettek volna. 1772-ben a Bethlenek és Kordák, Szabó-, Toldalagiak
ellen is megkezdette a pert, de abbahagyta. Ugyanekkor birtak itt inscriptióba Magyari
vagy Majthényi, Somlyói Dorgó, Tárcza, Túri és Mészáros családok
- Éghajlata egészséges, gyümölcsnek s gabonának egyaránt kedvező.
Határhelyek:
- 1345-ben Kaza-tó, Sósaj (Zozay) völgy.
-1654-ben Az oldalon, az asztagnál. Ormányi patak mellett, Szamos melletti rét, az
út mellett, a kert mellett, Ormányi határszél.
-1788-ban Bánkút.
-1796-ban Külső föld az oláh beszerikánál. Felső vagy Iklód felől való forduló: kis
nyilak, országútján alól, Hágó (alsó, felső), Sztupinák, La Tufe, Ormányi erdő, Sosajcza,
Fintinicza, Gya szupra Rezorului, Kovács kurta, Kőszeg alatt és ezen felül a Nagybarázda,
Geberinkapuja, szeglete, Ungyu Popi. Alsó fordulóban: Kolos, Bánkút tábla, oldal,
törvényfa, Bánkútnál, az úton felül a büdös-forrásnál, Szőlőnek felfogott oldal, a hajtók
kalibájánál, Bánkútárka, Szárazaj torka. Vizén túl vagy harmadik fordulóban: La
Porumbrej, La Delnicze, La Ungyi in Rekicz, Szenezáj, legelő (Szénás vagy Szenesaj).
-1898-ba Cserepes, Koliba, Geberin, Urzastyin, Sósaj, Szárazaly (Szerezáj),
Bánkút dűlők; állitólag Bán nevű egykori birtokosától vette nevét.
L. Kádár József Szolnok
Feltehetően 1770-ig a falu birtokosai mind magyar nemesek.
-1940-ben a gazdakör elnöke Serlegi Dezső
L. EMGE
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Deréte
- Pereskedés folyik például Derétén (Kolozs vm.): a kúria és a vele szemben levő
csűrös- és gyümölcsöskertért (1469).
- Gyümölcsöskert 1469; Gyümölcsös 1468 Derythe (Kolos vm.)
L.Nagy -Uray
- A XVIII. században még református anyaegyház. A falu 1733-tól vegyes
lakosságú. 1880-ban a 445 főből már csak 12 fő magyar ajkú…….
L .Wikipedia
Detrehemtelep
Telepítés az 1894-ik évi V. törvény alapján .:
-Kolozskara határát a Mezőségre általában jellemző agyagpalán nyugvó vékony
termőréteg alkotta. A nyári záporok mindegyre lemosták ezt a humuszréteget. A terület
lakhatóvá tétele érdekében a vízmosásos, palás részeket fásítani kellett, a kaszálókat
kiszárítani, a vizenyős foltokat alagcsövezni, a kopár legelőket árnyékosítani. A dombok
járhatóvá tétele érdekében kerengőutakat kellett megépíteni, s ezeket kaviccsal leszórni.
Hasonló talajjavítási munkálatok előzték meg Detrehemtelep létesítését is. Az országos
telepítési alapból vett pénzen a nedves földterületeket kiszárították, 115 hold szántóföldet
alagcsöveztek, a patakok medrét szabályozták, a földcsuszamlással fenyegető dombokra
64 hold erdőt telepítettek a talaj megkötése céljából, a dűlőutakat szabályozták,
megépítették az Alsódetrehembe vezető, a meredek dombot járhatóvá tevő kerengőutat, a
legelők szélét körülárkolták, és akácfákkal ültették be.
Felsődetrehemi telepités 1899-1903 között.
Megye Járás A telep neve
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A telep születése
A telepítési felügyelőség 1900-ban báró Kemény Domokostól, báró Kemény Páltól,
Bornemissza Gyulától és Bornemissza Gyuláné Kimpel Vilmától összesen 2665 hold 743
négyszögöl területet vásárolt. A terület kisebb része Alsódetrehemben, nagyobb része
pedig Felsődetrehemben terült el.
Erre az – akkori nevén sóvári dűlőnek nevezett – területre, annak közepére épült fel
1903-ra az 53 ház. Egy gazdaság a következő hozzávalókból állt:belsőség 0,5 hold,szántó
14 hold,szőlő 0,5 hold,rét 2 hold,legelő 3 hold 500 négyszögöl, erdő 1 hold 1100
négyszögöl.
A gazdaságokon kívül a faluhoz tartozott még az iskolához tartozó 0,5 hold
belsőség,az iskolához tartozó 10 hold külsőség,a lelkész számára 10 hold külsőség,faiskola
1 hold,agyaggödör 3 hold,dögtér 0,5 hold,epreskert, fűztelep 6 hold,temetőkert 2 hold 735
négyszögöl, jegyzői illetményföld 10 hold,községi föld 27 hold utak, utcák 65 hold 858
négyszögöl.
A lakosságot kibocsátó települések a következők voltak:
Aranyosegerbegy 30 család,Aranyosgyéres 6 család,Felsődetrehem 4 család,
Alsódetrehem 2 család, Nyárádszentmárton 1 család, Marcelháza (Komárom megye,
jelenleg Szlovákia) 5 család,Szentpéter (Komárom megye, jelenleg Szlovákia) 1
család,Vadászerdő (Temes megye) 3 család,Jászberény 1 család
-Az állam kedvezményes áron 35 erdélyi fajta magyar tehenet adott el a
telepeseknek, 30.000 szőlőoltványt ingyen osztott szét, 27 000 szőlőkarót pedig féláron
árusított. 1905-ben a telepesek holdanként 10,8 mázsa búzát, 10 mázsa rozsot, 8,1 mázsa
árpát, 8,9 mázsa zabot, 14,8 mázsa kukoricát takarítottak be. Az 1906-os évben 309 hold
kukoricát, 166 hold búzát, 82 hold árpát, 79 hold zabot, 21 hold rozsot, 29 hold bükkönyt,
16 hold lucernát, 12 hold lóherét, 10 hold takarmányrépát és kevés kendert termesztettek.
Minden gazdasághoz negyed hold szőlőültetvény is tartozott. A szőlősbe összesen 60 000
korán érő szőlőtőke volt ültetve. Szintén az állam gondoskodott a háziipari tanfolyam
megszervezéséről, amely keretében a telepesek a kosárfonást gyakorolhatták be.
-A telepesek terményeiket tordai piacon és az aranyosegerbegyi és marosludasi
vásárban kezdték értékesíteni
-A történelem azonban sanyarú sorsot készített elő a telepesek számára. Erdélynek
Romániával való egyesülése (1918), a trianoni békeszerződés (1920) után, az első
világháború befejezését követően, az új földreform (1921) nyomán az új román hatalom
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nem ismerte el a telepes családoknak a magyar állammal kötött szerződésben lefektetett
jogait. 1923-ban megfosztotta őket szántóföldjeik nagy részétől, a 14 holdból mindössze 4
holdat hagyva meg.
L.Keszeg

Detrehemtelep
Kincstáritelep (Colonia) korábban Felsődetrehem része volt, 1910-ben 318 lakossa
-1957. április 24-én Detrehemtelepen született Keszeg Vilmos néprajzkutató.
L .Wikipedia
Dés
- Deésvár, mely 1214–35 közt épült—
- Bélavár, a várostól északra Nagy-Bánya és Beszterczére vezető út felett emelkedő
hegyfokon kettős fenlapályon, a mai Bélahegyen feküdt.- Cziczhegyi vár. –
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- Óvár összeköttetésben volt ez a templomot övedző kastélylyal.
- Pápai Pariz Ferencz híres szótáríró, orvos, tudós és tanár 1649-ben született
Deésen
- Czecz Antal, megyénk egyetlen nagynevü fűvésze, 1801 október 21-én született
örmény szülőktől. Hajlama a természet felé vonzotta. 40 éves korában kezdett a
fűvészethez. Czecz Deodát gyógyszerész rokona kelté fel benne a növények iránt való
szeretetet s folytatá. 1866-ban megjelent Enumeratio plantarum Transylvanicae czímü
munkájában a radnavidéki flóra, Czecz Antal munkálkodásának eredménye…………..
L.Kádár József Szolnok

-Rómához hasonlóan hét dombra épült: a Rózsahegyre, a
Bélahegyre, a Kakashegyre, a Szentpéterhegyre, Malatóra,
Bakóra és Kádbükkre. A monda szerint a Rózsahegyen volt
Rózsa vára, a Bélahegyen pedig Béláé.
-Itt
született, 1927. augusztus
Ágnes mezőgazdasági szakíró, szerkesztő.

9-én

Schweiger
L.Wikipedia

- D é é s (belső Szolnokmegye.) héti és országos vásárain inkább szarvas marhát
keresnek, melly ide feles számmal hozatik.
L.Nagy
- a XV.században Dés oppidum,mezőváros.
-a dési nemesek és polgárok között 1613-ban megkötött egyezség, mely 12
articulusból áll,……ezekből:………….
2,….. A nemesek a városi nyilas földekből s a szénából is részesülnek. Vehetnek
majornak való helyeket is, s azon majort építhetnek. De az e majorokban tartott állatok
után a városnak semmit sem kötelesek fizetni.
5,Évente kétszer a nemesek borfogást" vállalnak 4-4 hétig, s ez alatt idegen bort,
vagy saját szőleikben termett bort nem árusítanak a főbíró engedélye nélkül .
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6. A dési, piacon való eladás, vásárlás, kereskedés, az erdőkben való halászás
nemeseknek és városiaknak egyaránt szabad . Ugyanez az articulus szabályozza az erdők
használatát, a majorok elhelyezését, a lótartást, a hidak és révek használatát………
11. A határban dolgozó szőlőművesek, kapások, aratók, búza- és szénahordók
napszámának szabályozása . A nemesek ne tartsanak házuknál idegen iparost.
L.Borossy
-” Hires volt a deesi bor,”
- 1310-ben a Szűz Máriáról nevezett Ágoston-rendü barátoknak zárdája emlittetik
Deésen.
- 1378-ban egy malmot rontanak le….
-”...1447-ben Muzsnai István végrendeletileg a Szent Péter hegyén levő
szőlőjét........”
- 1466-ban deési polgárokúl a következő magyar családok vannak megnevezve:
Sombori, Törpényi, Biró, Varga, Mátyus, Nyilas. Hogy az asszimiláczió, melynek Deés a
magyar nemzet javára egyik fokusa volt Erdélyben, mily gyorsan átalakította a lakosságot,
bizonyítja az, hogy Mátyás uralkodása alatt Deés már ismét mint magyar város szerepel
magyar nyelvű és nevű polgársággal.
-....1481-ben Toth Lörinc szőlőjét, a zárda szőlője mellett
alkamarásnak adta el.....”

,Jonhos Péter

-1484-ben Benedek deák a deésaknai halastó felét 100 arany frtért a deési
barátoknak eladta.
- 1490-ben Deés városa a zárdának malomépitésre a Szamoson helyet jelöl ki,
illetőleg enged át.
-1499-ben Kodory Jakab a Szamoson lévő malmának harmadát, valamint az itteni
halastóban birt részét, mely testvére Lászlótól szállott reá, Gyulai István deáknak eladta..
-1504-ben Kodori György a széki határon „Kodoritho” nevű halastóbeli részét….
ez pedig azon halastavat e zárdának hagyományozta oda.
-1508-ban Szent-István oltárainak hagyományozott viz-szamosi (Kis-Szamos)
malmot adja át.
- 1513-ban a Szent Lélek templomára egy földet egy malmon túl adományoznak.
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-1519-ben II. Lajos király Deési György kolozsvári polgárt beigtatni rendeli a
Rózsahegy alatt II. Ulászlótól nyert malma birtokába,….
-”1526-ban Kis Imre polgár özvegye Katalin, férje által plántált ,de elpusztult
cziczhegy szőlőjét.........János mesternek eladja.”
-1528-ban János király Rohodi Istvánt, ki a várostól a Nagy-Szamoson levő
malmához…….
-1554-ben”…… a rend nagy szüksége végett deési kőházát s az a mellett lévő
puszta udvarházukat és sütőházukat, 1 szőlőjét s kaszálóját Szentmártoni Nagy Mihálynak
eladja.”
-” ....1578-ban május 12-én Báthory Kristof vajda elrendeli,hogy itt senki azon idő
alatt amíg a magánosok borának árulása el van tiltva,a maga borát elárusítani
merészelje....”
Egyesség az itteni nemesek és polgárok között 1613-ban 5.pont „ Minden
esztendőben 4 hétig „ borfogást” rendelnek s azon idő alatt sem idegen bort,sem a
polgárok szőlőiben termett bort nem mérik ki ,mely idő alatt t.i. a nemesség árulhatja saját
borait”
-1608-ban udvarházat emlitenek.
-1631-ben udvarházat emlitenek.
-1632-ben nemesi kő udvarházat emlitenek,
-1633-ban nemesi udvarházat ………..,
-1633-ban „…a Szamos folyó és Kádasy Gergely szántói mellett, a Halványnak
nevezett határrészben,….”
-1634-ben nemesi házat és a hozzá tartozó földeket említik.
-1637-ben kastélybeli új kőházon megosztoznak,….
-1638-ban az itt levő kastélyban……
-1644-ben Perecsi Kata özv. Fejér Gáspárné kötelezte magát, hogy a férje által a
várostól kapott somkúti völgyben lévő földjét, melyet férje irtott, 25 év múlva a város
birtokába bocsátja pénze megkapása ellenében.
-1649-ben kőből való udvarházat említenek, ……..
89

-1649-ben idevaló nemesek: Mikeházi István, Köblösi István, Kávási János és
Gergely, Patkó Ferencz, Keréi Gergely, Pál Deák, Széki István és Szász Mihály.
-1663-ban szőlőt vesznek ki a közteher alól,….
-1649-ben Deési Pávai Dávidnak, a fejedelem allovászmesterének Rákóczy György
fejedelem egy nemesi kőből való udvarházat a maga és Tölczeleki Mihály közt,
adományoz…….
-1674-ben „…egy puszta telket csűröstűl és a Szent Péter hegyen levő szőlőt
elzálogosítják…… „
-Nemes családok 1676-ban: Ács, Borbély, Bagoly, Bányai, Böszörményi,
Bonczidai, Bodics, Balogh, Beke, Bácsmegyei, Butka, Bálint, Budaki, Bakos, Bartók,
Brassai, Csiszár, Csongrádi, Csatári, Csillag, Debreczeni, Domahidi, Enyedi, Gombkötő,
Gál, Gáti, Gudorfalvi, Gyarmati, Fazakas, Fejér, Fogarasi, Farkas, Fekete, Harangozó,
Homonnai, Hiripi, Imreh, Kádár, Kegyes, Kuppán, Kerekes, Körösi, Keresztes,
{62.} Kovásznai, Komjáti, Kászoni, Kenyeres, Kőmives, Körmendi, Kályán, Kovács,
Kereskedő, Molnár, Matolcsi, Márkus, Mester, Mark, Milotai, Lakatos, László, Némethi,
Nagyszegi, Nagy, Eötves, Kornis, Csáki, Apaffy, Kollatovics, Haller, Herepei, Gávai,
Alvinczi, Rácz, Erdélyi, Pongrácz, Hidi, Sárközi, Harasztosi, Szodorai, Tunyogi, Gyepesi,
Torma, Sándor, Szeri, Csonka, Pávai, Széki, Pochai, Szikszai, Vasas, Czádas, Butyán,
Porkoláb, Poncz, Puskás, Péter, Pap, Somodi, Somkuti, Szabó, Szőcs, Székely, Szilágyi,
Szávai, Szigyártó, Szendrei, Szaniszló, Szél, Tóth, Törő, Tamás, Takács, Tatár, Török,
Tyukodi, Vas, Végh, Vámos, Vajna, Vincze, Varga, Zeke, Zilahi.
-1680-ban Diószegi István mulatói kaszálóját Sárközy Györgynek adta cserébe…
-1690-ben szőlőt említenek,…..
-1702-ben nemesi udvarházak birtokosai: gr. Mikes Mihály, Nagy Pál, gr. Bethlen
János, Orlai Miklós özvegye, Diószeghi István; egy telkes nemesek: Bártfai, Tordai,
Csonka, Mika, Kolozsvári, Deési, Bágyi, Dalnoki, Vajda, Balázó, Bágyoni, Búzás,
Somogyi, Károlyi, Zöldi, Irsai, Makai, Érsekujvári, Balog, Zilahi, Szegedi, Valtai
családok..
- 1730-ban Kovácsi István a désaknai határon a Nagy -Égetőben egy szőlőt ad az
eklézsiának.....”
-1759-ben máléföldet engednek át……….
-1769-ben a Bélahegyen lévő földjét elcseréli……….
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-1772-ben Késcsináló Miszti Nagy István kisfüzesbeli erdejét zálogosítja el.
-1772-ben „…a mulatói major felét birja.”
- 1782 –ben „….tartozó két fordulós szántó- és a Nagyréten kaszáló nyilait.”
-1820-ban összeírt Deés városi nemes birtokosok: báró Henter Antalnak van 14
telke, id. Literáti Bányai Istvánnak 8 1/2, deési Hosszú Istvánnak 6, Vajda Gábor
utódainak 6, Fülöp Antalnénak 5 1/2, Dobai Baxa Jánosnak 5, gr. Haller Jánosnak 5, Alsó
Istvánnénak 4, Almási Balog Istvánnak 4, Deési Balog Zsigmond és Istvánnak 4,
Nádudvari Bónis Eleknek 4, Domokos Ferenczné Mósa Borbálának 4, Gyulai Ferencznek
4, Murányi Péter utódainak 4, Szarvadi Sándornak 4, Dadai Jánosnak 3, br. Diószeghi
Józsefnek 3, Eperjesi Jánosnak 3, Bodoki Fodor Mózesnek 3, Moldovai Takna Mártonnak
3, Bencsi Ferenczy Józsefnek 3, Horváth Zsigmondnak 3, Katona Zsigmondnak 3, Kovács
Mózesnének 3, Majtényi Andrásnak 3, Marjai Máriának 3, id. Mósa Józsefné, id. Alsó
Teréziának 3, Porcsalmi Lászlónak 3, Farczádi Simó Ferencznek 3, Sófalvi István
utódainak 3, Torma Miklósnak 3, Ungvári Jánosnénak 3, Ujfalvi Samunak 3, Weér
Lászlónénak 3, Budai Mihálynak 2 1/2, Erdélyi Istvánnak 2 1/2, Bádoki Ferencz
Károlynak 2 1/2, Alsó Lászlónak 2, Balog Ferencznének 2, br. Bánffy Györgynek 2, Basa
Dánielnek 2, Bájó Lászlónak 2, Beke Mózesnek 2, Czakó Jánosnak 2, Dadai Józsefnek 2,
Deési Hosszú Sámuelnek 2, br. Diószegi Ferencznek 2, {73.} Bodoki Ferenczi Józsefnek
2, Irsai József örököseinek 2, Irsai Samu örököseinek 2, Keresztes Farkasnak 2, Keresztes
Józsefnek 2, gr. Kornis Ignáczné gr. Teleki Annának 2, gr. Kornis Imrének 2, ifj. Mósa
Józsefnek 2, Szárazajtai Nagy Istvánnak 2, Rácz Andrásnak 2, Galgói Rác Imrének 2, Ráta
János udvarbirónak 2, Salánki Józsefnének 2, Somkádi Mihálynak 2, Érsekujvári
Samunénak 2, Vajda Istvánnak 2, Albert Józsefnének 1 1/2, Csernátoni Vajda Sámuelnek
1 1/2, Fábián Józsefnek 1 1/2 telke. Egy telkes nemesség 60 telken.
A Deés városi 100 holdon felüli és ősi birtokosok kimutatása 1892-ben. A vett
birtokok -gal jelölve. Deés város közönsége: 666 h. 1112 öl. Deési evang. ref. egyház: 116
h. 1472 öl. Weér György: 132 h. 663 öl; öröklés atyja Weér Zsigmondtól. Desewffy
Zulejka lemhényi dr. Hankó Ödönné 155 h. 652 öl; br. Henter birtok. Öröklés atyja
Desewffy Nándortól. Özv. Pap Mártonné: 106 h. 1379 öl; öröklés atyja Pap Mártontól.
Katona Istvánné: 135 h. 162 öl. Desewffy Matild: 124 h. 1056 öl; öröklés Desewffy
Mihálytól. Fodor Farkas: 328 h. 113 öl; vétel többektől részletekben. Dr. Bónis Árpád: 82
h. 1201 öl; öröklés atyja Bónis Elektől. Veres Jenő: 53 h. 736 öl. Pap Kristóf: 28 h. 929 öl;
öröklés atyja Pap Mihálytól. Br. Inczédi Józsefné: 72 h. 1186 öl; öröklés atyja Veres
Ádámtól. Pataky Gyuláné és gyermekei: 79 h. 1016 öl; öröklés Pataky Gyulától. Cseh
Lajos: 40 h. 111 öl; öröklés atyja Cseh Józseftől. Kovács Sámuel lelkész: 24 h. 1422 öl;
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vette részletenként. Deési Klára: 28 h. 1318 öl. Gr. Zichy Pál: 4 hold 604 öl; gróf Kornisféle. Özv. Fazekas Ivánné: 8 hold 281 öl; öröklés atyja Szarvadi Dánieltől. Baló János: 73
h. 1420 öl; részben vásárolt. Deési róm. kath. egyház: 46 h. 827 öl. Róth Pál: 18 h. 592 öl.
Eperjesi László 19 h. 702 öl. Izsáki Gábor és Ilona: 47 h. 1489 öl; öröklés Izsáki Józseftől.
Turbucz Ferencz utódai: 70 hold 382 öl. Bányai Istvánné és társai: 14 h. 843 öl. Módi
György: 19 h. 1328 öl; részben vásárolt. Szőcs Géza: 29 h. 1422 öl; öröklés Szőcs
Sámueltől. Szalacsi Szabó János: 8 hold 1393 öl. Frink Endre: 10 hold 1232 öl. Budai
Károly: 7 h. 206 öl. Szarvadi Pál és Adolf: 21 hold 456 öl; öröklés atyjuk Szarvadi
Sámueltől. Ilosvay Jenő és Lajos: 1422 öl. Miklós Sándor: 4 h. 195 öl. Czetz Árthur: 23 h.
802 öl; öröklés anyjától, Róth Lujzától. Almai Ferencz utódai: 27 hold 1311 öl; öröklés
Almai Ferencztől. Majtényi Irén: 49 h. 297 öl. Sófalvi Lajos: 36 h. 365 öl. Torma Imre: 6
hold 798 öl. Dalnoki Károly: 23 hold 939 öl; öröklés Dalnoki Sándortól. Gr. Kornis
Viktor: 42 h. 1048 öl. Deési János: 49 h. 1114 öl; részben vétel. Vékony Ferencz: 30 h.
1173 öl; részben vétel. Vajda Gyula: 22 h. 425 öl; örökség atyja Vajda Györgytől. Ajtai
Etelka: 30 hold 102 öl; örökség anyja Mózsa Karolinától. Szarvadi Farkas és neje: 5 h.
1173 öl; öröklés atyja Szarvadi Károlytól. Mózsa Ágnes: 76 hold 230 öl; öröklés atyja
Mózsa Józseftől. Naláczi Ákos: 38 h. 714 öl; öröklés Naláczi Lászlótól. Bányai Literáti
Károly: 34 h. 616 öl; részben öröklés atyja Bányai Istvántól, részben vétel Nagy Farkastól.
Megjegyzés :Dés földtulajdonosai a század végén, még mindig magyarok.!!
Kiss Károly
-Államilag segélyezett községi polgári fiú- és leányiskola.Gazdasági gyakorlókertjét a város adományozta 1876-ban, hol azóta a gazdaság egyes ágaiban s
gyümölcstenyésztés és nemesitésben gyakorlatilag nyernek oktatást Daday István
tanitójuktól.
-1831: bizonyságaim lehetnek, az véllem egy hegyben vintzelléreskedet és mostis
vintzeléreskedŏ Vas Mihály-Dés;
L. E.M.Sz.T
A deési m. kir. állami méntelep-osztály.
1664. év óta városunkban majdnem állandólag tartózkodott katonaság. 1780ban két törzstiszti szállást építtetett a kincstár.
Miután a törököket az országból végkép kiszorították, a katonaságot is másfelé
vitték s a szállások a város felügyelete alatt pusztán maradtak. A kisebb kaszárnyát 1790ben a posta számára, a nagyobbikat székháznak engedték át, de 1794-ben a kormányszék
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megrendelte, hogy a vármegye költözzék ki belőle s valószinüleg a még 1792-ben az ide
rendelt 4 ménlovat s személyzetét helyezték el benne, mely állomány 1802-ben 4 kancza
és 4 ménlóval bővült.
1835-ben a császári királyi erdélyi fedeztető és lósorozó parancsnokságot a NagySzeben mellett levő Muzsnáról Deésre és Rettegre helyezték át.
E helyre gyűjtötte össze 1848-ban a következményeket előre tudó császári kormány
szokatlan számban az összevásárolt lovakat s azokat csakhamar ki is vitette. A többek közt
augusztus 22-én Rettegről 220, szeptember 3-án 230 remondát vittek Lembergbe. Ezek
elvitele ép akkor történt, midőn a felállitandó nemzeti seregnek, Kossuth-, később Mátyás
huszároknak is szükségük volt reá. Hónapokon át a vármegyével élelmeztették, anélkül,
hogy érette fizettek volna. A lovak elvitele után Deésen Schenzel parancsnok alatt 69
ember és 70 ló, Rettegen Graesmann főhadnagy alatt 94 katona, 175 ló maradt. A
legénység jó érzelmű, többnyire lengyelek, kik fegyvertelen voltuk mellett is jó szolgálatot
tettek ügyünknek kezdetben a fenyegető ellenséggel szemben. Azonban 1848 november
17-én a 19 fedeztető állomáson 52 ménnel levő legénységet Bukovinába rendelték. A
szabadság- s önvédelmi harcz alatt Stájerországban volt elhelyezve, a honnan 1850
október havában Müller főhadnagy parancsnoksága alatt jöttek vissza ugyanazon
létszámmal.
-1852-ben 32 állomáson 95, 1853-ban 44 állomáson 105, s az 1854-ik évben 154
mén az egész Erdélyre kiterjedőleg 62 állomásra volt beosztva. Ez utóbbi évben 4 új
teleposztályt létesítettek egyenként 38–40 ménnel és pedig 1. Jakabfalván, 2. SzentÁgothán, 3. Nagy-Enyeden és a 4-ik oszt. Rettegen. Ez időben a legénység a községekben
s az állatok ideiglenesen faistállókban voltak elhelyezve. Két évig tartott e felosztás.
Ezalatt építették az istállókat.
-1856-ban az erdélyrészi méntelep-parancsnokság újból szerveztetett. Sepsi-SzentGyörgy lett a főparancsnokság székhelye s egyúttal egy alosztály helye, a 2-ik Homoród, a
3-ik Retteg s a 4-ik Deés, egyenként 40-40 lóval.
-1870-ig voltak a lótenyésztő-intézetek a császári hadügyminiszterium fenhatósága
alatt, midőn a m. kir. kormány vette át, mely alkalommal a 3-ik számú rettegi teleposztályt
megszüntette s állományát a többiek közt felosztotta s így lett a deési 3-ik számú
állomáshely, ez által állománya 40-ről 59-re emelkedett.
Az emeletes tiszti lakással szemben az istálló nyúlik el a Posta- és Laktanya-utcza
sarkán. E helyiségbe húzódott Urbán 1848 november 24-én s ide hurczoltatta fogságba
városunk kiválóbbjait, mialatt katonái s az oláhok 48 óra hosszan a várost rabolták ki.
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1849-ben katonai kórházzá volt berendezve, a hol honvéd sebesültjeinket ápolták. E telep
parancsnokságához tették a titkos följelentők az ötvenes években jelentéseiket, kik közt
egyet mi is ismerünk. Parancsnokai: Müller főhadnagy 1850–59 márcz. 31-ig; Vande
Castel fh. 1866 febr. 1-ig; Ganzberger fh. 1868 okt. 9-től; Brezovoczy kapitány 1872 aug.
11-től 1875 jul. 10-ig; ettől Kuliczka Ernő hadnagy, 1889 októberben mint százados ment
nyugalomba. Utóda Brandtner Gyula fh., majd százados; 1897 július 16 óta Ehrenberger
Ernő százados a parancsnok. Ez osztály létszáma 1 fő állatorvos, 1 kezelő, 1
szolgálatvezető, 8 különbféle altiszt s 40 közember.
Állománya 67 drb, ezek közt: 14 angol telivér, 20 angol fajta, 1 arabs telivér, 8
arabs fajta, 9 nonius, 3 gidrán, 12 lipiczai fajta mén.
Működési tere: Alsó-Fehérmegye 4 fedező állomáson 10 lóval; BeszterczeNaszódmegye 2 állomáson 5 ménnel; Kolozsvármegye 5 állomáson 15 ló; vármegyénk 4
fedező állomáson 14; Torda-Aranyos-megyében 4 állomáson 13 mén. Ezenkivül 10 drbot
egyesek s uradalmakba vesznek bérbe
-Fegyverneki Govrik Ferencz gőz-műmalma.
Vármegyénkben ez volt az első gőzmalom. Krémer Sámuel építtette az ötvenes évek
végén, az akkori Szamosujvári-, most Kossuth Lajos-utczában. Ezt utódaitól 1895-ben
jelenlegi tulajdonosa, az építtető veje vásárolta meg, s teljesen újjá s műmalommá
alakította, villanyvilágítással, magtár-, raktár- és mellékhelyiségekkel kibővítette. E
malom több osztályból áll; egy fő- s 10 almolnár, egy gépész és több segédszemélyzettel.
Az üzleti részét egy könyvelő, raktáros végzi a tulajdonos vezetése alatt.
A malom reggeli 5-től esti 7 óráig van működésben. Napi termelő képessége műőrlésre 100 métermázsa, négy naponként egy-egy őrlet 3 1/2 száz métermázsa.
Terményeit a helyi piaczon s a szomszédos vármegyék területén s ezek városaiban
értékesiti.
Debreczenben a minisztérium megbízásából 57 malomnak 617 fajtájú lisztjét vették
1899-ben vegyelemezés alá s e malom terményeit oly kitűnőnek találták, hogy az eddig
használatban volt jelzéseket egy fokkal fel kellett hogy emeljék s a vizsgáló-bizottság az
1900. évi párisi világkiállitásra való elküldésre első sorban e lisztet ajánlotta. (Sz. D.)
-Deés éghajlata egészséges, mindenféle gabonának, gyümölcsnek egyaránt kedvező,
jég ritkán bántja.
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-1750-beli összeírás szerint a nemes város határának nagy része a téren, a Szamos
mellett fekszik, közepes termésű. Szombati heti és négy országos vására van. A kiknek
szarvasmarhájuk van, ezek pedig kevesen vannak, évenként kétszer kir. sót szoktak
szállitani a 8 mértföldnyire fekvő Szilágy-Somlyóra. Egy rész földjük jövedelméből tartja
fenn magát, melynek terméseit Szamosujvárt, Rettegen és Alparéton árusítja el vagy
részben ott is vásárol, a tehetősebbek pedig helyben. Határa két fordulóra van osztva, a
térbelit a Szamos gyakran elönti, a más része oldalos, sorsvonás útján minden tavasszal
felosztják és mivelik. A téri részét a Szamos kiöntései, a hegyi részt fekvése miatt szekeres
trágyával nem szokták javítani, pedig a trágyázást megkívánja. Egy köböl őszi vetés 2
kalangyát, a kalangyája másfél véka szemmel fizet; tavasz gabonavetés nincs szokásban.
Van szőlője s a must vedre 17 krajczáron kél. Erdeje kevés, magas hegyeken és messze
van s e miatt hozatala igen nehéz, szükségletét a piaczról szerzi be. Kaszálni fordulónként
szoktak. Gyümölcsöskertek jövedelme 9 forint. Van 539 köböl őszi vetésre való szántója,
melybe elvetettek 524 köb őszbúzát, 12 köb rozsot, zabvetése 13 köböl, törökbúzája
termett 162 köböl. Rétje 563 1/2 szekérre való, szőlője 51521/2 vedernyi. Van 70 jármas
ökre, lova, 210 tehén, 11 tulok borjú, 83 disznó, 156 méhköpű,
Határa 1822-ben másod osztályú. Adó alatt van 348 köböl szántó, 342 1/2 szekér
szénára való rét, 1662 vedernyi szőlő, 161 igás, 167 fejős és 18 apró marhája, 10 sertés, 7
méhköpű.
1846-ban adó alatt van: 350 1/2 köböl szántója, 345 1/3 szekér széna rétje.
1851–58 közt határa 4029 kat. hold 997 dől.
1886-ban 7223 kat. hold terjedelmű a határa.
Jelenleg tagositva. Szőlője jobbára elpusztult. Főbb terménye a tengeri. Nemes fajú
gyümölcsök.
Történelémi határhelyek:
-1261-ben Vz
(víz?)
rév.
Gyertyános
(Gertanus)
erdőcske.
Káld
bükkerdő. Gyékényes folyó. Törpény (Turpen) hegy. Kantus folyó, Nemegyehalma
(Nemigeholma) halom. Melyséd (Melsed) folyó. Szamoson túl: Bolta hegy? Bálványkő
(Baluanku) hegy. Bélahegy. Lyukashatár (Licoshatar) földhatár. Ilmod folyó.
-1351-ben Zalka (ma: Szajkap. Szalkap.) patak.
-1367-ben Vizrév (Wizdrewy).
(Ckomolosbereh). Kövesbércz. Almahatár.

Rakamazfoka.
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Egerkút.

Komlós-bércze

- 1458-ban Szent-Benedekrét a Szamos mentén; földrész.
- 1467-ben Szászok réte, kaszáló.
-1481-ben Cziczhegye, szőlőhegy.
-1487-ben Deberke, folyó. Tegeztó.
-1488-ban Tölgyes, ebben kaszáló van.
-1508-ban Keskenyszeg, sziget.
-1516-ban Bélahegy. Szénakert a Nagy-Szamos révében Óvár hellyel szemközt.
Rétimalom, malom. Törpény-Szakadás (Therpen-Zakadeccy) határhely. Somai rév, rév.
Libényszeg, terület. Kerőtorok, terület.
-1519-ben Rózsahegy.
-1520-ban Tölgyes erdő.
-1531-ben Dudva, víz. Zalka, folyó.
-1541-ben Halovány, folyó. Nil vagy Nyil, szántó.
-1554-ben Vízmosás, határhely. Sárköz, kaszáló.
-1563-ban Zalkapataka, Irmespataka, patakok. Köveshágó, hegy. Holtdeberke, híd.
Solymostó, halastó.
-1570-ben Halvány, rét és szántó.
-1572-ben Deberkepatak. Kissziget, Somkút felé a Deberkepataka közt. Magurai
bércztóhely, Csatán és Pestes határszélében.
-1575-ben Bélahegy, szántó és kitűnő szőlőshegy. Felső Bélahegy, szántó.
Sóspatak mellett, rét. Barátok szigete, rét.
-1576-ban Cziczehegie.
-1580-banNagyszeg, határhely a Szamos mellett. Halovány, határhely a Szamos
mellett. Katona rét
-1582-ben Barátok szigete, Barátok szege, Ispotályföld, Kamaraház rétje, vizmenti
helyek a Szamosnál.
-1584-ben Deberkepataka.
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-1632-ben Dudvapataka.
-1637-ben Alsó temető.
-1684-ben Hugó domb, kőbánya.
-1688-ban Mulató.
-1693-ban Hamoserge, Gáterge, Bodonkút, Sároshid.
- 1700-ban Huhu; Irmogypatak, Kozárvár felől.
-1714-ben Rakamáz.
-1720-ban Tekintő, Szipoly völgy, Bodonkút, Göntérszőlő, Lőrincz kút, Buttzeg,
Bakó erdő, Tőkeszer, Bolta (Alőr felől), Pinyéripatak, Solymostópataka, Szelcsova,
Kőszeg erdő, Balogos erdő, Rompos, Hiúzárok, Bongord, Dudvafő, Kövesdpataka
(Deésakna felül).
-1748-ban Kantuspataka; Fecske farku föld; Szajka malma; Borona-kút; Czellérek
futtatója; Madarasi szeglet; Samarai föld; Büdös kút; Zöldi föld; Czompos irtványa;
Csorgó; Halovány; Városi rét; Borzas kenderföldje; Kis hágó; Erős oldal; Kis- és NagyFüzes; Huhu.
-1750-ben Szőlősvápa,
Honvédtér), Vérmező.

Vargatemető

(a

későbbi

Kakashegy,

ma

-1768-ban Alsó-Nagymező, szőlőhegy.
-1788-ban Kis-Haloványér = kis mocsár a Bélahegy alatt; Nagyrét, másként Bernard
szigete; Vállus kút (a Rózsahegy alatt), Vaskapu; Kis-Szelcsova, Kádbükke; Szelcsova
torka; Köves hágó; Hátulsó Nagy-Czicz; Közép Cziczhegy; Tökös-tó (Szent-Benedek
felé).
1791-ben Virághegy vagy Pengő szőlőhegy, Göntér szőlőhegy, Hátulsó Cziczhegy
vagy Puszta szőlő.
-1822-ben Sóskút, Gyertyános, Szajkapataka, Szentgyörgy-hegy, Bakó, Mulatón,
Nagy Égés, Czigánykút, Új Égés, Huhui oldal, Szúnyogszeg, Német gát, Solymostó,
Buczszeg, Sóspatak, Bodori kapu, Mandula tető.
Dűlők s ezek részei 1898-ban: Rózsahegy részei: Solymostó, Keresztnél, Kerektó,
Köves hágó. Réterdő, része a Bagolyárok. Alsó-Sós, részei: Vaskapu (egykori várának
bejárója), Sziget, Bungort. Felső-Sós, részei: Tőkéstó, Bethlenkert, Kövespatak,
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Borsóföld. Göntér. Gyertyános, része: a Kisrét. Kis égető. Vigana. Kádbükk, részei:
Holtakna, ősidőbeli sóakna helye, Sóskút, Vadkaszinó (gyümölcsös kert), Kerekfák.
Ácsirtovány. Kodori völgy részei: Henter kert, Dinnyeföld, Hugyodomb. Gyékényes
völgy. Végláb (erdő). Égés. Nagymező. Dellő. Bakó, ennek részei: Hidegkút oldal,
Visszatekintő, neve a hagyomány szerint onnan származik hogy a halálra ítélteket, főleg az
akasztásokat itt hajtották végre. Az utczát, melyen felvonultak, Törvényfa-utczának erről
nevezték el. Király-árok, állitólag egykor itt volt erődítés után nevezték el. s a század
elején faragottkő maradványokat találtak. Virághegy. Vadalmás, része a Salánkiné
vadalmása. Somkútvölgy részei: Csörgő, Kis-és Nagykantus, Köveshágó, Szelcsova,
Bagoly, Kőszeg, Kutyás kútja, Ispotályrét. Huhu, részei: belső és külső huhu. Cziczhegy,
részei: Jerikó, őskori várnyomokkal, Butykahegy. Hátulsó Cziczhegy, részei: Györgyhegy,
Hiuzárok. Felső Cziczhegy, felső puszta részszel. Kozár-vári forduló az államúton felül:
Felső túl a víz, Papok kertje. Kozár-vári forduló az úton alól: Horgostó, Alsó túl a viz.
Bélahegy (egykor erősség, szőlős, most katonai czéllövő). Módra. Porondok. Temetők:
Rózsahegy, Nagytemető, Zsidó és Oláh temető.
L.Kádár József: Szolnok
- Új kolostor létesül 1712-ben.
L. Bicsok
-1548.július 8-án
Izabella királynő Dees-i Matthyaws Mihálynak………
szőlőjét,kaszálóját és szántóját minden adó és szolgáltatás alól mentesíti.
-1570 június 28-án a király „….Mattyas Mihálynak Dees (in cottu Zolnok
Interior) mezővárosban levő a néhai királynő által korábban kivitelezett –házát a hozzá
tartozó szőlőkkel,kaszálókkal és szántóföldekkel minden adó és szolgálat alól felmenti.
L. Erdélyi történelmi adatok.
-1577.október 20-án Somlio-i Báthory Kristóf egy tulajdonost felment”…. a bor és
gabonatized terhétől”
L .Báthory Zsigmond
-1878-ban Deésnek Szamosújvár felől való végén majdnem 4 k.hold mintakertet
létesített …(a Gazdasági Egylet)...,díszes kertészlakkal, gyümölcsfaiskola, konyhakerttel,
csemegeszőlő s amerikai szőlőteleppel,honnan a megye közönségét gyümölcsoltványokkal, ingyenes oltógalyakkal stb. látta el.1895-ben 1750 oltványt adott el.” 1891ben minta méhest állít fel .Ugyanebben az évben heremagtisztítót és raktárat rendezett be.
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1893-ban 94 cserényes aszalót állított fel. Szántásversenyt rendez és gyümölcs és bika
kiállításokat.
-1638-ban az itt levő kastélyban……
-1644-ben Perecsi Kata özv. Fejér Gáspárné kötelezte magát, hogy a férje által a
várostól kapott somkúti völgyben lévő földjét, melyet férje irtott, 25 év múlva a város
birtokába bocsátja pénze megkapása ellenében.
-1649-ben kőből való udvarházat említenek, ……..
-1649-ben idevaló nemesek: Mikeházi István, Köblösi István, Kávási János és
Gergely, Patkó Ferencz, Keréi Gergely, Pál Deák, Széki István és Szász Mihály.
-1663-ban szőlőt vesznek ki a közteher alól,….
-1649-ben Deési Pávai Dávidnak, a fejedelem allovászmesterének Rákóczy György
fejedelem egy nemesi kőből való udvarházat a maga és Tölczeleki Mihály közt,
adományoz…….
-1674-ben „…egy puszta telket csűröstűl és a Szent Péter hegyen levő szőlőt
elzálogosítják…… „
- Nemes családok 1676-ban: Ács, Borbély, Bagoly, Bányai, Böszörményi,
Bonczidai, Bodics, Balogh, Beke, Bácsmegyei, Butka, Bálint, Budaki, Bakos, Bartók,
Brassai, Csiszár, Csongrádi, Csatári, Csillag, Debreczeni, Domahidi, Enyedi, Gombkötő,
Gál, Gáti, Gudorfalvi, Gyarmati, Fazakas, Fejér, Fogarasi, Farkas, Fekete, Harangozó,
Homonnai,
Hiripi,
Imreh,
Kádár,
Kegyes,
Kuppán,
Kerekes,
Körösi,
Keresztes, {62.} Kovásznai, Komjáti, Kászoni, Kenyeres, Kőmives, Körmendi, Kályán,
Kovács, Kereskedő, Molnár, Matolcsi, Márkus, Mester, Mark, Milotai, Lakatos, László,
Némethi, Nagyszegi, Nagy, Eötves, Kornis, Csáki, Apaffy, Kollatovics, Haller, Herepei,
Gávai, Alvinczi, Rácz, Erdélyi, Pongrácz, Hidi, Sárközi, Harasztosi, Szodorai, Tunyogi,
Gyepesi, Torma, Sándor, Szeri, Csonka, Pávai, Széki, Pochai, Szikszai, Vasas, Czádas,
Butyán, Porkoláb, Poncz, Puskás, Péter, Pap, Somodi, Somkuti, Szabó, Szőcs, Székely,
Szilágyi, Szávai, Szigyártó, Szendrei, Szaniszló, Szél, Tóth, Törő, Tamás, Takács, Tatár,
Török, Tyukodi, Vas, Végh, Vámos, Vajna, Vincze, Varga, Zeke, Zilahi.
-1680-ban Diószegi István mulatói kaszálóját Sárközy Györgynek adta cserébe…
-1690-ben szőlőt említenek,…..
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-1702-ben nemesi udvarházak birtokosai: gr. Mikes Mihály, Nagy Pál, gr. Bethlen
János, Orlai Miklós özvegye, Diószeghi István; egy telkes nemesek: Bártfai, Tordai,
Csonka, Mika, Kolozsvári, Deési, Bágyi, Dalnoki, Vajda, Balázó, Bágyoni, Búzás,
Somogyi, Károlyi, Zöldi, Irsai, Makai, Érsekujvári, Balog, Zilahi, Szegedi, Valtai
családok..
-1759-ben máléföldet engednek át……….
-1769-ben a Bélahegyen lévő földjét elcseréli……….
L. Kádár József Szolnok
- 1677-ben Désről írják, hogy van „... egy vasas fogu Barana az udvaron”.
L.Magyar Néprajz.II.k.
-Dés. Szamos-megye. A figyelő: Borbély Lajos. A mézürt augusztus elején mértük
le .A mérleges kaptár bruttó 47,5 kg jött le.nettó suly 29.80 kg. A méhcsaládok átlag
mézhozama kizárólag mézürből 9 kg méz, minősége minden tekintetben kifogástalan. A
mézes kaptár 48.80 kg.
L. Méhészeti
Milleniumi nagy érem. Szolnok-Doboka vármegye gazdasági egyesületének, Deés.
Közhasznú tevékenység és gazdasági haladásért.
Milléniumi
terményekért.

elismerő oklevél

L. Baló

Károlynak, Deés. Jeles minőségű
L.Köztelek 1896 november 21

Állattenyésztési felügyelet:
XVI. kerület működési területe : Szolnok-Doboka, Besztercze-Naszód és Szilágy
vár-megyék, Vezető : Csiky Elek, állattenyésztés m. kir. felügyelő. Lakik: Deésen
L.Kőztelek 1900 december 8
A város határának helynevei:
Rózsahegy (sz, k, l, e, sző). 2. Rózsahegy oldala (kt, gyü. szö). 3. Rózsahegy laposa
(sz, k, l.) 4. Bungur (e, k, sz). 5. Alsósós (sz, k). 6. Felső-sós (sz, k). 7. Borsóföldek (sz, k,
gyü). 8 Réterdő (sz, k, házak). 9. Vas-kapu. 10. Sójmostó (sz, k). 11. Tilalmas (l, sz). 12.
Szempéterhegy (sz, k, gyü, sz). 13. Göntér (sz, k, gyü). 14. Kiségető (1). 15. Gyertyános
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(gyü, szö). 16. Kádbükke (l) 17. Ácsiratvány v. Ácsirtás (irt, 1, k). 18. Kodori vőlgy. 19.
Rompás (1). 20. Dörgő (elsüllyedt sóakna). 21. Sóskút. 22. Dinnyeföld (l). 23. Viganó (1).
24. Kakashegy (házak, akácos, I). 25. Vadkaszinó (ház). 26. Malomkert (kt, k). 27.
Törpényi vőgy. 28. Gyékényesi vőgy. 29. Nagymező (gyű. kt). 30. Alsódillő (1). 31.
Felsődillő (1). 32. Égés (1). 33. Vígláb (1, e). 34. Hidekkút-oldal (1). 35. Hidegkút. 35.
Kirájárka. (á). 37. Bakó (1. o) 38. Felsővirákhegy (e). 39. Alsóvirákhegy (szö. k). 40.
Újhegy (l). 41. Bonizsiratvány (tsz. sz. k). 42. Vadalmás (l. sz. k). 43. Kenderszeg (e). 44.
Csórgóárka (k). 45. Alsócichegy (sz, k). 46. Felsőcichegy (házak. sz. k, gyü). 47.
Hátulsócichegy (u. a.). 48. Hiuzárok (e, á). 49. Balogoj (k. e). 50. Nagy szelcsova (k. e).
51. Kisszelcsova (k. e). 52. Perzselt (o). 53. Butyka (házak, gyü). 54. Alsópuszta (gyü). 55.
Felsőpuszta (gyű). 56. Kótuj (sz, k, gyü).57. Cichegy-laposa (k, e, gy). 58. Jérikó (e, k).
59. Tündérluk. 66. Belső-huhu (sz, k). 61. Külsőhuhu (sz, k, házak). 62. Ispotájrét (u. a.).
53. Deberke pataka. 64. Szamos (f), 65. Hágói malom. 66. Somkúti vőgy. 67.
Porondbánya. 68. Vásártér. 69. Alsóhorgastó (sz, k). 70. Kozárvári forduló úton alól (zs, k,
házak). 71. Kozárvári forduló: úton felül (sz, k, vásártér). 72. Bélahegy (katonai, lövőhely,
sz, k, házak). 73. Lövölde. 74. Tulavíz: Alsójáró (sz, k). 75. Tulavíz: Felsőjáró (u. a.) 76.
Alsómalom. 77. Felsőmalom 78. Alsóporondok (sz. k). 79, Felsőporondok (u a.). 80.
Felsőmódra (u. a.) 81. Holtszamos (kiszáradt mederrész). 82. Margitai dűllő (sz, k). 83.
Betlen-kert (u. a). 84. Hágó. 85. Birtokossági erdő (a város közbirtokosság erdeje) 86.
Szajka patak. 87. Kiskántus (sz, k. e). 78. Natykántus (e). 89. Vulpa (e, k, sz). 90. Botálma
(sz, k). 91. Alsórészek (u. a.). 92. Felsőhorgastó (k, sz). 93. Alsósziget (u. a.). 94.
Felsősziget (u. a.). 95. Pusztafalu (u. a.) 96. Teuc v. Szombatfalviné puszta hejje
(homokbánya, k. ez). 97. Bélahegyajja (házak). 98. Kútaknál (sz, k, régi vízművek). 99.
Kopácsol (k, sz. o). 100. Rabok kertye (kt). 101. Alsómódra, (sz, k). 102. Bucegi hágó.
103. Köves-hágó. 104. Sziget. 105. Szőrösvápa 106. Anyakút. 107. Gyöntyhegy 108.
Sóspatak (p). 109. Vashíd. 110. Nagyhíd. 111. Dézsaknai út 112. A sintéreknél. 113.
Pinéri patak (á). Szembenedeki út. 115. Alőri út 116. Kozár-vári út. 117. Városmajor. 118.
Csatányi út 119. Petróleumgyár. 120. Som-kúti út 121. Disznóporond. 122. Szamosújvári
út. 123. Hóstát, 124. Fűrésztelep. 125. Kisszamos. 126. Natyszamos. 127. Irotvány. 128.
Trasszia. 129. Kósáné gödre. 130. Gyakorlótér v. Fodbalpája. 131. Keregdomb. 132.
Középkántus. 133. Doberdő v. Dobos. 134. Városi rét. 135. Égésárka. 136. Olátemető 137.
Módiárka. 138. Bélahegyajji út. 139. Bírc. 140. Pataki árka. 141. Víglábi út. 142. Vígláb
árka. 143. Katonák kertye. 144. Tököstó. 145. Cémonthid. 146. Kádárárka. 147. Vergyák
(sz, k). 148. Timár jerikója. 149. Vöröscsere (o, l). 150. Miháji csizmája. 151. Magosódal.
152. Meredekódal. 153. Nagyódal.
Milyen gyönyörű szép magyar helynevek, egy-két szász (bongor) és szláv
(Nagy és Kisszelcsova) névvel !
101

Dolgozatunk szempontjából fontos helynevek, amelyek alapján következtetni
lehet a város mezőgazdasággal foglalkozó lakóinak tevékenységére: Rózsahegy,Alsó
Felsősós,Borsóföldek,Réterdő,Vaskapu,Sojmostó,Tilalmas,Dinnyeföld,Malomkert,,K
akashegy,Nagymező,AlsóFelsődűllő,Vadalmás,Kenderszeg,Hágóimalom,Porondbánya,Vásár-tér,Alsóhorgastó,Alsó-Felsőmalom,Bethlen kert, Birtokossági erdő (a
város közbirtokosság erdeje),Városmajor,Disznóporond,Hóstát,Tököstó,Kádárárka
stb.
Az biztos,hogy dinnyét –Dinnyeföld-(igaz ma már legelő),kendert és borsót
termeltek,a több tó megléte halászatot is rejthet.A városban több malom is
dolgozott.Az Alsó és Felső dillő az egykori ugarrendszer emléke.A Nagymező és
Réterdő kaszálokat rejthet.A Kertek megjelőlése
zöldségek és gyümölcsök
termelését jelzik.A kiterjedt szőlőművelést a fenti történelmi adatok igazolják.A
többféle fafajtákkal megjelőlt erdők nagyobb erdők meglétét jelzik.A sokféle só
jelző Dés alapásványát jelzi.A Borsóföldeken gyümölcsös is van, épp úgy mint a
Szentpéterhegyen, Göntéren,Gyertyánoson ahol szőlő is van,Nagymező,Alsó
Felsőpuszta,Kótuj,Cichegy laposa.Az Alsóvirákhegy
szőlőt terem. Ez a sok
gyümölcsös komoly gyümölcstermelést jelez.
Legelői: Kádbükke,Kiségető,Ácsírtás,Alsó-Felső dillő,Égés ,Vigláb,Hideg oldal
stb .komoly állatlétszámot jelez.A városnak közbirtokossági erdeje volt.
Kiss Károly
Lábjegyzet:
A ( )-ben álló rövidítések a következők: á. = árok, L = legelő, p.= patak, r. = rét, sz.
= szántó, szö = szőlő, k. = kaszáló, gy. = gyümölcsös, irt. = irtás, e. = erdő, kt.= kert, u. =
utca, u.a. = ugyanaz.
L. Erdélyi gyopár
-1937 ben Gogomán Antalnak a megyei Gazdasági Egylet alelnökének itt kitűnően
kezelt gyümölcsöse van.
L. Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Várady Mihályt.
L. Erdélyi Gazda 1940 március 1

102

-1943.április.6-án Dr. Gogomán Antal elnökletével 6-ik gazdaválasztmányi
gyűlését-tartotta a Szolnok-Dobokai vármegyei EMGE. A gyűlésen részt vett Antal
Dániel tb.igazgató EMGE kirendeltségvezető.
L.Erdélyi gazda 1943 május 1

- Az EMGE gazdaválasztmány határozata szerint itt
mintatrágyatelep akciót.

megszervezik a

- Június 20-án Désen tartják meg az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 1943 évi
közgyűlését.19-én szombaton gazdaköri elnökök értekezlete. Cél ,hogy a közgyűlésen
résztvegyenek az ősszes gazdakörök elnökei.
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
- A dési kertészeti felügyelőség 1943. évi decemberi jelentése.
L.M.O.L.
Désakna
Itt
született
Varga
Lajos (1890. január
26. –
Sopron, 1963. május 10.) zoológus, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja.
- Várát valószínűleg az Árpád-korban építették az itteni
sóbányák védelmére….
- „…..már a középkorban önálló vásáros hely volt.
L.Wikipedia
- a XV.században Désakna oppidum,mezőváros királyi fennhatóság alatt.
L.Borosy
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- 1298-ban két szabad kúriát és a Poóka majort említik.
- 1675-ben zálogba adják a Kövesdi hegyen levő szőlőt.
- 1689-ben a Várhegyen levő szőlőt Apaffy Mihály fejedelem minden teher alól
mentesíti.
- 1731-ben szőlőt cserélnek,
-„Éghajlata gyümölcsnek , szőlőnek ,gabonának kedvező.”
- 1750-ben 388 jármas ökre ,184 tehene, 397 juha ,214 sertés e és 79 méhköpűje
van .
Határhelyei:
- 1732-ben Borsi föld, Pakó füve, Rompos szőlőhegye,
- 1751-ben Lókút, Vasgyepű, Tógát, Nagy Pál tója,
- 1788-ban Pusztaszőlőhegy,
- 1864-ben Rompos szőlőhegy, Jármás szántók, Békás tó, Fancsal szőlőhegye, Kis
tilalmas-ma zabföldek(1864-ben )Szentpéteri szőlő,Puszta templom szántó,
- 1898-ban Békástó,Rompos.
L.Kádár József Szolnok
- 1940-ben a gazdakör elnöke Gruber István
L. EMGE
Déscichegy ???

Feltehetően ma Dés része.

- 1481-ben Tóth Lőrincz cziczhegyi szőlőjét, a zárda szőlője mellett……..,
- 1502-ben Tamás deési kovács özvegye Borbála a Cziczhegyen levő szőlőjét eladja
György presbiternek, ki a deési Szent-Mária-Magdolna kápolnájának adományozza.
-1570-ben Váradi Keresztúri Kristóf 1560-ban a Báthoryak útján kapott s egykor a
b. Mária Magdolna oltármesterségéhez tartozó kőházat a Cziczhegyen levő szőlővel, mely
a Radák László váradi vár kapitánya és Mattyus Mihályé között van s a Halván-ban levő
szénafű és szántóval, a mely törvényesen az oltárigazgatósághoz tartozott, eladta Deés
városának 400 frtért, melyet II. János király is megerősít.
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- 1591-ben”… Moldvai máskép Deési István deák magvaszakadtával a Főtéren
nemes Polyák János és Buda János közt levő udvarházat a Cziczhegyen levő szőlővel
nemes Fábiánházy István és Mészáros Mihályé közt.”
- 1635-ben Rákóczi György fejedelem Deési Deák máskép Szabó Andrásnak
Czeczehegyen levő szőlőjét, a Lapuhányi és Simoné közt, minden adófizetés alól felmenti.
- 1645-ben Deési özv. Balog Istvánné Túri Katának, kinek férje a mezei hadak
kapitánya volt, azon érdemeiért, melyeket Magyarország szabadságának megnyerése és
megtartása érdekében szerzett, II. Rákóczy György az atyja által a Piacz-utczában Borbély
Pálné szomszédságában adott házát s a Cziczhegyen lévő szőlőjét Beke Mihály nemes,
Bereczk István polgár, András Deák és Sánta Jánosé között fekszik, úgyszintén más
külsőségeit az adófizetés alól mentessé teszi s őt 1649-ben ezekben újólag megerősíti.
L .Kádár József Szolnok.
-1940-ben a gazdakör elnöke Székely Mihály
L. EMGE
Déskörtvélyes
E községnek a magyarok adták a nevet, kik valószinüleg alapitották is, de korán
kipusztultak belőle s ezután oláhok telepedtek helyükre, mert 1546 körül Berbencze, Tatár,
Drulya, Dancsul, Körtvélyesi már vegyes nevü és lakosságu jobbágyok lakják.
L .Kádár József Szolnok.
Régi nemesi kúriáját Mária Terézia alatt a Szirmayak építették; most a Moskovitzcsalád birja, benne nagy könyvtár van és Kossuth Lajostól eredő több bútordarab.
L.Révai
Doboka
-Az állam alapítástól 1876-ig fennálló Doboka
vármegye központja. Itt élt és dolgozott Hodor Károly
Doboka vármegye monographusa.”...1851 június 11-én halt
meg ,s itt lévő kertjében ültetett almafa alatt alussza örök
álmát......” született Tordán 1796 május 22-én.
-„Kevés róna földjei a’ trágyát meg nem szenvedik,sőt
oly termékenyek ,buják,hogy mesterséges javítások felesleges
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való ’s káros :ellenben bérczes oldalas határa épen nem felel meg a’ szántó-vető
reménységének:mert szorgalmas miveléssel is a’ gabonát tisztán ugyan :de szűkön
termeli. Legelőji illatos,zsíros ’s különösen kedves ízű füveket teremnek: de a rajtok
legelő barmaknak sokasága miatt azok táplálatára nem elegendők.”
L. Hodor Károly
- 1429-ben szántó,kaszáló és erdő felett pereskednek.,
- 1443-ben kihalásznak egy zárt halastavat,
- 1519-ben udvarházat említenek,és 4 j. telket átruháznak(J= jegyzett telek)
- 1522-ben adósság fejében udvarházat kötnek le,
- 1545-ben udvarházat iktatnak be,
- 1589-ben udvarházat adományoznak és említenek,
- 1609-ben udvarházat adnak zálogba,
- 1658-ban udvarházat említenek.”
- 1509 -ben ...”a tizedet sem borban sem gabonában megfizetni nem akarja….”
-1589-ben Báthory Zsigmond Básthy Jánost itteni nemesi udvarházához tartozó
részében új adomány czimén megerősíti.
-1589-ben Dobokai Miklós fia Farkas vallja, hogy a Károlyi Zsigmond által Kántor
Pálnak átadott itteni rész négy jtelekből és egy nemesi udvarházból állott.
jtelek=hivatalosan bejegyzett telek.
-1609-ben egy itteni udvarházat egy jegyzett telekkel együtt vetnek zálogba.
-1658-ban néh. Boros János fia László itt egy udvarházat, 5 népes és 2 puszta
j.telket bir
-1766-ban gróf Kun Erzsébet gróf Földváry Ferencznének van egy fél udvarháza
jobbágytelke; gr. Rhédey Farkasnak 1 udvarháza, 42 j.telke (Galgói Rácz-féle); gr. Kun
Miklósnak 6 j.telke; Dániel Istvánnak 4 j.telke; gr. Bánffy Dénesnek 4 j.telke; Vajna
Zsigmondné Magner Máriának 1 udvarháza, 3 j.telke; néh. Ördög Istvánné Ózdi Klárának
1 udvarháza 2 1/2 j.telke; Szacsvai Ádámné Kifor Ilonának 1 udvarháza, 8 j.telke,
aranyosrákosi Babos családnak 4 1/2 j.telke; a ref. plébániának 1 j.telke és a gör. kel.
plébániának 1 j.telke.(j=jegyzett telek)
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- Magyaros- dűlő név.
- Egykor királyi vár volt, melyhez: Czege, Bádok, Kide, Csomafája tartozott.
- Magyar lakossága a Básta idejében s főleg 1703–11. közt pusztult el templomaival
együtt.
-“1837-ben búzát, törökbúzát, kevés árpát, alakort, zabot és haricskát a földesurak
termesztik; a köznép búzát s leginkább törökbúzát termel ma is.”
-Határa mindenféle gabonát jól terem.
-1721-ben 115 köböl szántója van „......Határát a birtokosok és a parasztok között
1766-ban osztották ki....”
-1837-ben a földesurak búzát, török búzát, kevés árpát, alakort, zabot ,haricskát
termelnek,a köznép búzát és török búzát...”
Határhelyek:
- 1501-ben Medvés erdő.
-1589-ben Kenderkút. Verőfél. Kántorberke. Magyaros. Sós. Iszék. Körtvélyesaj
-1599-ben Kenderkút, Körtvélyes alj,
-1658-ban Dobokavize, mely Poklostelek felől folyik s melyen malom is van.
-1768-ban Dombrava. Medgyeskert. Brányista, Erdőshely. A vár. Bugyigó, föld
(Boldigó). Pojén. Magyaros. Csonkás, erdő. Gartz. Styubéj, árok. Medvés, erdő
- Jelenleg (1898) dűlők: Pap erdeje, Gyilkos, ….., Verőfényi, Északi tér, Fáczá,
Zsie,(szőlő) Dumbrává.(szláv szó)
- Gyümölcse: ponyik, batul, sóvári, meggy, közönséges nyári almák, beszterczei
szilva, húsos és fehér szilva.
- Két patakmalma közül egyik, Csákói Mihályé, 2 kőre, a más gróf Teleki Imre
tulajdona, 3 kőre építve.
L. Kádár József Szolnok.
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- 1656: Vagy(on) .. . Meddeő tehen Nro 7. 1. Fejer babos 2. Fejer szöke, 3. kek
szŏke, 4. fekete barna 5. Fejer Czjaban Szöke, 6. fekete czaban [Doboka; Mk Inv. 12].
csabán -czabán’= a szarvállásra vonatkozik,……
L. E.M.Sz.T.
- Boros János udvarházának leltárából 1656-ban
:van „....egy deberke
túró....színvaj...””...az héján van szalonna nro 15 első sódorostól,...háj nro 9,.......aszú
gyümölcs....””...pincében bor..... szin vaj.....sós káposzta.......veres és fokhagyma....,”
gabonásház.
-Istálló”...hat szekeres
ménló,”szekérszín,malom,

ló

hárma

szürke,hárma

kék-fejér,........öreg

fejér

L. B.Nagy Margit
Megjegyzés a határnevekből kiolvasható, hogy a faluban gyümölcsöt-körtét- és
szőlőt is termeltek.
Kiss Károly
- D o b o k á n is nagy számmal van selyemgubó és eperfa.
L.Nagy
-1909-ben többek között Osváth Lajos dobokai református lelkész azt írta, hogy a
világ legnehezebb szántását végezte hegycsuszamlásos talajon a Dorner-féle iker
váltóekével, s ahhoz, hogy a világ legjobb váltóekéje lehessen, csak hosszú vas kell hozzá.
L. Roth András.
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 33 hallgatója volt.
L. EMGE
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Gidófalvy Istvánt..
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
- Gyógynövény értékesítésben a Szilágy vármegyei Sülelmed környékén Gidófalvy
István szakosztályi elnök tevékenysége folytán mintegy 9500 pengő értékben gyűjtöttek és
értékesítettek gyógynövényeket.
L.Erdélyi gazda 1941 június 1
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- Gidófalvy István irja „….néhány évvel a Gazdasági Akadémia elvégzése után
Doboka községben gazdálkodtam. Gyógynövényekkel kapcsolatos tevékenységem abban
merült ki, hogy Páter Béla megbízásából többféle növényt termesztettem. Így
benedekfüvet, muskotályzsályát, fehér és fekete mustárt, mentát és egyebeket.”
„Az én gyógynövény-tevékenységemben több évre szünet állt be, míg aztán a 30-as
évek elején megalakult az EMGE gyógynövény szakosztálya, melyben engem tettek meg
az elnök
-Elnökként kötelességemnek éreztem, hogy komoly munkába fogjak. Az első évben
csak a saját falumban 40 mázsa szárított gyógynövény gyűlt össze, főképp tavaszi hérics.
Ez a növény Maros megyében ismeretlen. Évről-évre több községben sikerült szépen
dolgozó beváltókat beszervezni, úgyhogy már 1939-ben két vagon gyógynövény ment
Bukarestbe.” –saját faluja ……………..”
L.Gidófalvy

Gyógynövény gyűjtő

Dobokán 1940
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Csipkebogyó válogatás

„A 40-es években volt év, hogy több mint 6 vagon gyógynövényt szállítottunk el.
1941-ben rekordot értünk el a tavaszi héricsben. 175 mázsa ment el, ez azt jelenti, hogy
közel nyolc vagon nyersárut gyűjtöttek be, kétharmad részben dobokai gyűjtők. A
szomszédos poklostelki gyűjtők négy-öt szekérrel mentek sok asszonnyal egészen a
kolozsvári szénafüvekig. Egyszer meg a tőlünk 14 kilométerre fekvő zsukki
ménesgazdaság hívott fel telefonon, hogy a legelőjüket egy sereg asszony lepte el, miért
küldtem őket oda? Azt mondtam, hogy én nem küldtem senkit, de örüljenek, ha levágják a
rendkívül mérges tavaszi héricset. Ha a csikójuk megkóstolná, beteg lehetne tőle. Így
aztán belenyugodtak a dologba.”
„ A gondosan átvizsgált héricset szénapréssel felpréseltük, s vagy tizenkét szekérrel
útnak indítottuk a 12 kilométerre fekvő bonchidai állomásra. A héricsből (adonis vernalis)
az Adovern nevű szívgyógyszert gyártották, kivált Svájcban. Vagontételben ezenkívül
csak mogyorólevél ment. Egyik évben két és fél vagon Hamburgba, másik évben Bécsbe.
A vagonokat leplombálni mindig Kopp Elemér, az akkori gyógynövény-kísérleti állomás
vezetője jött ki, vagy a helyettese. A többi növény (zsurló, csalán, apróbojtorján, pemetefű,
orbáncfű, kőrislevél stb.) mind bálazsákban lett elszállítva. Mivel gyűjtőkocsi nem mindig
volt, teljesen megtöltöttük előbb a bonchidai, s ha ott már nem fért, akkor a távolabbi
nagyiklódi állomás raktárát, az állomásfőnökök nem nagy örömére”

Doboka 30-as évek.

Gyógynövényszállítás Dobokán.

„Mi csak a kényesebb növényeket szárítottuk magunk. Így a bodzát, az
ökörfarkkóró virágját, az árvacsalánt. Esténként sok gyerek állított be skatulyafedeleken
hozva néhány gramm árvacsalánszirmot……. „
„„A szárítás a konyhában a mennyezetig felrakott almatartókon történt. Huszonöt
kilónyi száraz árut tudtunk előállítani. Szorgalmas gyűjtőim felfedeztek egy távoli
erdőirtást, hol sok volt az ökörfarkkóró, onnan zsákszámra hoztak. Azt csak napon lehetett
szárítani, az összes szárítókereteink megteltek. Drukkolva néztük az eget, nehogy eső
szóljon bele a munkánkba. A bodzát szintén napon szárítottuk. Mivel morzsolt állapotban
kérték, rostán áttörtük, s több mázsa világossárga árut szállítottunk. Ezenkívül szárítottunk
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egy meleg szobában összes kereteinket felhasználva ötven mázsa galagonya-bogyót. Volt
még kivételes szárítás is. Egy mezei utat valósággal ellepett a porcsfű, ezt lekaszáltuk, és
mi kellett megszárítsuk.”
„……A falumbeli özv. Tamásné például már kora tavasszal sok martilapuvirágot
gyűjtött, még több tüdőfüvet és más egyebeket. Nem volt hét, hogy kétszer-háromszor be
ne állított volna a zsákjával, mely szépen szárított, teljesen tiszta drogokat tartalmazott.
Ezt az ügyszeretetet évtizedek múlva értettem meg igazán, amikor az én sorsom is
odakanyarodott, hogy főfoglalkozásommá, jóformán kenyeremmé és szenvedélyemmé lett
a gyűjtés……”
Így kerültünk össze Bodor Kálmán és én is Hencz Ferencné, Hencz Erzsébettel, egy
igen jóindulatú, becsületes gyógynövény-kereskedővel, aki kiszámította összes kiadásait
(szállítási, ügynöki díj stb.), és a tiszta jövedelmet velünk megosztotta.
A gyűjtés télen sem szünetelt. Megtudtam, hogy Bittera Gyula illóolajgyáros
tölgyfazuzmót (a modern parfüm gyártási alapanyaga) vásárol. Örömmel vette
ajánlatomat. Ez nagyon könnyű gyűjtés volt. Szárítani sem kellett. Az emberek szívesen
gyűjtötték. Hamarosan meg is teltek a gazdasági épület padlásai, de rendkívül súlytalan
révén alig lett az egészből 30 mázsa.
Ezenkívül a Nagyiklód melletti erdőkből gubacsot is kaptunk, amit egy pesti
bőrgyár vett meg.
Azt hittem, csipkebogyót csak száraz állapotban lehet értékesíteni. Irigyeltem is
Bodor Kálmánt, lévén neki szárítója. Kolozsváron járva egy gyógynövénnyel foglalkozó
társaságnál nagy halom nyers csipkebogyót láttam. Azt mondták, hogy ezt így értékesítik,
hát akkor én sem maradhattam ki ebből. Dobokán kihirdettem, és írtam a széki, bonchidai,
derzsei, nagyiklódi, bádoki stb. beváltóimnak, hogy vegyenek csipkebogyót. Azt hittem,
hogy össze fog gyűlni vagy 20 mázsa, de bizony az első hét végén már vagy 30 mázsa
piroslott a gabonás padláson.
Volt eset, hogy sok más gyógynövény mellett tíz mázsa mogyorólevél is bejött.
Ezek azután különböző padlásokon lettek elhelyezve. A dolgot súlyosbította, hogy a
legnagyobb felhajtás egybeesett a spárgaszezonnal, amikor is az összes alkalmazottunk
bevonásával 100-150 kilót kellett feldolgozni. Ebben a munkában a feleségem volt
nagysegítség.
A Széken összegyűlt árut Bonchidára hozták át, s az ottanival együtt ott
csomagolták be. Oda is el kellett tehát menni. Szívesen vállaltam minden fáradságot,
főképpen azért, mert ezáltal sok emberen segíthettem. 1942 nagyon gyenge év volt. A
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nagy szárazság miatt alig termett valami, csak a falumból több százan mehettek volna el
alkalmi munkát keresni, de gyógynövény-keresetükből gabonát vásárolhattak, és mindenki
otthon maradhatott. Megélhettek a "burján" árából.
Itt említem meg, hogy a gyógynövény-kísérleti állomás Dobokán 1 holdas kísérleti
telepet létesített, s annak felülvizsgálatára az intézet vezetője, Kopp Elemér jött ki
legtöbbször. A gyógynövények révén meleg barátság fejlődött ki közöttünk, ami
Vásárhelyt is folytatódott.
A dési tanfelügyelő, Daday Lóránt, aki nagy súlyt helyezett arra, hogy a tanító ne
csak tanítson, hanem vegyen rész minden olyan munkában, ami a községe lakóinak javára
szolgál, sokszor behívott a tanítógyűlésekre, s ott előadásokat tartottam.
A Herbába is írtam cikkeket, és a dobokai gyógynövénygyűjtésről sok fényképet is
közölt a lap.
A miniszteri kirendeltség és a kísérleti telep bevonásával Gyógynövény-tanfolyamot
szerveztünk Kolozsvárt és Vásárhelyt, talán másutt is.

Dobokán

Gidófalvy István feleségével.
L.Gidófalvy

Megjegyzés.Kapcsolódik az erdélyi magyar szakember fejezetben a Gidófalvy
cimszóhoz.!!!
Kiss Károly

112

Egeres

Az egeresi Bocskai várkastély

- térségi jelentőségű.
-Mint uradalmi központ, csak részben tartozott a köztudatban elfogadott
Kalotaszeghez.A Bocskai, Gyulaffy, Mikes, Szentkereszti család főúri kastélya 1572-ből
származó kapufelirata szerint a XVI. század második felében épült……”
L.Kabay
- a Kolozs megyei Egeres a középkorban a kolozsmonostori bencés apátság birtokai
közé tartozott. Kolostorépülete azonban sohasem volt, s a kolozsmonostori apátság
megszűntével Egeres az almási vár birtokai közé került. Ebből kiszakítva, 1570-ben
Bocskai György, István fejedelem apja, Báthori Kristóf erdélyi vajda apósa kapta
adományul. Azóta önálló uradalom központja lett.
L.Kelemen
-1699-ből való leltárából:-Tizenkettödfél öles juhistálló,szekérszín, két
veteményeskert egyik” jó -tágas” almával,szilvával, körtövélyel meggyel és „
magyarófával felesen.”és négy kosár méh. A másik veteményesben egresfák, szilvafák,
káposzta és kerti veteményekkel. Káposztáskert a kertész Hamar Péter házával és” feles
palántokkal „Gyümölcsöskert „ számos alma-szilva- meggy és vadkörtefák”-al
L. B. Nagy Margit
- Ezeknek a sajátosan helyi jellegű kerteknek a gondozói nem a XVIII. század
díszkertjeit ápoló német és francia kertészek.Egeresen (1699) Hamar Péter szolgált.
L.Udvarházak és stilusok.
- A kastély előtt egy palánkkal elkerített külső udvar húzódott, benne istállóval.
- A kastély mögött húzódtak a veteményes- és gyümölcsöskertek.
L.Lupescu Radu Egeres
-“………..gipsz- és műtrágyagyára, hitelszövetkezete van-…”
L.Révai.
-„........a palota mögött..........gyümölcsös és veteményeskert terült el.”
L. Bicsok- Orbán
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- A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Egeres határnevei:
Csokos, Feredő', Inaktelki a., Czekalatt, Czeke, Farkasverem, Pap kútja, Halastó,
Vizesvölgy, Fajdos megett, Szénafő, Jegenyei p., Nádaserdő a., Nadasi p., Tér, Eperjes,
Kerekerdő, Tóttelki h., Kaprancza,Muncsel, Gyalurongyi, Borzas b., Kosárb., Körtelyes,
Pojén, Hangás, Róka lyuk, Durgyu gődre, Kigyástó h., Budulor, Malom db., Alp., Szilos,
Hosszúnyil,Csokás, Zálogos, Haraszt, Markugödre, Gyulainé i., Csupa b.,
Makovangödre,Czinaboros, Alk., Alfű, a Szárszok (v. Szászok ?) Nyugó,
Hugyó,Szőllőoldal ( = Trarasu), Sugrász p., Lókert, Rét, Sánczok közt, Kishegymegett.
L.Jankó
Állami részről történt kísérletezések alapján szíkes talajok javítása .
-termőképessé tételére — kitűnőnek bizonyult az
EGERESI TRÁGYAGIPSZ, melyet, valamint mindennemű műtrágyát
legjutányosabban szállít az EGERESI MŰTRÁGYAGYÁR KRAMER J., Ísmertető
füzetek ingyen és bérmentve.
L.Köztelek 1896 július 11
Erdővásárhely
-1650-ben II. Rákóczy György Kornis Ferenczet a Gáspár fiát itteni zálogos
részében megerősíti.
- Kornis Ferencz nejétől Wesselényi Katától való gyermekeire hagyta, ezek közül
egyik Kata Haller Jánosné, másik Kornis Gáspár. Annak fia Haller István, második neje
Csicsókereszturi Torma Borbálától való gyermekeire Haller Kata Csáky Zsigmondnéra és
Haller Jánosra szállott, annak leánya Csáky Kata, Bethlen Miklósnétól való unokája
Bethlen Róza Csáky Jánosné hagyta fiára Csáky Józsefre, kitől testvére Rózsa br. Jósika
Jánosné vette meg. Haller Jánosnak Dániel Zsófiától való leánya Anna Kornis
Zsigmondné s ennek gyermekei: Kornis Ignácz és Imre, Gábor, Anna, Kata, Klára 1784ben úgy apai, mint anyai részen birnak egy nemesi udvarházat, a mezőn egy földet, 2
jobbágyot és 11 zsellért s ezen részt 1826-ban Kornis Ignácz és Imre örökölte. Többi
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birtokosok: Weér András, Haller János gr., a Kornisok az egész községnek felét birják,
Weérnek van egy felülcsapó lisztelő malma.
-1839-ben birtokosai: gr. Kornis Imre fia Eleknek van 18 telke, gr. Bethlen Kata: gr.
Kornis Ignácz fia Mihály özvegyének 4, báró Jósika Jánosnak 1 (Csáky jusson birja),
Méhesi Józsefnek 6 telke…….., ki e részét anyja br. Bánffy Anna, br. Bánffy József
leánya, ki bonificatióban kapta e részt a fiscustól.
-Van br. Diószegi Zsigmondnak egy kétkerekű és kövü patakmalma.
-1713-ban volt 5 ökör, 2 tehén, 2 ló, 6 juh, 5 disznó és 8 méhköpű; 1822-ben 20
igás, 17 fejős, 14 tulok, 31 juh, 2 kecske, 27 disznó, 3 méhköpű; 1841-ben 35 ökör, 64
tehén, 23 borjú, 2 bival, 120 juh, 16 kecske, 30 disznó és 10 méhköpű adó alatt.
-Jelenleg határa terméketlen, hegyes része kopár, téreit gyakran ellepi a víz s
eliszapolja. Terményei: búza, tengeri, zab és alakor. Állatai: a bival és juh. Gyümölcse:
alma, szilva.
L.Kádár József Szolnok
Esztény

Kendy kastély

-1472-ben udvarházat adnak el.
-1590-ben Kendy Ferencz itteni, a Kendy-kastélyhoz tartozó részben megerősittetik.
-1594-ben Báthory Zsigmond néhai Kendy Gábornak itteni részét, t. i. 20 magyar
jobbágyot,annak hűtlensége miatt Ravazdy Györgynek adományozta, de az igtatásnál
Czompó Margit Rabóczy András özvegye, valamint Tötöri Balázs, Esztényi István,
Kovácsi Márton, Buday Zsófia Laky Györgyné, „Buday rész,” Buday Katalin Mátyás
János özvegye ellentmondtak. Ekkor itteni birtokosok voltak Kovácsy Mihály és Szabó
János.
-1599-ben Nádastóhely nevezetű rétet említenek.
-1654-ben a szamosujvári uradalomnak itt levő majorság szőlőjében 226 veder bora
lett.
A XVII. századig tiszta magyar község.
-1793-ban az eklézsia jövedelmét a méhtenyésztés adta.
-1809-ben birtokosai: gróf Toldalagi Zsigmondnak van 21 telke, Katona
Jánosnénak 1, Keczeli Jánosnak 1, Keczeli Ferencznének 1, Apor utódok 6/12, Szacsvai
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János utódai 8/12, Zalányi Istvánnak 8/12, Kispál Sándornak 2, Kis Samunak 8/12, Bálint
István s Zsigmondnak 2, Dénes Györgynek 8/12, Ecsedi Jánosnak 2, Kovács Eleknek 2,
Drágus Istvánnak 1, Kispál László s Sándornak 1, Kis Lászlónak 3/12 Kádár Györgynek 1,
Pákéi Józsefnek 2, Kovács Imrének 3/12, Aknai Sámuel és Benkő György.
-1814-ben Fejérdy Zsigmond, Székely Dániel idevaló birtokosok.
Határa jelenleg közepes; terményei: búza, rozs és tegeri; állatai: szarvasmarha-félék,
juh s házi szárnyasok. Gyümölcsei: alma, körtve, cseresznye, szilva és szőlő.
-”Szőlője kevés, de jó asztali bort ad”
L. Kádár József Szolnok.
- 1768: Hüvelykes Gabona termett: . . . Egy véka Borso . . . Fuszujka két véka
apróbb s nagyobb Len mag | Hüvelykes Gabona erogatioja . . . Borso . . . Fuszujka . . .
Kender Mag. . . Len Mag [Esztény SzD; Told. 29].
L. E.M.Sz.T
-„Szántóföldjei s’ legelőji jók,nem nagyok. Kevés szőlőjéből jó asztali bor születik
(szüretik)
L.Hodor Károly
- 1750: Egj Kas .. két felé rekesztetett Egjik felibe teli van Iritze búzával -Esztény
- 1751: Az Akasztó fánál levő lább(an). ősz Rácz buza G. 69 A Kő hídnál elegjes
rosos buza G 69 . . . A Repcsen szerb(en) Tavasz buza G 14.Az Erdő fele Irícze buza B:
45
L. E.M.Sz.T. V.k.
Száz darab igen jó egyéves tinó, erdélyi faj és 60 darab kétéves és 60 darab
hároméves eladó Bogdánffy Gábornál, Esztényben,(Szolnok-Dobokam.)
L.Köztelek 1899 április 15
-1940-ben az EMGE gazdakör elnöke Bogdánffy László
- az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 37 hallgatója volt.
L.EMGE
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-1943 augusztusában az esztényi EMGE gazdakör gazdanapot szervezett.
L.Erdélyi gazda 1942 május 1
Határhelyek:
-1472-ben. Győrbükk és Eresztvény, erdők.
-1500-ban. Michael . Győrbikk, erdő.
-1598-ban. Doboka. . Nádastóhely, kaszáló.
-1898-ban dűlői: Rózsakút, Gyertyános, Beke András, Verőfény, Észak, Büdös kút,
Lepényes.
L.Wikipedia
Helynevek amiből kövekeztetni is lehet a falu tevékenységére, életére.
Kiss Károly
-1654:Lozsárdi nyomásban-a falu népe a határt ugarolva használja-1754:-a Mező felől-veteményes kert-sz-zöldséget is termeltek.
A Tötör felé való Fordulóra,A Malom Gáttya mellett-sz-a faluban vizi malom
dolgozott.-Nádas Tó alatt-a falu népe halászhatott is-a Nemesek szénafűvei-nemesi
birtokok léteztek-1898-:Gyertyános-erdő lehet , vagy volt erdő,
-1942:Leglői út,Szénafői út-a falu népe nagy állatokat is tartott,Verőfényi erdőCsűrös kert- uradalmi nyom lehet-,Malamrét-malom meglétére utal-,Szőlő alatt-szőlőt is
művelnek,Fejül a kerteken-a faluban több kert létezhetett,Prunisor-románul szilva is
termett a faluban(de lehet ,hogy csak kökényest jelez)-,Lepényesi erdő-több erdő is
lehetett a falu határában,Dijós-dió is volt a kertekben de lehet ,hogy nagyobb diós kert is
volt a faluban- ma gyümölcsösL.Szabó T.
Megjegyzés : Ha összehasonlítjuk a két határnevek kimutatását, rögtön
érdekesebbnek tűnik a második felsorolás számunkra, mert ebből sokkal több
mindent meg lehet tudni a falu életéről, munkájáról.
Kiss Károly
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Fejérd

Wesselényi Farkas kastély.Udvarháza van.

- A középkorban magyar lakosságú falu volt. 1437 végén a parasztok feldúlták
Báthori Szaniszló fiainak, Lászlónak és Istvánnak a birtokát, és megölték gazdatisztjeiket.
1674-ben elpusztult.
- 1817 után Wesselényi Farkas kastélyt épített, ………………………………..
L.Wikipedia
-1940-ben a gazdakör elnöke Kovács Ádám
L. EMGE
Feketelak
-Tájháza van.
- Ma híres táncairól és népdalairól.Táncház.
-Nevét állítólag a községben elterült feketés színű tavától kapta. Kezdettől magyar
település amelyet 1601-1603 között Básta csapatai pusztítanak el,ekkor pusztul el
nemesi kúriája is. Feketelak szőlőtermesztéséről híres ...régebben borkészítéssel és
borkereskedelemmel foglalkoztak.Jellegzetes helyi konyhájuk- túrospuliszka, bálmos,
töltött káposzta,tyúkhúsleves, lapotyák- és a jellegzetes szilvapálinkájuk A karácsonyi és
húsvéti ünnepek szokásait nemzedékről nemzedékre őrizték napjainkig. Ilyenek: a
hagyományos disznóvágás, kalácssütés húsvétra és karácsonyra, kenyérsütés,
pálinkafőzés. Húsvétkor szokás bárányt vágni, tojást festeni, különleges túrós lepényt
sütni. A község falvaiban ma is találunk fonáshoz, szövéshez értő asszonyokat
(szőnyegeket, ágyterítőket, abroszokat, kendőket tudnak szőni)
-A faluban még található olyan ház és gazdasági épület melyeket vert agyagból
nádfedél alá építették.
L. Wikipédia
-1629-ben Selypi Ilona Pesti Nagy Albert özvegye itteni udvarháza……
-1653-ban egy nemes udvarházat adományoznak,
-1622-ben az ev.ref egyház vagyona méhekből áll .
-1643-ban az egyház tulajdonában egy tó van és 1732 egy szőlővel gyarapodnak.
-1754-ben e gy veteményes kertet említenek.
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-1721 -ben szántója 171 köbölnyi és 69 kapás szőlője 196 veder bort terem.
-1892-ben birtokosai: gr. Wass Béla, 66 hold 1027 öl, tagosítás folytán megvásárolt
legelő rész; gr. Teleki Domokos, 77 h. 1531 öl, családi öröklés és legelő elkülönítés
folytán; a volt úrbéresek közös legelőbirtokos, 375 h. 546 öl.
-Határa két részre van felosztva, jobbára a hegyek oldalain terül el, melynek felső
része sárga és sovány, terméketlen, alsó része barnás s ez már termékenyebb, trágyázva
meglehetős jó lenne, e helyett kétszer szokták 6 ökörrel megszántani; jobbára őszi gabonát
terem és tisztán, szénája náddal vegyes, tüzelésre való erdeje van, hadi úton nem
dolgoznak, őrölni és vásárba Szamosujvárra járnak, melytől harmadfél, Beszterczétől 3
mértföldnyire fekszik.
1821-ben a Cziráky-féle osztályozás szerint határa első osztályú.
1837-ben földje, legelője jó, erdeje nincs, tava, szőlője kevés.
Jelenleg határa eléggé termő, de nagy része sovány s ilyen a legelője is. Szarvasmarhát és
juhot tenyésztenek. Gyümölcsfái: szilva, közönséges alma, körtve, baraczk és dió, a
nemesítés nincs szokásban.
1766-ban volt sóskútja. Vize a falun keresztül folyó patak, köve a közönséges fehér
és szürke pala, de ez is kevés.
Határhelyei:
- 1329-ben Bűzöstó (Byzustou). Likashatár. Szarvastó, folyó. Asszonyerdeje
(Azunerdeye), erdő. Légenfark (Légen falu vége). Kereszteserdő. Akasztófabércz. Kürti
(Kwrew). Nyiresbércz. Lovász-bércz (Luwazberc). Monyoróspataka. Mellyespataka.
Jenőkuta (Genokuta). Dobrahegyese (Dubrahegese), hegy. Nagykapus. Lompérthegyese
(Lumpeyrthegese).
- 1643-ban Tó, a falu mellett, felső és alsó tábla, Tamásné dombja, Cziberes
(czibrés), Pap füve, Szőllő, Medgyeshalom.
- 1673-ban e faluhoz tartozó Csere nevű határ- vagy erdőrészt Gyekéhez foglalták
el, a miből per keletkezett……………..
- 1754-ben Katona felé való fordulóban: Börcsök, búzai út, Nyáras, Felső fojam,
Fenjáró, Czibrés, Hosszúvápa torok, Kenderföld.
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-1811-ben Földvár felé való forduló: Börcsög, a Szél, Barazdák teteje,
Kenderföldek, Széltető. Szőlő felé való forduló: Nádas, Nádas alatt, Tamásné dombja,
Fejéritős, Nyaros, Szakadásfű (fő), Függő rapo, Máléföldek, az Észak.
-1864-ben Szöllő alja = Subt vii; Kiserdő rész = Padure mika; Malom (egykor
malom helye) = Coborisu mori; Észak rész = doszu; Rapo = Rupturi; Szénafű = finacze;
Látó domb = Dimbu inaltu.
-1898-ban dűlők: legelő, ropó, szénafű, látó domb, hosszú vápa, szőlőalja, malom,
nyerges.*
L. Kádár József Szolnok.
-Földje jó,legelői völgyesek…….
L. Hodor Károly
-1940-ben a gazdakör elnöke Kis Gergely
L. EMGE

Feketeleki tokmány

Felsődetrehem

báró Kemény Ignác kastélya

-Itt született Mátyás
nyelvtudós.

Flórián

Felsődetrehem 1818. május 3-án-. történész,
L.Wikipedia

- Magyar falu volt.
- A települést a 17. század közepén a tatárok elpusztították, később főként
románokkal települt újra.
L.Wikipedia
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-1349-ben a Torda megyei Detrehemben Detrehi Miklós és Mihály házát Fűzkúti
János megtámadta, és elvitte a tulajdonosok anyjának szuszékját….”
L.Transindex Adattár Detrehem
-1938-ban itt gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
Felsőszentmihály lásd Szentmihálynál.
Felsőtök
- 1280 körül és előtte Felső-Tők bizonyosan dobokai várföld volt.
- 1638-ban a fiskus Teke Lukács fia György, fia ifj. János itteni részét
magvaszakadtával elfoglalta de a női ágon való birtokosok: veglai Horváth Ferencz és
István, Szigethi István, Dobay Péter, Nyiresi István, Tamásfalvy Miklós; Teke Katalin
Toldalagi Györgyné, Magdolna Fodoroczky Istvánné, Nyiresi Rebeka veglai Horváth
Jánosné, Dobai Anna Somlyai Gáspárné, Fejérváry Judit Budai Nagy Miklósné,
Fejérváry Zsuzsa Szendrey Péterné, Horváth Klára Becsky Zsigmondné, Teke Magdolna
Köblösi Szabó Zabolai Györgyné, Tamásfalvi Borbála Sombory Györgyné, Kántor
Hedvig Cserényi Ferenczné, Fodoróczky Katalin özv. Patai Nagy Miklósné, Szigethy
Zsófia özv. Spáczay Mihályné és veglai Horváth Zsuzsának 1. Balogh Lászlónénak 2.
Décsey Bálintnénak árvái: Balogh Gábor és László és Décsey Zsigmond ellentmondtak.
- 1770-ben összeírt birtokosai: Kovásznai Bogdány József, Békési Békési Márton,
György, József és András s ennek özvegye Szőlősi Judit anyai, Leményi Pénteki László
férji s az armalista Felsőtöőki Viski József apai, Ebeni, jogon.
- 1773-ban „az itteni egykori Nyiresi-részt bitorolja.”
- 1801-ben birtokosai: Viski Sámuelnek van 7, Viski Pálnak 5, Viski Anna Biró
Gábornénak 1, Viski Kata Rácz Farkas özvegyének 2, Rettegi Istvánnak 1, Décsei
Zsigmondnak 2, Somai Gergely özvegyének 1, Rettegi Miklósnak 1, Bideskuti István
özvegyének 2, br. Bánffy Györgynek 2, br. Bánffy Lászlónak 1, br. Bánffy Pálnak 1,
Keczeli Istvánnak 3, br. Diószeghi Zsigmond özvegyének van 1, Békési József
özvegyének 1/2, br. Inczédi Samu örököseinek 1, Szilágyi Jánosnak 3, Pénteki Mihálynak
2, Butyka Péternek 1, Békési András özvegyének 1, Bogdány Mihálynak 1, Bogdány
Józsefnek 1, ifj. Bogdány Józsefnek 1, Gondos Pálnak 1 telke.
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- Hajdan tisztán magyarlakta község. Ma túlnyomó számban oláhok lakják, kik
1712 után kezdenek itt elszaporodni.
- Éghajlata mérsékelt, szélnek kitéve nincs, jég, járvány ritkán látogatja.
-Az 1721-beli összeírás szerint van 26 ökör, 17 tehén, 8 bornyu, 2 ló, 50 juh, 7
méhköpü, 26 sertés. Termőföldje 73 köböl vetésre való, melybe elvetette 25 köböl ősz-, 11
köböl tavaszgabonát s termett 246 köböl elegybúza, 75 köböl zab, árpa és 16 kal. kender.
Van 1 véka és 17 mérték indiai vagy törökbúza vetése, mely szemül adott 17 vékát; borsó,
lencse 2 köböl; rétje 23 szekérnyi. Pénze 4, adóssága 20 frt. Két részre osztott határa
felénél több délnek, a más északnak fekszik, ennek az aljában levő téren sárgás-fehér
szinü, köves, jobbára terméketlen, vegyes gabonát terem; erdei szénát csinálnak; 6 ökörrel
kétszer is szoktak szántani, trágyázva nincs. Őrölni 2 mértföldnyire járnak; épitésre és
tűzre való fája elegendő. Hadi úton ritkán dolgoznak. Deéstől 2, Kolozsvártól 3
mértföldnyire fekszik. Sót fuvarozhatnak.
-1837-ben szántóföldjei tavaszbúza-vetésre valók, legelője szűk és bérczes, erdeje
kevés; gyümölcsösei tágasak s hasznosak.
-1898-ban határa közepes jóságú. Hazai fajta szarvasmarhát, juhot tenyésztenek.
Gyümölcse: alma, körtve, meggy, szilva és diófa. Itatója: számos forrásai és az igriczei
vagy a hajdani Orbó-patakában.
-1873 óta körjegyzői székhely. Van épületköve s 1 két kövü lisztelő malma, Bejes
Dániel tulajdona.
-Tartoznak tavaszszal 5 holdat bevetni a földesúr magjával, behordani és asztagba
rakni. Két nap kaszálni és két szekérrel behordani. Évenként egy hordó bort szoktak
elárusitani.
- Van makkos erdeje, melyben 200 drb disznót legeltetnek.
Határhelyek:
- 1468-ban Remeteberek és Remetekerek erdők.
-1759-ben Nagyirtóvány, Szurduk, Felső forduló, igriczi határ felé, híd- és
országútján felül. Cserfű, Dobai-kert, Alsó forduló, Plopis vagy Nagyáltal.
- 1788-ban Csup, Gropa Czigli, La Meredus, Sároskút, La Ramecze, La Hergo,
Puszta la kakasel, Válye cseruluj, Rakotya, Kerekdomb, Dellő Merezusilor.
-1864-ben Remete, Szurduk, Ploptyis, Hosszú Czigli, Vidláb, Puszte.
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-1898-ban Remete, Puszta, Sáros, Diós, Verőfény, Hergő, Szurduk, Bodonkut,
Cserfű.
-1900-ban területe 1590 kat. hold.
L.Kádár József Szolnok
Jellegzetes 1759-ben jelenik meg az első roman helynév de az is inkább fordítás
csak.-Plopis vagy Nagyáltal.
- Pereskedés folyik például Felsőtökön (Doboka vm.):a szőlőhegyért -1442 L.Nagy -Uray
- 1832-ben felesbb’ méz és viasz gyűjtetik Felsőtökön
L.Hodor Károly
Olyan korai helynevek amelyek falu valamilyen mezőgazdasági tevékenységére
utalnak:
-1379:Az alsó határban,Malomfar,Felső fordulóban ,a Diófánál,a Rétbe –k-,a Falu
közföldei Közt-sz-,Nagy irtvány-k-,a Dobai kerten felül-sz-,Malom pataka,Pintyekán
cseresnyésénél-sz-,a Tőki körték felé-k-,Kertek megett-sz-,a Barana eresztő alatt -pu. sző.,
gyü. és közötte szép k.-. A Szénafű oldalba -e.-.
L.Gergely Béla
Helynevek:
Előbb az eredeti helyrehozott helyneveket olvashatjuk.
1480-1790 Felső fordulóban,:Malomfar mellett,Alsó fordulóban,:a Diófánál(La
nuc),Rétbe,a Csikla(la Cziglea -a falu közföldei közt),La Vigláb,La Bodonkút, In Pojáná
tse Maré fele Iratvány (k-.az Irtavány felé eső tisztás) ). Lá Kerek Dimb-(Domb), In fátzá
Igritzi -Igritzi elött-,A Dobai kerten fejjül, Lá Büdőskút, In Puszte-(a Pusztákban) (k.).
Szub Gyál (sz.)(a Hegy alatt,). In Funátzuri( a Kaszáloknál), In Pojáná Mnyiszárosuluj(a
Mészáros tisztásánál), In fatze lá kerek Dimb (k.)(a kerekdomb előtt),Alsó fordulóban :
La Hergyu (sz.). La Hergyo (sz.).(egyáltalán nem román elnevezés-),Lá Parou Móri
a Malom patakánál,(sz., k.).La Szurduk (k.)(a szurduknál). In Remetye (k.).(talán a
Remeténél) Lá Beszerike (sz.).(a Templomnál), La Akasztéj(az Akasztófánál, In Láb lá
Ploptyis(a Nyár lábnál),Sajtó bértz, Lá Csiresu Pintyekánuluj (Pintecan
cserfesznyefájánál), Lá Kapetu Pusztyelor (sz.).(A Puszták végénél) In Puszta Hergyouluj
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(k.). Lá Ritu Popi (k.)(a Pap rétjénél). Kite Peri Tyokuluj(Felsőtőki körték felé ) (k.). kite
(!) Karára Kublesuluj (k.).(Köblös ösvénye,) — A Barana 1 eresztő alatt (pu. sző., gyü. és
közötte szép k.).-itt nyugodtan gondolhatunk a bárány szavunkra is - !!! A Szénafű oldalba
(e.). A Szamos (!) tetőbe (e.). Szurduk (e.).2 A Barana eresztöbe (e.). A Sajtó bértz alatt
fsz.). Szub Gyalu tsel máre (a Nagy hegy alatt)vagyon egy Diós és vad gyümöltsös Puszta
a' Barana eresztöbe [A kvári ref. koll. lt.]. —
1780/1790: in C a l c a t u r a S u p e r i o r i (felső fordulóban): la Nutz (sz.). a két
Berken tul (sz.). a keringő ut alatt (sz.). la Gardu Fonatzianol (A kaszáló kertjénél)(? sz.).
pe Koszta Igritzi (sz.)Igritz hegynél-szakadéknál)). a Nyírfáknál (sz.). a Dellőn (sz.). a
Czikla alatt (sz.). — in C a l c a t u r a I n f e r i o r i : a Szurdokban (sz.). a kakos hegy
alatt (sz.). az Alsó Toki puszták alatt az oláh Templomán felyűl (sz.). a Hergő alatt (sz.). a
Kőblősi hegytetőn (sz.). In Loco vulgo a hidon alól kis nyil kender főld (sz.). a
Borujkert(!) pusztában (k.). a Horgas Láb végiben (k.). a Horgas Lábon felyűl dicto (k.). a
nagy Irtovány alatt (k.). a Főrődőnél (k.). In Loco az Oltovanyos Irtovanynál la Remete
dicto (k.). a Szurdukban (k.).
1789: in C a l c a t u r a Super i o r i (felsőfordulóban.): La Gura Vajitseruluj (sz.).
La Merezus (sz.). Szuszele (!) Szát (sz.). Szubt Czigle (sz.). Szubt Csup (sz.). La
ÍMukuluj Bogdán(sz.). La Fatze Igritzi (sz.). La Bodon kut (sz.). La két berek (sz.). La vég
láb (sz.). la Nues (! sz.). la Gardu Funátzilor (sz.)…………………………………….
L.Szabó T.
-1940-ben a gazdakör elnöke Tunyogi Cs. Károly
L. EMGE
Felsőzsuk lásd Zsuknál
Girolt

Torma Péter udvarháza

-A középkorban katolikus falu volt………magyar falu.
L. Wikipédia
-1477-ben egy udvarházat zálogosítanak el.
-1503-ban egy udvarházat adnak el.
-1608-ban egy nemesi kúriát említenek.
-1620-ban és 1791-ben udvarházat említenek.
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-1659-ben egy szőlőt említenek.
-1674-ben két udvarházat említenek.
-1687-ben egy udvarházat említenek.
-1698-ban egy szép gyümölcsöst emlitenek.
-1750-ben határának kétharmada termékeny és trágyázást nem kiván, harmada
közepes s ez a rész öt évenként a trágyázást megköveteli.
-1769-ben Kemény Karolina gr. Nemesné két darab pusztát ns. Román Demeternek
s neje Marosán Vaszijka, Román János s neje Krisán Vonának építtetés joga mellett
zálogba adta 200 frtért.
-1786-ban birtokosai: báró Bánffy Sándor, Dániel Miklós , Mezei Dániel,
Hosszúmezei Nagy János, Vajna Gábor , báró Inczédi György , Dersi István , Somlyai
Márton , a balázsfalvi gör. kath. egyház, Czinczás Kira.
-1791-ben Balog György itteni nemes udvarházát Marosán Zahariának 450 frtért
elzálogosította.
-1845-itt nemesi udvarházat, 46 telket, földet, szőlőt, erdőket követelnek.
-Hagyomány szerint ősi lakosai szászok voltak. Adataink szerint egykor népes,
tisztán magyarlakta község. Magyar lakói részben a Básta, Mihály vajda idejében (1602)
és 1658–62 körül pusztultak el. Magyar lakosainak helyére, mint láttuk, midőn egy rész a
balázsfalvi püspöki uradalom alá került, oláhok költöznek s jelenleg is ezek képezik
legnagyobb részben lakosságát.
- 1620-beli feljegyzés szerint egykor vára volt, mely ez időben Demeter vára néven
emlittetik.
-Földmiveléssel és gyümölcstenyésztéssel foglalkoznak lakosai.
-Mesterséget, ipart nem űznek, egyedül földjük termékeiből élnek, melyeket
Szamosujvártt árusítanak el. Két fordulós határa részben téren, más része lankás oldalakon
fekszik, 6–8 ökörrel szántják. Egy köböl vetés a téren 8 kalangyát s kalangyánként 2 véka
szemet ad, a hegyes rész 6 kalangyával s másfél véka szemmel fizet. Közepes terméskor a
must vedre 15 kr., erdeje nincs, legelője elegendő. Van évenként lekaszálható rétje,
különben fordulónként termelik a szénát. Szántója 1028 köböl férőü, elvetettek 532 1/2
köb. őszi, 489 1/2 köb. tavaszi gabonát, 9 köb. törökbúzája termett, rétje 270 szekérnyi,
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van 264 veder bort termő szőlője; továbbá 287 igás ökre, lova, 210 tehén, 6 tulok, 582 juh,
kecske, 151 két éves disznó, 54 méhköpü és több szeszfőző-üstje.
-Határa jelenleg is termékeny, főbb terményei: őszi búza, tengeri; állatai: hazai fajú
szarvasmarha és juh; gyümölcse: alma, körtve, dió és szilva.
Határhelyek:
-1620-ban Feljáró, Kapus, Vágvány, Berekelő, Demeter vára, Cseres, Rop, Darvas,
Déllő kút, Leányok Berke, Kincses, Orgoán szöllő, Csonkás, Gurus Berek, Szély Tövis,
Kenderrét, Tó orma, Tekerős, Átal, Várhegy, Déllő sor, Onos kút, Nádas kút, Pokol kút,
Hágó, Lukács kút, Horgas, Bogáncs szer, Mogyoró bokor, Kurta szél, Kurta láb, Porgolát,
Szilas.
-1698-ben Kincses rét, Magyar templom.
-1732-ben Gyűrűs berek, Ropó.
-1864-ben A bolond ösvénye, ol. cera… bolonduluj; A hágónál, ol. la hageo;
Rákóczy kútjánál; A rompoknál, ol. la ripave, omladékokhoz hasonló hegy; A zug, ol.
Klokotyis; Beáze erdő; Fundetura { (határ feneke); A halmoknál, ol. La holombur; Pap
erdeje megett; a Padláson, ol. Pogyerej; La Koszta runkuluj; A kőnél, ol. La piatra; Darvas
völgye; A csóvánál; A váracskánál, ol. La csetaczel; A berkekben, ol. La berkur; La
pedurics; a Sáncz; a Csánk kútja; Dercsi lábja; a Szamosujvári útnál, ol. La drumu Gherli.
L. Kádár József Szolnok
Gyalú-

Barcsay-kastély, Rákóczi-vár

- térségi jelentőségű ,kastélykert, kúriakert
L. T.K.A
- a XV.században Gyalú oppidum, mezőváros.
L.Borossy
- A gyalui várat, a kalotaszegi várak egyikét a 14. század végén építették az
elpusztult Fenes vára helyett. A településnek vásártartási joga volt és vámmentességet
élvezett.
L.Erdélyi barangolások.
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- A reneszánsz hatásoknak köszönhetően terjedt el a szabályos alaprajzú, négy
sarokbástyás épülettípus, amely uralkodóvá vált. A gyalui kastély alaprajzában is ezeket a
jellemzőket találjuk. A kastély telekbeosztása is ezen minták szerint alakult: lakóudvar,
gazdasági udvar és kertek, amelyeket kerítésekkel választottak el egymástól. A gazdasági
épületek elkerítése a lakóudvartól szintén a lakásigények növekedésére utal. A gyalui
kastély esetében egy négyszögletes kastélyudvart különböző szélességű épületszárnyak
vesznek körül, sarkukon észak és dél felől egy–egy kerek, keleten egy kisebb átmérőjű,
szintén kerek, nyugaton pedig egy hatszögű saroktoronnyal, amelyek lakóhelyiségeket
foglalnak magukba
L.Szamos Mariann

← A várkastély a 19 .században.

- A kastély körül egy arborétum található, melynek területe 109.000 m2. A
kastélyhoz tarozik továbbá 45 ezer m 2 területű gyümölcsös és kaszáló, valamint
melléképületek: istálló, barakk, nyári konyha.
L. Kastélyok Erdélyben
-A gyalui váruradalom falvaiban amely eredetileg kincstári birtok, a Bánffy-család
kezelésébe került; 1666-tól ez állíttatja ki az urbariumokat. Ez időtől ilyen iparosok
neveivel találkozunk: mészégető, kötélverő, fazekas, takács, szakács, szűcs, kádár,
kerekes, faragó, lakatos, ács, varga és csizmadia. Ide számítható a madarász, méhész,
kertész, stb. is.
L. Bíró Vencel
-1581 március 8-án hűséges jutalomként egy házat és hozzátartozó szőlőket és
szántóföldet adományoz Báthory Kristóf Fejedelem.
L. Erdélyi történelmi adatok127

-„.....említést érdemel még az erdélyiek közül a gyalui vadaskert is, mely a KisSzamos partjáig nyúlt ki, és egy 1676-os krónika szerint gyümölcsfák is nőttek benne: „E
vadkertben egy jó kútforrás és néhány alma, szilva és körtefák vannak […] a bakszarvasok
száma 6, a nőstényeké 18.”
L. Fekete Albert
- „ ……1601-ben………, a püspöki jószágok átszálltak a kamarára …… az egész
gyalui uradalom a kamara birtokába jutott . Az 1680. esztendőben, az említett év jegyzékei
szerint, hozzá tartoztak a következő birtokok. Gyalu, Hévszamos, Hidegszamos,Sólyom,
Körösfő, Vista, Kapus, Daróc, Türe, Szászlóna, Bács, Zilah, Oláhegerbegy. „
L.Benkő József
-Jakó Zsigmond a gyalui vártartomány urbáriumait közzétevő nagy munkája
után. Ezekből a szövegekből mind a fejedelmi udvar, mind a köznép és az udvarházak
népének háztartását nyomon követhetjük. A leltározók egyaránt megfordultak a fejedelmi
pár, illetve a felmért, adóztatott család igényeit kiszolgáló kertészházakban, palotákban, a
lányok házában, az itt tartott, tárolt kerti növényekről, virágokról ugyanúgy beszámoltak,
mint a konyhákról és a sütőházakról, kamrákról.
L.Csoma-Tüdösné
A gyalui kastély magtára
belülről ma.→
-„A napraforgó magjából a
Gyaluban erre a célra felállított
malomban ütöttek olajat. …….ez a
példa közel fél évszázaddal
megelőzte
a
napraforgóolaj
előállításának
kelet-európai
felfedezését, ……….”,
L.Magyar Néprajz.II.k.
-.”……néhai id. gróf Eszterházi János egy főjuhászt is hozott Gyaluba a merinos
nyájjal.”
L .Dr. Szentkirályi Ákos
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Gróf. Almássy Kálmán gyalui uradalmában szintén négy sertésfalka részesült a
Fuchs-féle szerumojtásban.
L.Köztelek 1896 október 31
- az EGE Kolozs megyei
tanfolyamot szervez.

szakosztálya 1912-1913 telén Gyalun fafaragó
L.Balatoni Petra

- gazdakör elnök Ady Elemér gazdálkodó pap.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1937 augusztusában gazdanapot tartott itt a gazdakör az egész Kalotaszeg
részvételével.-a kalotaszegi gazdák aktivan vettek részt mint kiállítók-Istentisztelettel
kezdődött.A gazdanapot Török Bálint egyesületi igazgató nyitotta meg ,az E.G.E.
részéről.A nyitány után következett a kiállitások birálata,
megtekintették a
tenyészállat,termény,gép és háziipari kiállitásokat-Ezt követte Atzél Ede ismertetője
gazdasági kérdésekről a férfiaknak,a nőknek Botz Ida tanárnő háztartási kérdésekről
beszélt.Ebéd (200 terítéssel) után eke versenyt rendeztek.A gazdanapot Ady Elemér ref
.lelkész, Gallus Viktor földbirtokos és Szász János gazdaköri elnök szervezték meg.
Jutalmazottak:aranyérem Varga György tenyészállatáért és mezőgazdasági
terményeiért,ezüst érem Krasznai Györgynek mezőgazdasági és ertészeti kiállításáért,
bronz érem Krisán Lászlónak tenyészállat kiállitásáért.Többet könyvjutalomban és
elismerő oklevéllel jutalmaztak.
Fontos :a Gergely András nagykapusi gazda által készitett gabona rosta,. amelyet
sajátkezüleg állított elő házilag, kukorica vetőmag kiválasztására.Az egész falu használja.
A Dani Gergely féle egyetemes permetező szőlő, virág és gyümölcs permetezésre.
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1

←L. Erdélyi gazda 1937 október 1

- Itt is megalakult a bajtársi szolgálat
amely szántással, vetéssel segíti a hadbavonultak
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családjait. Segít a két földbírtokos is Gallus Viktor és Barcsay József.
L. Erdélyi gazda 1943 február 1
- Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett kukorica termelési versenyen Király
György egy drb. ekefejet nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
- 1940-ben a gazdakör elnöke Varga György
L. EMGE

L.Erdélyi gazda 1940 november 1
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Gyeke.

↓Béldy kastély, térségi jellege van.

-A gyekei uradalmat 1228-ban említik. Ekkor kerül a Felsõ-Maros-völgye és a Lucmente a vécsi vártól délre és nyugatra, egészen a Kelemen-havasok gerincéig a Bánffynemzetség birtokába.
L.Szatmári László
- Wesselényi Miklós (1504–1584), a ki János Zsigmond alatt erdélyi ítélőmester, s a
ki a gyekei uradalmat nyerte.
L.Petri Mór.Szilágy
- gyekei uradalomat emlitik.-1504-en
L.Kislexikon
-1880 körül híres erdélyi szürkmarha gulyája volt.
L. Dr. Szentkirályi Ákos
-„A Kornis családnak 1905-ben ménese volt itt.”
-„Az 1900-as években …… halász dolgozott a falu környéki tavakon. Az
összefüggő Katonai-, Faluközi- és Gyekei tavon vejszés és varsás rekesztéses és szigonyos
halászatot űztek , úszós csukahoroggal horgásztak is. A kerítőhálós halászatot az egykori
tóbérlő dunai halász Horvát Lőrinctől tanulták meg a helybeliek.”
L. Wikipedia
-„Termesztvényeire nézve, derék határán a’ gabona,bor,gyümölcs bőven gyűjtetik.”
„Legelői…. sok marhát táplálok.
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- a Gyekei tó.
L.Hodor Károly
-legfőképpen a tőlgymakk, csipkebogyó,mogyoró,vackor gyűjtése volt itt
rendszeres.
- a századforduló tájáig a tölgyes erdőben a disznócsordát makkoltatták
L.Mezőség
- Sertésztenyésztő,telep müködött itt.
L.Pallas N.L.
- Szentgothárd és Gyeke között a Kőriserdő és a Gyepeserdő,-1326 . IV.25Láposerdő (vagy Láposcserje) Szentgothárd és Gyeke között-1430. V. 4
L.Valentiny-W’Kovács András
-1832-ben nevezetesebb halászhely a gyekei.
L.Hodor Károly
Gyéresszentkirály lásd Aranyosgyéresnél
Györgyfalva

Gyerőffy udvarház

A talajáról annyit, hogy a vékony homokréteg alatt a felszínhez közel van a
talajvíz. Aránylag jól bírja a szárazságot. A legmélyebb völgyben felszínre került a
sóréteg is. Jellemzőek a különböző nagyságú és alakú gömbkövek, tudományos nevükön
feleki konkréciók.
A falu határa a lakossághoz viszonyíva mindig kicsi volt (0,7 hold egy személyre),
ezért vásároltak földet nemcsak a patai, hanem a távoli tordai határban is, és ezért volt
kiköltözés a múltban is a kolozsvári Szoporba, Kolozspatára, Kolozskarába és Bodrogba, a
20. században pedig Kolozsvárra, majd még messzibbre.
A falu történetéhez tartozik az is, hogy sokáig Bitangfalvának is nevezték, ugyanis
tudomásunk szerint 1859-tól 1928-ig a kolozsvári „ szülőházból” és magányosoktól
gyerekeket hoztak gondozásra, akik után az állam szép pénzt fizetett. Volt idő, amikor
száznál is több ilyen gyereket tartottak a faluban.
L.Györgyfalva –honlapja132

Számunkra értékes magyarázó dűlőnevek : Ostorménes, Égett erdő, Irtási láb,
Vérvölgy (már a momográfia is megjegyzi,hogy a kevés szántó miatt a falu lakói
erdőirtással növelték szántójukat-ime ennek a dűlökben megőrzőtt jelei-) A Gődri
láb és a Kőbánya elárulja,hogy a vidék domborzata nem sima s azt is,hogy a falu
kőkitermeléssel is foglalkozott. A Rakottyás, Kákás és Kígyós tó elárulja, hogy a
falu valamikor halászattal is foglalkozhatott. Mára a tavak feltöltödhettek.A
Pecsenyesütő hegy véleményem szerint ujabb megnevezés lehet.A Gazdák erdeje, a
Falujé legelő és szántó, birtok tulajdon megoszlást jelez a múltból.Érdekes a Gazdák
erdeje megnevezés ami bizonyos tartását jelenti a falu népének.Más helyeken
egyszerüen a Falu erdeje megnevezés járja.A Komlóberek utalhat vadkomlóra is, de
a komló termesztésére is. A Farkasverem utalhat arra, hogy erdeikben farkasok is
tanyáznak.A Kisszálas valamikori erdő meglétére utalhat.A Köves elnevezés
elárulja, hogy szántóikban kövek is voltak.A Kosárnyilak utalnak az ősi nyilakkal
történő földosztásra amely elnevezés nagyon gyakori az erdélyi falavaink
határaiban.De utalhat olyan földekre is, amelyeken kosaras (kosarazásos) módszerrel
javitották a talaj termőképességét. A Lejáró az emberek és az állatok oldalról való
lejárási helyét jezik.A Lucernás nem lehet régi elnevezés, de jelzi,hogy a falu
takarmány növényeket is termeszetett.A Szőlő és a Szőlő kapu (erdő) jelzi, hogy a
faluban szőlőtermesztéssel is foglalkoztak. Ez a mezőgazdasági termelés egy
magasabb fokozatát jelzi. Ehhez kapcsolhatjuk a Karajegyző (Karőhegyező) dűlöt is
ahol a szőlőhőz szükséges karót hegyezhették. A Várhegy és a Várhegyalja, a falu
határában a valamikori vár meglétének emléke. A Telkek allja elárulja,hogy
valamikor több telek is volt a határban.A Telek mindig valamikor lakott területet
is jelent.Ide sorolhatjuk a Telekfű megnevezést is.A Rét elárulja rendeltetésétáltalában kaszáló.A Kenderes dűlő megléte elárulja,hogy a falu asszonyainak a
kendert termelték feldolgozásra, ruhák előállítására.A Ganyés arra utalhat ,hogy ez
a dűlő közelebb volt a faluhoz és olyan növényeket temeltek rajta amelyek trágyát
kértek.Leginkább zöldség termesztő hely lehetett.A Malomhely a valamikori malom
meglétét jelzi.S egyben a falu gazdasági erejének is fokmérője. A Szaruvápa egy
száraz eldugottabb helyet jelez. A Borsóhely a takarmányozás magasabb
szinvonalát vagy a zöldségként elhasznált borsó termesztést jelzi.Az Antaldomb, a
Bodánéé, a Csendöröké,a Horváthé erős tulajdont jelentenek .A Szénafű széle
jelzi,hogy a falu elég nagy terűleten termel szénát állatai nagyobb számának.Az
Ökörjáró jelzi,hogy valamikor a határt ökrökkel szántották meg.Tehát ökröket is
tartottak, lehet értékesítésre is.A Nagyborozda alja valamilyen fontosabb határ
elválasztó lehetett.Például a gazdák és az uri birtokok között. A Lovak fűje erős
megkülönböztetést jelent ,talán az ott a lovak számára termő fű milyensége folytán
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.Éredekes megnevzés a Lapátalma ami egy ottani alma elnevezést rejtegethet.A
Dillő talán lévén a legelőn, egy állatdelelő helyet rejtegethet.A Nyiroldal egy
valamikori erdőt takarhat, s a Zálogos pedig a történelme folyamán zálogba
kerülhetett legelő .
Kiss Károly
- 1469-ben kúriát emlitenek.
- 1471-ben kúriális telket emlitenek 15 hold szántóval.
-1481-ben„….a Kewlsewfyw nevezetű rétből
elzálogosítják .

hozzájáró széna nyillal .-…”

- 1551-ben egy nemesi udvarházat a hozzá tartozó szántokkal és szénafüvekkel
zálogba adnak.
Dűlőnevek 500-600 évvel ezelőtt:Kosáruta,Köves,Oláhuta, Medveszeg,Külsőfű,
Petherkerthe(erdő).
-1764-ben 100 gazda 70 négyökrös szekérrel jelenik meg vármegye dolgára.
-„..ki kertit ,ki szőlőit,gyümölcsössét s cseresnyéseket néki cedálni kételenittetett:”
-Özvegy gróf Hallerkői Haller Gáborné gróf
györgyfalvi földbirtokos okosan gazdálkodik.

Nagykárollyi

Károllyi Klára

Az egyház földjén terem:
- 1814-ben a 3 véka búzából lett 9 véka , a 10 véka tavasz búzából 7 véka,és a 2
véka zabból 7 véka.
- 1817-ben 3 véka búzából 9 véka.
- 1818-ban a négy és fél véka elvetett búzából lett ( a cséplői részen kivűl) 16
véka,két véka alakorból 12 véka.
- 1824-ben 3 véka 13 kupa búzából 19 véka, 4 véka zabból 12 véka.
- 1824-ben a szárazság során nem terem semmi.
- 1831-ben 9 véka és 8 kupa tavaszbúzából lett 11 véka eleje és 2 véka és 8 kupa
másodja., 3 véka zabból lett 4 véka.
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-1832-ben termés nincs.
-1848-ban „Az Ekklézsia Törökbúzája a Föld rosszasága miatt
használható,a kóré mindenestől árverés útján eladatott 3 frt”.

nem lévén

L. Antal József
Ezekből a számokból, jócskán tudunk következtetni a faluban elért termés
eredményekre is. Nagyon jól kivehetők a szárazság okozta kár és a talaj gyengesége
okozta terméskiesések. Normális feltételek között a 3 véka elvetett búzából elért 9
véka termés jóbb termésnek mondható .Még jobb az 1818-as búza termése ami kb.
négyszeres termés bővülés.Érdekes az alakor magas 6-szoros termés növekedése.(
mai eredmények a búza termésének 70-80 % körül. ) Jók a zab és tavaszbúza
termések is.
A fentiek alapján a határban a falu népe vethetett: búzát,tavaszi búzát, zabot,
alakort és kukoricát, kendert, lucernát és borsot. De volt szőlőjük gyümölcsük-lapos
alma-, cseresznyéjük, kaszálójuk..A Ganés hely a zöldséges
kertre –
zöldségtermesztésre is utalhat.
Kiss Károly
-Itt gazdálkodott szárhegyi gróf Lázár Benedek, aki neje birtokán . Szenvedélyes
kertész volt, híresek voltak az általa kísérletezett gyümölcsök.
L.Népújság 2014 július 3
A györgyfalvi mezőgadaság jellemzői a kiegyezéstől 1920-ig.:
-kétnyomásos rendszer majd a háromnyomásos rendszer ,legeltetés ,pihentetés és
trágyázás,-majd az ugar nélküli váltógazdaság –nincs föld pihentetés-a termények
bizonyos sorrendben következnek évente.
- a faekét felváltja a vaseke- előbb négyökrös szántás,majd a tehenekkel való szántás ,majd a lovakkal történő
szántás.
- boronálás előbb tüskeboronával, majd fakeretes vasfogú borona használatvaskertetes borona .
- vetés kézzel, jóval később géppel.
- sarlóval történő aratás-a 19. században jelenik meg a kaszával történő aratás.
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- cséplés általában télen külön cséplő emberekkel,megjelenik a gépi cséplés.
- a faluban külön földesuri legelő volt.
- szőlőt 1848 előtt termeltek,jó boruk volt.
- jobb termést értek el mind a szomszéd falviak.(a XIX.század végén )
- nem volt ritkaság az egy kataszteri holdon elért 18-20 hektoliter gabona.
- kézicséplőt és konkolyozót is használnak.
- a határban 700 hold urasági birtok volt.
- a mezei munka befejeztével vagy hiánya esetén mesterséget űznek: kovács, kádár,
csizmadia, kályhás, zsúpfedő, szekeres,ekejavító stb.
- 1910-ben gazdakör müködött,elnöke Fekete Antal tanitó ,jegyzője Szabó
János.Egyik határozatuk ,hogy a legelőn kenderáztató tavat létesítenek.
- 1899- körül Cserey udvarházat emlitenek,”épült a század első felében”
- 1920 decemberében már úgy fogalmazott a Kolozsváron megjelenő Patria cimű
lap”Erdélyt úgy tekintik és kezelik mint egy gyarmatot „
- a román 1921-es földosztáskor 860 magyar kapott összesen 148 hold földet,míg
147 román 141 hold földet.
↑A falu közös magyar tulajdonából. !!
Kiss Károly
- 1921-után a kukoricát kézzel szórják,krumplit csak két sort ültettek,
- „A határ négy részre volt osztva és felváltva egy-egy rész volt a „nyomás” .Ezen
jártak a juhok és a disznók augusztus kőzepéig.Ekkor felszántották.Ez volt az
ugarolás.Szeptember második felében vetettek .Amire megjött a fagy ,a búza már 10-15
centi magas volt.”
- aratáskor többen összefogtak és annak aratták le előbb a búzáját akinek előbb
megérett-sarlóval ,késöbb kaszával arattak,-félkalangyákat raktak 15 kévéből.
- aratás végén búzakoszorúval,énekelve mentek haza-
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- a búza behordás :cséplőgép kihelyezése a szérüre.,a gazdák búzájának cséplését
megelőzte a családonkénti egy szekér cséplése amivel az elfogyott kenyeret pótolták ,s
szalmát gyüjtöttek az asztagok befedésére.Ezután egy hétre kezdődőtt a hordás.
Cséplés-az udavart letapasztották trágyás agyaggal,előbb kézi hajtással müködő
cséplőgépük dolgozott-egy nagy faláda volt dobbal és kétfelől hajtották kézzel- két-két
ember-egy ember dobta a kévéket az asztagról,egy volt a kévevágó, egy etető,egy volt a
földre húlló búzánál és három a szalma rázására –a cséplőgépen ki- vűl volt a szoró amit
szintén ketten hajtottak kézzel-a gartaba felöntötték a búzát ,egy ventilátor kifújta a
polyvát,a rosta megrostálta a szemet ami egy ládába folyt.Minden tizedik véka vámba
ment.A cséplőt és a szórót kézzel szállitották udvarról –udvarra.
A II.Világháború után Hecserlis lett a falu neve-csipkebogyót szedtek a falu
határában,a mikesi legelőn,a kajántói határban..szedni-hazacipelni-kifőzni-passzírozni-s a
hátukon bevinni Kolozsvárra eladni- a kevés föld miatt a Torda melletti Palackos és Labodás határában vásároltak 100
hold földet-jó terméssel
- juhtej beméréssel állapitották meg a tej járandóságot
- itt a juhász nem sajtot hanem tejet ad a gazdának-mindig román a juhász-minden
gazda edénybe fejte juhaitól a tejet amit pálcikára vésve tartottak számon- egy szamárra rakott kannákkal viték haz a tejet ahol sajtot készitettek belőlebálmos-a juhásznak naponta vittek ételt,cigarettát- kender termesztés-feldolgozás-:a kendert jó minőségő laza földbe vetették,hogy ne
ágazzon el-kinyütték-áztatták 3 hétig-megmosták,kerités mellett megszáritották,- törés-tilolás- gerebenelés-héhelés- hitelszövetkezet és fogyasztási szövetkezet
- A telek udvar mögötti
veteményeskert is-melegágy-

része

működött-

általában gyümölcsöskert,de itt talál helyet a
L. Antal József

- A debreceni ekét a XIX.században még itt is használták.
L.Magyar Néprajz.II.k
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- Az 1800-as években itt ,országos hírű gyümölcsös és csemete kert létezett.
L.Nagy -Tóth Ferenc
- Györgyfalván a gyümölcsösök telepítése az 1900-as évek elején kezdődött, miután
néhány gazda jövedelmezőnek találta a gyümölcstermesztést, mivel a város közelsége jó
értékesítési lehetőséget biztosított...
- A szaporítás az erdőből összegyűjtött vadfák, vadkörte és vadalma beoltásával
történt. Az oltás kézben történt, hasítékba, tavasszal, utána következett a kiültetés. A Györgyfalván termesztett gyümölcsök a faluban használt neveiken.
Alma
Nyári almák: Vaj alma, Eper alma, Granister.
Őszi-téli almák: Kormos alma, Aranyrenet, Kanadai renet, Jonathan, London pepin,
Citrom, Belfleur, Pónyik, Zöld batul, Üveg batul, Arany pármen,
Körte
Nyári körték: Pirosbelű, Árpás, Pézma, Nyári sárga.
Őszi-téli körték: Síkvajanc, Szent Ilona, Ábrahám Lujza, Sándor cár, Pap körte, Téli
pergamen, Angol herceg, Kormos, Lujza, Sárga körte,
Szilva
Nyári-őszi fajták: Zöld ringló, Kék ringló, Rákóczi szilva, Húsos szilva, Besztercei
szilva,.
Előfordul kajszi- és őszibarack, birs is
L.Tahotni Márton
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Néprajzi gyüjtemény↑
Gyulatelke
-„Földje tágas határában termékeny, legelőji sós ereiknél fogva táplálók…..tava
egy.”” Szőlőhegyeiből jó színbór sajtoltatik.””………Mikes gróf szép helyszetű
szőlője…”
L .Hodor Károly
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-A község vidékét érintette a mócsi meteorithullás, amely a Mezőség területén 8
falu térségének közelében mintegy 300 kilogrammnyi meteorit anyagot hozott. Mócson és
Vajdakamaráson kivül Mezőgyéres, Gyulatelke,Visa, Báré,
Mezőkeszü, Magyarpalatka, Marokháza községet érintette a szóródási ellipszis.
L.Wikipedia
-„Ebben az emberben egyéb qualitás nem volt, hanem jó gazda volt és ereje felett
való dolgokat vitt végbe szőlője es egyéb oeconomiája körül. Szőlőt igen szépet s szép
dispositióval építtet Gyulatelkén, melyet tőkére míveltet hat gyermekkel, nevezetes jó bora
terem.”
Csak a szőlő megléte a faluban a fontos.!
L.Jankovics
- A bécsi borvilágkiállításon a nemzetközi
zsűri Máriaffy Albert, Erdély,
Kolozsvár, 1862-ki gyula-telki boráért elismerési diplomát adott.
L.Borászati 1873 szeptember
Harasztos

Orbán család kastélya, Varga -Török kúria

-Itt született 1930-ban Murádin László nyelvész.
-Itt született 1935-ben Nagy Enikő kolozsvári festő, iparművész.
-Itt született 1937-ben Murádin Jenő művészettörténész.
-„….. egy eltünt falu régi neve Hori volt, és a régi lakosság innen költözött a mai
helyére: Harasztosra. Az egykori falujuk emlékére még sokáig használták a HoriHarasztos nevet is.
L.Wikipedia
- Híres volt a harasztosi föld röghöz kötő ereje. Világosan és jelképesen is. Jótermő
gabonaföldek húzódtak völgyeiben és szelíd dombjain. Meg tudott élni belőle aki nem
sajnálta a fáradságot. Mert nehéz föld volt ez,kapához,csízmához egyaránt tapadó,nem a
homokos,folyók menti talaj.
L.Murádin Jenő
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-„ Nem adták alább a dicséretet a harasztosiak sem. Földjüknek csak egyhatod
részét minősítették középszerűnek, amelyikben „ imitt-amott szakadásos és tós helyek"
voltak”
Rétjük egyhatod részét kétszer is kaszáihatónak vélelmezték Harasztos lakói, de
jónak,„marhahizlalásra alkalmas szénát" termőnek kétharmad részét vallották. Sarjút
azonban az említett egyhatod részen sem kaszáltak, hanem takarás után azt
marháikkallegeltették, pedig „elegedendők, jók és a faluhoz közel" lévők voltak a legelőik
is, oly bőségben, hogy „jármas marháiknak külön ökörtilalmast" is kiszakíthattak. Bent a
faluban kutakból itatták jószágaikat, a határban pedig „itató tók" voltak..-1820Concscriptio Czirakyana vallomás.
L.Takács Péter
- A hegytúli
birka nyájat látván leereszkedtem
egy pataki malomba
kérdezősködni….a falu Harasztos gróf Bethlen Domokos bírtoka ,kinek prefektusa –
felügyelő-Végh László……………
-A falun kivűl a grófnak hodálya kétezer birka számára,melyek évenként negyven
mázsa gyapjut adnak.Mázsája 1935-ben 95,1836-ban 105 pengőforintért adatott el
Kolozsvárt.A nyírás előtt áztatják Abafáján, de míg vissza érnek sokat
szennyülnek.Nemigen nagyfélék. Kérdeztem,ha azon a vizes réten nem szednek-e mételyt,
azt mondták még eddig nem szedtek.
L. Szentiváni Mihály
-Aranyosszék majd minden falujában készítettek régen faekét, különösen a
kövendiek tűntek ki, akik a harasztosihoz hasonló készítményeiket vásárokon is
árusították.
L.Magyar Néprajz II.k.
-Láb és Ó hegy szőlős dűlők.
- jó zöldség és gyümölcs termesztők.
L.Sepsiszéki
- a gazdasági tanulmányi utak megszervezése a harasztosi gazdakörtől származik ,
ők megakarták látogatni 1905 júniusában a mezőhegyesi állami birtokot, segélyt kérve
erre.Tőbb szomszédos gazdakör tagjaival kialakítva egy 30 fős csoportot az algyógyi
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földművesiskola meglátogatására kaptak támogatást.Az ok az eltérő klima és gazdasági
viszonyok.
- 1906 nyarán Dilnbeger Béla a minisztérium szakembere helyszíni bejárásokat és
vízügyi műszaki felvételeket végez Harasztoson.
L.Balaton Petra
-1898-ban itt népies mintagazdaság alakul meg.
-A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy: 1. a már
előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat,gépeket s egyéb
segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott vetőmagot vagy egyéb anyagot
gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra felhasználja; 2. Gazdaságában előállított
takarmányt és szalmát állatai takarmányozására és almozására, a gondosan összegyűjtött
és megfelelően kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a használatra nyert
nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése után gazdatársai
kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő mérsékelt dij ellenében
nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első sorban az eszközök
javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai szerint a gazdaságban
szükségesnek mutatkozó beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a megállapított vetésforgót
szigorúan betartja és megfelelő nagyságú területet évenként betrágyáz 5. gazdatársainak a
gazdaság minden részére és menetére vonatkozó bárminő kérdéseire felvilágosítással
szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével megbízottnak a gazdaság szakszerű vezetésére
vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre
nem látható okok miatt a vetésforgó módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése
mutatkozik szükségesnek, tartozik a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak
előzetes engedélyét, illetőleg intézkedését kikérni.
L.Köztelek 1900 december 19
-1938 januárjában itt Gazdakör működött. Ebben a hónapban EGE tanfolyamot
tartottak. gazdaköri elnök Bíró János és Murádin Lukács a fáradhatatlan titkár.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán ezüst éremmel díjazták Murádin Lukácsot.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
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Hasadát

Hezsdátként (Hesdát) is emlegetik.

- Hasadát Árpád-kori település.
- 1285-ben a Hesdáti (létai) uradalomhoz tartozott, és a Suki csalás birtoka volt.
- 1456-ban és 1500-ban p. Hosdath. Léta vár tartozéka volt

Hezsdáti ménes- 1903.
Tulajdonos: Gróf Andrássy Tivadar.
A ménes helye a dubzsini vadászkastély, Hezsdát, Torda-Aranyos vármegye;
Torda-Szt.-László.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 500 k. h.
Alapította a jelenlegi tulajdonosa 1900-ban. Az anyakanczák havasi legelőkön
járnak. Az anyakanczákat gróf Forgách Lászlótól vásárolt mén fedezi.
Állomány 12 drb. hegyi-mokány, arabssal keresztezett anyakancza. Az egész
lóállomány 40 drb. körül mozog. -Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Kitartó Polo-ponyk előállitása.
A ménes egész nyáron hegyi legelőn jár. Az ivadékok 3½ éves korban TőkeTerebesre fognak szállíttatni, s ott belovagoltatnak, esetleg néhányat közülök be is fognak.
A számfelettiek idomítva értékesíttetnek.
L.Podmaniczky
Havasrekettye.
-„…..a Bánffy-család rekiceli vagy más néven havasrekettyei vadaskertje, melynek
nagysága vitatott. Egyes források szerint 14 ha, míg mások szerint 70 ha kiterjedésű
lehetett. Ebben a vadaskertben a szarvasok mellett vapitit is tartottak, a kert maradványai
ma is fellelhetők.”
L. Fekete Albert
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Inaktelke
-Népi építészeti emlékekben gazdag. Sok az öreg ház és csűr. Egyedülálló az 1888ban faragott, 21. számú ház utcaajtaja.
L.Kabay
-Inaktelkén a fél falu varga, s van sok darócvarró is,…………
L.Malonyai Dezső
-Úri Márton (Inaktelke) adatközlő, aki szerint: bár az egy teraszon összes szántott
sor kifelé fordult, az utolsó, legbelső sort mégis visszafelé fordították, hogy „ne nőjjön a
barázda ódala.
L.Eplényi
A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Inaktelke határnevei:
Oláhpad, Borsospad, Vágottút, Czeke, Disznókosár, Gyűrűs, Nyáras mege, A far,
Vajdavölgye, Nyílak, Erdő, Magyaros r., Botos v., Hosszú nyil, Vágat, Tó bükke, N.
Vápa, N. Szeg, Csorgó, Tóbércze, Gát, Mocsárkút,Nádik. Makai u., Sz. Pali-szer,
Tóbükkevége, Csere, Irtás, Lókert,Jánosárka, Daróczp., Hegy, A. Rét, Dánfája,
Keresztüljáró, Sorfák, Tönkőf.,Hossszuo., Falukerte, Szoros v., Lüget, Szőllő'fő, ő,
Kurtairtoványa,Mészkút, Nyáras oldal.
L.Jankó
-1940-ben a gazdakör elnöke Kalló János Piku
L. EMGE
Jákótelke
-„1666 –os összeírás alapján a Kalottha szegben lévő magyar falu, kinek zabdézmája minden esztendőben az gyalui várhoz szokott járni:Jako Telke,
L.Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet
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-Jákótelkén a gyermekek hat éves korukig csak disznóra, libára vigyáznak, de nyolc
éves korukba’ már viszik gyomlálni, a búzából a töviset kivágni bicsokkal ...”
L.Magyar Néprajz.II.k
- a gazdakör elnöke György István Márton gazda L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
- Jákótelkén sok jó szalma-kalap készül,……………..
L.Malonyai Dezső
A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy
J á k ó t e l k e határnevei:
Falala, Sugó, Somföldje, Egres, p. a., Faluvégi f., Kőszirt, Oláh-u.,Kp-Láp ; Godor, Gaja,
Határszél, Mesterszél, Száraz a., Hitvány r., Nagy r.,Bozlik, Nagyo. r., Méhes, Köles,
Oldal, Háporcsos, Csorgó, Bérczelő, Ded o.,FKörtélyes, Hegyi f., Hosszú, Szeles, Csere,
Dédei rét, Szénamező, Zsombojföld,Kerek f., Büdőskút, Pásztorföld, Kerekrét, Tompa,
Horgas, Gyepű megett, Árpaszer, Kövesberki r., Csiplőszer, Csinkevég, Agyagos
a.,Csinke t., Bodojó, Tók rétje, Csinkó., Sasfű, Pusztaszőllő o., Tekenős,Lűget, Jó Pál o.,
Kishegy, Birák r.,

Részünkre éredekes megnevezések : Somföldje, Egres, Határszél, Mesterszél,
Hitvány rét,Nagy rét, Méhes, Köles, Körtélyes, Szénamező, Zsombojföld, Pásztorföld
(a falu pásztorának
juttatott föld,), Gyepü megett (valamikor határt jelzett)
Árpaszer, (talán árpát szoktak az itteni földekbe vetni)Pusztaszőlő.A széleken Jankó
dr.szerint az állatok legeltek egész évben.
Kiss Károly
-…………..Jákótelkén a kölesnek nevezett határrészen ma a zordabb égaljat is
elviselő kender terem………
L.Jankó.
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Jákótelki kalapok.
- 1940-ben a gazdakör elnöke György
István Mártoné
L. EMGE

↑Bivalyok Jákótelkén.

Jára lásd Alsójáránál.
Jegenye
-„Mikor I. Béla király 1061-1062-ben Kolozsmonostoron megalapította Erdély első
bencés apátságát, akkor a királyi ispánság tulajdonát képező Jegenyét az apátságnak
adományozta.”
-„A híres jegenyei bivalyból még akad néhány a faluban,……..”
-„Nagy szülöttének, Kájoni János XVII. századi ferences szerzetesnek állított
emléket.”
-Jegenyében született 1629-ben vagy 1630-ban. Kájoni János a Székelyföld első
polihisztora: ferences szerzetes, zeneszerző és dallamgyűjtő, orgonista és orgonakészítő,
nyomdaalapító és nyomdász, építész, történetíró, botanikus.Egyik fontos munkája „…a
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másolatban fennmaradt herbáriuma Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek
erejekből címmel,….”
-„……….a Falun feljül egy forrás, melyet Hideg-Kútnak neveznek………Ebből
minden tavasszal megitatják juhaikat a gazdák legalább háromszor; azért az ő juhaik a
mételyben nem dögölnek. Téli nagy melegsége okozza, hogy a malmok kemény télnek
idején - is ritkán álljanak meg. Ez a "Fiskális háznak veteményes kertjébe,
Napkeletre”van.
-Az erdélyi római katolikus státus az 1880-as években hozza létre Jegenyefürdőt, s
azt tíz évvel később egy jeles magyar néprajzkutató, dr. Herrmann Antal béreli ki.
-„…….. a Kenderföld elnevezés eredete ma is ismeretes: ezeken a földeken
termesztették még nem is olyan régen a kendert. Jegenyében a kendert fel is dolgozták,
ennek a munkálatnak sok csínyja-bínja volt.”
-1788-Tós kert.
- Éghajlata hegyvidéki,hűvösebb, mint másutt a környéken. Mintegy két héttel
később érkezik a tavasz, így itt akkor is virágpompásak a fák, amikor másutt már elhulltak
a virágszirmok, később érnek be a gyümölcsök, ám ősszel gyorsabban beköszönt a hideg,
a fagy.
L.Jegenye honlap.
- 1414-ben Henrik apát Boros Mihálynak és fiainak megengedte, hogy a Nádas
vizén malmot építsenek.
L.Wikipedia
- Kegyura 1880: a kolozsmonostori uradalom……….
L.Magyar Katolikus Lexikon.
- Ostor ado minde[n] harmad esztendeöben f l . 28.h egÿ vagotokeor Szent Marton
Adaia egj Njlas emberteol d. 3. Szent Georgÿ Adaiabais Annÿ. Karachion szabia mind[en]
Nÿlas embertöl egj Negied zab, ez melleth egj seller Esztendeöbe 3 Thiukoth.
Minden vetemÿnbeöl tizedet Adnak. Borbolis azonkeppen tizedeth. Baranjbol
tizedet valto d. 2. Raÿ Mellből tizedet valt[o]: d. 2. Pipebeöl tizedet. Harom borth Arulnak
esztendeőbe. It ez hataro[n] vetnek buzatt feiedelemnek e3tendeokenth cub. 9. zabot
vetnek cub. 20. Escn kjweólis vetnek 3eginj emberek feoldet ell, kith vgja[n] eok szantnak
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megh, meljben vetnek cub. 6. oct. Ezeket vgÿan ott hordgÿak be az chjwöós kertben eó
magok az tizeddel eozwe.
Negÿ Malom vagio[n] az szeginÿ embereke Szent Marto[n] Napba Adnak
feiedele[m] szamara egÿ egÿ forintoth. Mégis vagio[nj egÿ Attol Adnak d. 25.
L. Uradalmak -1590
- A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Jegenye határnevei:
Csicserés t., Sorbány o., Omlás, Cset o., Előcsere, Kabola v., Mészkemencze,Szőllő,
Lőrinczalja, K. es N. Kotyor, Nyires, Lukucz irtoványa,Malomdomb, Szüget, K. Rét,
Akasztófaoldal, Bütedombja, Barta o., Telek o.,Csupos db. a., Lok, Biróné f., Megyes,
Hosszú, Bércz u., Csicse o,,Tamásné f., K. és N. Gogan t., Eszken, Puszta, Nagyárok, N.
és K.Szénavölgy,Mikla v., Kőszikla v., Kermege, K es N. Bércz, Templom
mege,Kornyitor, Nagyerdő, Disztókosár, Tóhely, Erdőfű, Espanleső t., Kigyós
k.,Sikkantyus gödör, Vincz Antalné r., Paperdeje.
L.Jankó
- 1938 januárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
- gazdaköri elnök Ferenc Albert Farkas gazda
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
- 1940-ben a gazdakör elnöke Kerekes József András Minya
L. EMGE
- Az 1942-ben az EMGE által szervezett egész Erdélyre kiterjedő kukorica termelői
versenyen harmadik díjat nyert az itteni Palkó Antal aki lókapát és Wolf vonókapát
kapott.
L. Erdélyi gazda 1943 február 1
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-Az 1944-ben az E.M.G.E által szervezett kukoricatermelési versenyen Palkó Antal
Lőrinc 1drb. vetőgépet nyert.Kerekes József egy ekefejet és Ferenc Albert Fazekas
oklevelet.
L.Erdélyi gazda 1944 február 1.
Kackó
- Itt született Újfalvy Sándor 1792. - Kolozsvár, 1866 Körösi Csoma Sándor
nagyenyedi tanulótársa. Emlékíró, vadászati szakíró.
- Itt született Berde Mária 1889.
február 5-én erdélyi magyar író, költő, műfordító, tanár.
- 1553-ban Kackó Csicsóvár tartozéka.
- 1603-ban egy nemesi udvarházat említenek.
- 1607-ben egy nemesi udvarházat említenek.
- 1615-ben egy nemesi udvarház tulajdonba iktatnak.
- 1620-ban halastavat és malmot cserélnek.
- 1660 tájt Palatkay Istvánné, Gávay Miklós, Gávay Ferencz, Nemes Tamás és
Tivadar birtokosok.
- 1750-ben 809 köbölnyi szántója van és 154 veder bor után fizetnek adót.Ekkor
153 jármas ökrük és 147 tehenük 232 juhuk és 23 méhköpű volt a faluban.
-1768-ban „…kaczkói malmából évenként 24 véka búzát adományoz….”
-1777-ben Ujfalvi Samuné majorságbeli, bor, búza és tengerijének tizedét az alakuló
ref. egyházközség számára ajánlotta fel életéig.
-1786-ban birtokosai: Palotkai László ,Alsó László, Sombori Péter, Sombori
György, Ujfalvi Sámuel, Vajda László.
-1820 körül egy ősi udvarházat zálogosítanak el.
- Jelenlegi birtokosai (1892–1898): gróf Wass Ármin; 135 h. öröklés szülei után.
Báró Schleinicz Vernerné; 119 h. Vétel ifj. Bodor Bertalantól. Ujfalvy birtok, jelenleg
báró. Inczédy Samué. Desewffy Mihályné, jelenleg Keczeli Sándorné; 23 h. Ősi birtok.
Dr. Hankó Ödönné Desewffy Zulejka; 460 h. Örökösödés folytán. Leményi Dr. Hankó
Ödön deési lakos, megyei főorvos őseit: Hankó Jakabot s nejét Seidel Margitot s fiát
Jakabot, Erzsébetet és Anna leányait Lipót császár és király 168 decz. 19-én megnemesiti.
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Ezek utódai néh. János bányamérnök s neje Topler Kata, kiknek gyermekei a többek közt
Ödön, Vilmos tanár és Hankó-Veress Károly főszolgabiró
- Számos urasági lakás és gazdasági épület van benne, melyek közül Voith Gergely
parkja és mintagazdasága tünik ki.
- A házi fonás, szövésen kivül iparát két szamosi hajós malom képezi, egyik Voith
Gergely, a másik Ujfalvi Lajos tulajdona.
- Határa két fordulós, hegyes része 6 ökörrel szántható, trágyázást minden évben
megkivánja, de szekérrel nem trágyázható s ezért nem is javitják. A téren egy köböl őszi
vetés 8 kalangyát, szemül egy-egy vékával fizet, a hegyi rész 6 kalangyát, szemül másfél
vékát, a zab köble 4 kalangyát, szemül 2 vékát ereszt. A must vedre 12 krajczár.
- Tűzre való erdeje elég, legelője kevés, szénát fordulónként csinálnak; ez évben
törökbúza-vetésre való földet is szakitanak ki. Van 809 köb. vetésre való szántója;
elvetettek 536 köb. búzát, 156 köb. tavaszgabonát, lett 14 köb. törökbúzájuk; szénarétje
219 1/4 szekérre való, szőlőhegyén 154 veder bor után fizetett adót.
- Van adó alatt 152 jármas ökre, lova 149 tehén, 48 tulok, 332 juh, kecske, 117
disznó, 23 méhköpű. Főzőüst jövedelme 4 frt. Iparosa egy molnár, egy ács, egy kovács és
egy szűcs. Két elpusztult telekből Vajda Gábor és István, Sombori Lajos és Péter birnak
egy-egy részt.
- Jelenleg 1898-ban határának földje termékeny, homokos, televény és agyag; főbb
termények a tengeri, kevés őszi búza és rozs; állatai hazai szarvasmarha és juh;
gyümölcsei nemes fajuak.
- Van az 1895-ben keletkezett, Kaplyonnal, Szelecskével társulva, hitelszövetkezete.
L .Kádár József Szolnok..
-„……1798 őszén aztán az Enyedhez nem messze lévő kackói birtokukon folyó
szüret ellenőrzése ürügyén hónapokig a grófné maradt Imre mellett…..”
L.Hornyák Mária
-1940-ben a gazdakör elnöke Kiss József ref. lelkész
L .EMGE
Kajántó
-A középkori Tiburc falu ma Kajántó község Tiburc nevű pusztája.
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-Itt született Szekernyés János 1941szeptember 27-én helytörténész.Temesváron él.
-Itt született Kelemen Árpád (1932–1997) a kolozsvári Műszaki Egyetem
professzora, feltaláló, a New York-i Tudományos Akadémia tagja.
- A falu a kolozsmonostori apátság birtoka volt, ezt a tatárjárás után IV. Béla
adománylevele újból megerősítette.1263. február 19.-én készült adománylevelében a
Szamos-, Nádas-, Küküllõ-, Maros- és Nyárád-mentén sorol fel 40-nél több birtokot. Ezek
között szerepelt Kajántó is. Az évszázadok folyamán sok határvita volt a szomszédos
nemesek illetve Kolozsvár tanácsa és az apátság között a falu határaiért.
-1339-ben az apát Macskási József fiait perelte, mivel elfoglalták és lekaszálták
Kajántópada nevű rétjét, melyet a nemesek József szénafüve néven neveztek. Erre a
Macskásiak lemondtak róla az apát javára.
-1579-ben Kajántó, Bogártelke és Tiborc birtokot mely Blandrata György fejedelmi
udvari orvos birtoka,
L .Wikipedia
- „Ostor adot adnak harmad e’tendeobe f l . 50. egÿ vago eokreoth………-1590- Harom bort tartoznak k j Arulnj. minde[n] fele vetemjniekbeol tizedet Adnak, az
borbolis tizedet adnak. Diszno tizeddel ne[mj tartoznak. Baranjbol tizedet valto pinz d. 2.
A3 raj mehis vgÿa[n] vgj Jár mind[en] Ekes ember ket ket tiukoth.
- Jtt egj Halas tho vagio[nj, vagio[n] csikos thois Gattja ni[n]cs feiedelcm szamara
vagio[n] itt szanto feöld, harmincz hat keobeöl megien bele, Es zab cub. 10. Oct.
-Kazalo reth vagio[n] kith mind[en] esztendeon eo magok megh kazalnak, fel
gÿwtnek ott kertbe rakják..
-“ Vagio[n] i t t az feiedelem s z a m a r a Hanchiokos erdeó tilalmas fiatalos ne[ra]
mak termeo. Vagion mas erdeóis Maria erdeÿe kj az falue wolt,………”
L.Urbáriumok-1590- 1676-ban Hanczokos nevű erdőt említenek Kajántó határában.
L.adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8466.pdf
-1940-ben a gazdakör elnöke Hegyi Péter ref. lelkész.
L. EMGE
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-Csak a Kolozsvári szénafüvekben terem a volgai, v. erdélyi hérics (Adonis
volgensis = A. transsilvanica), sárga sokszirmú nagy virágaival április elején
"bearanyozza" a napos-füves lejtõk élénkzöld gyepeit.
L.Élő Erdély
Kalotadámos
- A honfoglalás óta királyi birtok…..
-a XIV.. században Sebesvár urának a tulajdona. 1435-ben Luxemburgi Zsigmond
király a sebesvári királyi birtokot a Tomaj nemzetségből származó losonczi Bánffy
család tulajdonába adta, akik az első világháborút követő földreformig Kalotaszeg
legjelentősebb világi birtokosai voltak.
L. Wikipedia
-„1666 –os összeírás alapján a Kalottha szegben lévő magyar falu, kinek zabdézmája minden esztendőben az gyalui várhoz szokott járni: Dámos….”,
L.Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet
- Damoson föst Vince János Ferkő, butort, jármot, nagy szeretettel magyar címert,
mert azt kivánja a falu teljesen átmagyarosodott oláhsága is.
L.Malonyai Dezső
A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy
D a m o s határnevei:
Valkó csere, Kincs verem, Ropo k., Agyagás tető, Feljáró, Bika r.,Pásztor v., Csoh, A.
Sáros p., Nyárs tére, F. Sáros p., Borzas k., Édesmező, Csipkés rét, Tetves k., Bibárberke,
Tordalma, Eresztő domb, Farkagödre,Farka t., Ágozat, N. Csere Kőlik, Újfőldek,
Kenderszer, Damos patak, K. Csere k., Feneketlen kút, Veres db., Mogyoros a., Tompa,
Hosszú,Gánásr., Komlos a., Porgolátjáró, Jó Pál, o., Hegy, Berekszél, Negyedhegy,
Rézerdő, Tulsógánás, Horgas, Kerek r., Kettős almafa v., Iszeg dő., Nyugot f., Fűzkert,
Vereshát, Szőllő alatt, Nyárszó p., Kurtaberek,Jézus db., Szőllő o., Rosz a., Forisszőllő,
Igyenesút, Székelytető, Szilvahely,Megyesmal, Végdő., Nagyrétdő, Zsilipközt, Rétfarok,
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Padoldal, Sasszere,Csorgórét, Faluvég, Nagy-Nyilak, Huszárrét, Vereselőtt. Pázsint,
Fűzkert
L.Jankó
Néhány dolog amikre következtetni tudunk a határnevekből:A falu asszonyai a
kender feldolgozásával is foglalkoztak ,erre utalhat a Kenderszer megnevezés ami
leginkább a kender helyi termelését és feldolgozását jelzi. A Szőlő oldal, Fórisszőlő,
Szőlő alatt komolyabb szőlőtermesztést jelezhet.A Kettős almafa völgye,a
Szilvahely,a Megyesmál oldala jelzik,hogy a falu népe több féle gyümölcsöt is
termelt.A Feljáró (az emberek esetleg, az állatok részére), a Bika rétje,a Pásztor
völgye s a határ több rétje a falu állattartással esetleg tenyésztéssel való foglalkozását
jelzi. A Zsilipköz egykori lecsapolást,patak elvezetését jelzi.A Porgolátjáró jelzi,hogy
valamikor a határt egy kapu és kerítés zárta el a falutól abból a célból,hogy a
terményeket óvják az állatok kártevésétől.(Füzkert,)A Nagy-nyilak egykori
földosztást jeleznek ,az Újföldek megnevezéssel egyetemben.A Huszárrét
jelezheti,hogy az a rét egy falubeli vagy betelepült huszár tulajdona volt vagy csak
egy Huszár nevű falusi rétje.A Komlos árok,a Gános rét,a Tulsógánás
a
határrészben sürübben fellelhető vadnövények neveit jelzi. A Székelytető székely
jelenlétet jelezhet.
Kiss Károly
-1940-ben a gazdakör elnöke Vincze Máté
L. EMGE
Kalotaszentkirály“A Bánffyak egykori „szép írott és festett deszkából való" menynyezetekkel
ékesített zentelkei udvarháza”.
Ady Endre hársfája-“ A Kiszely család udvarán lévő hárs alatt ülve szemlélte Ady
Endre a templomból hazatérő falusiakat. Ez a látvány ihlette” A Kalota partján” című
versét.
L.Kalotaszentkirály és Zentelke
- A település elődei a Kalota-patak két partján telepedtek le; a jobb parton található
Zentelke, a bal parton pedig Szentkirály. 1968-ban egyesült a két falu.
- Árpád-kori település.
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- A középkorból fennmaradt helynevei: 1461, 1498-ból Málnabércz, Kalotavize.
L.Wikipedia
- Almas 1440-ben Zenthhyral, (Colos vm.)
L.Nagy -Uray
-„1666 –os összeírás alapján a Kalottha szegben lévő magyar falu, kinek zabdézmája minden esztendőben az gyalui várhoz szokott járni:Szent Király,
L.Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet
- A XIX. század második felében Európa szerte híressé tette e vidéket a jellegzetes
kalotaszegi varrottas: az írásos, a vagdalásos és a keresztszemes.
-Hagyományos a bivalytenyésztés.
L.Kalotaszentkirály és Zentelke .
Ka l o t a-S zen t-K i r á l y határnevek:
A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Alsó rét, Nagy Rű előtt, Halom, Kétsáncz, Endes sáncza (Endesé volt, ma
Gyarmathyé), Antalsáncza (Josikaé volt, ma Banfy grofé), Tag,Cseresnyés (p. és ht.),
Sötétegér a., Közbércz, Renget, K. és N. Általút,K. és N. Csere, Domb, Rakottya, Halastó,
Sárospatak, Bűkkfű tó, Nyir,Nyiralja, Oláhpatak, K. Erdő p., Hintelke, Bokor p., Csipkés
r., Kő p.,Liba k., Kápolna db., Kőhegy (alja és tója), Tehénhajtó, Berez (oldal és útja),
Határ, Borosk., Tőlgy p., Szőlő o., Hideg k., Csengő db., Mogyoroslék,Garda, Czankos,
Bakverem, Nyiralja, Oláh Mihály Nyir, Tóhely, Kőkemény,Magyartelek, Oláh kút, Kis
Erdő, Gyepeskút, Darrétje, Bögez,A. és F. Tőltőre; Erdő, Kőhegy, Petrés p., Gyertyános,
Biró, Balázs p.,Kő p., Seres Pálrétje, Bálint u., Iszek, Makhely, Kishegyes, Poka
r.,Nyugotas váluja, Bokor p., Bak-Tamás p., Tölgy p., K. és N. Szél p.,Csorgos v., Bercz,
Janko p., Lapos r., Kistér, Éles-Bércz és mege ; A. és F. Bogdan, -Erdő, Tomoldokt.,
Nagykúttere, Nyaló db.. Palujkertje, Disztokosár, Dühös kalyibája, Égettoldal, Balog
László r. , Tiszás o., Lapisbercz p. és legelő., K.-Mező.
L.Jankó
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-1940-ben a gazdakör elnöke Csáky János
L .EMGE
-Zentelke ma Kalotaszentkirály része-1968-tól
Bánffy udvarház Zentelkén.

Az udvarház udvarán. →

Az 1715-ből való urbáriumából.:
- Két istálló,két köves malom,régi halastó, majorház két tehénnel és „feles szárnyas
majorság”-al,kertek:
„tormás
és
kukoricáskert
melyben
vadnak
szép
gyümölcsfák”,csűröskert csürrel, vadaskerttel, és „szép gyümölcsöskerttel”
L. B. Nagy Margit
Vagyon a konyhán túl, az házak végiben egy derék hintószín. Vagyon az házak
alatt hat részben való pince;…….. Az sütőház mellett vagyon két friss, kőből rakott bolt,
az egyikben vagyon jó kemence…..Vagyon az udvarház mellett jó gyámolos és lészás
kert, mely veteményeskertnek mondatik. Abban vadnak igen szép meggyfák. Vagyon az
udvarelőtt falábakra csinált felház.
Malom
Vagyon az udvarház mellett lefolyó patakon felyülcsapó, kétkövű malom,melyen
most is őrölhetni. Vasai s kerekei alkalmatosok. Vagyon egy kis molnárház is, abban
kemence.
Halastó
Vagyon a malom mellett hitván, régi halastó.
155

Majorház
Vagyon az udvarházzal általellenben egy contignatio alatt boronából felrótt
majorház, melyen vagyon két ház, mindeniknek oldalkamarája. Az egyikben a majorné
lakik, abban kemence is vagyon. Vagyon a majorháznál két tehén, szárnyas majorság
felesen. Vagyon egy contignatio alatt öt részben sertésnek és szárnyas majorságnak való
pajta.
Kertek
Vagyon a majorház mellett tormás- és törökbúzáskert, melyben vadnak szép
gyümölcsfák. Vicinusa napkeletről Bánffy György uram őnagysága puszta házhelye,
napnyugotról az falu utcája. A majorháznál is vagyon egy veteményeskert, külön részben,
de mind a két kert a majorházzal együtt egy telek.
Csűrös kert
Vagyon az udvarházon felyül jó lészás s gyámolos csűröskert.A csűröskertnek
vagyon erős tölgyfa kapuja, azon fenyő levélkapu. A kertbe vagyon egy jó csűr. Vagyon a
csűröskert mellett vadaskert és szép gyümölcsöskert külön-külön részekben szakasztva. A
gyümölcsöskertben vagyon egy bolthajtásos puszta pince, fedél nélkül.
L. Adatbank pdf, 1423.2k
-Egy a határbeli helyneveket etimologizáló helyi eredetmonda szerint a falu valaha
máshol állt, és a tatárjárás után költözött Zentelke mellé.
-A 15. század közepétől a falu legnagyobb birtokosa a losonci „Bánfi” család volt.
A Bánffyak az 1430-as években megszerezték a korábbi királyi vár, Sebesvár birtokát,
amelyet másképp „Kalataszeg vára” néven is neveztek. A várhoz nagy uradalom tartozott,
amit egy mezőváros (Bánffyhunyad) és 22 helység vagy puszta alkotott, köztük Zentelke.
-Megjegyzendő, hogy a 18. század második és a 19. század első felében Kalotaszeg
falvai közül Kalotaszentkirályról tanultak a legtöbben a Kolozsvári Református
Kollégiumban, jóval meghaladva Bánffyhunyadot is.
- A Zentelkén állt két kastély közül 1848-as pusztulása után már csak az egyiket
újították fel.
- A Bánffyak udvarháza körül gazdasági épületek voltak.
- Szentkirályon és Zentelkén is egymással összeálltak egy-egy közös cséplőgép
tulajdonlására az 1940-es években.
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-A föld bérlése vagy feles művelése nem volt jellemző. A földhöz jutás az öröklés
és házasodás mellett vásárlás útján is történt. Föld megvételére mód ritkán ugyan, de
adódott. A Bánffy-birtokból már az 1900-as években, majd az 1930-as években is árultak
ki részeket.
-A határt 1882-ben és 1907-ben tagosították. A föld gyorsan osztódott, egy átlagos
birtok, amely a tagosítás után 8–9 tagban volt, a 20. század közepére gyakran 40–50
tagban feküdt. A falu határában lévő földeket közepes vagy gyenge minőségűnek tartják:
„Ha nem állunk utána, nem terem a föld” A kollektivizálásig három nyomásban művelték
a határt. A termékszerkezet rendkívül egységes minden gazdaságban. Jelentőségi
sorrendben: búza, árpa, zab, krumpli, kukorica. Takarmánynövényeket, lóherét, bükkönyt,
ritkán lucernát, takarmányrépát termesztenek. A gyümölcsösökben szilva, dió, alma, körte
terem. A szőlő csak díszlugas a ház körül. (Jankó János 1890-ben még 12 gondozatlan
szőlőtőkét látott a határban és a dűlőnevek is egykor volt szőlőtermesztésre utalnak.
-Többletjövedelmet a növendékállatok hasznából szereztek. Állatvásár minden
hónap utolsó hétfőjén Bánffyhunyadon volt. Tejet, vajat, tojást az asszonyok keddenként,
a hunyadi hetipiacon adhattak el, illetve házaknál alkudtak meg rá előre.
-Lovat csak a módosabb családokban tartottak, főleg fuvarozásra vagy könnyebb
talajmunkák végzéséhez. A szarvasmarhatartás viszont igen jelentős volt a század elején.
Szentkirály adta el kiugróan a legtöbb borjat a bánffyhunyadi járásban. (Például 1911-ben
397 marhára 176 ellésből 98-at adtak el. Tehát növendékállatok eladására specializálódtak.
Zentelkén ez a szám alacsonyabb: 418 marhára 107 ellésből 46-ot vittek a vásárra, bár
még ez is a járási átlag fölötti szám.
-A fekete bivalyok száma a 20. század elején – bár növekedett – csak fele, harmada
volt a szarvasmarháénak. A bivalytartás jelentősége a két világháború között nőtt igazán,
míg a marhatartás ekkor esett vissza. A „magyar világ” alatt terjedt el az akciós
(szimentáli) „piros” tehenek tartása a magyar marha helyett.
-A „magyar világ” idején terjedt el szélesebb körben a hússertések tartása. Tehát a
fajtaváltás a sertéstartás területén is az 1940–1944 közötti rövid időszakhoz köthető. A
gazdaságok eszközkészlete nem mutat nagy különbségeket, a modernizáció jelentős része
a „magyar világ” idején történt. Bánffyhunyadon ekkor aranykalászos gazdatanfolyamot
tartottak, akciós vetőmagokat, mezőgazdasági gépeket, nemesített állatfajtákat kínáltak.
Az ekkor beszerzett eszközök, fajták és ismeretek jelentették a korabeli
agrártechnika legmodernebb próbálkozásait.
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-1893-ban a kalotaszentkirályi közbirtokosság tulajdonában: 49 kat. h. legelő, 425
kat. h. erdő, Zentelke község kezében: 94 kat. h. legelő, 129 kat. h. erdő, 104 kat. h. rét, 3
kat. h. szántó volt.
-A két falu lakossága elsősorban mezőgazdaságból élt, de emellett a szegényebb
rétegekből idénymunkára Nagyváradon túlra, az Alföldre jártak aratni 1920 előtt. Az
úrbéresi közösség feladata volt a legelő- és erdőjogok rendezése, a marha- és
bivalypásztorok felfogadása, az apaállat-gondozó kijelölése, a mezőőr felfogadása, az
irányított gazdálkodás felügyelete ahármashatárban (három nyomásban művelt határ.
Szűcs, csizmadia, kerékgyártó, kovács, ács, kőműves, asztalos, molnár – esetenként
több is – volt a két faluban. (A második világháborúig Szentkirályon volt több iparos.
- nagyszerű eperfatermesztés van indítva Zentelkén b.Jósika János jószágán.
L.Nagy Ferenc
- A zentelki gróf Bánffy György féle 500 anyajuhot számláló curkán nyájban 3—4
kg gyapjút nyírtak egy anyáról, 1 éves bárányokról pedig 2'5 kilógrammot,
L. Dr. Szentkirályi
-1940-ben a gazdakör elnöke Póka Márton
L. EMGE
-„…..Kalotaszeg régi különlegessége, a Bánffy Pál alma……. E zöldessárga Bánffy
Pál alma épp a szomszédos Zentelkéről származott el, s nevét a XIX. század eleji kiváló
kolozsvári gyümölcsész, Bodor Pál adta neki és le is írta az Erdélyi Gazda 1884-es
évfolyamában – húsa zöldesfehér, „leve bő, cukros, finom savannyal emelt, elég kellemes,
noha nem mindig”, mond Bereczki Máté. A „csörgőalmák” közé tartozik, magtokjában az
érett magok csörögni is szoktak, ……….”
L. Pomona
Bánffy Pál alma
Származása. E becses téli almafaj hazája Erdély. Valószinüleg Zentelkén, BánffyHunyad közelébeu kelt magról. Fönebbi nevét f. század első negyedében legidősebb
Bodor Pál, Erdélynek akkoriban legkitűnőbb gyümölcsésze adta ez almának, mely jelenleg
Erdélyben Z e n t e l k i m a g o n c z név alatt is széles körben ismeretes. Ojtóvesszejét
1874-ben bold. Nagy Ferencz tanár volt szíves nekem megküldeni Kolozsvárról. Több
ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen.
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Érés ideje. Nálam nov. január; hűvösebb tájakon május végéig is
elhúzódik.Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs.Nagysága.
Középnagy; néha nagyobb is, kissebb is.
L. Bereczki Máté III
Kaplyon ma Kapjon-

Haller várkastély

Az 1300-as években a csicsói uradalom katolikus, valószínűleg magyar falva
volt….
-1601-ben elpusztult.
-1603-ban csupán négy fő lakta, és egy udvarház állt benne.
L.Wikipedia,
- kagylós kastély.Térségi jellegű.
- Neve magyar nemzetségnévből származik….
- Már 1261-ben emlittetnek e tájon a Kaplyon nemzetség birtokai a Szamoson innen
és túlnan egyaránt.
- A csicsói uradalom katolikus, valószínűleg magyar falva volt…1553-ban
-1405-ben még magyar falunak neveztetik.
- Ekkoriban csupán négy fő lakta, és egy udvarház állt benne-1603-ban,…
- A kastély mögött lovarda ,udvar. Udvarháza már a XVI században fennállt.
-1522-ben egy hordó bort német katonák isszák meg.
-1606-ban Bocskay István fejedelem végrendeletében e birtokát nemesi udvarházzal
Bánffy László és Haller Györgynek hagyományozta.
- 1607-ben jobbágycsaládok: Márton Pál biró, András Máté.
- 1615-ben egy házat adományoznak Nagy Miklósnak és Ferencz, Gépelyes és
Mihály családok emlittetnek, mint itt lakó emberek.
- 1659-ben Barcsay Ákos fejedelem a kaplyoni szigetben levő kaszálót, mely eddig
a deési kamarához tartozott, Haller Gábornak a naplóírónak adta.
- 1730-ban a malmot említenek.
159

- Jelenlgei birtokosai (1898): gr. Eszterházy Miguel 355 h., örökség Haller birtok.
Desewffy Mihályné, örökség, másodszor Keczeli Sándorné után férje, 105 h., Jábróczky
birt. Voith Jánosné. 178 h. Voith József utódai 69 h., Haller birtok. Tamási Péter, vásárlás,
gr. Kornis-féle. Kaplyon község, 63 hold.
- Tartománya: 1590-ben Kaplyon, A.- és F.-Kosály, Lapuhán (Guga), K.-Doboka,
A.-Hagymás, Ilosva, Kudu.
-1600-ban Kaplyon, Felső- és A.-Kusaly, Lapuhan és Kis-Doboka.
-1606-ban Kaczkó részbirtok.
-1607-ben az előzők és Ilosva, Kudu, Csicsó-Hagymás, szt-margitai részbirtok és
Hideg-Retteg puszta.
-1703 körü van 5 jobbágy (Turoczi, Darabont, Csongrádi, Buza stb.)
-1728-ban Cs.-Hagymás, Kapjon, Alsó-, Felső-Kosály, Tőkepataka. Kis-Doboka,
Guga egész, Völcs, Tálasfalva, Paptelke részbirtokok.
- „Ősmagyar falu. Lakosai Básta korában úgy kipusztultak, hogy 4 léleknél nem
maradt meg több benne. Jelenlegi lakosai túlnyomólag oláhok.”
-„……éles ellentétben állnak kastélyai,….”
Ez a mondatrész több kastély meglétét jelzi.!!!!!
- Udvarháza már a XVI-ik században fennállott. A később fejedelem Bocskai István
birta.
- Istvánffy e községet a XVI-ik században városnak irja.

Határának legnagyobb része az 1750-beli hivatalos feljegyzés szerint sík téren
fekszik s közepes termésü. A Szamos gyakori kiöntése s a patakok nagy ártalmára vannak
határának. Lakosai földjük termékeiből s baromtenyésztésből élnek. Két fordulóra osztott
határa 6 ökörrel szántható, 6 évenként a trágyázást megkivánja, de ritkán szokták
trágyázni. Egy köböl őszi búza 7 kalangyát, kalangyánként egy vékát ad, a tavaszi 6
kalangyával s szemül 2 vékájával fizet. Szőlője nincs. Erdeje kevés, alig elég a tüzelésre.
Legelője szűk. Kaszálója fordulónként, a kertekben állandólag 3 szekér szénát csinálnak.
Vetni szoktak évenként még törökbúzát is. Szántója 111 köböl férőü, elvetettek 66 köb.
őszi búzát, 10 köb. tavaszit s van 2 1/2 köböl tengeri s borsó vetésük. Rétje 28 szekérre
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való. Van 29 jármas ökre, lova, 50 tehén, 10 tulok, 20 juh, 26 disznó, 13 méhköpű. Iparosa
a két malom molnárja.
L. Kádár József Szolnok
A község története folyamán, végig magyar főemeberek birtokában volt.
Kiss Károly
-„A kastély mögött nagy fedett lovarda volt,,kerek poronddal,páholyos ülőhelyekkel
két oldal boltíves istállókkal,melyek faragott oszlopokon nyugszanak”.
L. Bicsok- Orbán
-Az 1729-ben felvett leltárból:
-“…………………dél felől az kastély kőfala mellett vagyon egy lábokra építtetett
gabonásház, benne lévő rekeszekkel csinált, helyben álló szuszékjaival, a két végiben négy
öreg, rekesztett szuszékok; a közepiben vadnak öt apró rekeszszuszíkocska és két székely
szuszíkocskák, jó tölgy- és bikkfa deszkákkal építették.”
-“…….egy kőből épített sütőház, hozzá való appertinentiáival együtt; úgymint két
kőből csinált sütőkemencéjével, ezek felett lévő, két tüzelő – rész szerint mázas, rész
szerint paraszt kályhájú – kemencéjivel, két lantorna ablakával és fűrészdeszka ajtajával
együtt. A mellett és azzal egy ózsendelyes superaedificium egy kő kéményaljával együtt,
amelyben is égettbort szoktanak főzni, katlanjával együtt.”
-“…..az alsó contignatiója káposzta sózó pincének applikáltatott,…..”
-“…egy tyúk-majorházhoz járó deszkaajtó,……”
- “….négy szakaszokban építtetett istálló, előtte lévő lábfás és karfás tornácával,
bennek lévő jászlyakkal, ajtókkal és szükséges instrumentumokkal együtt, jó
zsendelyezéssel.”
- “…alsó contignatiója hústartó, az felső pedig szalonnatartó.”
-“…kastélynak közepe táján vagyon nagy udvarház,…..”
-…..”az külső kúriának udvarára, holott is napkeletre, job kéz felé fordulván, az
kastélynak vízárka mellé, és (ott) az kosályi patakig szolgáló vagyon (így!) egy szárnyas
majorság tartó udvar,………. lábos, borona sertéshizlaló óljával és szárnyas majorság tartó
óljaival együtt; szalmával fedettek.”
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“Az csűrkertbéli marhaakol…..”
“…..az csűrkertre vagyon ragasztva s építve egy jó erős, borona, hosszú istálló,
három szakaszokban épített; melynek egyike tehenek bornyainak, másodikja
bivalybornyúknak, harmadikja pedig csikóknak szokott téli tartásra accomodáltatni az
relatiók szerént; szalmával fedett, jó deszka ajtaival, jászlyaival.”
“ Ezen csűröskertben, az kertnek szélességére nézve a közepi táján, hoszszára nézve
pedig a kertnek hátulsó részihez közel, vagyon egy egyenlő mértékű, keresztszegben
tölgy- és bikkfa boronákkal sasfákban rakott nagy csűr, négy kötött kapufeleivel és négy
deszka, záros és rekeszes kapuival, új zsendelyezéssel.”
“…vagyon egy vastag tölgyfából épített, hoszszú málékastély ágasokkal és
lábfákkal és alsó felső tölgyfa gerendácskákkal s szarufákkal,lécekkel,új zsendelyezéssel.
melyben a relatiók szerint fér málé csőstől cub, nro. 1000.”
“…Ezen csűröskertnek dél felől való részeiben, mind alsó s mind felső
szegeleteiben vagyon két marhatartó okol,……. Az napkelet felől lévő akolban vagyon
egy ágasokra csinált marhaszín, alkalmas hosszúságú és szélyességű,…………. sövényből
font jászoly; ebből a kasályi patakra itatásra kijáró kapu vagy ajtóhely vagyon,……. és a
szárnyas-majorház…..az csűrkerthez ragasztva vagyon egy alkalmas hosszúságú, tölgy- és
bikkfa boronából épített istálló három szakaszokban; melynek az észak felől való
részében bivalyok(at) szoktak teleltetni, a közepiben béresökrök, a végiben dél felől
vagyon egy kádárló szín,……… bennek lévő jószágaival.…”
“…napkelet felől vagyon egy alkalmas nagyságú, négyszegben való veteményeskert
jó tölgyfa mellyékű, deszkázató, záros, reteszes ajtajával, benne lévő mindenféle, feles
gyümölcsös fájival együtt, körülette levő jó, támaszos, lészás kerteivel.”
“..észak felé vagyon egy hasonló,négy szegeletekre alkalmaztatott
veteményeskert,..és az veteményes táblák mellé accomodáltatott jóféle gyümölcstermő
fákkal;…..”
-“….egy boronából rakott, öreg sertésól, hozzá tartozó minden instrumentummal
együtt az kapun belől.”
- malom.
L.Adatbank pdf, 1423.2k
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-Az ezredéves kiállitáson kitüntették jeles minőségű termelvényekért Voith Simont.
L.Köztelek 1896 november 28
←A Haller kastély 1900 körül.

Kapor
- Nevét valószinüleg az itt termett kaporfű után kapta.
-„Kapor első lakosai magyarok voltak, a fennmaradt hagyomány szerint a 16.
században kezdettek ide házakat építeni többek között a Máthé és Csontos családok,
akiknek utódai ma is itt élnek, s ezután kezdtek itt letelepedni a románok is.”
-1617-ben birtokosai Földváry Ferencz, kinek itt ekkor Fodor János nevü jobbágya
emlittetik.
-1786-ban birtokosai: Horváth Elek, Kakucsi György, Felszegi János , Hadnagy
András, Köblösi Józef özvegy, Felszegi László , Pávai Ferenc , a helybeli oláh pap Popa
Nyikuláj.
-1809-ben birtokosai: Horváth Dánielnek van 11, Felszegi Jánosnak 1, Köblös
Lászlónak 4, Kakucsi Ferencznek 1, Gorbói Andrásnak 1/4, Felszegi Istvánnak 2,
Belényesi Józsefnek 2, Pávai Ferencznek 3, Jánosi Istvánnak 1, Felszegi Lászlónak 1/16
telke.
- 1721-beli összeírás szerint hegytől körül vett szűk völgyben fekvő falu határa két
fordulóra van felosztva, jobbára a hegyek oldalain fekszik s dél és nyugati irányban; talaja
sárgás és félig fekete, de nem eléggé termő, trágyázva elég jó lenne, kétszer szokták
szántani, őszi búzát termelnek, szénája elegendő és középminőségü; hadi úton nem
dolgoznak, tüzelésre való erdeje majdnem semmi, őrölni két, vásárra 3 mérföldre fekvő
Kolozsvárra járnak.
-1821 Főbb terményei: búza, rozs, árpa, zab, tengeri, paszuly, burognya, répa, lóher,
luczerna, kender. Állatai: szarvasmarha, juh, sertés és lóh. Gyümölcse: alma, körtve,
szilva. Patakjai, tavai nincsenek. Itatója a források.
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- Kapor jelenlegi birtokosa (1898): Kolozsvárt lakó Korbuly Bogdán; 280 h. 9 öl.
L.Kádár József Szolnok
-„Határa gabona termésre igen jó. Van kevés szőlőhegye,erdője és tava .”
L. Hodor Károly
Katona.
-”..a XIX század második felében fellépő általános nagy gabonakereslet a
katonaiakat is első sorban a” jó piacos búza „termelésére ösztönözte „
- 1822 -ben Katonán”derék Veteményes és gyümölcsös kerteket” találunk”
- az 1830-as években az asszonyok” sok veteményt termesztettek”
- 1865-66 után Katonán is általános lett a gyümölcs és zöldségtermesztés......... a
századvégi filoxéra pusztítást követően…......a szőlőhegyet is újra ültették, kiterjedését
megsokszorozódva
- Katona elől járt a gazdakör szervezésében
L. Dr. Kós Károly A mezőség néprajza
-Az 1900-as években egy cséplõgépet a gazdaközönség rendelkezésére bocsájtott
egy kolozsvári vállalkozó.
L.Roth András.
↓ Kenderhéhelés 1951 Katona Kós Károly

↑Kendermunka 1951 Katona Kós Károly
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Katonai tenyészet 1903.
Tulajdonos: Gróf Logothetti Alfréd.
A ménes helye: Katona, Kolozs vármegye
Állomány: 10 drb angol félvér anyakancza, melyeket a tulajdonos Lehetetlen
(Waisenknabe—Mademoiselle Giraud) angol telivér kisorolt állami ménnel fedezteti.
L.Podmaniczky
Kecsed
-„Továbbmenőleg arra is lehet következtetni, hogy a megtelepülés kezdetén a KisSzamos kétparti területei közt vagy a folyók mentén legelőváltó ingamozgást végeztek a
nemzetségeknek ha nem is egész családjai, de mindenesetre pásztorai. Erre mutat……. a
Kis-Szamos bal és jobb partján…….fekvő helynévpár: Kecsed-Mezőkecsed.
L. E.T.
- Kecsed Szolnokvárához tartozó várföld volt 1279-ben.
- 1397-ben Hezfek nevű erdőt emlitenek.
- 1449-ben emlittetik, hogy Kecsetet a Ménespataka két részre osztja, az egyik rész
Doboka-, a másik Belső-Szolnokmegyébe tartozik.
- 1457-ben kúriát említenek.
- 1518-ban halastavat említenek gátjavítással.
Tartománya: 1554-ben a kecseti uradalomhoz tartoznak birtokrészek: Kecset, FelsőTöők, Törpény, Keménye, Alsó- és Felső-Gyékényes, Salgó, Tótfalu és Kodor falvakban.
- 1578-ban két nemesi kúriát említenek.
- 1601-ben Tahy István itteni udvarházában tartoznak birtokrészek Kecseten,
Tótfalu, Szükerék, Sajgó, Felső-Gyékényes, Girolt, Péntek, Kecset-Szilvás s Igricze
falvakban.
- 1607-ben udvarházat és új malmot emítenek.
- 1607-ben ez udvarházhoz tartozó birtokok: Kecset, Hesdát, Víz-Szilvás, KecsetSzilvás, Kétel, Völcs, A.-Töők, Poklostelke, M.-Köblös, K.-Jenő, Pánczél-Cseh, KékesNyárló dobokamegyei, Bujdos, F.-Gyékényes, Péntek, Girolt, Böőd, Retteg város
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- 1654-ben 254 veder bort szolgáltatnak be
- 1822-ben Szőlőhegyet említenek.
- 1688-ban udvarházat említenek.
- Nagy múltú magyar falú.
- Kecsedszilvás.-1900-ban megszűnt-A hagyomány azt tartja,hogy e község
valamikor Kecsednek volt gyümölcsöse.,s miután fái jobbára szilvafákból állott kapta a
szilvás nevet”
- Kecsed egykor tekintélyes uradalom központja……..,
- Tisztán magyar lakta község hajdan…………
-1848-ban a kirabolt báró Dioszegi udvart említenek.
Éghajlata egészséges, hideg, szeles, jég gyakori, de nem okoz nagy károkat. 1713ban Dobokamegyében határa két fordulós, talaja félig barnás, nedves, inkább tavaszi
vetésre alkalmas. Hat ökörrel kétszer szoktak szántani. Tavaszi búzát tisztán termi, szénája
jó, tűzre és épületre való erdeje nincs, hadi úton dolgoznak, a szomszéd községben
őrölnek. Kolozsvárra és Szamosujvárra járnak vásárba. Szilágy-Somlyóra sót vihetnek.
Van 18 ökrük, 8 tehenük, 4 borju, 3 ló, 24 juh, 3 méhköpű. Elvetettek 14 köb. őszi, 8 köb.
tavaszi gabonát s termett 160 kal. búza, rozs, 47 köb. árpa, zab, 15 1/2 kal. kender,
törökbúza, lencse, borsó vetése 3 3/4 véka, rétje 45 szekérnyi, szőlője 6 kapásra való, 51
veder bort ad. Összes termő szántója 74, terméketlen 22 köb. férőü.
-1750-ben a belső-szolnoki részen harmadrésze közepes termésü, trágyázást kiván, a
többi rész hegyes, trágyázni nem lehet szekeren, mint a hogy mostanság szokás;
jövedelmét a föld terméke képezi, melyeket Deésen és Szamosujvárt árusit el. Határa két
fordulós, melynek fele igen hegyes, 6–8 ökörrel is alig szántható. Egy köböl őszi búza s
tavaszi gabona, ezt vetnek többet, 6 kalangyát, kalangyája másfél véka szemet ad. Van
szőlőhegye, a must vedrét 12 krajczárjával árulják. Erdeje tüzelésre sem alkalmas; legelője
meglehetős; kaszálója fordulónként. Szántója 388 köb. vetésre való, elvetettek 128 köb.
őszi búzát, 115 köb. tavaszi gabona-félét, rétje 28 1/2 szekérre való. Jármas ökre, lova 44,
tehén 81, tulok, csikó 3, juh 103, disznó 20, méhköpű 3.
Iparosa két kovács.
-1772-ben határát három fordulón osztani rendelte az erd. főkormányszék.
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-1837-ben a dobokavármegyei részben legelője tágas, szántója termékeny, erdeje
kevés. Híres vászonfehéritéséről, s ezt kútjai jóságának tulajdonitják.
-1822-ben határa 2-od osztályú, a b.-szolnokvármegyei részben van 64 1/2 köb.
szántója, 115 szekérnyi szénarétje, 9 ökre, lova, 19 tehene, 4 tulok adó alatt.
Határa jelenleg termékeny, főbb terménye. a búza, tengeri, állatai magyar fajta
szarvasmarha, juh; gyümölcse: alma, szilva, baraczk és dió.
Jó ivóvizet kútjai szolgáltatják. Van épületnek való köve. Két vizimalma két-két
kupás kerékkel és kővel, Fekete Lázár és Grün Lázár tulajdona.
Határhelyek:
- 1449-ben Ménespataka, patak.
-1468-ban Ménes, folyó. Fintakutapataka, Kispatak.
-1750 körül Jézus dombja.
-1898-ban dülői: La Pér, Lazur, Livada, Csuha, Hosszurét, Funaczele, Alunyis.
L. Kádár József Szolnok.
-1943 január 3 és 23 között zajlott le itt a háromhetes EMGE tanfolyam 39
gazdával.Köztük volt több girolti(Kolozs megyei valamikor szintiszta magyar falu gazdái)
gazda is.A vizsgabizottság tagja Antal Dániel az EMGE igazgatója.
L.Erdélyi gazda 1943 február 1
Kecsedszilvás
-Kecsedszilvás, Szilvás Árpád-kori település. Neve már 1275-ben, IV. Lászlókirály
az erdélyi káptalannak küldött oklevelében említve volt,…….
-1275. szeptember 14.-én Budán kelt levelében IV. László király Csépán, Zege és
Primus Zylvas nevű földjét, mely Szilkerék tőszomszédja, kérésére Balázs fia
Domokosnak adományozta…..
-1585-ben Keczyett Zyllwas-on Báthory Zsigmond Szilvási András Jankafi
Magdolnától való fiait Jánost és Pétert itteni részükben a nemesi udvarházzal együtt mint
régi birtokaiban megerősitette.
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-1694-ben a török hódoltság idején az elpusztult falvak közt sorolták fel.
L.Wikipedia
-„V.Horváth György 1657 a lengyelországi hadba ment 25 forintos
Kecsetszilvásról ősi birtokáról „

paripán

L.Hodor Károly
Kendilona.

Híres a Kendy kastély és park . -kendilónai uradalom.
←Kendy fa.
-az erdélyi kastélyok legtöbbjének a mai napig is
a parkok a fő díszei; ilyen a gloriette-el egykor ékes
kendilónai kert is.

- az erdélyi flóra bámulatos
fellendítette a kertművészetet s egyéni vonásokkal tette jellegzetessé.

gazdagsága

-A kastély parkjában 500 évesnél is idősebb fák (gesztenye, tölgy és bükk)
találhatóak.
L. Bíró József
Nevezetes a Teleki családból Pál a tudós. Sorostélyon született 1677 január 8-án.
Tanult Enyeden, járt külföldön akadémiákon, beutazta Európa nagy részét. Itt temették el
1731 nov. 13-án.-Teleki Pál (1677-1731), erdélyi földbirtokos, tudós, kurátor.
-Előnevét egykori birtokosairól, a Kendi család után kapta, a Lona pedig 'öböl'
jelentésű szláv szó.
-1631-ben Magyar-Lona a neve, magyar lakósságú falu, 1721-ben lesz KendeLona.
-1315-ben elrendelik a falu határainak „kijárását”.
-1395-ben egy curiát emlitenek.
-1429-ben„…. Lóna és Doboka közt levő szántó, erdő és kaszáló területre nézve,
melyek felett ez évben kiegyeztek s határát körül járván, megállapitották….”
-1479-ben egy udvarházat adományoznak.
- 1506-ban egy kúriát adományoznak.
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-1535-ban ősbirtokot említenek.
-1580-ban kúriát emlitenek.
-1593-ban két nemesi udvarházat említenek és egy ősbirtokot.
-1613-ban nemesi házat említenek.
-1596-ban még magyar falúnak mondják.
-1616-ban nemesi kőudvarházat említenek.
-1634-ben egy kúriát elfogadnak.
-1641-ben Hetesi György tiszttartót emliti, s „… a lónai udvarházát és jószágot
kötötte le.”
-1654-ben és már előbb is a két Rákóczy sokat elidegenitett az uradalomban
tartozott javakból, ekkor e szamosujvári uradalomnak itteni majorság földeibe elvetettek
226 1/2 köböl búzát, 72 köb. árpát, 14 köböl alakort, a majorság szőlőben termett 189
veder bor; bortizedbe pedig 11 veder és 5 kupát szolgáltattak be.
-1661-ben a lónai uradalmat emítik.
-1688-ban a lónai uradalmat emlitik.
-1770-ben birja gr. Teleki Ádám 1780-ban is.
- jelenlegi birtokosa (1898): gr. Teleki László Gyula; 1616 h. 988 öl. Örökség atyja
gr. Teleki Miksától.
- 1607-ben birtokrészek: Lóna, Székely-Aly (ma Kis-Szék), Lozsárd, K.-Jenő, VízSzilvás, Hezsdát, Doboka, Kékes-Nyárló, Badok, Válaszút, Szent-Ivány (Iklód), Dengeleg,
F.-Gyékényes és Retteg, Choma-Nyárló, Szűkerék, Kecset, Dengeleg, Girot, O.-Péntek,
Sajgó.
- 1619-ben Lónához tartozónak iratik Záprócz, Sajgó.
- 1634-ben Antos.
- 1658-ban Antos, Alsó-Hagymás, Csáka, Tótfalu.
-1659-ben A.-Hagymás is ide tartozott, előbb azonban Szamosujvárhoz. 1661ben Kendi-Lóna, Maró és Antos.
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„Tisztán magyar lakta község hajdan. Magyar népe 1658 után a hadjáratok, s töröktatár pusztitások következtében nagyon megfogyatkozván, helyébe a múlt században
oláhság huzódott,………..”
-„…. a mai birtokos Teleki László gróf……., kinek itt mintagazdasága van.
- A nagy parkban, mely egyike a legszebbiknek megyénkben, két kastély áll……
-”Szőlője jóízű , vékony bort ad.
-Nemes fajú gyümölcse bőven van.”
-1848-ban „gr. Teleki Miklós virágházát az oláhok teljesen lerombolták”
-Mintagazdaságot gróf Teleki Miksa hoz létre. Vetnek őszi tavaszi búzát,tengerit,
lencsét, borsót. Állataik keresztezett pinzgaui .
- Éghajlata egészséges, mindennemü gabonának, gyümölcsnek egyaránt kedvező.
Két fordulóra osztott határának egy része dél, a más északnak fekszik az 1721-beli
összeírás szerint. Őszi, tavaszi, vetésre egyaránt alkalmas, a trágyázatlan részt 6 ökörrel
kétszer szántják meg, a búzát tisztán termi, szénája jó, erdeje nincs, őrölni a szomszéd
községbe járnak, hadi úton dolgoznak, vásárba Szamosujvárra és Kolozsvárra mennek,
attól egy, ettől két mérföldnyire fekszik.
-Összes mivelés alatt levő szántója 75 köböl vetésre való, elvetettek ez évben 20
köb. búzát, 6 köb. tavaszi gabonát, termett 132 kal. őszi búza, 44 kal. árpa, zab, 6 kal.
kender, van két véka indiai, szerecsen vagy tengeri vetése, 6 véka lencse, borsó 2 véka,
rétje 45 szekérre való. Vagyonuk 3 frt. Van ekkor 25 ökrük, 27 tehenük, 18 borju, 8 ló,
116 juh, 2 méhkas, 25 disznójuk. 1837-ben Hodor szerint téren levő határa, bérczes
legelője s két darab vetett tölgyerdeje kis terjedelmü, szőlője jóizű vékony bort terem,
köve sok, útja kavicsolt.
-Jelenleg határa eléggé termő; termesztenek őszi, tavaszi búzát, tengerit, zabot;
állatai: hazai és keresztezett pinzgaui fajok, juhai közönséges hazai faj. Nemes fajú
gyümölcse bőven. Itatóját a források, kútak s a községen keresztül folyó patak
szolgáltatják.
-1760-ban vásárjoga már meg volt. Jelenleg 3 országos vásárt jeleznek: január 15,
május 24, augusztus 16-án, de nem látogatottak.
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Határhelyek.
-1315-ben Szászhalom hely, Orr (Or = acies), Sioun, Sicon pataka (?), Haraszt
vesszős hely, Paska-alja (Pascaaya) patak, Háromhalom.
-1392-ben Tövisbokor, Mocsolya sáros föld.
-1429-ben Borosharasztja hely, Paptelekfő mező, Borsanta út, Agyagos part,
Szászhalom.
-1592-ben Horgas, Körtvélyes.
-1654-ben Lozsárdi és Dobokai út köze, Régi tóhely, Kettős határ, Toók mellett, ezt
a részt Szőke résznek is hivják, Hidegalj (völgy a patak mellett, szántó), Szőlőshegy
megett, Szűzdomb.
-1864-ben Valea Lupului, Facza din zsosz és din szusz, Poptelek, Sóvár, Szénafű,
Homoka, Podosu mori, Sesz. A Damán dülőben (?) őskori cserepek, épületromok
találtattak s azt állitják, hogy Lóna egykor e helyen épült volna föl.
L. Kádár József Szolnok
Megjegyzés.1864-ben jelennek meg az első román határnevek.!!!
Kiss Károly
-„Róna szántóföldjei ’s bérczes legelőji,két darabocska vetet tölgy erdője , nem sok
:de jó izű vékony bort termő szőlője ….figyelemre érdemesítik…….”
L. Hodor Károly
-Szombaton egyleti arany érmet nyertek és pedig a legszebb s leghelyesebben
elnevezett alma ás körte gyűjteményeért az erdélyi gazdasági egylet Kolozsváron és Teleki
László gróf Kendi-Lónán.
L.Köztelek 1891 október 7
-„gróf Teleki Imre érdeme ,hogy............1820-1822 között felépíttette az uradalom
gazdasági épületeit és ezáltal
megvetette a híres kendilónai mintagazdaság
alapjait,amely fia gróf Teleki Miksa(1813-1872) alatt élte virágkorát,amikor országosan
híres angol telivér ménesnek adtak helyet a lónai istállók „.
L. Bicsok- Orbán

171

-1880-körül híres erdélyi szürke marha gulyája volt.
L.Dr. Szentkirályi Ákos
-1940-ben a gazdakör elnöke dr. K. Tompa Arthur lelkész
L. EMGE
Kercsed:
- itt született Muzsnai Géz-1865. aug.? – Arad, 1935. nov. 19.: erdőmérnök.
L.MAÉ
“A kercsediek sem büszkélkedtek különösebben szántóikkal, mert azok egyharmada
„palás, vizenyős, s ezek miatt lett összeomladozása miatt... trágyázással sem lehet rajta
segíteni, mert oldalakon esvén a fekvése, mihelyt egy záporeső jön, a trágya mindjárt
lemosattatik" róla. A másik harmada megtermetté ugyan a búzát és a rozsot, „ de a
szántóvetőnek, hogy termékennyé tehesse, több indusztriat kelletik reá fordítania"
Annak ellenére, hogy „sok lévén a jószágos nemesség" Kércseden, a legeltetésre, a
szénatermő rétekre …….nem panaszkodtak. „Egészségesfüvet termő", rétkaszálás előtt is
elegendő legelőjük van - állították. A rétjeik négyötöd része „igen jó fekvésű..., marhák
hízlalására a legjobb füvet termő... oldalas helyeken fekvő, minden víz okozhatta kártól"
mentes. Azoknak csupán egyötödét vélelmezték középszerűnek, de ezekre sem
panaszkodtak. A sarjúról nem tettek említést. Valószínűleg azért, mert nem szorultak rá,
lévén az első kaszálásból elegendő szénájuk. Az aranyosszéki viszonylatban közepes
méretű falu 3700 hold feletti határának több mint a harmadát kaszálhatták. Jutott tehát
széna nemcsak a szarvasmarhák, lovak, juhok tel éltetésére, de eladásra is. Kaszálhattak
………..pénzért vagy részért is a „jószágos nemesek" rétjein. Jónak és minden időben
alkalmasnak vélelmezték itató helyeiket is. Bent a faluban, és künn a határban is bármikor
találtak itatásra alkalmas forrásokat, patakokat, kutakat.-1820- Conscriptio Czirakyana
vallomásból.”
L.Takács Péter
- „…..ős alkatrésze Fejéregyház….”.
-„Kercsed szőlőültetvények ékitette hegyek által körülölelt kies hegykebelben
fekszik,...”
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-„... a Létom völgy azon két tekintélyes tava közt van, melyeket Sásnyiltava (felső
tó) és Szőkemáltava (alsó tó) név alatt ismertetnek meg az útassal “.
L. Orbán Balázs A székely
-Orbán Balázs írja”....szőlőültetvényekkel
hegykebelben fekszik”..

ékítette hegyek által körülölelt kies

-1870-ben a falu határában 130 hold és 1195 négyszőgől szőlő termett.
-A kercsedi szőlők a falutól északra fekszenek széles sávban, a főutca felett.
-Szőlődűlői:Verőfény 12 hold,Kenderej 15 hold, Dukmál 3 hold, Csereköz 8
hold,Hója, 4 hold, Kert megett 4 hold, Völgy 1,5 hold és a Sándor 4 holddal.
- Karós támasztás, karikás művelési mód.Szőlőfajták:Som,Kövér,Járdovány,
Hóvíz, nagyobb arányban Fehér leányka,Olasz rizling,Ottonel muskotály,Szürkebarát és
Tramini..Nagy területen direkt termőkkel.
L. Csávossy
- híres a kukorica termesztésben
L. Keszeg RML
-Foglalkozás terén a zöldségtermesztés a meghatározó.Kiváló zöldségtermő
területek.a Petres kert,a
Bacsó puszta, a Ráckert,és a Konc berke.Legnagyobb
mennyiségben hagymát és murkot termelnek Ezek mellett még termelnek petrezselymet,
zellert, fekete retket,káposztát és fokhagymát.
L .Sepsiszéki
-Zálogügylet egy kercsedi (Aranyosszék) puszta gyümölcsösről -1794-.
L.Valentiny-W’Kovács András
-Aranyosszék, Keresed 1874. julius 31-kén. — Szőllő, mely e helységben nagy
tényező, ha jól el volt fedve, s igy a télen el nem veszett, nagyon szép és termés is elég van
rajta; ha valami elemi csapás meg nem rongálja, ez fog segíteni a népen, mert szőllője
minden embernek van. Mihály Gyula
L.Borászati 1874 augusztus
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Gazdasági épület Kercsed 1958 Kós Károly
Keresztesmező.
-az Aranyos folyó medenceszerűen kiszélesedő, fátlan lapálya Tordától D-re.
Területén a környező → Aranyosszék községei osztoznak. A fejedelmi Erdély idején az
országgyűlésre összesereglő rendek táborhelye volt.
„....a Campus crucum /Keresztesmező/nevet a lakosoktól kapta, akik a búzakévék
nyalábjairól nevezték el Keresztesmezőnek. Ugyanis a búzarakásokat, ahogyan a földeken
fel szokták rakni őket, magyarul kereszteknek nevezik” (ugyanis Magyarországon a
kalangyát, amelyet tizenhét kévéből kereszt alakúra raknak fel, keresztesnek nevezik, de
Erdélyben, ahol a kalangya huszonöt kévéből öt lábbá vagy renddé halmozódik fel,
kalangya a nevük – B. J.). „Ezenfelül nem csekély hírt szerez ennek a mezőnek a magyar
katonáktól a török seregre mért vereség, amelynek tanúságai – a holttestekkel tele
sírdombok s a többfelé felállított oszlopok – máig fennmaradtak.”
L. Benkő József
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Keresztes Nagyiklódba olvadt falu, lásd ott.
Kérő
- Híres a kérői fürdő.
-1293-ban III. András király azt 10 ekealjnyi
terjedelemeben Csányi Máté fiainak adományozta.

azaz kb. 1500 holdnyi

-1353-ban”… innen és Kozárvárról 500 nagy és 200 aprómarhát, disznót, juhot
hajtatott el ….”
-1553-ban „….Kérő az ottani háromkövű malommal együtt…..”
-1591-ben az itteni nemesi házat adják el.
-1600-ban egy udvarházat akarnak eladni.
- 1654-ben a szamosujvári uradalomnak itt levő majorsági földjébe 54 és 3/4 köb.
búzát vetettek s bortizedbe 41 vedret szolgáltattak be. .
-1659-ben egy nemesi udvarházat zálogba adnak.
-1678-ban egy udvarház tulajdonosát beiktatják.
-1760–69-ben birtokosa Placsintár Dávid.
-Egy telkes nemesek a Kérei, Nagy, Kérei, Szilágyi, Petei, a ref. és unit. egyházak.
Darabontok: Kántor család, Módi György, Koszorus Péter, Petki Zsigmond és István, Bács
Sándor, Szilágyi István, Baczkamadarasi Szentpéteri János.
- 1820-ban birtokosai: Szamosujvár városának van 25 telke, Karácsony Kristófnak
5, ref. egyháznak 4, Czakó Jánosnak Kérei jogon 3. Szabad nemes telek 3 3/4, adózó
nemes telek 3 1/2, darabont telek 4.Pogácsás Zakariás, Kis György, Tárcza Gábor, Basa
István, Katona András, Felszegi András, Kis Ári István 1/4 telkes immunis, egy Mán, egy
Petrován, 3 Vida, 2 Kérei, 3 Kotyecz, Petki, Veres, Czintrás és Barabás családbeli adózó
egynegyed telkes nemesek. Darabontok: Kántor Péter, Mihály, József, Samu és István, kik
összesen egy, Módi György, István és János, kik egy-egy telken laknak.
„Kezdettől fogva magyar lakta község. Básta és Mihály vajda korában majdnem
teljesen elpusztult. 1658–63 közt török-tatár pusztitotta, majd a török hódoltatván be,
magyar lakói közül többen kiköltöztek. Helyökbe lassanként oláhok huzódtak, kiket a
fejedelem, mint oláh darabontokat telepitett a közelben levő Szamosujvár védelmezése
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czéljából. Számuk főleg akkor szaporodott, midőn Szamosujvár uradalmával az oláh
püspök kezére került Kérő is. 1658-ben még itt oláh nem lakott, …….”
Határa közepes termésü, főterménye a tengeri, búzát keveset s még kevesebb zabot,
alakort és árpát s főleg mesterséges takarmányféléket termelnek; fehér szőrü marhát s
erdélyi fajta juhokat tenyésztenek. Nemes faju gyümölcsfái: alma, körtve, dió, szilva,
baraczkfélék. Nagyobb vize a Kis-Szamos, de számos kitünő forrása van..
Itt Czakó Zsigmondnak tekintélyes gazdasága volt az 1830-90 es években.
Határhelyek:
- 1373-ban Mogyorósvölgy.
-1654-ben Teknősoldal, szántó. 1715-ben Büdöskút, Kendervége.
-1772-ben Bagolyhegy, Tekenős, Nagy Magyarós, Kőbánya, Eszken, Vár alatt való
nagy sziget, Szárazaj, Felső Gar, Felső Mintas, Mintas tetején, Csicsár Domb, Csereoldal,
Toroklat, Hágó alatt, Déllő, Hatrudas, Malom szigetje, Háló Vápa, Kecskehát, Linkás
hegy, a Kis Kérőben, Akasztófa alatt, Kenderáztató, Garcz alatt, Bikaréti, Sáncz,
Pénzverem, a Kis Kérő torkában (Dengeleg felé), Nagy Horgas, Gátramenő, Kopár nyil.
-1898-ban dülői: Eszak, Kis Kérő, Hidegkút, Mirtás, Szárazaj, Csicsér domb,
Közlegelő, Magyaros, Román templom forduló, Tekerős, Tér, Csereoldal.
L.Kádár József Szolnok
-1940-ben a gazdakör elnöke Bányai Ferenc
L. EMGE
Kide
- “…..IV. Béla székelyeket telepített ide, amikor Doboka várát építették, ezek aztán
nemesi levelet kaptak.”
-„….. a sok nemesi kúria után „kuriális” falunak nevezett község volt pl.Kide
L.Barta Gábor.
Határnevek.:(A munkánkkal kapcsolatos határnevek.)
-1340- Biszó
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-1540-a Puszta szőlőben.(n),a Szénafű széliben(sz),Kerek réten (sz),Az gyümölcsös
kert felett(e).
-1595- Vana tavánál(sz),A Falu erdeje alatt,A Tilalmas erdőben
-1619-1695 körül az Kovács Benedek földje alja melynek nádas. egy darabja.
-1650- a Puszta szölöben (sz)
-1652-a Szamolcás alatt (sz)
-1655/1813- a Sok szilvában levő kaszáló.
-1659 -a Szőlők között,a Szőlő felett,A Sós tóban(sz),Az Szent Mártoni István
kertje megett (sz),A Kökény szilvásánál (k),Az Egyház erdeje mellett,az Ingó tó mellett,A
Beke körtvélyében (k), Kerek rét,az Szilvás árkában(sz).
-1677-Széna fűben,a Malom körtvély tériben,
-1679-a Körtvélyes árka mellett,egy darab irotvány,
-1682-az Düllőben(sz)
-1695-Alsó és Felső telelő
-1701–Gereznás föld.
-1703-a sok Szilvába és erős oldal alatt(sz)
-1711-Genyett szurdoka (sz)
-1712- Borsos hegy(sz),Gál Jánosbeli hegy (sz)
-1714- Jokus gyepűje
-1715-Ördög orrán levő szőlők
-1715-Gál Jánosbeli levő szőlők.
-1720-Az Ujfalu felől való fordulóra. Hatholdbeli földek (ke)Széna kert(ke), Szőlőt
gyümölcsösivel, Nemzetes Nagy Uram erdeje,
- 1724-Körtvélyes kút fün(sz), Megyes háton (sz), a Kender kúton alúl(k), a Köleses
kúton innen (sz) Nag hegy szőlője.
- 1725- a Szőlő lábja,Tyúkos domb
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- 1728-Kún István uram szőleje, Szilvás irotványa, Jokus Pál uram szőlője,
- 1734-Porgolát kertnél,Piros almafán alól(k), Beke körtvély (k) Gymölcsös(irt)
- 1736 Medgyes mál(sz),
-1758-a Kő lyuk mellett való erőből fogott gyümölcsös, Sok szilvába menő szántó
föld,
-1762- Új szőlő
-1764-Megy kert
-1766-Gál János gyümölcsöse
-1800-Szénafü(k)Borsos hegy (sz),Bádok felől levő fordulóban,Sóstóbeli föld(sz)
A Terjedt Alma alatt való szántó föld.
-A XVIII. század első fele: Körtvélyes fön,(k)Beke körtvélyiben(sz),Borsai út felett
egy szőlő hely, Széna kertben(k), Kerek bükk előtt(sz),Kis rét(k),
-1805 Dellő,-Kis Várna tava(sz),Az Uj szőlő alatt,Négy vékás örökös
szántó,Örökös nova sessio, Kender kút, Kender asszó nevű hely(sz)-kender szárító hely.!
Székely elnevezés.!!! Meggyes málom (sz), Sós Tó ,Felső sós tó,Körtvélyesnél(sz),az Úr
szilvása(sz),Piros almafánál(sz) Sok szilvánál (sz), Dánya malma(sz), Hatholdban (sz)
- 1807-az Új falu felől való fordulóban:Agyagos szőlők alatt (sz),Körtvélyes
(sz),Pénzes nevű hely(sz), Piros almafánál(sz),Gályánosban egy gyümölcsös irtovány,
Bádok felől való fordulóban: Vána tava (sz),Medgyes mál (sz),Szamottyás alatt (sz),
Kölösös kútnál (sz)
- 1808-Új hegy béli szőlő,A Kertek megett és Úr szilvása(sz),Majorság erdő,
- 1809-Hintó mezőben.
- 1900-Ördög orrán Szamottyáson,,Körtvélyes,Hat hold,Medgyes már,Uj hegy
alja,Sok szilvában,Düllő a szőlő végében,Sugó Düllő,Hintó mezőn,
-1941-43-Vána tova,Szomottyás,Agyagas,Puszta szőlő,Úrszilvás,(-régen keritett
bezárt kert volt-,Körtvéjes(e,k),Borsoshegy (sz),Oroszmező(sz,k)Hathód(sz,k)Pajta(
l) Szőlő(gy,kert, régen szőlő) Hintómező(e,k) Ábroktó-bivalyfürdő volt
ott,Pusztaszőlő,Édomb (sz)?,-nagyon száraz terméketlen rész.-Kertek megett (sz)-falusi
kertek vannak itt,Úrszilvás (sz)-régen keritéssel bezárt hely volt-,Döktér (dögtér), Natykert
(sz,gy) Borozdaköz(sz) Szőlőalja-Ujhegyalja(sz,gy)Sok szilva kúttja,Biszókúttja –
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marhaitató-, Kölecsekút árka, Piros almafánál (sz),Dillő-marha delelő, Szőlőfű,Kizs gyuri
szőlője -valamikor gyümölcsös,Bükkeleje-régen gyümölcsös,Kenderkút,Dány malma(sz),
Körtefáknál-alighanem vadkörték, Kideji malom, Szilágyi cseresznyefája,-nagy
cseresznyefákkal, Meggyeskert.
L.Szabó T- Gergely
-A falu életében és fejlödésében a 17.század elejétõl állandosuló háborus
pusztítások, a nyomukban járó éhínség, járványok okoztak változásokat. Mihály
havasalföldi vajda betörései, Básta hadainak pusztítása (Doboka várának lerombolása
1601-ben) majd az ismétlödõ török és tatár betörések sújtották a falut.A 18. század 60-as
éveiben török csapatok dulták végig többször is a Borsa völgyét, majd a Rákoczi szabadságharc küzdelmei után ujabb tatár betörásek sújtották a környék még megmaradt
lakosságát.A vérveszteség pótlására egyre nagyobb számban érkeztek román betelepülõk
az addig magyar lakosú falvakba.
L. A falu története Kide Egyesület.
- Kide (Kolozs vm.): Bekekörtvél nevű rét elfoglalása (1440).
- Bekekertwel 1440 Kyde
L.Nagy -Uray
-Izekre daraboltt földjei termékenyek,kevés fáradsággal jól műveltethetvén…….
Vad bort termő szőlőhegye,korán érő cseresznyéje mind az a’mit természeti leirásában
méltó feljegyezni.”
L. Horod Károly
- gazdakör elnök Fülöp Dénes gazda
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940-ben a gazdakör elnöke Bíró Árpád
L. EMGE
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Főzőüst felfüggesztésének módja (1940-es évek) , Kide (Kolozs vm.)

Kisbács valamikor csak Bács , még előtte Szentiván
Kisbács cimere.
←

- A kolozsmonostori apátság birtoka……..
L.Túrós
-1459-ben Hunyadi Mátyás királytól malomjogot kapott.
L.Wikipedia
- A határ terjedelme kb. 3000 hold.
L.www.adatbank.ro/html/alcim_pdf9888.pdf
-1588-ban bort adóznak.
L.adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8466.pdf
-Tiburc (ma csak puszta neve Kajántó határában) és Bács - 1590- O’tor Ado mind[en] harmad estendeóben f l . 18. egÿ harmad few vago tehen.
Szent Marton es szent Georgÿ Adaia d. 72. Karachion aiandikaba Adnak 5 keobeol
szabott, s el vethik teóbel egÿete[ m]be, szjrew t i k egi egj tiuk, Karachio[n] thiukia egi
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egÿ thiuk. Sznt Marton tiukia egÿ egÿ tiuk, az pipebeőll is ha tiz liszennis egyet, ha 5
liszen is, ha teob vagio[nj is.
Minde[n] fele vetemÿniekbeol tizedet Adnak, Az Bornak tigedeth Aggÿak.
Disznobol tigedeth ne[mj Adnak, Baranybol ti3edeth valto pinz d. 2.
Harom bort tartoznak kj Arwlnj, fel borth. Valamj hituan halas tois vagio[n].
Mindenik fordulasban tiz tiz keobeol buzat vetnek feiedelem szamara, az feoldeis
feiedelem szamara valo. Zabot vetnek 7 cub. Neha tizet. Ezt eök takariak be az Caiantay
Maiorban. Vgian ag Kaiantaÿ kaszalo Retet kaszallÿak wkis harmadath.
L.Urbáriumok-1590Megjegyzés :Mit lehet kiolvasni az Úrbáriumokból a faluról ?A falu tart
teheneket(vágótehén)szárnyasokat(tyúk,pipe)sertéseket(disznyó),juhokat(bárányok)halásznak egy hitvány tóban.
Termelnek búzát (tiz köböl búzát a fejedelemnek),zabot (vetnek 7 köbölt)
veteményeket ,szőlőt amiből bort készítenek, a kajántói kaszálón szénát készítenek, s a
kajántói majorban takarják be –raktározzák.Közben az is kiderül ,hogy több fordulóban
termelnekKiss Károly
- Íme a Bartalis Antal lankadatlan kutatásának gyümölcse ; (1794 körül.) „ Loca
( h a t á r r é s z e k) pagi B á c s, s i l v is c o n s i t a, haec s u n t: Nyíréé, Papmezeje,
Füzeság, Kapuselő, Nádodala, Laposkőodala, Hidos, Kétútköze, Hegyeshegy,
lvánkahércze, Falló, Nyáras, Egyházerdeje, Sóspataka, Pártánmezeje, Kisteleknyaka,
Gergely irtása, Szent-Iván cseréje, Karakó, Szakadás, Kányatető, Ohkép, Irtáshelye
Hegymege, Lencsés, Bükkös, Bácstorok.
L. Bartalis Antal (Bartalis Antal helyi plébános).
Kisbács határának északi részében kaszálókkal tarkított erdőket találunk. A
helynévadás szempontjából a kaszálók a fontosabbak ; a törzshelynév ezt jelöli, míg ennek
származéka az erdőre vonatkozik. Pl. Karakó, Karakói erdő, Kígyóstó, Kigyóstói erdő stb.
Az erdőtől délre az országútig terülnek el a szántók. A történeti adatok szerint a
XVI—XVII. században a szántó kisebb terjedelmű volt és a lakosság elszaporodásával az
erdő rovására terjeszkedett észak felé. Ezt bizonyítják a Hágó alja, Hegy megett,
Nagyielek és Szárhegy helynevek. A Nádas mellett vegyesen találunk szántót és kaszálót,
az ettől délre eső oldalt a szántó foglalja el. A szántók sávját néhol azonban már
megszakítja a legelő. Ez foglalja el a kisbácsi határ többi részét a szucsági (déli)
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határszélig. Aránylag kis területen itt újból erdőt találunk (Kőszegő). A legelő itt is az erdő
rovására terjeszkedett erdőnek volt a neve.
Helynevek:(a dolgozatunkban értékelhető megnevezések-erdők tavak, malmok,
kaszálók ,szántók, szőlők, termelvények, gümölcsösök, közös tulajdonok, uradalmi,
talajféleséget jelőlő név, stb)
Agyagdomb(l), szemben van a Szövetkezetesbolt, Aszúpataki szőllők- 1676-,Csuli
kaszáló, Bikák rétje Bikák ríttye, Borsóvölgy Borsóvőgy (sz.). 1864 , Csereerdő, Csinált
út.
Csipkéstető 1864 : Csipkés tetö. — Nevét valószínűleg a csipkebokorról (vadrózsa)
kapta,
Déllooldal Dillőódal:Déllőódal.A marhák itt delelnek, Felsőkígyóstó-1864, Fileki
malom,
Fuszulykakaszáló : Fuszújkakaszáló , Gergelyirtvány-1864, Hintós(ingoványos
láp), Kányaerdő , Káposztáskert- Kertekdombja- Pusztakert , Karakói erdő , KenderföldKenderhely- 1734 , Kertekdombja, Kert megett.- 1734,Kiserdő, Kisrét, Kistelek,Kőszegő
erdő,
Lencsésgödre-1864,Libakút,Magyaros(sz),Nagyrét,Nagytelek(sz)oldala- 1588,
Nyárastó-1864,Nyires-1588, Nyomás (sz.). 1864 : Nyomás. — A fordulós gazdálkodás
emlékét őrző helynév,Nyugovó irtvány-1676 , Papfalvi erdő-1588, Papmező- 1588, Patak1676 : Tilalmas Viz …, Pityókatorony , Pusztakert, Pusztaszőllő hegy-1734, Rózsás1864, Sajtó- Régen itt szőllő volt és ez a kert a sajtóházról kapta nevét. Szilvás, Szilvás
(e.). 1864, Szőllő, Tölgyfástető, Venice (sz.). 1864 : Venitze. — Lehetséges, hogy e
helynév a venic ,szilfa' szót őrizte meg.
L.www.adatbank.ro/html/alcim_pdf9888.pdf
Mit tudunk meg a helynevekből?Határában nagyon sok erdő van és volt, erre utal a
sok irtvány helynév is.Az erdeik fái:Csere erdő,Tölgyfás,Venitze(szílfa)? Magyaros,
Szilvás,Nyíres .Tavaik is voltak és vannak.Egyik patakának vize Tilalmas vizű patak
volt.Szántók,kaszálok ,legelők váltják a határt.Az egyházhoz való közelségét a falunak
több papi,egyházi határnév őrzi.Határukban agyagos helyek és ingoványos területek is
voltak.A faluban malom is működött.
A határnevekben megnevezett termelt növényeik:fuszulyka, borsó,kender,pityóka
?,káposzta,lencse.A mindennapi gabonák mellett elég széles a leltár.A több szőlőre utaló
helynév a szőlő komolyabb termesztését árulja el.A több kert megnevezés gyümölcsösök
meglétét és zöldségtermesztést árul el.A Nyomás határnév a valamikori ugarrendszert
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emlékét őrzi.A faluban szövetkezet is létezett –Szövetkezeti bolt.(feltehetően Hangya
szövetkezet.)A több Kis és Nagy telkek elnevezései a valamikori ősi lakott házhelyekre
utalnak.
Állattenyésztéséről ,megtudjuk,hogy a falu bikájának külön rétje van,s ez már fejlett
állattartást is sugalmaz,mert a falu bikája bizonyára fajállat lehetett. Az állatoknak –
marháknak-meghatározott delelő helyük volt,libákat is tartottak,nekik kútjuk volt,a Sajtó
helynév, a sajtoló ház emlékét őrzi-tehát a termék feldolgozását is.
Egy másik “Sajtó- Régen itt szőllő volt és ez a kert a sajtóházról kapta nevét”E
mondat a hosszú évek soráni változásokra utalnak.A valamikori kert,a szőlő és a sajtóház
megnevezés mozgalmas életvitelről árulkodik.Termelés,feldolgozás egysége?.
Általános következtetés lehet, hogy Kisbács lakói szorgalmas
Megdolgozták a határukat, állatokat tartottak.

életet éltek.
Kiss Károly

-Fogyasztási és értékesítési szövetkezete van.
L. Révai
-1940-ben a gazdakör elnöke Bakó Béla
L. EMGE
Kisbuda lásd Bodonkútnál.
Kisdevecser
-1414-ből okleveles adat van Jakab nevű plébánosáról, aki arról számol be, hogy
Kisdevecseri Ferenc encsi szőlőjét a Corporis Christi-kápolnának hagyományozza.
L.Lestyán
-1502-ben egy udvarházat említenek. A Fikerek nevű erdő egy részét is eladják.
-1533 -ban udvarházat adnak el és 6 szántóföldet.
-1549-ben udvarházat adnak el.
-1550-ben egy udvarházat adnak el.
-1551-ben nemesi udvarházat adnak el.
-1567-ben réteket zálogosítanak el.
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-1669-ben birtokosa Zsombori Vajda János, kit Apaffy fejedelem a dézmabér
fizetése alól felmentett, kinek vallomása szerint e falut azelőtt magyar jobbágyok lakták s
oláhok csak később költözködtek oda..
-1745-ben az egyháznak van egy gyümölcsös kertje és földje amibe 1100 véka
búzát vethet bele.
-1786-ban birtokosai: br. Kemény György özvegye, br. Bánffy György, Tétéi
György, Demjén Mihály, Veres Sándor, Fosztó Gábor, br. Bornemisza János, Somai
László, Szénási, Horváth özvegye, Harangozó Márton, Balay György, Harangozó Márton,
Gál István, ifj. Henter István.
- Határa két fordulóra van osztva, déli része sárga, száraz s ez őszi, az északi rész
fekete, de ingoványos, ez tavaszi vetésre alkalmas, de nem eléggé termékeny.
-„ Kezdettől fogva magyarlakta község. 1603-beli összeírás szerint az előző évi
Básta és Mihály vajda-féle háború alkalmával úgy elpusztult, hogy csak 6 lélek maradt
meg benne 6 lakóházban. A magyarság helyére, ………., oláhság húzódott s kevés
számból álló magyar jobbágyságot magába olvasztotta, miután birtokosai is lassanként
elköltöztek vagy részben kihaltak.”
Határhelyei:
Egykori magyar lakóiról csak a helynevekben maradt emlék:
-1347-ből Kecskéshátfej, Oldalerdő, Mohai;
-1499-ből Kissajka akja, Nagysajka, Fűkerek;
-1502-ból Sóskörtvélyfája;
-1643-ból Liget;
-1754-ből Szent Miklós-felé járó utca, Perfulit, Liget.
L. Kádár József Szolnok
Kisesküllő
-Határa hegyes-völgyes jó gabonát és szénát ad.
L. Hodor Károly
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- A 13. században a Zsombor nemzetség, később a 19. századig főként a
Sombori/Zsombory család birtoka volt. A 18. században román jobbágyok mellett
református vallású kisnemesek is lakták.
L.Wikipedia
Kisiklód
-Az egykori Hársas vagy Hársasalja község helyén keletkezett. Adataink a
kisközséget együtt emlitik Nagy-Iklóddal, ebből is vált ki. Keletkezése a XVI-ik századra
tehető. Kis-Iklód néven 1667-ben fordul elő először.
-1667-ben kaszálókat emlitenek.
-1669-ben malomépítési szándék.
-1683- ban „….K.-Iklódon felül az alsó Nagyszigetet 1665-ben…..vallják „
-1695-ben „ Rhédei Pálnak itt udvarháza van,….”
-1773-ben birtokosai: kisiklódi Homoki László, Nagy György, György István,
botházi Szarvady János, Száva Sándor, Barcsay Gergely, Szabó György, Toldalagi
Mihály, Réti Mihály, Lengyel Samu és Kemény János, kinek egy udvarháza és 6 telke van.
L.Kádár József Szolnok.
- kisiklódi malomhelyről -1745L.Valentiny-W’Kovács András
-1866-ban összeírt 48 füst közül 6 nemesi füst volt. Nemesi jogú birtokosok voltak:
Tárcza Miklós és János, Egri István és Sándor, Máté György, Fodor id. és ifj. Sándor,
Szabó Miklós, György és Ferencz, Kispál ifj. s id. György, Szilágyi Sándor, László és
Ferencz, Irsay János, Baczoni László, Bába József, Bogdány József, Kutos József és
Ferencz, Molnár István és András, Nagy Ferencz, Simay Gergely és ifj. Kupsa s két Páska
családbeli.
“-Lakói magyarok, oláhok. Földmiveléssel s baromtenyésztéssel foglalkoznak..”
Éghajlata egészséges, nyugati szél gyakori. Határa az újabb ideig Nagy-Iklódéval
együtt iratott össze.
- 1837-ben van erdeje s legelője, szántói agyagosak és elárkoltak. Jelenleg
termékeny. Hazai fajta szarvasmarhát tenyésztenek, gyümölcsét itt-ott egy szilvafa képezi.
Forrásai nincsenek, de van épületköve. Itatója a Szamos.
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Határhelyek:
- 1730-ban Sár.
-1732-ben nevű kaszáló; Pocskály; Porgolát végiben; Pocsaj; Nagy sár.
-1754-ben Hársas útja vagy farkas gödre.
-1830-ban Kis-Hársas forduló.
-1898-ban Pojény, Kontese din zsosz Fácza, Zsilior, Fácza ekklezsii, Szellő sziget
dülők.
L. Szolnok Doboka vármegye monográfiája
Megjegyzés : Itt is mint testvértelepülésén Nagyiklódon csak 1898-ban jelenik
meg az első román helynév.
Kiss Károly
-1940-ben a gazdakör elnöke Imreh Ferenc
L. EMGE
Kiskapus lásd Magyarkiskapusnál.
Kismonostorszeg
- 1552-ben Monostorszeg Csicsóvárához tartozott, melyet rövid ideig Bank Pál birt,
kinek a rendes szolgálaton felül adott minenféle gabonát, zabot, árpát, szénát és
teheneket,bárányokat, csirkéket, kenyeret, bort és mindenféle szükségeseket, mindenből
egy félévenát a revolutió (háború) alkalmával, melynek értéke 100 ft. Egy idevaló
embertől Bankszolgái részére vettek 2 szekér szénát, melynek értéke 6 frt; egy szekér
Apahidára szállitotta a szükségeseket, értéke 3 frt, 2 ember 2 hétig csépelt Apahidán, e
munka ára 2 frt, Kaczkóról épületfát, karót s vesszőt szállitottak Apahidára, melynek
értéke 2 frt, Sajó-Kereszturra a tisztnek 2 szekér szénát, 2 szekér gabonát szállitottak,
melyért 1 frtot kellett volna hogy kapjanak, ezeken kivül 4 arató dolgozott 7 naig
Apahidán, mely munka értéke 4 frt.
Lakosai hajdan tisztán magyarok voltak, most kevés magyar lakja. Básta irtó
hadjáratának lettek áldozatai.
-1553-ban Csicsóvár tartozéka volt. Ekkor magyar lakosságú falu, bírája Nagy
János volt.
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-1567-ben egy veteményes kertért pert indítanak.
-1583-ban szőlő meglétét kutatják.
-1588-ban egy udvarházat említenek
-1603. évben a Básta dulása folytán az egész falu teljesen elpusztult.
-1603-ban „....egy faluégés következtében Kun István gabona asztagai maradnak
csak meg.....”
-1750-ben adó alatt volt 650 vékányi szántója, melyből őszi búzavetés alá használt
567, tavaszi alá a tengerin kivül 83 vékát; tengeri és köles termése 20 1/6 véka;
fordulónként való kaszálója 83 szekérnyi, szőlője 108 vedernyi, a must ára 17 kr. A
birtokosság kevés, de igen jó asztali bort termeszt. Erdeje sziklaalapon kevés, nagy
részben elpusztulva, úgy a közönség, mint a birtokosság részén.
-1820-ban birtokosai: Galgói Rácz Jánosnak van 6 telke. Szarvadi Pálnak 5, Osdolai
Wass Antalnak 3, br. Weisz Ferencznek 3, Winkler Antalnénak (Ujfalvi Samu), 3. Weér
Lászlónénak (Palatkai Juli) 3.
- 1822-ben határa adózás tekintetében 2-od osztályú, adó alatt van 1068 1/2 véka
szántó és 202 szekérre való kaszáló, a község szőlője elpusztulva.
- Váltóilag két fordulót használ 1845-ben, a harmadik rész kicsiny, ebben tengerit
termeszt. Amaz térben és déli, köves oldalon fekszik, mindenik szorgalmas mivelést és
trágyázást kiván, ………….., egy őszi szem 1 3/4, a tavaszi 1 1/2 szemet ad.
- 1846-ban két udvarházat említenek körülöttük gyümölcskerttel.....”
- 1898-ban határa termékeny, főbb terménye: a tengeri, az őszi búza, rozs és kevés
zab; a lóhermagtermelés jelentékeny hasznot hajt a birtokosságnak. Állatai. Hazai fajta
szarvasmarha, a bivalt tejeért a birtokosság tartja. Gyümölcse: kevés alma, körtve, szilva
és baraczk.
-1898-ban „...nagy méhesének párját messze vidéken sem található.....”A
lóheremag termesztése jelentékeny jövedelmet hajt a birtokosságnak, amely bivalyokat is
tart..
Határhelyek:
-1643-ban Orbópataka; Sós, irtovány; Akasztófaszeri; Borsószer.
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-1696-ban Omláskútja, Sós, másként Kismező, Felső kövespad, Alsó kövespad,
Fehéritő, dülők.
-1820-ban Grape, Kepetijn, Pesztyerit, Poducz, Styubej, Mormintur, Retyite, Válya
klapi, Oztanyistye, In Sós, Vala Mytheleystyilor, Petris, Kosztyicze, Grape Lezucz,
Pekosztyicze, In Béltz.
-1898-ban Tónál, Agyagos, Budai rét, Pataknál, Nagy földek, Szőlők alatt, Patak
torka, Ptyetris, Stubej, dülők.
- Bíró Sándor ( ? Felső-Boldogasszonyfalva) - Kismonostorszeg 1887 december 8) nemzetőr főhadnagy. 1855-ban Kővár vidékén tartózkodott, ott gazdatiszt és bérlő.
Kiadta a Pálinkatan cz. Rétyi Péterrel közösen irt művét,
L. Kádár József Szolnok.
- Milléniumi elismerő oklevél . Jó termelésért
L.Köztelek 1896 november 21
Kispulyon,…….. - 1885-ben Szász-Kis-Pulyon.
-Középkori katolikus lakossága a reformáció idején felvette a református
vallást. 1603-ban Giorgio Basta katonái pusztítják el a települést, melynek következtében
csak 5 lakos marad életben.
L.Wikipedia
- Itt született 1942. szeptember 7-én Sárkány-Kiss Endre biológus, biológiai szakíró.
- Nevét az ó-szláv
talajnak felel meg.

puhlján, puhlina szóból veszi, mely lágy, porhanyó, puha

- Pujon Doboka-várának földje volt.…….
- 1340-ben a Wass család itteni rész jószágán megosztozván, határát kijáratta .
- 1520-ban egy udvarházat hagyományoznak.
- „….. köteles része fejében 12 jtelket és a „Nagy Miklós tava helye” nevü
halastavat adja oda.” /-jtelek= hivatalosan bejegyzett telek./
-1652-ben itteni birtokosok: Gyerő János leánya Erzsébet ákosfalvi Szilágyi
Jánosné, Wass László, Nagy Máthé és Szente János.
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- 1748-„…… ekkor 13 drb szántója 16 köböl vetésre való s egy rétje 3 szekérnyi.
Volt egy darab erdeje is a Verescserében…..” a ref. egyháznak..
- 1786-ban birtokosai: gr. Wass Sámuel, gr. Wass Dániel, gr. Wass Miklós özvegye,
Csutak Simon, Bocskor József, Bocskor Zsusánna, Terebesi József, Szoboszlai János,
Juhász Antal.
-„ 1811-ben két fordulón 8 darabban van 86 véka vetésre való szántója, 8 szekér
szénára való rét és 3 vékás kenderföldje”.-a ref egyháznak.
- 1866-Nemesi jogú birtokosai voltak: gr. Wass Albert (M.-Záhról), Dobos Áron és
György, Lénárd János id. és ifj. és Samu id. és ifj., Biró József, András, János és Dénes,
Heley János (Tasnádról), Tamás Sándor, Farkas, Lajos, Mihály és István id. s ifj., Ancza
János, Kovács József, Csákai László és József, Fodor József (Oroszfájáról), Nagy Jakab
és Tamás, Gulya János, Salak János, Horváth István, Fekete Simon (Szent-Gotthárdról),
Szikszai Sándor, Finta Samu (Frátáról) és Váró Dániel.
- Népes, tisztán magyar lakta község hajdan.
A hagyomány azt tartja, hogy egykor szászok lakták. Magyar lakossága 1600–3
közt úgy elpusztult az előző évi háboru alkalmával, hogy nem maradt meg benne több öt
léleknél, 5 háznál, ekkori nemesi udvarháza is el van pusztulva.
-Jelenlegi lakossága magyar és román, ez utóbbiak 1700 körül kezdenek ide
huzódni.
E három oldalról hegyek által körülvett község éghajlata mérsékelt és egészséges.
- 1721-ben két fordulós határának déli része sárgás, a hegyek oldalai az őszi, az
észkas része félig fehér s ez a tavaszi vetésre alkalmas, trágyázni nem szokták, 6–8 ökörrel
kétszer szokták szántani, őszi és tavaszi gabonát tisztán termi, szénája közepes minőségü.
Van tüzelésre való fás erdeje, a hadi út terheitől ritkán szenved, malma és piacza
Szamosujvár. Szántója 80 köbölnyi, elvetettek 23 köb. őszi, egy köb. tavaszgabonát,
termett 296 kal. búza, rozs, 18 kal. zab, árpa, 18 kal. kender, szemül 5 véka törökbúza,
rétje 22 szekérnyi, 10 kapásra való szőlőjében 62 veder bor terem. Főzőüstök jövedelme
10 frt. Van itt 22 ökör, 16 tehén, 9 borju, csikó, 2 ló, 23 juh, 7 méhköpü, 28 sertés.
-1837-ben határa eléggé termő, van tava, tölgyes és nyires erdeje, sóskútja.
- Jelenleg határa termékeny. Terményei: törökbúza, búza, zab, kevés rozs és kender.
Állatai: hazai fajta szarvasmarha és juh. Gyümölcse: nem nemes faju alma, körtve, szilva,
dió és baraczk. Kevés szürke patakköve van.
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Határhelyek:
-1514-ben Vágottcsere és Boncziberek, erdők.
-1643-ban Almáspatak, Fülesvölgy, Kigyólik (Kigiolik), Csókakő (Cziokakő),
Szilvajbércz, országút mellett,Kenderföld.
-1749-ben Akasztó bércz (szántó), Szent-Gotthárd határszél, Alsó és Felső forduló,
Fülesvölgy, Fábián föld, Czegei csere előtt, Dobos kútja, Czegei út mellett, Nyilak,
Máléföld, Veress erdő, Árkok és forrás, Ombozi út, Polczfok, Kőbánya.
-1754-ben Lókert, Ombozi út, Berekfű, Három falu dombja, Temető, Országút,
Oláh papság föld, Fülesvölgy, Doboskútja, Vágott cserefák, Czegei csere, Kopasz oldal,
Veres erdő, Veres csere.
-1804-ben Veres csere és Gyertyános, erdők.
- 1811-ben Felső forduló, Ombozi út, Alsó forduló, Mocsár, Kiskút.
-1864-ben Pap gödre, Középső gödör, ol. Groapa din mizslok, Akasztófa gödre, ol.
Groapa akasztailor, Gyertyános, Almáspatak, Lókert, Bikafű, Ördögvár, Kuczer, Kőbánya,
Szöllő oldal, ol. Koasztavii, Brinzer.
L .Kádár József Szolnok
-„Tiszta búzát ’s egyéb gabonát bőven ád ,tava is van.”
L .Hodor Károly
Kodor
-1578-ban nemesi cúriát emlitenek.
-1584-ben Kendy Sándor egyik birtokosa, kinek itt Mányai Deák Mihály
számtartóját Báthory Zsigmond megnemesité.
-1594-ben „….adományozza az itteni kuriával s hozzátartozó részekkel.”
-1616-ban egy nemesi udvarházat adományoznak.
-1631-ben emlitik a kodori uradalmat.
-1638-ban birtokot és nemesi udvarházat hagyományoznak.
-„1654-ben a szamosujvári uradalomnak itt levő majorság-földeibe Nagy János
tiszttartó
182 és 3/4 köböl búzát, 10 köböl árpát vetett el s az itt levő majorsági
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szőlőből 659 vedre, bordézmából 7 veder bort szolgáltatott be. (Conscript.
gyüjteményemben.)”
- Jelenlegi birtokosai (1898): Cs.-kereszturi Torma Imre, 1465 h. 639 öl, Weér
birtok, vétel Kosztholányi Árpádnétól; Katona Istvánné, 587 h. 196 öl, vétel Weér
Györgytől; Weér Dezső, 610 h. 695 öl, öröklés Weér Miklóstól.
-Tartománya: 1482-ben Kodor, Törpény, Keménye, A.-Gyékényes egész, Kecset és
Felső-Gyékényes fele.
-Jelenleg határa termékeny, főbb terményei: törökbúza, őszi, tavaszi búza s más
szalmásnövény; állatai hazai fajta szarvasmarha, ló, juh. Nemes faju gyümölcsei: alma,
körtve, szilvafélék.
-“Tiszta magyarlakta község hajdan. Magyar lakossága 1602–1603 közt és 1657–
60-ban s főleg 1696-beli török uralom alatt nagyon megapadt. 1706-ban a labanczok
elpusztitották majdnem az egész községet.
A kiölt lakosság helyére oláhok s velök együtt magyarok telepedtek, ezek nagy
része azonban az oláhságba olvadt be. A magyarság benne ma elenyészően csekély.”
Éghajlata egészséges, mindenféle gyümölcsnek, gabonának kedvező. Jég ritkán
bántja.
Határhelyek:
-1654-ben Templom alatt, Puszta szőlő alatt szántók.
-1898-ban Kábgyik a magyar Kádbükk
Dumbravicza(nem román hanem szláv szó), dülők.

oláhos

kiejtése,

Pereu

Zsii,

L. Kádár József Szolnok.
Kolozs
- A település már az Árpád-korban lakott volt .
- Kolozs (Kolozsakna) telepeseinek szabadságjogai az Árpád-korban:
1.) Mentesek a vajda, az ispán és
a király vagytárnokmester bíráskodhatott felettük.

tisztjei

ítélkezése

alól,

s

csak

2.) Nem szállhattak meg erőszakosan közöttük és nem nem vehettek bírságot rajtuk.
3.) Csak a választott falunagy (villicus) ítélkezhetett közöttük.
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4.) Vámmentes hetivásárt tarthattak.
5.) Az ott lakó kereskedők vámmentességet élveztek.
6.) A Szent Mihály napját megelőző héten szabadon termelhettek sót, és azt
szabadon adhatták el.
-1852-ben bezárták a sóbányát, mivel az új sóbányászati módszerek segítségével
elegendő sót bányászhattak a tordai és désaknai sóbányákban. Ez oda vezetett, hogy
megszűntek az állami hivatalok, a polgárság egy része elköltözött, a mezőgazdaság lett a
lakosság fő foglalkozása.
L.Wikipedia
- a XV.században Kolozs oppidum,mezőváros.
L.Borossy
-„………. van állami gulyatelepe……”
L.Pallas NL.
- Festetits mezőgazdasági miniszter 1894-után elrendeli a kolozsi magyar-erdélyi
gulyatelep kibővítést a boosi földbirtokkal és további birtok vásárlásokkal.Ebben az
időben Málnássy Ferenc D’Orsay Olivér Grimaud gróf Nyugállományba helyezése után a
Földmûvelésügyi Minisztérium őt bízta meg az Erdélyben létrehozott kolozsi ménes
vezetésével, valamint az állami ménesek felügyeletével. E tisztét 1918-ig töltötte
be,…………
L.Köztelek 1898 november 12
-1896-ban Kolozson alakul meg az állami ménes
……….A kolozsi ménes az erdélyi fajták megőrzését és
nemesítését szolgálta.
L. Podmaniczky
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A kolozsi m. kir. állami ménes.
A hasonnevű vármegyében, a lótenyésztéséről hajdan híres -mezőség- szélén van a
kolozsi birtok és ezen van elhelyezve a kolozsi állami ménes. A ménes 1896-ban
erdélyrészi magánménesekből szereztetett be a földmivelésügyi minister által felkért
bizottság által, melynek tagjai voltak: gróf Bánffy György, báró Wesselényi Béla és Janky
Lajos nyug. cs. és kir. altábornagy.
Megfelelőbb elhelyezés érdekében ez a ménes Fogarasról 1899-ben lett ide
áthelyezve, s a fogyatékba jött anyaknnczák pótlásául a kisbéri ménesből több ízben fiatal
kanczák osztattak be ebbe a ménesbe.
A rendkívüli jó minőségű legelők az évjáratok kitűnő fejlődését eredményezik
ebben a ménesben.
A kolozsi ménest az előbb felsorolt 4 állami ménestől eltérőlég gazdaságilag, a
gazdasági alkalmazottak által kezelik.
Anyakancza állománya ez idő szerint 53 darabból áll.
Az 1901-ik évben az alább megnevezett méneket használták itt fedeztetésre;
Toreador (apja Waisenknabe, anyja Thorguna) ang. telivér, Zivatar, North- Star VI
(apja N.-Star III, anyja Furioso IX) ang. fajta, Furioso XXIII 6 (apja Furioso XXIII, anyja
Furioso XXI 13) angol fajta mének. Zivatar törzsmén azonban 1902-ben kora miatt
kisoroltatott, s tenyésztési czélra magántenyésztőnek lett kiadva.
E méneken kivül «Gazlan I» nevű arabs félvér próbamén áll rendelkezésre, mely
évente mintegy 50 kistenyésztő tulajdonát képező kanczát teljesen díjtalanul fedez.
L.Podmaniczky
-Kemény Géza m. kir. gazdasági segédet a magy.kir földművelésügyi miniszter
megbízta ideiglenesen a kolozsi gulyatelep kezelésével.
L.Köztelek 1896 augusztus 5
- Cigája nyáj jut el a kolozsi állami birtokra.
- A kolozsi állami birtok cigája nyája 1890 elején alakíttatott és 1900 óta gondos
kiselejtezéssel tenyésztetett Turcsa Imre intéző által. 1908-ban 470 juhot fejtek.
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- 1907-ben 206 fejési nap alatt kapott tejből 10.3 kg.sajt és 15 kg. orda készíttetett,
1908-ban pedig 169 fejési nap után 9 3 kg. sajt és 1'6 kg. orda volt az eredmény. A
bárányozás ideje febr. 15., márc. 15.
L. Dr. Szentkirályi
- az EGE Kolozs megyei szakosztálya 1912-1913 telén Kolozson női ruha szabó és
varró tanfolyamot szervez.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Máthé Sándor ref. lelkész
L. EMGE

← Kolozsi kert.
Tenyészállat árverés.
A kolozsi m. kir. gulyatelepen a
telep tisztavérü magyar erdélyi fajta
gulyájából és tiszta vérű czigája fajta
juhászatából f. év augusztus 26-án
délelőtt II órakor
nyilvános szóbeli árverés útján a
következő számfeletti tenyészállatok fognak eladatni: 30 drb. tehén és beűzetett üsző 8
drb. 2 1/2 éves üsző 10 drb. 1 ½ éves üsző 60 drb. anyajuh 58 drb. öthónapos jerke
bárány.
Előzetes bejelentésre az árverés napján d. e. 10 órakor a 95. számú boósi őrháznál
megfelelő számban kocsi fog rendelkezésre állani.
Bővebb felvilágosítással bármikor készséggel szolgál a telep intézősége, posta Kolozs,
távirda állomás Kolozs-Kara.
Kolozs-Puszta, 1896 julius 30-án,
A m. kir. gulyatelep intézősége
L.Köztelek 1896 augusztus 8
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- A Kolozsi m. kir. állami gulyatelep tiszta vérű magyar-erdélyi fajta tenyészetéből
származó számfeletti, illetve kisorolt 12 drb 2 1/2 éves tenyészbika, 12 drb különböző
korú tehén és 12 drb 2 éves üsző Tordán, a volt bikanevelő-telepen, f. é. április hó 22-én d.
e. 10 órakor nyilvános szóbeli árverés utján készpénzfizetés ellenében eladásra bocsájtatik.
Az állatok pontos leírása, a kolozsi gulyatelep intézősége által (Kolozs vármegye, posta
Kolozs, távirdaállomás Kolozs-Kara) az érdeklődőknek megküldetik.
L.Köztelek 1899
Kolozsborsa-

március 29

Bánffy kastély, térségi jelentőségű,parkkal,erdővel.

-Itt született 1924-ben Tamás Lajos
mezőgazdasági kutató.
L.Wikipedia
-„ Három fordulóra oszlott nagy határa
messze
terjedett
legelőire
’s
jó
szántóföldjeire nézve nevezetes”
L. Hodor Károly
-báró Bánffy Dezső az EGE és az Erdélyrészi Méhész Egyesület elnöke kiterjedt
kolozsborsai birtokán irigylésre méltó gazdaságot hozott létre.
L. Bicsok Orbán
-az első katonai térképfelvételen egy malom azonosítható.
L.Jozefiánus térkép 1769-1773
-1880-körül híres erdélyi szürke marha gulyája volt.
L .Dr.Szentkirályi Ákos
- „ A báró Bánffy Dániel által 1838 ban alapított kolozsborsai törzsnyáj volt az
erdélyi részek merinos tenyésztésére legnagyobb hatással .
- „Nagyobb nyájaink közül csupán báró Bánffy Ernőnél Kolozsborsán szerepeltek
a Romaszkánok számottevő módon Az 1888. évi hatodik kolozsvári tenyészállat
kiállításon láttunk még néhány „Romaszkánnal keresztezett hazai juhot" Borsáról.
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-A báró Bánffy Ernő-féle kolozsborsai curkánnyáj 560 anyából állott 1889-ben;
1anyára 2 ,50-3 kg. gyapjút számítottak
L. Dr. Szentkirályi
-A Borsa völgyének gazdasági központja volt, hetivásárral. Bánffy Dániel 1838-ban
alapított merinó törzsnyája terjesztette el a fajtát Erdélyben.
L. Wikipedia
-Bánffy Ferencz báró kolozsborsai földbirtokos sz.1869-ben Apanagyfaluban.
Katonai akadémiát végzett, tiszt lett 1888-ban. 1896 óta birtokán gazdálkodik.
L. Erdélyi lexikon
Kolozs-borsai ménes -1903.
Tulajdonos: Báró Bánffy Ernő.
A ménes helye: Kolozs-Borsa, Kolozs vármegye
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 3000 k. hold.
Alapitotta: 1838-ban jelenlegi tulajdonos atyja, néhai báró Bánffy Dániel,ki a
kanczákat az akkor hires obrázsai, bonczhidai és sárpataki ménesekből szerezte be.
Az anyakanczák egész nyáron legelőn járnak,télen istállón kifutókkal,e mellet
elkényeztetés nélkül jól tartják.
A ménesben alábbi mének fedeztek: 1869—72-ig «Ajax» (Virgilius—Alix) angol
telivér. 1872—76-ig «Bátor» a vécsi ménesből származott angol félvér 1877—81-ig
Macbeth angol félvér állami bérmén, 1881-től mai napig a következő állami bérmének:
Nonius XV-ös, Nonius XlII-as (Remény anyából), Aleppo l-es, North-Staar l-es,
Polmoodie angol félvérek, Cbarley (II Gladiatore—Duhart) és ez idő szerint Souvenir
(Tristan—Shall we Remember) angol telivér mének.
Állomány 22 drb. anyakancza, legnagyobb részük North-Star és Polmoodie
ivadékok. Az egész lóállomány 80 drb. körül váltakozik. Tavaszi elletés.
Az anyakanczáknak kitűnő minőségű meredek lejtőjű hegyi legelő áll rendelkezésre.
Szoptatás idejük alatt csupán kivételesen kapnak zabot. Ellés előtt azonban
fejenként 3 liter zabot kevés korpával.
Tenyésztési czél: Nagy hintós- és nehéz teher alá való hátaslovaknak előállitása.
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Felnevelési rendszer: A szopós csikók zabra szoktattatnak. Választott csikók,
zabadagja 5—8 literig. 1½ éveseké télen 3 liter, 2 éveseké ugyancsak télen 3 liter, 3½
évesek nem zaboltatnak. Télen az évjáratoknak zab mellett szálastakarmányt adnak.
Az anyakanczák és évjáratok télen csupán éjjel valamint az etetés és takarítás alatt
vannak az istállóban, különben egész nap az istálló előtti kifutókban tartózkodnak,
azonkívül meg is hajtatnak. A legelőn a csikóskanczák és meddők különkülön járnak,
úgyszintén az évjáratok is.
Értékesítés: A 3½ éveseket rendszerint a bilaki katonai csikótelep részére adják el,
avagy egy galicziai czég veszi meg 650—750 kor. átlagárban a kiválasztott csikókat.
Amennyiben a galicziai czég az egész felállítást veszi meg, azon esetben az átlagár csupán
500—600 korona.
A visszamaradottak hámba taníttatnak be és ekként értékesíttetnek. A legjobb
kanczákat megtartják, s a ménesbe leendő beosztásuk előtt nyereg alatt vagy kocsiban
kipróbálják.
Ujabb időben a tenyészkanczáknak besorozottakat a zsuki falka után próbálják ki.
L.Podmaniczky
-1940-ben a gazdakör elnöke Beszteri Ernő
L .EMGE
Kolozsgyula
-„Továbbmenőleg arra is lehet következtetni, hogy a megtelepülés kezdetén a KisSzamos kétparti területei közt vagy a folyók mentén legelőváltó ingamozgást végeztek a
nemzetségeknek ha nem is egész családjai, de mindenesetre pásztorai. Erre mutat……. a
Kis-Szamos bal és jobb partján…….fekvő helynévpár:
Kolozsgyula-Gyulatelke.
L. E.T.
A települést a középkorban római-katolikus vallású magyarok lakták, akik a
reformáció idején felvették a református vallást.
L.Wikipedia
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Határnevek: -csak a dolgozatot érintő nevek –
-1693/XVIII. század: Megyes kertben, To helyt és egyéb kaszál(o helyet)., Felső
nagy Toh gáttyátol fogva.
- 1716: egj …………irotvany kaszálo hely (k.)
-1754-A' Malom tővissibe.
-1781:-A Felsö Fordulon . . . a Dombon (sz.). — Az also Fordulon... az oldalban
(sz.). a' Malomnál (sz.) ,Napkelet felöl valo részen, egy darab haszon vehetetlen kopasz o l
d a l . . . (melyet) Szölö Hegynek fel fogni kivántak.
-1816-Ádám Irotvánnyánal (sz.). ,a' Szekeres Ur Irotvannyanal(sz.), a Santzbeli
Tőrők buza Főld (sz.),Alsó forduló,
-1903-Nyilak.
L.Szabó-Gergely.
Kolozskara
-Valamikor Magyarkara,
-1896-ban a legnagyobb birtokos
k.holdal és egy udvarházzal.

báró Rottenthal Józsefné Haller Anna 1012

-A magyar állam 11 györgyfalvi családot telepít ide.A Bodrog dűlőben 10 ,a botosi
részben 4 tanyai telephelyet alakítanak ki.Minden belső telepes kapott 12 hold és 600
négyszögöl területet rét,hegyi kaszáló, legelő,erdő cimen.Ezen felül 1000 négyszögölet
házhelynek és 14 k.hold szántót három tagban. A bodrogi tanyások 18 holdat két
tagban,a botosiak 16 holdat egy tagban szántoként.Atörlesztést 53 évre tervezték.
Összesen 19 kész házzal és 12 üresen 1906-ban
L.Antal József
- Kolozskara határát a Mezőségre általában jellemző agyagpalán nyugvó vékony
termőréteg alkotta. A nyári záporok mindegyre lemosták ezt a humusréteget. A terület
lakhatóvá tétele érdekében a vízmosásos, palás részeket fásítani kellett, a kaszálókat
kiszárítani, a vizenyős foltokat alagcsövezni, a kopár legelőket árnyékosítani. A dombok
járhatóvá tétele érdekében kerengőutakat kellett megépíteni, s ezeket kaviccsal leszórni.
L.Keszeg Vilmos 20-ik
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- Erdélyben báró Jósika Koloskarán……… tejelő jellegű magyar marhát tenyésztett
ki, állatai évi tejhozama 1600–2000 liter tejet ért el és felülmúlta a hasonló viszonyok
között tartott pinzgaui tehenek tejtermelését. A tej igen zsíros, átlagos zsírszázaléka 4,2.
L.Brehm
Kolozspata
-valamikor Egyházaspata majd Magyar vagy Felsőpata.
-Nevét az oklevelek 1229-ben említették először, amikor Mog de Poca (= Pata) más
kolozsi várjobbágyokkalegyütt
vádolta Gotfred,
Farkas,
Vilc,
Olbert,
Pet.,
And. és Fila nevű szomszédait két ekényi föld elfoglalása miatt. Később kiegyezve határait
megjelölték.
L.Wikipedia
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
Kolozsmonostori Apátság
- A Szamos, Nádas+, Küküllő,
Maros és Nyárád vize mellett feküdtek a
bencések birtokai, amelyek mind a
kolozsmonostori apátsághoz tartoztak. A
közelben Bécs, Kajántó+, Egeres+,
Apahida, Jegenye+ a legismertebb helyek.
A kolozsmonostori apátság I. Béla király
vagy Szent László korabeli alapítás, s
azóta, a XI. század óta, egészen 1556-ig, a
reformáció
idején
Erdélyből
való
kiküldetésükig e terjedelmes birtokon folyt
a bencés élet, amely a maga
nagyszerűségében a Regulából szemünk
elé tárul.
E szabályzatban a mindennapi kézi
munkáról fejezet van, amely a bencés
kultúrmunka egyik fő bizonyítéka. A
bencések nemcsak maguk építették
házaikat, hanem abban mindennemű
199

munkát végeztek, a rendházon kívül még a földeket művelték. Mesterségeket tanultak s
gyakoroltak a rend tagjai, templomokat emeltek, és azokat felékesítették.
Megbecsülték a munkát, és azt mással is megkedveltették. Évszázadokon keresztül
Európa gazdasági ügyeiben vezettek. Az erdő borította országokba műveltséget, gazdasági
érzéket vittek, s azok benépesítését nagyban előmozdították. Ha valahol földhöz jutottak,
termővé tették a talajt, s azon gazdálkodni kezdtek. Mintagazdaságokat létesítettek,
szőlőmívelés, gyümölcstermelés, kertgazdaság is kedves volt előttük. Minden kolostorban
volt malom, pékműhely, szabó-, cipőműhely. Lakásuk, templomaik felszerelését maguk
állították elő, a műipar fejlesztésében nagyban közreműködtek.
Mindezekre másokat is megtanítottak, ennélfogva egy-egy bencés kolostor nemcsak
a vallásosságnak, hanem az okszerű gazdálkodásnak is példaadó helye lett. Ennek
tulajdonítható, hogy sok birtokot kaptak, hogy onnét hirdethessék a hitet, nagy területet
kereszténnyé tehessenek, a néppel törődhessenek, azt megélhetésre, mezei munkára és
iparra megtaníthassák
Két évtizeddel a bencés rend távozása után, tehát amikor még kezük munkája
meglátszott, egy jezsuita atya leírta a kolostor környékét:
A Szamos völgyében szántóföldek és öt kert állottak művelés alatt. Egyik
gyümölcsöskert volt, termőfákkal beültetve; más széles és hosszú kert vetemények
termesztésére szolgált. Más nagy kiterjedésű kertben
káposztát, dinnyét, lent termesztettek. Egyik kertet
rózsabokrok övezték, másikat gyümölcsfák, ez
utóbbiban muskotályszőlőt tartottak. Szőlővel volt
beültetve a hosszú domboldal is, amely a kolostortól s
templomtól északra több mérföld hosszúságban húzódik.
Nyugati irányban szántóföldek terültek el, dél felé erdők.
A Szamoson háromkerekű malom állította elő a lisztet, a
vízben bőséges számban halak úszkáltak, hogy a sok
böjti napon a szerzeteseknek eledelül szolgáljanak.
Bármerre nézett a szem, mindenütt szőlő, szántóföld,
erdő, mező gyönyörködtették a szemlélőt.
←A kolozsmonostori
szőlőtővel.
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apátság

cimere-kévével

és

-„Szántó István jezsuita, aki 1581-ben, tehát a XVI. század végén, az erdélyi
jobbágyság helyzetét a lengyelekével hasonlította össze. Elítélte lengyel nemzetiségű
házfőnökét, hogy az túlságosan szigorúan bánik a kolozsmonostori rendi birtokokon élő
jobbágyokkal. A római egyetemes főnökhöz intézett jelentésében magyarázta, hogy az
erdélyi jobbágyokkal nem lehet úgy bánni, mint a lengyelekkel. Lengyel-országban
ugyanis azok, akik a nemesek hatalma alatt állnak,szinte olyanok, mint a rabszolgák. Igen
kemény bánásmódban van részük, akárcsak a törökök rabszolgáinak. Erdélyben azonban
egészen más a jobbágyok magatartása. Ezek azt akarják, hogy nem mint szolgákkal,
hanem mint polgárokkal bánjanak velük”
L. Bíró Vencel
- Kolozsmonostori fejedelmi kastély-1590-„… Minden fele vetemjneikból tizedet Adnak, az borboljs t Í z edeth Adnak.
Disznaiokbol sem pasit t i z e d e t , sem penigh az Makkos d i s z n o b o l ne[m] Adnak,
ha malacha vagio[n] …..”
- “ Vagion az feiedelemnek harom kerekeo Molna az Szamoson ……”
- Kett fordulasba vagio[n] feiedelem szamara 40 hold feóld, harmad fordulasba 18
hold szanto feoldek. Kaszalo Reth vagio[nj barom kettej Also Rúdasban, harmadik
Omlafban 12 ember megh kaszalhattja. Vagjo[n] egj derek Kaszalo Reth a z Szamos
mellett Fenes1 feleól megh tarth szaz emberth..
- Egj lo kertis vagio[nj az malomnal, vagio[nj teölgj erdeo Bércznek hÿak, tilalmas
minde[n]koron .
- Vagion Gatt chereÿe az malom szewkiegere ualo vagion Bÿk erdeo bewseggel
az Nyers Bik fa tilalmas, az Asszu fa az Erdeo birake keozeötte, az Bik fan kjweol valo
fatt szabad az falunak is hordanj,
-Vagion egÿ Erdeo Apad erdeÿe az, az faluie.2 Vagio[n] egÿ erdeó Bach feleóll
Hoia fele az faluie. Az Szamos az palotul fogua az Varas hataraigh szabad uolt az falunak
halasznj az palon feliwl Fenesigh tilalmas ez hazhoz.
L.Urbáriumok-1590- Kolozsmonostor 1638 körül
-Válogatás a névsorból:
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-Serfeozeo Janos szekeli feoldereol jeőtt veres drabant(fejedelmi zsoldos) volt ide
jeött ante annos 20, szwletet Hermanban szolgaliia eghetbor es szalad(maláta) ser
feozessel, fia 2. eokre 2. tehene 3.
- Crestelj András a koltsar az uduar[nal] Fia 2, tehene 1, disznaia 2.
- ……Peter eos iobbagj eokeorrel szolgal fia 2. Leania 1. eokre 4. tehenie 1. mehe
16
- Ibidem Janos Kouatz. egi fia mester Ieghenieben tehene 1.tinaia 1. Mehe 2.
- Pokai Peter Akos faluarul jeött ez eleott ide 16 elsztendeouel gialogh szolgal. fia
2. leania 2.
- ,,,,,,,, pornÿ Thamas az attiaual ieött ide ez eleot 20 esztendeouel Keoreos Maros
keozzwl az haz Darotzi Martäe es Orsike uolna, pusztaban szallot Szabadossagban
szolgallia, leania 1. Loua 5. tehene 1. disznaia 3.
Johannes Swlie eös iobbagi vámos most, alias sasar volt. leania 1. hazas Varga
Martonne. tehene 2. Mehe 10.
- Kerestelÿ Jakab eös iobbagy gialogh szolgal.Tehene 2.Tinoia 1. Mehe 9.
- Nagi Gergeline, fia 1 takats.
- Keobleosi Thamas falu pasztora eos iobbagÿ alias gialogh solgal, fia 2. leania 3.
Eokre 1. Tehene 2. Tino 1.
- Az Castelion felliwl malom utzaban az alsó renden.
L.Uradalom 1638
Kolozsmonostori Gazdasági Akadémia
Bővebben az erdélyi magyar gazdasági iskolák szócikknél.
- 1844-ben alakult az Erdélyi Gazdasági Egylet kezdeményezésére,1869-ben a
Római Katolikus Státustól bérelt nagy monostori birtokon jött létre-. A terület egy része
1889-ben a tanintézet tulajdona lett. 1906-ban minisztérium akadémiai rangra emelte.
- a Gazdasági tanintézet megszervezője Kodolányi Antal.
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- Utolsó magyarul felvételiző, évközben is magyarul tanuló államvizsgázói
1960-ban a mi évfolyamunk volt.
Kiss Károly
Kolozstótfalú
Kerbe. A kolozsvárral tőszomszédos Kolozstótfalu határából a következő adat
idézhető : 1812: „La Kertbe és la Roze nevezetű Helyeken " (EHA.). Janitsek Jenő szíves
írásbeli közléséből tudom, hogy a címszóul írt helynév a falutól északnyugatra eső — a
falu öregei szerint — egykori urasági gyümölcsöskertre vonatkozik.

Az ejtett alak fonetikai okokból kétségtelenül csak a Kerbé forma s nem az 1812-ből
idézett Kertbe alak lehet
L.népesnyelv -internet
Koppánd Vitéz György várkastélya-1674-ben- A Bánffy-kastély nem azonos a
Vitéz család hajdani várával.
- Neve a Koppány személynévből való.
- „1715-ben junius 22-én Bethlen Éva Új-Tordán egyezséget köt Koppándon lakó
Vitéz Andrásné György, Miklós és András nevű fiaival, olyképen, hogy a Csánifar mellett
levő tavat, a mellette levő szántóval, valamint a Kesztyüsben levő Kis-Csegely nevű földet
az árokig használják a Vitézek a koppándi határhoz, …”
L. Orbán Balázs
Korpád
- Korpádi tenyészet -1903.
Tulajdonos: Ferenczy testvérek.
A ménes helye: Korpád, Kolozs vármegye.
Állomány 10 drb. angol félvér anyakancza, melyekre a tulajdonos Kalandor után
nevelt angol félvér állami kisorolt mént használja.
L.Podmaniczky
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Kozárvár

Teleki kastély

- Nevét ős lakói a kozárok és egykori vára után vette.
- Károly király a káptalannak 1326-ban rendeli, hogy Deésvár határától különitse
el.
-1353-ban…. 150 nagy és 200 apró marhát, juhot, disznót hajtatván el……
- 1372-ben birtokosai Bánffy Dezső fiai: László, István bán fia Dénes és Tamásfi
István fia László a birtokosok, kik óvást tesznek a vajda előtt azért, hogy a deésiek határuk
kijárásánál egy darab kozárvári földet sajátitottak el.
-1381-…… Kozárvár fele része a malmokkal együtt ………
- 1503-ban itteni birtokosok Bánffy László, (jobbágyai Gedő, Bakai, Kádár),
Bánffy Imre, (jobbágya: Marai) és Dési Péter, (jobbágya: Mindenes.)
-1524-ben …..Nagy János és Szász Bálint idevaló lakosok emlittetnek……..
- 1566-ban itteni birtokosok Kozárvári Somogyi János, Starhira János és Bánffy
Pál. Ekkor Pesch Jakab biró és Tatár Illés esküdt (circumps.), mint a somogyi jobbágyai;
Nagy István biró, Damokos Antal Starhira jobbágyai; Petkes István a Bánffy birája
emlittetik.
- 1580- ………Szakira János lengyel által itt épitett udvarház………
- 1580 körül pusztul el a vár-Kozárvár-, mivel ez évben már mint kuria emlittetik.
- 1602–3 közt ….. az egész község elpusztult a Básta korában.
- 1606-ban Rettegi Erdélyi János egyik itteni birtokos. Jobbágyai: Szűcs, Tollas.
- 1607-ben nemes Somogyi András, Torma Miklós és Légeni Szilvási Péter neje
Henke Fruzina leánya Horváth Erzsébet jogán. Jobbágyai: Pocz Jakab, Kecseti István, Vég
János.
- 1618-ban Szikszai Györgyné Bánffy Annának itt négy jobbágytelke van (Sajtos,
Petkes, Vitalis), egyik puszta.
- 1622-ben Deési Székely Imre itteni rétjét Hatvani Istvánnak eladja,…….
Ev. ref. egyháza 1622-ben már fennállott. Birtoka: 7 drb rét, 3 drb szántó,
irtoványok s 1 köles nyil. A pap 4 hold földet s 1 köles nyilat s több darab rétet használ s
ezen felül Tollas Gergelytől 1 hold földet bir zálogban.
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- 1638-ban Rákóczy György Kozárvár lakóinak, a kik a deési híd épitésénél
különösen kitüntek, e hidon át vámmentességet engedélyez.
- 1650-ben Suky Ferencz, Széki István, Szabó István deák és Deési Szőcs Ferencz
itteni birtokosok.
- 1650-ben ……a kozárvári „Kerek-domboldala”-beli szántóföldek……..
- 1701-ben…. két népes jobbágytelket ajándékoz (Muhar és Pocs).
- 1709 márczius 20-án M.-Szigeten kell záloglevél értelmében gr. Bethlen János és
neje Alvinczi Erzsébet II. Rákóczy Ferenczczel ez országrészből kibujdosván, itteni
részéből 10 telket Tömösvári Rácz Péter, István és Andrásnak adott zálogba, 303 véka őszi
vetésre való föld és 12–12 szekér szénát termő réttel együtt.
- 1724-ben birtokosai: Suky István, Rácz Péter, András és István, egy telkes
nemesek: Csehi Ferencz, Temesvári Rácz János, Kassai Ferencz-féle rész és Samarjai
Márton özvegye.
- „Az oláhok 1730 körül kaptak engedélyt a betelepedhetésre, melyet Suky István
engedett meg s már 1845-ben a zsellérek közt egy magyar sem volt. Ezóta, mint Torma
József írja, e törzsökös tiszta magyar helységben az oláhság annyira elszaporodott, hogy
alig találhatni 1–2 magyar gazdát, sőt ezek is oláhul beszélnek. Ekkor és ma is a lakosok
legnagyobb része oláh, magyar kevés, zsidó és czigány”.
- 1731-ben udvarházzal biró birtokosok: Rácz Péter, Suky István, Bethlen Sára,
udvarház nélkül: Rácz István, Murányi Bálint és Samarjai Pál.
- 1750-ben adó alatt volt 232 igás, 169 fejős, 6 tulok, 85 juh, 101 disznó, 96
méhköpű.
- 1764 május 29-iki osztály szerint birtok, erdő, korcsmák összeiratván, 90 őstelek
volt ezek szerint: Suky résznek 33 …..telke, 5 nemesi udvarházzal 38 telke; Rácz résznek
1 udvarházzal 7 telke; Samarjai Sámuelnek udvarházzal 3 telke; Komáromi Péternének 1
telke; ev. ref. egyháznak 2 telke; Gör. egyháznak 1 telke.
- 1798-ban egy szőlőt adnak el.
- 1839-ben birtokosai: gróf Teleki Lajosné, gr. Mikó Károlyné, Nyárádi Izsák,
Tolnai Jánosné Szentiványi Zsuzsánna, Veres János, (Somai rész), Szilvási Miklós, Torma
Miklós, Tamási Péter, Nagy Sámuel, Dersi János.
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- 1841-ben helyben lakó birtokosok: özvegy gr. Mikó Károlyné, br. Kemény
Juliánna, Abodi Tamási Péterné onodi Veres Mária, Istvánfi Péter, onodi Veres Ádám és
Imre.
- 1845-ben csak a birtokosságnak van szőlője.
- Jelenlegi birtokosai (1898): ősi birtokok: gr. Teleki Domokos, 724 h. 1185 öl.
Onodi Veress Imre, 300 h. 496 öl. Veress Ákos utódai, 784 h. 816 öl. Vétel és örökség: br.
Inczédy József (a László fia) és fiai: Ádám és Samu, 229 h. 25 öl, Veress-féle birtok.
Bogdán Elek, 136 h. 354 öl. Tamsásy Károly, 113 h. 1539 öl (Petki-féle). Ide tartozik még
mintegy 8 házból álló puszta Szunyogszeg,………...
- 1875-ben békésen zajlott le a határ tagosítása.
- Éghajlata mérsékelt, gyümölcsnek, gabonának kedvező, egészséges, jég nem
járja.Nagy kiterjedésü határának harmada kevés szorgalom után is jó az 1750-beli
összeírás szerint, a többi részint köves, agyagos, kemény természetü, sovány s nehezen
mivelhető. Egy őszi szem rendesen 2 1/4, a zab 3 szemmel fizet.
Határa jelenleg termékeny, főbb termények: tengeri, őszi búza, rozs, zab, árpa és
lóher. Hazai fajta szarvasmarhát, juhot és sertést tenyésztenek. Gyümölcse: alma, körtve,
szilva és baraczk-félék.
-Hajósmalma a Nagy-Szamoson 3-3 kőre épitve, Veres Ákos örökösei és br.
Inczédy Ádám tulajdona.
-1822-ben határa 2-od osztályú.
Kővári László irja – kerek domb emelkedik, rajta gyümölcsfák lombjai alatt……
-Gyümölcsöt és gabonát termesztenek,hazai szarvasmarhát.tartanak.1841-ben
üstben főzik a pálinkát.

7

Határhelyek:
-1622-ben Országútmellett, Nyáras, Szantmegé (kölesföld), Esztangriti (kölesnyil),
Kettős tó között, Szárazpatak (rét), Czicske Berke alatt (rét), Szárazpatak hidgiánál (rét),
Törös-Berke előtt (rét), Matthiastava (rét), Kerekdomb alatt, Szántó az erdőre feljárvéggel,
Szeghmartian (martján) kölesnyil, Soóstoh, Porgolát, Mogyoros, Nagyörmény Sándor
szénafű, Keselius rét, Köszegő, Berekközmező rét, Szárazpatak, Nyárás, Szanthata,
Szhanghrethi, Soóstho martia, Kerek-Domb, A földváron alól rét, Mátyás Jakab irtovány,
Szegh, Szeghmartia.
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- 1682-ben Nagyút, Köveshágó, Arbopataka, Sáncz, kölesföldek; Esztángrétje vagy
Mátyás Took, Zsuki rész, Nyarasdomb, Jószer, kaszálók; Kenderes, Soóstó, Modra,
Kigyóstó, Kőszegőfarka, Kerekdomb.
L. Kádár József Szolnok
- Inczédy Ádám 1906-ban kastélyt épített itt.
Kölesmező lásd Bodonkútnál

Körösfő

← Körösfői népviselet.

- Itt születet Dr.Péntek János nyelvészprofeszor.
-Itt született Kovács Kuruc János helytörténész aki Dr. Péntek János tanárral
megírta Körösfő monográfiáját.
A biológus ifj. Szabó T. Attila (Ellák) a kalotaszegi Körösfőn felfigyel az
alakortermesztés etnobotanikai, itt csak emlékezetben megmaradt hagyományára, illetőleg
a faluban megtalálható néprajzi, tárgyi emlékeire, pl. az alakornövényhez hasonlóan
lényegében a kőkorszak óta egészen a XX. századig a területen változatlanul megőrzött
kézimalmokra, kézzel forgatható örlőkövekre, helyi néven „örmény”-ekre (Szabó jun.,
1962, Körti Feri és a körösfői „örmények”. N.P.), illetőleg az egykori alakor
termesztésnek elsősorban otthont adó marginális szallagföldekre, agroteraszokra.
L. Szabó T.Attila sen.
-„A rétek évenkénti kiosztását országszerte nyílvetésnek vagy nyilas osztásnak
nevezték, s a rétparcelláknak is igen elterjedt megnevezése: nyilas. Kőrösfőn (Kolozs m.)
kaszálás előtt egy héttel, virradatkor megkondították a harangot, s összegyűjtötték a falu
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népét. Akkor megindultak együtt a mezőre. Egy iszákban (általvető tarisznyában) vitték a
fapálcikákat (nyilakat), melyeket a szénafűhöz érve egyik zsebéből kihúztak, feljegyezték
a számát és a gazda nevét, majd az iszák másik zsebébe tették. Ezekre a pálcákra volt
felróva a házak, azaz az úrbéli telkek jegye, száma. Összesen 38 egész telek volt a faluban.
Vitték magukkal a rudat, az ún. jegyesfát is (1 öl hosszú lécet), amivel a kaszálódarabokat
pontosan kimérték. Akinek a pálcikáját kihúzták és a neki járó nyilas kaszálót kimérték, az
leverte a magával hozott cövekeket a parcella sarkain, s ezzel ideiglenesen birtokába vette
a kaszáló egy darabját. Az osztást mindig a falu közelében fekvő réten kezdték el, s
dűlőről dűlőre haladva folytatták. A nyílvetés szertartása mintegy fél napot vett igénybe, s
az úrbérességi elnök irányításával folyt le még az 1920–30-as években is”
L. Magyar Néprajz II.kötet
- Kőrösfőn - és egyes szomszédos falvakban - nagy fejlődésen ment keresztül
a népművészeti tárgyak készítése és forgalmazása. Fontosabb termékeik a kézi hímzésű
párnák, ruhák, valamint a faragott fatárgyak.
L.Körösfő honlapja
- Eze n Falúb[an] az Udvar[na]k Semmi majorkodtató hellye: szántó földgye
kaszállója, erdeje etc. nincsen; h[ane]m am i vagyon mind Falú földe,……….
-„…..ökörrel czimboráb[an] szoktanak volt járni….”
- a Hév Szamosi határ szélb[en], a Les-patakon fellyül, Marisel nevü Helyb[en] egy
nagy Bükkös erdöt, mellyb[en] bőv mak idején meg hizik 200 Sertés, hová ha mikor ezen
Falusiak , mak idején, a magok Sertéseket akarják fel hajtani, senkinek masnak nem
szabad Sertést hajtani az ö akarattyok ellen…….
L. adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8466.pdf
K ő r ö s f ő határnevei: Hegyes, Nagy k., Bodon, Csere, Kicsi k., Lüget,
Völgy,'Szakáll k.,Szala-Cserelye, Kerekbükk, Nagyerdő, Kővágás, Rakottyás, Mely k.,
Szőllők.,Kigyós k., Tilalmasköz Ravaszlik, Ordományos, Bükkfaválúja cs.,Korpos k.,
Kovács k., Részegoldal, Hosszú, Lejáró, Csipkés, Oldal, Horgasalja,Mester k., Banavőlgyi
k.
L.Jankó

208

Falu eke Körösfő Kolozs vármegye Körösfő.
-1940-ben a gazdakör elnöke Albert György „miniszter”
L. EMGE
Kövend

Ádámosi Gábor féle bádogtetős kúria és a Tanka kúria.

- egy 1219. határjárási okmányban Kuen néven találjuk fel.
- A szájhagyomány fentartotta, s az egyház régi jegyzőkönyvében is van nyoma
annak, hogy a kövendiek valamely tatárjárás alkalmával templom-kastélyukba vonulva
hősileg oltalmazták magokat, de lőporuk fogytával, a tatárok már az eltorlaszolt kapu
bevágásához kezdettek, midőn egy Bardoczné nevű menyecske a papnak templomkörében
levő méhkasaiból egyet felragadva, az ostromlók fejére zuditá, ezt mások is követték, s a
kitódult méhek serge által összecsipdesett s megriasztott tatárok elmenekültek. Emlitett
jegyzőkönyvben az is be van jegyezve, hogy Ali pasha járásakor 1661-ben a tatárok ismét
ostromolták, bevették és fel is perzselték Kövend védtemplomát.
L.Orbán Balázs
-A kövendiek némi érdektelenséggel osztották 6 részre földjeiket, amelyből csak
egyhatod részt minősítettek rossznak. Nem dicsekedtek, nem is panaszkodtak.
- Kövenden ……..a falu szűk és sovány füvet termő legelőire ugyan kihajthatták
marháikat, de gyakorta kényszerültek jószágaikat a szomszéd falvak határainak legelőire
pénzért elszerződtetni. Lévén a faluban sok gazdálkodó nemes és székely, ……….sem
szántóföldet, sem rétet nem mértek. Szénát a nemesek és székelyek is más települések
határairól szereztek. Nem voltak szerencsésebbek a lakosok a marhák itatását illetően sem.
„Itató helyeink nem igen vágynak - mondották - , és sokszor szorulunk arra, hogy tokot
dugunk, s úgy itatjuk marháinkat". A mostoha körülmények ellenére, elég sok
szarvasmarhát, lovat és juhot tartottak a kövendiek, bérelvén számukra legelőt és
vásárolván szénát más falvak határán. -1820- Conscriptio Czirakyana vallomásból.
L.Takács Péter
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- 1911 decemberében hivatalosan is megalakult a „községi gazdakör”
L.Ádámossy Gábor
- „… Kövend, …….., s egyszersmind jó dohány és répa termő hely.
L. Kőváry László

- Kós Károly írta 1947-ben Aranyosszék majd minden falujában készítettek régen
faekét, különösen a kövendiek tűntek ki, akik a harasztosihoz hasonló készítményeiket
vásárokon is árusították.
L.Magyar Néprajz II.k.
-krumpli termesztéséről és újabban a hagymájáról híres
L .Keszeg RML
-a Kendereskert nevű dűlőben majdnem minden családnak van zöldségese ahol
hagymát,murkot,krumplit termel.
-Régi megfigyelésen
lovak,hámok,szekerek……

alapul ,hogy a környéken itt voltak a legszebb

-A két világháború közötti időszakban Kövenden
tejcsarnok,Hangya Szövetkezet és mészárszék is működött.

hengeres malom,bank,
L .Sepsiszéki

Helynevek.:/csak válogatott helynevek/.
- 1808: a Nyerges ormán erdő, Óriás pince, 1864; Pad oldal, pityókás, Páncél-kert
(ke), Rozs föld.
- 1864: Magyaró mál, (szö és gyű.) Meleg oldal, Matyi-hálás (itt hált valamikor a
csorda), Nagytó (ma már nem létezik, de a helyén duzzasztott halastavat létesítettek),
-1893: Bivalastó,Káposztás kert, Diófás , Szőlő ajja (u), Veteményes és
gyümölcsős, Bágyon felöli forduló, Bágyoni kert,Bihajas tó, Bika réttye (sz), Borsó földje
régebb, ma veteményes,Ciculu kert,Csegezi malom fara,Bükk erdő,Csere
ajja,Delő(delelő)Deménykert,Disznó legelő,Dög kút,Kigyós tó,Farkas kapálás,Füves tető,
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Gyümöcses-Cseresznyés-Nagycseresznyés kert,Illancsa és Iskola kert valamikor
gyümölcsös,Kapus erdő,Káposztás kert ,Kenderes, Kenderes-kender és' burgonya
földek,Kert megett,Kovács kert (gy), Kurta nyilak (e),
L.Kiss Zoltán.

L.Erdélyi gazda 1937 október 1
Légen lásd Magyarlégennél
Magyarbikal –
- Entz Géza által összeállított kimutatás szerint
udvarháza volt.
L. www.adatbank.ro/html/alcim_pdf3559.pdf-

-Neve az egykor felette húzódó bükkerdőre utal - Bikal
földje -, de a falura leselkedő veszélyek miatt lakosai
lehúzódtak a védettebb völgybe.
L.Wikipedia
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-Bikal (Kolozs vm.): szántóföldeken, szénafüveken és erdőkön osztozkodtak 1444ben…
- Byk 1444, Bykes 1448

Bykal, (Colos vm.),

-Bagychehereye

1414

Bykal, (Colos vm.)

-Kewmegychereye 1444

Bykal, (Colos vm.)

-Nyr

Bykal, (Colos vm.)

1444

L.Nagy -Uray
-Középlaki Bikali György 1498-ban bikali udvarházát és más itteni birtokrészét
elcserélte Vitéz György javaival. . A Bikali telek nagysága, akárcsak a Vitéz teleké, 3
antiqua sessio volt.(ősi telek)
- Bikalon hat nemesi udvarház létezett:A Vitéz család udvarházának a nagysága
1800-ban 3 antiqua session. Az udvarház csűröskertje a Csüget nevű határrészen volt,
1864-ben említik, hogy „...tetején hajdanában a Vitéz családnak egy majorság csűre
létezett".A Csűröskert funkciója révén a gazdálkodás központja,esetünkben a Vitéz
teleknek két részre tagolását, a gazdasági tevékenységnek a lakóterülettől való
elkülönítését szolgálta.
- Jelentősebb udvarház lehetett a Bíró Anna kisasszony kúriája, a telek nagyságát
1800-ban 2,5 antiqua sessiónak mondták; szerényebb épület volt a Biró Kata asszony
háza, mely a Vitéz csűr helyén állt, ennek a teleknek nagysága csak 1 antiqua sessio.=ősi
telek eszmei mértékegysége ……………….
“A földközösség a hagyományos társadalom legsajátosabb birtoklási- formája volt.
A közös földből való részesedést a családok által birtokolt telekhányad alapján állapították
meg. A szántók és rétek osztása évente, a házak sorrendjében, nyilak szerint történt. (Az
örökségeknek nyilakra vésett tulajdonjegyei voltak, az osztás során kihúzott nyíl birtokosa
jegyfával jelölte meg a nyílföldet!)
-A XVI. század végén a földközösség a falvak többségében felbomlott, a telkek
tartozékai állandósultak, a közösség joga csak a legelőre és erdőre korlátozódott.
A földközösség emlékét a helynevek őrizték meg: falu Nyilassá (1756), Kis Nyíl,
Bikali nyilak, Berekalj nyíl stb.Bikalon a hagyományos társadalom idején a kétnyomásos
(kétfordulós) gazdálkodás volt jellemző.
Ennek megfelelően a vetésterületet két részre
osztották: vetésre és ugarra. Az ugar minden második évben pihent,illetve legelőként
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használták. A két forduló 1750- ben: az Telek vagy Felső forduló és az Alsó-völgy vagy
Alsó forduló.
A háromnyomásos gazdálkodást 1818-ban vezették be." A három fordulót a
lakosság számának növekedése tette szükségessé, az új felosztás ugyanis a termőföld jobb
kihasználását biztosította. A bikali három forduló az 1818-as felosztás szerint: a Tövises
(jó termő), a Derekalja (középszerű), és a Hegyes (gyenge), nagyságuk „igen egyforma"
volt.
-Az első fordulóba „őszgabonát az az tiszta elegyes búzát és rozsot" vetettek, a
másodikba „tavaszgabonát az az tavaszbúzát, törökbúzát, alakort, zabot, tönkölyt, lencsét,
borsót és lent". A harmadik forduló, az ugar „nyomásba maradt marhalegelőnek".
-A földesúrnak a határon saját kezelésű ún. allodiális-majorsági birtoka volt.”
-A hagyományos társadalomban a falu mindennapi életét az évszaknak megfelelő
mezőgazdasági munka töltötte ki. A földművelés évszázadokon keresztül hagyományos
módon folyt, a falu önellátó volt.
-Bikal határát 1713-ban „seppedékes, vízmosásos..agyagos..terméketlen" területnek,
1750-ben „dombos, agyagos, seppedékes... közepesen termékeny" vidéknek mondták. A
kitartó kemény munka a gyenge talajon is eredményt hozott, az 1820-as összeírás szerint:„
helyiségünk határa részint termékeny és jó minőségű, részint gyengébb, mindazonáltal a jó
művelés és trágyázás nagyon szükséges, és ha a jó művelés és munka megadatik, nem
rossz termők."
-A határ 1713-ban és 1750-ben 6-8 jármos ökörrel, 1820-ban„négy marhával"
szántható.
-A XVIII. században a falu a szárazság, a fagy, a belvíz okozta károk ellen teljesen
védtelen. A bikaliak 1713-ban panaszolták, hogy „határunkat ... a jég elverte". 1753-ban
pedig „...semmi termés nincsen.
-A búza vetések ühögős nagyon. Jégesőtől és árvíztől Isten jóvoltából megmaradott
gabonájok ... szőlejek a hidegtől opprimáltattak"./ühögös=üszkös/
-Egy korszak gazdasági helyzetének megismerésében a maghozam alapvető mutató.
Bikalon 1750-ben „Egy köbölből lesz 3 kalangya, minden egyes kicsépelt kalangyából 3
véka", 1820-ban „egy véka őszbúza vetése után lehet ... 4 vékát ... reményleni... a zab,
alakor, tönköly megeresztik az 5 vékát. Egy véka törökbúza ... szemül megszáradva,16
vékát megad".
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“A következő növényeket termesztették: gabonafélék: búza, rozs,alakor, zab,
tönköly, törökbúza; hüvelyesek: bab, borsó, lencse; lextilnövények: kender, len.
-Az 1820-as összeírás fejlett kertészetről és gyümölcstermesztésről tudósít, joggal
nevezték később Bikált „Kalotaszeg gyümölcsöskertjének":
„Veteményes- és káposztáskertjeink jók vannak belső telkeinken...gyümölcsöseink
mind telkeinken, mind a szőlőinkben bőven vannak" - írták.
A bikali szántóföldek nagysága 1750-ben 200,5 hold -401 köböl…….
- Bikalon a szőlőtermesztésnek tradíciója van. 1713-ban a falu„szőlőhegyének
termése középszerű", 1750-ben „boruk ... közepes minőségű... urnája 17 krajcár". Ez
utóbbi esztendőben 48 családnak összesen 3222 urna bora termett. (Szabó Ferenc termése:
210 urna!)
A szőlők gondozásával 1793-ban Szabó Marci vincellér foglalkozott.A falunak
1820-ban 58 2/8 hold szőlője volt a 6 szőlőhegyen.(Név szerint: Mál, Pad, Puszta hegy,
Bóra, Új-szőlő, Pitzik.)
- Az állattenyésztés a hagyományos társadalom döntő gazdasági ágazata. A földművelés megkövetelte a nagyállattartást, hiszen a korabeli nehéz ekét csak 4-6 ökör
tudta vontatni.
A szarvasmarha a jobbágygazdaság legértékesebb állata, a jobbágy mozgó tőkéje.
Bikalon 1720-ban 10 jobbágycsalád 54 szarvasmarhával (37 ökör, 17 tehén) és 44
sertéssel rendelkezett. A sertés, a falvak kedvelt haszonállata, a táplálkozás szempontjából
volt fontos.
Az 1750-es évben a 49 jobbágynak 181 szarvasmarhája (105 ökör, 76 tehén) és 28
borja volt, 1809-ben az igavonó marhák száma (ökör,tehén) 158.
Kalotaszegen a juhtartás a gyapjú keresettsége miatt népszerű, de Bikalon csak 3
jobbágynak van 24 juha; kecskéje egynek sincs(1750).
A ló a nemesek kiváltsága; 1720-ban számuk 11, később, 1809-ben csak 1!
Nem hiányozhatott a jobbágygazdaságból a baromfi sem, hiszen földesurának
tyúkkal, csirkével és tojással tartozott. Méhészettel 1750-ben 14 jobbágy foglalkozott;
összesen 60 raj méhük volt.
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A nagyállattartást a rétgazdálkodás biztosította. Az 1750-es évben 45 családnak
összesen 123 szekér szénát termő kaszálója volt. 1820-ban a kaszáló nagysága 104 2/8
hold, ebből 99 2/8 hold a gazdáké, 5 hold a falu közös kaszálója. ……………….
Az 1820-as vallomásuk szerint: „Kaszálóinkban a víz kiöntései kárt nem okoznak,
jó szénát teremnek marháink hizlalására... hanem csak egyszer kaszáltatnak... A nagyobb
örökséggel bíró gazdák öt-hat marhájok elegyes koszttal kiteleltethetik, de az azon fejül
valók számára kénytelenek másoktól pénzzel ... kosztról gondoskodni."
A falunak közös használatban „két darabocska kaszálója" volt, „ebből tartunk bikát,
ebből adunk szénabeli naturát, mikor kívántatik" - szólt a vallomás.
Az állattartáshoz szükséges közlegelőn mindenki annyi jószágot tartott, amennyit
akart. A széles faluhatár kezdetben nagy területet biztosított a legeltetésnek. A két- és
háromnyomásos gazdálkodás esetében az ugar is az állatállomány rendelkezésére állt. A
XVIII. században a megnövekedett marhaállomány miatt a legelők már szűknek
bizonyultak. Az 1750-es összeírás szerint a bikaliaknak „kevés a legelőjük", 1753-ban
pedig „a határok szűki miatt más határra kénytelenek marhájokat hajtant". Az 1820-as
évekre megnyitják az erdőket a legeltetés előtt: „legelőhelyeink ... bőségben vannak —
vallották - ...minden erdőben szabad a marhalegeltetés". (Ennek következményeaz erdők
pusztulása lett!)
Bikalt kialakulása kezdetén hatalmas tölgyerdők vették körül. Ilyen lehetett az
1399-es oklevélben említett Kolos havasa, mely a XVIII. század végén Kavas havasaként
szerepelt, később pedig már cask mint helynevet, Gavas néven jelölték a térképek
Az erdő fontos tényezője volt a paraszti gazdálkodásnak, biztosította a szerszám- és
tűzifát, valamint az építkezésekhez szükséges épületfát. (Ez utóbbiak az ún. tilalmas erők
voltak.)
A hagyományos gazdálkodás körülményei között fontos szerep jutott aszarvasmarha
erdei legeltetésének és a sertések erdei makkoltalásának.
A makkoltatás a sertéshizlalásnak a kukoricatermesztés elterjedése előtt egyetlen
módja……………
1713-ban a falunak malma nincs, de az összeírok megjegyezték,hogy „malomba
közel járnak". Később, 1750-ben a székely Jeddi Márton a molnár, malmának évi taxája 4
Rhénes forint; 1820-ban a faluban „egy malom, a Gyarmati Sándor úré" működött.
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A bikaliak 1750-ben „termékeiket Bánffyhunyad mezőváros piacán árusítják", az
1820-as vallomásuk szerint: „Vásáros helyeink vannak közelebb B-Hunyad, mely
félórányi járóhely tőlünk, Váralmás egy óra. Sombor 3 óra, Zilaj és Kolozsvár 1 napi
járóföld tőlünk, ezekbe a vásárokba ... mindenféle gabonáinkat, gyümölcseinket és
marháinkat- könnyen distreálhatjuk.
A bikaliak 1713-ban vallották, hogy „A forradalom előtti időkben sóval kereskedtek
……………”
A faszállításról 1820-ban írták: „Járnak lakosaink szekerességre, fával való
kereskedésre ... a deckát, lécet és zsindelyt pedig kapják a Szamoson, Retyicelben,
N.Sebesen, Székelyjón………..”
A Mál verőfényes domboldalt jelent, az Ördöghámahídja ördöghalmahídjából
keletkezett, a Sejmikes a selymek mocsaras ingoványos jelentésű szóból. Összetett szó a
Székeságy: a szék (mocsaras, vizenyős hely) és az áj szóból keletkezett. Az áj szó
völgyetjelentett, az erdélyi magyar nyelvjárásból már a XVIII. Században kihalt. (Az oj, áj
szó az úz-türk nyelvben is völgyet jelentett!) Feltehetően besenyő eredetű a Valkán szó; a
valkány, balkány vízállásos helyet jelentett, belőle ered a Balkán is!"!
Török eredetű szó a Bóra, a borla török szóból keletkezett, jelentése szőlöshely. (A
la török szó jelentése hely!) Az 1/r változására Szabó T. Attila mint a kalotaszegi
nyelvjárás egyik jellemzőjére hívta fel a figyelmet. (Vö. SaAvasara, Sárvásár!)
- Kenderáztató tó határunkon bő és hasznosok vannak..
L.Dr.Sebestyén
-1498-ban szőlők:Középmező, Előmező (rétek).
L .Vistai
-„1666 –os összeírás alapján a Kalottha szegben lévő magyar falu, kinek zabdézmája minden esztendőben az gyalui várhoz szokott járni:Bikal,
L.Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet
-„nem is falu, hanem egy fehér virágtenger, amelyre a tavaszi ég ragyog... ringó
virágözön... csodálatos illat a tavaszi légben."
L.Gyarmathy Zsigáné
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-Magyarbikal Erdélynek ahhoz a területéhez tartozik, amit Kalotaszegnek nevezünk.
Ez a név a honfoglalás idejéből ered, amikor a Kalota nemzetség egy nagyobb területet
foglalt magának, amely a Kőrös forrásától a Berettyó folyó alsó folyásáig terjedt, s ennek a
nagy területnek sarka, szegelletje volt a ma ismert Kalotaszeg.
Hogy kik voltak az őseink azt nem lehet egészen biztosan megállapítani. A
hagyomány úgy tartja, hogy a kalotaszegi emberben székely vér is van, mások szerint
azonban pl. a hunyadiak ősei tatárok voltak, akik a tatárjárás után maradtak a vidéken s a
helyi lakossággal keveredve egy új nemzetség ősei lettek.
-Magyarbikal Kalotaszeg -Alszeghez sorolható, mert a felosztás szerint a
Bánffyhunyadon áthaladó vasútvonal képezi a választóvonalat az Alszeg és a Felszeg
között, s falunk úgymond ez alatt a vonal alatt van.
L.Magyarbikal története.-internet-/ref. egyház honlapján/
-“Antal István János, Magyar-Bikalon, mint hallám, majd meg láttam is, maga
eszelt ki egy ekét.
Sokat küzködtem, - beszélte, - az ódalos fődemen, mindegyre eltaszigált a rendes
eke, nem birtam fölvágni. Tusakodtam, hogy találjak ki valami helyeset. Ehun e'! Ennek
kormánya, kődöke, szarva, gerendéje fábul vagyon, de azér' azóta, amióta evvel járom a
fődet, négyszer annyit terem. Egy barázdán jár, két kormánya van s három szarva, nem
kettő, mint a kerülő ekének. Lapis vas is kettő benne, hosszú vas is kettő. Egyik fele
mindig hever. De bezzeg a hangadülőn, a berekai dülőn, meg a csügeti dülőben, nincs
ennek párja!
Antal István János csüllőt is talált ki, kerekeset, olyat, hogy a fonalat maga viszi föl
a vetőkaróra. Csinált kicsi hordót is, olyat, hogy háromféle ital megyen beléje. Butorát,
asztalát, székeit, fali tékáját maga csinálja, - amikor ráérő ideje van -, házán a díszes
oromfal, a szép kisajtó az ő munkája s mivel hogy a kék színt kedveli, ajtaját, ablakát
kékre föstötte s a szokásos minium piros helyett kékkel vannak szegélyezve kályha
csempéi is.”

↑ Antal István János magakitalálású «ódalos ekéje» Magyar-Bikalról.
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Péntek Ferenc Gyugyi (a bopa, a nagyapa) 85 éves, - mialatt fiát várjuk haza a
mezőről, ő beszéli, a napon üldögélve:
- “Nem nékem, tekintetes úrfi lelkem, soha se pipa, se szivar nem volt a számban,
részeg se voltam én soha. Szegény fiú voltam, de nem aféle torha. Ami kaszáló, szántó,
magam szereztem. Hát úgy, hogy húsz-harminc ökröt hajtottam Váradra, Gyulára,
Debrecenbe, hála a jó Atyának, jól ment a kereset. Negyvennyolcban vettem az asszonyt,
jól jártam véle is. Egyik szemével mindig pislantott rám az Isten. Elég a'! A templom
menyegzeten is csukva van a nap félszeme, mert ha mind a kettőt kinyitná, elperzselné a
világot. Napszámra, istállom, sose voltam... Ilyen deckapádimentumos ház nincs is több a
faluban. Volt egy pap testvérünk, attól is maradt egy szekrény, de a fösték lekopott róla
nyolcvan esztendő alatt. Az asszony ládája, szép körtés. Negyvennyolcban készült az is...
Nagy baj e' nékem, tekintetes úrfi lelkem, hogy nem hallok. A nyolcvanöt esztendő sok
lármája maradt csak meg a fülemben. Meg az is nagy baj, hogy nem mehetek már én
kévekötni. Megyen a fiam. Hanem azér' erősen jó kut ez itt ni, ebből nem fogy el a víz. Az
ember nem ilyen.”
Ezen öreg kalotaszegi ember szavaiból mit lehet megtudni a falu életével
kapcsolatban?
A szorgalmas fiatal ember saját munkájával szerzi meg a kaszálót,szántót,amire
családot lehet alapítani.Ez akkor általános szokás volt Kalotaszegen.Egy másik nagyon
érdekes momentum,hogy a falú és talán a környéke is nagy számú őkrőt állit elő amit
lehajtással Gyulán,Debrecenbe,Nagyváradon értékesítenek, bizonyára jó pénzen mert
szerinte „jól ment a kereset”Itt két eset állhat fenn, egyik- a fiatal ember csak hajtó ,kettőde lehet ,hogy az ő állata is ott van a hajtott állatok között.Az öreg kalotaszegi
eldicsekszi,hogy „napszámba sohasem volt”.Igen a napszám alárendeltséget,szegénységet
jelentett .Evvel azt is kimondta ,hogy mindig is a”maga úra volt”.Munkájának eredménye
is volt ,éspedig a falu egyetlen” deckapádimentumos háza „az ővé volt. Késöbb azt is
megtudjuk,hogy családja egy munkás ,szorgalmas család volt, mert testvére pap akitől
szekrény marad rája.A szekrény lehet ruhás és könyves szekrény is.Az öreg kalotaszegi
nagy fájdalma,hogy öregségével már nem mehet „kévét kötni”de van utoda ami
manapság már nem létezik.Nincs aki folytassa a mezőgazdaságot a faluban ,akkoriban
volt.Milyen nagy különbség !
Végűl az életét „ az erősen jó, bővizű kúthoz” hasonlitja és sajnálkozva állapítja
meg az ősi tapasztalat alapján „hogy ebből nem fogy ki avíz. ”Az ember nem
ilyen!............
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-„A fia, hazakerülvén, megmutogatta, mivel foglalatoskodik télen, amikor ráér.
Csinál díszes osztovátát bükkfából, hímes guzsalyszéket s fonókereket; gereblyét,
kaszanyelet, kaszakőtokot iharfából, karosszéket, zsámolyt, ostornyelet, sulykot, vetélőt,
gyertyatartót, pakulár poharat, mind hímeset s mind másmilyet; tud a járomhoz, amin a
rúdfő, a bélfák, még a járomszög is gazdagon hímes és föstve is van.”
L.Malonyai Dezső
- A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Magyarbikal határnevei:
Padszöllő parlaga, Szorosvég, Bora(szöllő, -hegy, -mege, -alja), Ketesdi-u., Oláh-o.,
Kőkút o., Berekalji nyil, Málhegy, Saskert, Farkas vára,Sáros-t., Keményes, Széldomb.,
Harangozó, Bálint Annók folyama, Újszőllő-h.,Őrhegy, Egres-cs., Által, Suhatag, Lejáró,
Hosszú-a., Hosszú, Marsa,Hanga-o., Szénaréttere, A. völgy, Keresztűljáró, Dillő',
Köhelyalja, Tóhely,Tövises, Felek, Kétmálköze, N. és K. mál, Kőfelé, Kőalja, Dorgan,
Kendereskert,Kőbánya, Varjuk., Csüget, Puszta-h., Szénamezőszeg, Előpatak,Kopárd-b.,
Kőrös-p., Hágút, Irtástető, Völgy, Békás, Keskenypatak, Zsigai.,Fűtője, Létom-v., Borzás,
Határ, Mészkemencze, Márton o., Irtás, Fodorszél,Fáidörgő, Száraz-p., Sürü-p., A. és F.
Ősvény, Lüget, Mihályi.,N. és Kis-Kelementó, Télerdő, Őrmény-a., Gyertyános o.,
Katonacseréje,Nagy tó, Tér, Bácsóné k., Égettgaz, Sürüfar, Kistér, Kurucsásút,
Hoszszúföld,Ország-u., Sejmekes, Valkorét, Nyugód-b., K. nyilak, Zimola, Bakszeg,Nyir,
Rókalyuk,Középcsorgó, Tölgyes, Ferencz -a., Válasz, Bükk,Csákány-k., Rét, Bikali
nyilak, Karsainál, Szénamező, Puszta, Piczik,Vadkert, Kurta-h., Csorgó, Bálintkert, Hegy,
Bagics, Gyakorszöllő, Gardao.,N. Szöllős, Pad, Szilváskert, Pásztorerdő.
L.Jankó

-Az anyakönyvek tanúsága szerint a település szorosabb kapcsolatot tartott fenn
Bánffyhunyad Csergõ nevű határrészével, amely a város határának Bikal felé eső részén
elterülő szőlőhegy volt, és valószínűleg tanyaszerű lakások is lehettek itt.
-A lakosok alapvető foglalkozása évszázadok óta a földművelés. A falu ismert volt
kertészetéről és gyümölcstermesztéséről, erre utalhat a falu Jankó János által lejegyzett

219

gúnyneve: Cseresznyés. (Jankó 1993, 129.) Hagyománya volt a szőlőtermesztésnek is.
(Sebestyén 1996, 29–30.)
L .Ágoston Palkó Emese
- fafaragók és bútorkészítők élnek a faluban.
L.Wikipedia.
- gazdakör elnök Antal István gazdálkodó pap
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-Az 1944-ben az E.M.G.E által
István lókapát nyert.

szervezett kukoricatermelési versenyen Bálint
L.Erdélyi gazda 1944 február 1.

- Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett napraforgó termelési versenyen Antal
István egy fonógépet nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
Magyarderzse
- Entz Géza által összeállított kimutatás szerint udvarháza volt.
L. www.adatbank.ro/html/alcim_pdf3559.pdf
- 1658-ban a tatárok elpusztították a települést, a megfogyatkozott magyar lakosság
mellé románok költöztek.
L.Wikipedia
Magyarfenes

Báró Jósika Miklós kastélya

-A kastély körül dendrológiai park volt, amelyet kétfelölről egy-egy patak vize
táplált.
-Itt született Balázs Péter (Magyarfenes, 1919. május 28. – Kolozsvár, 2003)
magyar festő.Az Igazság szerkesztőségében,1946 és 1948 között a lap falvakkal
foglalkozó riportereként dolgozott.
L.Magyar vagyok.
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-Határában állt az erdélyi püspök vára, a településen pedig id. Báró Jósika Miklós,
hatalmas parkkal körülvett kastélya…….
L. Magyarfenes
- „Bodor Péter 1817 elején Magyarfenesen is dolgozott; a régi, XVIII. századi,
hatalmas kőris-, juhar-, gyertyán- s hársfákkal ültetett kertet alakította át angolparkká,
amelyet a nagy tó, a Schmelzer faragta görög istenszobrok díszesítettek; a közeli Csicsalhegy tetején állott a finom arányú, hármas osztató, oromzatos gloriette.”
L .Bíró József
- Bárdos Péter sz. Magyarfenesen 1864-ben. Négy gimnáziumi osztály végzése után
mesterségre ment, majd kisebb birtokot szerezvén gazdálkodik. Az impérium első éveiben
tűnik fel az erdélyi közéletben, mint a kisgazda érdékek szószólója és képviselője a
politikai gyülekezetekben.
L.Erdélyi Lexikon
-gazdaköri elnök Bárdos Péter földbirtokos
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
Magyarfráta
-Itt született Eperjessy Antal gépészmérnök, honvédtiszt 1899. január 16. Meghalt:
1982. április 9. Budapesten. Fegyverek és mezőgazdasági gépek méretezési és szerkesztési
kérdéseivel
foglalkozott.
A NIK-ban
vezető
szerepet
játszott
az új
magyar traktorszerkesztési munkálatainak kidolgozásában, az ezzel kapcsolatos kutatások
irányítója.
L.Lexikon
- Entz Géza által összeállított kimutatás szerint udvarháza volt.
L. www.adatbank.ro/html/alcim_pdf3559.pdf
-Rogerius mester a tatárjárás pusztítását követően messze földön csak Frátán
találkozott élő emberekkel.L. Carmen miserabile című könyvében (Siralmas ének)
- 1699-ben országos vásár tartására kapott szabadalmat.
- 1727-ben a Henter családnak állt benne kúriája.
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-1808 után pár évig itteni birtokán gazdálkodott Kótsi Patkó János színész,
színigazgató
L.Wikipedia
Magyarfodorháza
- A középkorban római-katolikus vallású magyar lakossága volt……. 1658-ban a
betörő tatár seregek teljesen elpusztították a települést,………
L.Wikipedia
- Termékeny szántófölddel rendelkezik.Tavaiban halak vannak.
L. Hodor Károly
-gazdaköri elnök Kovács Géza intéző
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940-ben a gazdakör elnöke id. Tussai József
L. EMGE
Magyargorbó.

A Lészai család emeletes kastélya

-A Kalotaszegen levő többi kúria közül a legnagyobb a Nádas völgyében a fogarasi
Lészay családnak Magyargorbón, a vasútról is jól látható, közel kétszázados, kastélyszerű,
emeletes késő barokk udvarháza, szép gyümölcsös- és fenyőkörnyezetben.
L.Kelemen
-A kolozsmegyei Gorbóhoz tartoztak: Gorbó, Forgácskút,Dank, Nagypetri.
Majorsági szántóföldek, hét helyen, nagyobb számban Gorbón voltak. Az elvetett gabona
462 köbölre (1 köböl = 1’875 Hl) és 2 vékára (1 véka = 31’249 l.) rúgott, ami másfélszer
annyi hold szántóföldnek felel meg.Dankon volt 2 föld,egyik 20,a másik 6 köböl vetőmag
befogadására.
E két szántó is 52 holdat tett ki. Gorbón volt még 4 kaszáló, az egyik 100, a másik
60, a harmadik 40, a negyedik 10 kaszás napi munkájára való. Dankon is volt egy rét, 8
napi kaszáló. Egy kaszás naponként átlag háromnegyed holdat vág le. A négy falura eső
majorkodási szántóföld eszerint 745 hold szántót és majdnem 165 hold kaszálót-rétet tett
ki. E mennyiség átlagos középbirtoknak felel meg. Ugyane falvakban 35 örökös jobbágy
és 8 zsellér élt. Fiaik száma 101. Saját tulajdonuk volt 30 ló, 180 ökör, 117 tehén, 174 tinó,
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441 juh, 234 kecske, 312 disznó, 52 kas méh. Mivel a saját használatukra kapott jobbágyföldeken kívül a földesúr majorkodási földein igásmunkát végeztek, természetesnek tűnik
fel, hogy nagyobbszámú lovat, ökröt, tehenet tartottak.
Amennyiben Erdélyben 1608-tól kezdve 10 jobbágyot számítottak egy kapunak
(porta), amely jobbágyok mindegyikének lehetett külön telke, a Gorbóhoz tartozó 35
jobbágy és 8 zsellér kezelés alá tartozó telkeket 10 holdjával számítva, 430 hold szántót
kapunk. Eszerint a Gorbóhoz tartozó majorkodási és jobbágy-földek összességét átlag
1.300 holdnak vehetjük. E szám a középbirtok fogalmát fedi.
L. Bíró Vencel
-1896 -ban itt Lészai Ferencnek híres erdélyi szürkemarha tehenészete volt.
L.Dr.Szentkirályi Ákos
- Az erdélyi tenyésztők közül Lészai Ferencz magyar-gorbói tenyészete tejelő tipusu
teheneivel megérdemlett nagy feltűnést keltett./Az 1899-es szegedi mezőgazdasági
kiállitáson.////
L.Köztelek 1899 december 23
-„….ahol évi 2000 literes tejhozamot érnek el.
L. Dr. Ébner Ernő
- Milleniumi nagy érem. ifj. Lészay Ferencz, földbirtokosnak, M.- Gorbó. Sokoldalú
kitűnő termelésért.
L.Köztelek 1896 november 21

- A Gorbó-patak forrásvidéke az 1763–
1785. évi első katonai felmérés alapján
készült térképen. A Kismagurát és környékét,
a Szelicsei úttól északra, a mai bivalylegelő
helyét akkor még sűrű erdő borította

-Erdélyben……….......................Lészay
Magyargorbón tejelő jellegű magyar marhát
tenyésztett ki, állatai évi tejhozama 1600–
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2000 liter tejet ért el és felülmúlta a hasonló viszonyok között tartott pinzgaui tehenek
tejtermelését. A tej igen zsíros, átlagos zsírszázaléka 4,2.
L.Brehm
-1880-ban Lészay Ferenc magyargorbói földbirtokos tömegtenyésztéssel tengerivel
kezdett el foglalkozni……..
L.Kajdi Ferenc 1.
-1880-ban Lészay Ferenc Magyargorbón eredményesen foglalkozik a magyar
kukorica tömegkiválogatásos nemesítésével.
L. Csetri
Rovatvezető: Monostori Károly.
Egy tejelő jellegű erdélyi-magyar marhatenyészetről.
Minél elfogulatlanabbul vizsgáljuk hazánk és a külföld kulturmarha állományát,
annál jobban ötlik szemünkbe azon sokféle kalamitás amely ezen állománynak immár
komolyan fenyegető rémévé lett.
A gyors fejlődésre, magasfoku tejelő és hizóképességére irányuló törekvés
tagadhatatlanul megtermette hasznos gyümölcseit, de felidézett a kulturmarhában
egyszersmind egy oly fokú sérülékenységet, a szervezet ellenálló képességének egy oly
minimális fokát, hogy gondolkodóba kell esnünk ezen állatállományunk jövendője felett s
számitanunk kell immár nagy szigorúsággal, hogy nem-e többet vesztünk ép e
sérülékenység révjén, mint amit nyerünk a maximális modern hasznosítás vámján.
Az nem szenved kétséget, hogy az a maximális hasznosítás több pénzbe kerül, mint
a mennyibe kerül pl. ami hazai primogén (ősi) marhánknak maximális hasznosítása s az is
kétségtelen tény, hogy egészségügyi kalamitások jeletékenyen kisebb mértékben
károsítanak bennünket hazai marhánkban, mint a külföldiben.
Daczára ennek, az utóbbi két évtizedben a divat, a modern áramlat nyomása alatt
állva, áldoztunk az idegen bálványnak rémitő sokat, a hazai áldásos forrást pedig
elhanyagoltuk. Jó szerencse, hogy az állam és néhány kiváló nagy és kistenyésztő részint
tisztábban és bővebben csörgedezővé igyekezett tenni azt az ősforrást, részint — és
legalább végképp — eldugulni és elposványosodni nem hagyta.
Az ily irányú működés terén előljártak Királyhágóninneni nagytenyészetek és
Királyhágóntuli kisebbek, s ezek karöltve az állammal fentartották és jobbá tették az ősi
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magyar-erdélyi igásmarhát. Nemcsak, hanem megint az állam és a szakirodalom buzdítása
s egy-két példa után indulva —megpróbálkoztak a primogén marha tenyésztői avval, hogy
a korai fejlődés és bizodalmasság, meg a jobb tejprodukálásban is előbbre vigyék ezt az
állatot.
E tekintetben kétségtelenül csak a kezdet kezdetén vagyunk; de mikor már az ember
oly tenyészeteket ismer ily irányban, a minő az államé Kolozson, báró Józsikáé
Szamosfalván, a Sperkeré Szent-Demeteren stb. bizalommal tekinthet a jövőbe, a midőn a
mi marhánknak felétlenül nagy szerepe leend, ha az erre irányuló törekvések olyan irányba
tereltetnek s oly módon és mérvben istápoltatnak minden faktor részéről, a milyen a czélra
legjobb.
Nem tettem feladatommá ezen már sokszor tárgyalt és megmutatott legjobb útnak és
módnak szőnyegre hozását — lesz alkalom arra máskor is — feladatom most egy tejelő
jellegű magyar tenyészetnek ismertetése s bizonyítása annak, hogy mikor én a mi
szarvasmarhánkban a jövő marhájáról beszélek, s telivér magyar marhatenyészetekről —
még pedig külön hízó typusról, külön tejelőről s külön par excellente igás formáról, sőt
több haszon magyar telivér marháról ábrándozom — talán a valóságot és lehetőséget egyáltalán nem hagyom számításon kívül.
A tenyészet, melyet ez alkalommal szóbahozni óhajtok, nem nagy, nem is régi, nem
is legelső rendű, de érdekes, a reá vonatkozó adatokban tanulságos és érdemes arra, hogy
az ember eszmét cseréljen felette.
Az erdélyi rész egyik legtörekvöbb birtokosának ifj. Lészai Ferencznek magyargorbói tenyészete 15 év előtt alapíttatott erdélyi kistenyésztőktől vásárolt anyaggal, melyre
részint gróf Wass Béla mezőzáhi, részint az állam kolozsi tenyészetéből vásárolt bikák
alkalmaztattak.
A piaczról összeszedett tehenek természetesen kevés egyöntetűséggel bírván, a
kiegyenlítődés máig se következett be a jelenleg 38 tehénből, 16 (1—3 éves) üszőből, 23
borjúból, 24 (1—2 éves) bikából és 2 hágó bikából álló tenyészetben, de kétségtelennek
látszik, hogy a tenyésztői intelligencziával fegyverkezett buzgó, mozgékony és ügyszerető
tulajdonos, a már is elért sikerek mellé ujabbakat fog szerezni. Eddigi sikereit több
elismerő oklevél és egy első dij bizonyítja, s bizonyitják azon adatok, melyeket
felsorolandó leszek. A gorbói tenyészetben a tehenek átlagos súlya 450—480, a bikáké
600—700 kiló. Tavaly egy 5 éves bika adatott el, mely tenyészkondiczióban 902 kilót
nyomott.
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A tulajdonos minden tenyésztésre alkalmas borjut felnevel, az alkalmatlan bika
borjukat 1/2 éves korukban herélteti ki s neveli ökörré vagy adja el, a bikákat pedig
közönségesen 2 1/2 éves korukban köztenyészetek számára keresik s veszik, rendesen a
földmivelésügyi kormány közbejöttével 250 frt átlagos áron.
A törzskönyvezett tenyészetben a teheneket kivétel nélkül fejik és pedig naponta
kétszer, s amely tehén kis borjas korában átlag 6 liter tejet nem ad, azt — ha csak
különben nem valami kiváló szép példány — ki selejtezik. Ez a szigora selejtezés oly
tenyésztőre nézve, mint Lészai ur, aki a tejelés mellett a jó külemre is súlyt helyez,
valóságos botlófa az egyöntetűségre való törekvésben, mert a jó tejelők rendszerint
gyengébb csontozatuak, szegletesek, csapott faruak, melyeket emiatt nem szívesen hagy
meg tenyészetében.
Énnekem ebben a dologban az a nézetem, hogy abból a csontból, abból a korrekt
alkatból bizony egyet-mást fel kell adnunk, ha par excellente tejelésre s ebben nagy és
egyöntetű hozamra törekszünk. Példák erre az elől emlitett szamosfalvi tenyészet állatjai,
melyek bizony apóbb, vékonyabb csontú, szegletesebb állatok, de — amennyire én tudom
— a legjobb tejelő is a primogén marha csoportban, átlag 1946 liter tejet ad évenkint.
Azonban aki — mint Lészai ur is — a csontból, korrekt áldozatot adni nem
hajlandó, az lassan bár, de haladhat és elérhet azért a czélhoz, a lehetőleg súlyos, erőteljes
testű, szép, jó alkatú, munkás, hizodalmas és kielégítően tejelő marha czéljához.
Arra tehát, hogy ugrást téve, a kitűzött útról letérve próbáljon meg györsabban
czélhoz érni, én nem merném bátorítani, mert az egyszer megkezdett helyes útnak a
következetes betartása az, ami felfogásom szerint biztosan eredményhez vezet s ezt
mutatja már is az a siker, a mit tényleg oly rövid időn elért.
Mert szép siker az, hogy az a marha, melynek tejeléséről kiváló szakemberünk
Tormay „A szarvasmarha és tenyésztése" czimü müvében 1889-ben azt mondja, hogy
„nagyban véve a tehenek átlaghozama 750—800 liter" mondom az a marha Gorbón ad
ma 310 átlagos fejési nap alatt átlag 1622'6 litert, átlag 3'66% zsírtartalommal, nem valami
kiváló takarmányozás mellett, amint azt később ki fogom mutatni.
Szép siker ez, ha még azt is számításba vesszük, hogy 1896-ban csak 1461'8 liter
volt az átlag, s ha nem feledjük, hogy van Gorbón tehén, pl. 6 drb, amely 2000 literen felül
és van kettő (Csokros és Daru I.) mely a 2700 litert megadja.
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Hogy az ez évi márcziusi eredményt is 10 tehénnél feltüntessem, közlöm a
következő táblázatot:
tehén

ellés

tejelési

össz

neve

ideje

napok

liter

1. Gyönyörű

okt. 12. 138

napi
átlag l.

zsirmeghatározás %
1

2

3

561,0

4'0

4'0

3’9

3'9

2. Jámbor I.

„ 17.

133

1032,6

7,7

4'1

4’1

4'1

3. Lombos I.

„ 19.

131

1040,6

7'9

4'2

4'2

4'2

4. Rózsi I.

nov. 3. 117

523,0

4'4

4'1

4’1

4'1

5 BingyóI

. „ 28

. 93

527'2

5’6

3’0 3’0

3’0

6. Szemők

„ 30.

91

947,4

10’4

3'3 . 3’2

3'2

dec. 1.

90

700'2

7’7

2'8

2’8

2'8

decz. 10.

80

410’4

5’1

3'2

3’2

3’2

jan. 20.

39

259 ‘8

6'5

4’8 4’8

4’8

10.Csokros I. febr. 14.

14

124,0

8’8

3'3 3’2

3’3

7. Tündér II.
8. Boglár
9. Csákó III.

átlag . . . 3,66%

Ez összeállításból érdekes kiemelni kivált azt, hogy 10 liter napi átlag is előfordul, s
hogy van tehén a többi közt, amely tejében (az általam Gerber módszerével megejtett,
vizsgálat szerint ,4'8°/o zsirt ad és ,3% alá 2 tizeddel csak, egy állat tejében sülyed a
vajtartalom.
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A 3,66% átlagos zsírtartalmat tekintve, ha összehasonlítást teszünk külföldi nyugati
marhák s a szóban levők között, a következő számadatok jönnek ki:
Fajta

tejzsir % átlag

Magyar-erdélyi. .

3'66

Hollandi : . . .

3,108

Angelni . . . .

3,26

Svájczi borzderes

.3,60

Allgaui . . . .

3, 66

Oberinthali ...

3,50

Simmenthali . .

3,70

Pinzgaui . . . .

3,50

A külföldi marhákra vonatkozó ezen átlagos adatok, melyeket dr. Ramm gyűjtött
össze és közölt a D. L. P. f. évi" január 26 iki számában, nagyrészben elsőrendű több száz
drb, s nem mint esetünkben, 10 drb nem legelsőrerdü állatra vonatkoznak és az ismeretes
dus takarmányozás, nem pedig oly takarmányozás után nyeretlek, mint az erdélyieknél.A hazánkban levő nyugoti fajták tejének zsírtartalmára nézve csak 151 adat áll
rendelkezésemre s ezek nem fajtákra, hanem a tej piaczi árára való tekintettel voltak csak
megállapítva egy vizsgálati sorozatban, melyet az állatorvosi akadémia állattenyésztési
osztályán a Gerber-féle centrifugával végeztünk. E vizsgálatok szerint tartalmazott
4 próba 6 kr. tej állag 1'85% zsirt
5

„

8 „

„

2’46

“

79

“ 10 ”

“

3’8

“

2

“ 11 ”

“

3,39

52

“ 12 ”

“

3’45 “

9§

“

“

4’48 “

14 “
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“

Tehát a hazai nyugati marhák 12 krajczáros teljes tejének zsirja se érte el a gorbói
tehenek bizonyára drágábban szintén nem értékesíthető tejének zsírtartalmát, a külföldi
nyugotiak közül pedig csak a szimmenthálié multa felül. De tekintettettel arra, hogy a
budapesti központi tejcsarnok vegyésze — mint Tormay idézett müvében közli — már
1889 ben:
- maximum 5.65 ,
- minimum 3.16
átlag 4.17 perczentünek találta a magyar tehén tejének zsírtartalmát és Dettweiler
közlése szereint („D. 1 L. P." 1898. 2. sz.) a porosz földmivelésügyi minisztérium által
végrehajtatott országos próbafejésekböl ítélve, az ottani nyugati marhák tejének átlagos
zsirperczenje csak 3,18 volt; majdnem kétségtelen, hogy — eltekintve egy-némely angol
sziget marhától és amerikaitól — a magyár-erdélyi marhát ebban a tekintetben ma
egyetlen fajta se veri meg, s majdnem kimerném mondani, hogy : amennyivél hevesebb a
primógén marha teje, annyival körülbelül jobb, mint a hazánkban tenyésztett egyéb fajtáé.
És én egy pillanatig se vagyok kétségben a felett, hogy oly takarmányozással és
gondozással, amilyenben a külföldi fajta ; nálunk részesül, a mi fajtánk (különösen - az
erdélyi változat) teje is mennyiség és minőségben még tökéletesebb volna, névszerint
olyan nem átlagos, hanem kiváló egyedek birtokában, amilyen a már emiitett Csokros
(27o7 liter) és Daru I. (2706, 9 liter) tehén.
Monostori Károly,.
Ezek között 3 próba valóságos tejföl volt .7.°/o tartalommal s azok emelték az
átlagot 4'48-ra.

L.Köztelek 1898 június 15
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Egy tejelő jellegű erdélyi-magyar marhatenyészetről. II.
De ezen nagy figyelemreméltó hasznosítása az erdélyi magyar marhának ismeretes,
kiváló igavonó hasznosításával és nemkülönben figyelemreméltó hizékonyságával
kapcsolatos.
Igavonóképesség tekintetében nehéz párhuzamot vonni hazai és külföldi nyugati
marha és a mi primigeniusunk között, mivel mi igásversenyek adatai fölött nem
rendelkezünk; de azért — mielőtt az itt ismertetett tenyészet leírását folytatnám és
befejezném -=-' össze-hasonlítom e tekintetben is és a hizlalás szempontjából is a magyar
marhát a nyugatival.
Hazai primogen marhánk, valószínűleg gyorsaságban és terüvonszoló képességben
is, de győzősségben és kitartásban kétségkívül megveri az összes nyugati fajtákat.
Igavonóverseny adatainak nem létében, mint jeleztem, nehéz ezt bizonyítani, de
nem egészen lehetetlen.
A németországi igavonóversenyek adataiból Ítélve, a nyugati fajta marhák igavonó
rekordja jelenleg az, hogy 1 kilométer utat átlag 8’30—13'50 percz alatt járnak be. Az ut
hossza áz ily versenyeknél 4—5 kilométer, a terü 1 pár állatra 2400—4000 kiló, hajtás
tetszés szerint.
A próbák vonatkoznak 16 nyugati marhaváltozatra, ezek között hollandira,
simmentha-líra, borzderesekre, pinzgáuira, s .legmagasabban áll rekordban a frankoniai és
scheinfeldi marha (8’30), közel ehhez a pinzgaui (8'50), legalacsonyabban (13'50) a harzi
marha.
Ezekkel szemben a mi magyar primogénünkre nézve csak a következő adatokkal
rendelkezünk.
Királyhágón tul, Tordán, tisztán erdélyi öreg ökrök, országúton, rendes menésben
10 percz alatt 806, fiatalabbak 846, átlagban 826 folyómétert haladtak, tehát 174 méterrel
kevesebb, mint 1 kilométert tettek meg 10 percz alatt, rendes, tehát nem tetszés szerinti
sebességben hajtva. Almássy-féle sarkadi ökrök tíz perczenként üres szekér előtt
megtettek 0'99 méter nagyságú 1006 lépést, tehát nem egészen egy kilométert, hanem
995'94 métert 10 perczenkint.
A 16 nyugati marhaváltozat átlagos rekordjait összeadva és 16,-tal osztva kiderül,
hogy a kilométert a nyugati marhák átlag 10, 93 percz alatt járták be verseny mozgásban,
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tehát majdnem teljesen ugyanannyi idő alatt, mint a sarkadiak közönséges lépő
mozgásban.
Hogy mennyivel múlná felül a magyar marha rekordja — verseny esetén —
bármelyik nyugati fajta rekordját, azt megmondani nem lehet; csak egy bizonyos, t. i. az,
hogy ily versenyre idomítva, előkészítve, begyakorolva s nemkülönben tetszés szerinti
sebességben hajtva, felülmúlná. A primogen-marha győzösebb, ki-tartóbb volta,
munkabíró állapotban valóhosszabb megmaradása s az imént emlitett —• eddig ismeretes
— rekord, mind világosan mutatják tehát, hogy ezen hasznosítás terén a legelsőrendü állat
a magyar-erdélyi marha.
Aki már most a gyors fejlődést és hizodalmasságot is párhuzamba kívánja állitani,
természetesen el kell készülve lennie arra, hogy a mi mai primigeniusunkat úgyszólván
minden modernebb nyugati marha megveri, de hogy e tekintetben se megvetendő a hasznosítása, az a következőkből talán kiderül.
Megjegyzem, hogy a par excellente husprodukáló fajtákkal (pl. shorthonnal,
Angussal stb.) nem hasonlítom össze a magyar marhát, hanem párhuzamot vonok pl. a
„Köztelek" ez évi 17-ik számában a 302-ik oldalon foglalt külföldi adatok és Tormay
idézett könyvében, a 115-ik oldalon foglalt adatok között. Ezek egyike is, másika is
vonatkozik leromlott ökrök 148 napig tartott gazdasági hizlalására, avval a különbséggel,
hogy a külföldi nyugati marhára vonatkozó példa 8 darab a magyarra vonatkozó 300
darabról szól. A napi és fejenkinti átlagos gyarapodás kitett: nyugatinál . 1,09 kilót,
magyarnál .0,8l kilót; a külömbség tehát a nyugati marhák javára 0,28 kiló fejenkint és
naponta, ami kétségtelenül nagy differenczia, de nem oly nagy, hogy amiatt a magyar
marhát feltétlenül rossz hízónak deklarálnunk szabad volna.
Figyelembe kell nevezetesen mindenek előtt azt vennünk is ,hogy a szóba hozott
példában s általában is, a nyugati marhák fiatalabb korban kerülnek hízóba, s aztán
lényegesen jobb hizlaló takarmányt kapnak, mint kaphattak a például felhozott, s akár
manapság is felhozható magyar marhák.
Én egyébiránt meg vagyok győződve, hogy manapság a mondottnál jobb
eredmények vannak már a magyar marhára vonatkozólag feljegyezve.
S most visszatérek a szóbahozott tenyészetre.
Normális növénytermési viszonyok között (s ilyennek a tavalyi sajnos, nem
mondható, mert répa nem volt, a széna kilugzódott, a beszerzett korpa pedig rossz volt,) a
gorbói tehenek kapnak fejenként és naponta a téli istállózás idejében 2 1/2 kiló buza-, vagy
rozskorpát, 20 kiló répát, 2 kiló zab-, vagy löhere-polyvával keverve, 4 1/2—5 kiló réti,
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vagy lóhereszénát és rozsszalmát ad libitum, tehát számitásom szerint 1000 kiló élősúly
(körülbelül 2 tehén) kap:
Tormay : ,A szarvasmarha stb." 114. old.
Szárazanyag

Fehérje

Szénhyd

. Zsir

Arány

27'780

1’884

14’480

0’362 1 :81

2,9

12’5

0’40

1 :5'4

2,4

12’5

0’40

1 : 5’6

holott kellene Wolff szerint:
24,0
vagy Weiske szerint:
25,0

E szerint, — ha szabad e helyen tanácsot adnom •— czélszerübb volna adni 1000
kiló élősúlyra 6 kiló rozskorpát, 40 kiló takarmány-répát, 2 kiló zabpolyvát, 16 kiló
lóhereszénát, s 2 kiló rozsszalmát, mert ez tartalmazna:
Szárazanyag
25,058

Fehérje

Szénhyd.

2,456

14,010

Zsir
0’470

Arány
1:61

vagy aztán
25,118

2,476

12, 640

0’440

1 :5'5 .

•mely utóbbi benfoglaltatik: 6 kiló finom buza, vagy rozskorpában, 20 kiló répában, 19
kiló lóhereszénában s 2 kiló rozsszalmában.
Egy-egy tehén kapna tehát 3 kiló korpát, 10 kiló takarmányrépát, 9 1/2 kiló szénát
és 1 kiló szalmát, oda nem számítván az éjjelre adni szokott ti. u.n. unaloműző eleséget.
Erős a hitem, hogy a helyesbitett, jobb takarmány nem tévesztené el hatását a tejtermelés hozamára nézve.
Ezelőtt a gorbói teheneket 3-szor etették naponta, jelenleg csak kétszer, még pedig
reggel 4 órakor adnak 3 kiló szénát, délben 12 órakor a korpát szárazon, közvetlen aztán a
pölyvás répát, végre erre 1 1/2— 2 kiló szénát, este 6 kor pedig szalmát, mélyből tetszés
szerint esznek s melynek maradéka alomba megy. Az itatás a kétszeri szénaetetés után
történik.
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A tulajdonos ugy tapasztalja, hogy mióta kétszer etet, kevesebb takarmány fogy s az
állatok mégis jobbak.
Üszőit 3 éves korukban hágatja. Tavaly próbát tett ugy hágatva, hogy 3 éves korukban az üszők már leelljenek, de ennek folytán jobb tejelést nem tapasztalt. A borjak a fél
tőgy tejét szopják s csak oly tehenektől fejnek el felénél több tejet,' melyek 8 literen felül
adnak.
Nyáron tehenek és borjak meglehetős gyenge erdei legelőt járnak, esti hazahajtáskor
azonban éjjelre valami póttakarmányt kapnak.
Az elválasztandó borjaknak jó minőségű sarjút és fokozatosan 1 kilóig emelkedő
korpát adnak, 2 kilót azonban csak miután elválasztattak.
A bikák május 1-től november l-ig a kolozsvári bikalégelőt járják s
póttakarmányban nem részesülnek. A legelő azonban jó levén, az állatok jól fejlődnek
rajta.
A tenyészet semmi ,kalamítással sem küzd. Néha a kolozsvári legelőn serczegő
üszőkben hull el egy-egy állat.
Ivarzási rendellenességképpen megesik olykor az, hogy egy némely 3 éves üsző
többször felveszi a bikát. Az ilyen járomba fogva és igy kissé megtörve, kivétel nélkül
fogamzik aztán. Egyébiránt járomba minden fiatal tehenet megszoktatnak s esetleges
meddőségük alatt állandóan jármoztatnak. Ennek semmi-nemű hátrányos hatását sem
tapasztalták.
A bikák között hágóképtelen eddig még nem fordult elő. Tavaly egy község
panaszkodott e tekintetben, de a visszavett bika tényleg most is nagyon jól hág, a panasz
tehát alaptalannak bizonyult.
A tenyészetben a teheneket és borjükat istállózás idejében tisztogatják s egyéb
tekintetekben is jobban gondozzák, mint a magyar marhát általában gondozni szokásos.
Hogy ez állatok minőségéről képben is tájékozást nyújtsak, közlöm a tulajdonos
által szívesen átengedett fotográfiák után készített rajzokat.
Óhajtandó volna, hogy vajha mielőbb százaira mutathatnánk reá országszerte az
olyan magyar teheneknek, aminő a már kétszer is említett Csokros és Daru I., a maga 2700
liter tejével és az olyanra, aminő a Csákó III. a maga 4'8% tejzsirjával, hadd mondhatnók
el végre mi is az ily kiváló állatokról szépen magyarul, amit az amerikai talán kevésbé
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szép nyelven, de lelkesülten mond el a sok és jó tejet adó tehénről, énekelvén, hogy : Had I
kow that gave sueh milk, I'd. dres3 her in the fmest silk.)
Monostori Károly
L. Köztelek 1989 junius 4 és 8
Magyargyerőmonostor
- Entz Géza által összeállított kimutatás szerint udvarháza volt.
L. www.adatbank.ro/html/alcim_pdf3559.pdf
-Itt született 1843-ban Gyarmathy Zsigáné, Hory Etelka írónő, a kalotaszegi népi
hagyományok gyűjtője. Az ő munkássága által figyeltek fel világszerte erre a párját ritkító
népművészetre.
Tudása nem volt öncélú, Kalotaszeg lányait, asszonyait megtanította a varrottasok
elkészítésének titkaira, munkát adva ezzel a vidék lakosságának, melyre abban az időben
nagyon nagy szükség volt. Ezen varrottasok nagy érdeme, hogy az ősi motívumkincs
felhasználásával megőrizték a hagyományos kalotaszegi formát színben, díszítőelemekben
és mintakompozícióban egyaránt.
Áldásos tevékenysége miatt "Kalotaszeg nagyasszonyának" nevezték.

-A falu és a monostor az 1241-es tatárdúlás áldozata lett, ugyanakkor amonostorhoz
vízimalom és halastó is tartozott.
Ezek a szerzeteseknek fõjövedelemforrásai voltak, de jelentõségük kiterjedt a
település egészére. A malomadományként került a szerzetesek tulajdonába, ezt korabeli
adománylevél ismegörökíti.
„A forradalmat ugyan leverték,megtorlások sorozata következett,ám az
erős,szorgalmas faluközösségek, így Gyerőmonostor is,újból talpra álltak.A romlásokat
kijavították, újra csattognak a faragóbárdok, épülnek az új lakóházak,de már több és
nagyobb lakótérrel, újgazdasági épületek jelennek meg, zakatolnak az újabbvízimalmok,a
szövőszékek, nők és férfiak szépteremtõ kedve szüli a tájra és népére jellemzõ használati
tárgyakat.„
A falusi ember, a faluközösség fő foglalkozása a mezõgazdaság, a növénytermesztés
és állattenyésztés volt, ígyhát szükségleteivel összhangban alakítja települése kézműves
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rétegét,azokat a kézmûveseket részesíti elõnyben, akik a fejlõdés nélkülözhetetlen
tényezõi voltak, az ácsokat, kõmûveseket, kovácsokat.
L.Bitay
-Gyerőmonostoron (Kolozs vm.) 1419-ben „csűrös- és gyümölcsöskert" került
eladásra.
L.Nagy-Tóth Ferenc
- A magyargyerőmonostori tilalmas erdők használatát szabályozó egyezség -1592ben;
L.Valentiny –W’Kovács András
-„1666 –os összeírás alapján a Kalottha szegben lévő magyar falu, kinek zabdézmája minden esztendőben az gyalui várhoz szokott járni:Magiar Monostor,
L.Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet
- a magyar-gyerőmonostori gyontáros ládáknak nagy a híre,……..(festett láda)
L.Malonyai Dezső
- gazdaköri elnök Sinkó Péter gazda
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozata

Háromtagoltságú gazdasági épület. →
1586: waSy°n ket Malom az falw
patakan azt hagyok keozbe lenny
keozeotteok hogy ha My Epwles
zewkseg lezen J^eya az keoz Jozagbol
Epychyek Meg Es ha Mellyk Jobbagya
Azt Nem Akarna hogy Reya Mennyen
Az Epytesre Az Masyknak Byraya
Mynden Teorwynnelkewl három foryntot vehessen Rayta (Gyerőmonostor)
L. E.M.Sz.T
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Magyargyerővásárhely-Gyerővásárhely
-„1666 –os összeírás alapján a Kalottha szegben lévő magyar falu, kinek zabdézmája minden esztendőben az gyalui várhoz szokott járni: Gero Vásárhely,
L.Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4. füzet.
- A falu és környéke Gyerőffy-birtok volt.
L.Erdélyi barangolások.
-A magyar-gyerővásárhelyi faragó földmíves, Kaló Pisti Fogadós, nevezetes
kaszanyeleket tud, csak éppen hogy a két kaszamankó jó kézbeillően sima rajta, a többi,
bámulatos, szinte monumentális összhangban, hímes.
L.Malonyai Dezső
- A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Magyargyerővásárhely határnevei: Kenderföld, Borzik, Bodomos, Nádik, Hasznos,
Csüget, Cserehát,Fenjáró, Vágott, K.-Csere, Csorgó, Gát, Taksás, Csorgos, Berek, Vizes
v.,Szőllő p., Hopa, Fondetura ( = Venyigeszeg), Száraztó, Lábár v., Bodomér,N. mező,
Csorgó p., Batizdomb, Erős p., Takats gödrik, Erdő, Falu erdeje,Szamárút, Közöbércz,
Valkán, Hidegkút, Antalcsűre, Tér, Nyárfák, Nyér,Gérgélló, Urakföldje, Oláhtemplomnál,
Kuruczverem, Kövecses, Kincses,Émánt t., Kerek db., Györöfi szöktető, Köves h.,
Veresoldal, Porond.
L.Jankó
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↑ A valamikor megdolgozott hegyoldalak emléke.
- Az 1942-ben az EMGE által szervezett kukorica termelői versenyen vigaszdíjat
nyert Kalló Huszár János-.
L. Erdélyi gazda 1943 február 1
- gazdaköri elnök Bogdán János gazdálkodó pap
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940-ben a gazdakör elnöke Batiz Kisbandi István Andikás
L. EMGE
Magyarkapus

……..Magyarnagykapus-Nagykapus

Ősi magyar szokást őriznek hely névanyagunkban a Nyíl (Berki-, Hosszú-, Köves-,
Kurta-, Lokinyil) Nyílaskert stb. elnevezések. A magyarság idejövetele után még nagyon
sokáig földközösségben élt, a közös földet évről-évre egymásközt felosztották, ahogyan m
a is osztják egymásközt a Nyíli fát, amit a közös erdőből együtt levágnak. Ebben az
osztásban a magyarság ősi, harci eszköze, a nyíl osztóeszközként szerepelt, és a nevében
m a is ilyenként szerepel.
Gazdálkodástörténeti vonatkozásban érdekesek azok az elnevezések, amelyek a ma
is szokásban lévő fordulós, nyomásos gazdálkodási rendszert nagyon réginek ismertetik
meg velünk. Ilyenek: Nyomázsdomb , Alsó-, Felső-, Középsőforduló. A fordulós
gazdálkodás annak a jele, hogy a falu lakói valamikor teljesen földközösségben éltek.
Kezdetleges fokon ugyanis a föld nem magán, hanem köztulajdon és az azon gazdálkodó
csak haszonélvezője a földnek. Később természetes fejlődés útján a többször megmívelt
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föld mindinkább egyéni tulajdonná válik és a közösség joga csak bizonyos, a termelés
rendjét szabályozó rendelkezésekben nyilvánul meg."'A z 1679. évi urbárium megjegyzi,
mintegy helybenhagyás és továbbra is követendő út gyanánt, hogy : „nyomás dolgában az
határosokkal jól alkusznak", t. i. a szomszéd falukkal egyetértenek s a falvak
nyomásterülete esztendőnként egymás mellé esik úgy, hogy a legelésző marha a másik
falú határának vetésében kárt ne tehessen. 1727-ben már három fordulóról beszél az
urbárium, melyekben az idevaló jobbágyok és zsellérek szántóit és kaszálóit írják össze, a
Harcsáji-. Köveshegyaljai- és Vistaivölgyi fordulóról. Tiz év múlva, 1737-ben már csak
két fordulóról olvasunk, ezek a Geszterállyi- vagy Falu mellett való és a Köveshegyi
forduló. Ekkor tehát a határ fele nyomás alatt van és legelőt biztosít az állatoknak, másik
felén pedig ki-ki azt termel, amit akar.
A z 1740-iki urbárium szintén két fordulót említ, de már 1754-bcn az egyházmegye
inventariuma a „pap számára való földeket" 3 fordulón sorolja fel. Később újra két
fordulón gazdálkodnak egészen a múlt század második feléig, amikor végleg áttérnek a m
a is meglévő háromfordulós rendszerre. M a a Felsőfordulóhoz tartozik a Medvepadi dűlő.
Paphegyi földek, Kispataki nyilak fel a Szárazvölgy főig. A Középsőfordulóhoz a
Malomdombi és Kenderáji dűlőkben levő földek, míg az Alsófordulót Kistelek-,
Nyomásdomb-, és Disznó-völgydűlői földek és az ökörtilalmasi nyilak alkotják. A többi
szántón és kaszálón szabad gazdálkodást folytatnak.
Helyneveink alapján magunk elé állíthatjuk a falu határának régi képét, amikor
sokkal több volt az erdő, de azt a szántóföldekkel való terjeszkedés és a legeltetés
következtében kiirtották. Gazdálkodástörténeti vonatkozású a Küszürüárok, ahonnan
régóta a köszörűkövet bányászták, Köveshegy kőbányái pedig az építéshez szükséges
követ szolgáltatták; mindkettő ugyanazt a célt szolgálja m a is.
-Magyarkapusnak 2.378 kat. hold terjedelmű határa van.
Helynevek.: Válogatott helynevek- Rövidítések: d. = árok, J. = dülő, e. = erdő, k =
kaszáló, /. = legelő, m= malom,p= patak, r. = rét, sz. = szántótöld,u = utca
Alsó forduló. Kapuson három fordulós gazdálkodási rendszer van ma is (Hármas
határ). Ez a legnagyobb forduló a határ Gyalu felé eső része.
Részei: A csorgónál, Csorgó, Disznótölgy, Disznóvöltytető, Ersőláb, Eszek
ódal,Gajásnyíl, Gálnás, Gálnásfű, Harcsái, Harcsái dombja. Harcsái ódala. Házután való
fődek, Hosszúnyirespad, Kereknyírespad, Kereknyírespad ódala,Kijárógálnás, Kis harcsái.
Kistelek, Középláb, Nagy harcsái, Nyírespad, Nyomázsdomb,Ökőrtilalmasi hosszúnyíl,
Ökörtilalmasi kurtanyíl.
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A farba (sz.). A Malomdombdülőben, Almás pataka, Almásrít (r.).
A z Almás pataka mellett elterülő határrész neve.E helyen vadalmafák voltak,
Alsómalom, Alsónyáras dala (l).
Bakosnyíl (sz.). A Nyíl a földek nyílas osztásának emlékét őrzi. Berkínyíl (sz., k.).
Bodomoskút, több, a határban lévő és ivóviznek használt kút neve.A bodom vastag
fák kivájt és víztartónak alkalmazott törzse.
Bojókaföld(ek) (sz.) a falutól délre fekvő kis fensík neve. Kapuson a burgonya
neve: hojóka. A z eredetileg kis, lOO □-öInyi nyilakra osztott területen valamikor
kizárólag ezt a növényt termesztették; m a nagy részében kendert termelnek. Bödekpatata
(p.).
1489: Bődegpataki (?). 1676 : Bödőg patakába.1749-ben gróf Bánffy Dénes
számára kiadott vallató parancs alapján kihallgattak 12 gyerőmonostori, türci, kis- és
nagykapusi tanút abban az ügyben, hogy a nagy- és kiskapusi határon lévő Kerengő-rét
nevű helyben, mind tilalom,mind szabad legeltetés idején volté szekérút vagy csak
gyalogösvény volt, tilalmazták-é a réten való szekérrel járást a nagykapusiak a
kiskapusiaknak és ha igen, hol jártak ezek szekérrel. — A vallomásokból kiderül, hogy a
réten csak gyalogösvény volt és az út a Kizsbödők nevű sáros árkon vezetett el.
Cseplimberke (1.). A cseplesz, csalitos, bozótos erdő elváltoztatott formája lehet.
l!J80-as években még úrbéres erdő volt, de a határon kevéslegelő lévén, kiirtották, öreg
emberek közlése szerint gyenge erdő volt. Csere (e.).
Cseresznyeóldal (sz.) a középső
fordulón. Valamikor talán cseresznyefák lehettek széltől védett, délkeleti fekvésű
oldalában. De lehetett vadfás terület is, mint a Körtevölgy. Sándor János felvilágosítása
szerint, régen erdő volt. Innen maradhatott néhány vadcseresnye fája.
Dillö az ökörtilalmas alatt, a Harcsáj szájánál fekvő delelőhely a Kapus patak ott
kissé kiszélesedő porondján. — A Dillőnél a Harcsájban a Molnár-családnak ősidők óta
van egy darab földje, amelyet valamelyik ősük jutalmul kapott, mert háborús időben a
töröknek az adót elvitte Váradra(öreg emberek közlése).
Disznóvőgy (sz.). Itt legelhetett valamikor a disznócsorda

Eszekódal (sz.) az Alsófordulón. Északi fekvésétől nyerte nevét.
L. még Iszek.
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Farkasmező. 1489. pascua Ványa nyárló et Farkas-mező vocata. —
A kapusiak itt csak, mint földesúri helyen legeltettek
Felsöforduló. A határ Kiskapus felé eső része. Ez a legkisebb forduló; amikor ez
esik nyomás alá, nyáron át a júh élelmet alig kap s ilyenkor, különösen sáros időben, az
Ökörtilalmason vagy az erdőn is legeltetnek. Részei :Medvepad, Pusztaszöllő, Kis-és
Nagypusztaszöllő, Küllővölgy, Erdőszél, Küllővöltytető,Kispatak, Kispataki nyilak,
Paphegye, Szárazvölgyfü, Szárazvölgy, Bancsi föld, Vistajivölgy, Vistajivölgyfű,
Bányászháza, Határkődomb, Kendereskert, Nyak, Szílesfőd
Felsőmalom (ma.). A református egyház falu mellett levő kétkövű malmának neve.
Fuszujkaföldek (k.). A gyalui határszélen. Régebben szántóföld volt.
Gajásnyíl (sz.) a Nyomázsdombi dűlőn. Térinyílak és Nyomázsdomb folytatása.
Rosszul számló föld, hasábosan marad, innen lehet a neve.
Gálnás (sz.) az Alsófordulón. A gálnának nevezett növényről kaphatta nevét. M a a
gálnát itt nem ismerik
Gesztrállji-forduló. 1737. Régebben a határ két fordulóra volt felosztva. Egyike
ezeknek a G.-i forduló, amit az 1754-iki inventárium „falu mellett levő forduló" néven
említ.
Hangyás. 1665. A z falun alól az Patak mellett egy rét vulgo vocato Hangjas. 1740.
Allodialis rét (a földesúrnak termő hely) Gyalu felé, 6 szekér széna terem.
Határkődomb (sz.). A Felsőfordulón, a nagykapusi és gesztrágyi határnál.
- Hosszulábi nyilak ( fsz.).,
- Húszas (sz., k.). A z itt felosztott nyilak eredetileg húsz ől hosszúak lehettek.
Kenderájesere (sz.), Kendereskert (sz.). A Kispataki nyilak régi neve.
Kenderföd-nyilak (sz.). Kendert termő apró nyilak az Újföldeken. Kerekkert (r.).
Kispatak zsilipje A Kispatak vize mielőtt a Kapusba ömlenek, elmésen szerkesztett
hídacskán megy át a malomárok vize felett. Száraz időben a Kispatak vize a malomárokba
beengedhető.
Kispusztaszöllö ( sz.). A Felsőfordulón; a Pusztaszöllő két részből áll: Kis- és
Nagypusztaszöllőből, Kölesföd (sz.). A Bojókafőd régi neve, hol régen kölest
termeszthettek. Kőrtéjes, Köveshegyi forduló. A kétfordulós gazdálkodási rendszer idején
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az Alsóforduló neve volt.Középsöfordaló. A falu határa egyik fordulójának'neve. Részei:
A farba.Bakosnyíl, Bodomoskútnál, Bcrzavőgy, Borzásnyíl, Cigánydomb, Cseresnyeódal,
Határódal, Határpatakódal, Hosszuláb, Hosszulábi nyilak, Íszek, Kenderáj, Kiskenderáj,
Kisvistajivölgy, Kotyor, Körtivölgy, Köveshegy, Köveshegy ódala. Köves hegy verme.
Malomdomb, Mátésáj, Mátésápdal, Mátésájtető, Mező, Nagyiszek, Nagykenderáj,
Nagyódal, Pabdombja, Pabdomb alatt. Páldombja, Pásztorföld, Petrifődek, Pistukadomb,
Sás, Sásosrét, Sásnyilak, Verem, Vistajivőgy.
Küszürüárok (l). Itt van a köszörűkő bánya, Markosáj (1.).
Nyárasajja (sz.). Kis, 100 □-ölös nyilak a legelő alatt, melytől sánccal és tövissel el
van kerítve. Nyilasosztáskor a külső lábjában minden gazda egy nyilat kapott, az alsó
részét a szegényebb emberek között osztották szét. A szegény emberek e helyen kezdték
először a tengeri termesztését. Az itteni gabonafélék régebben a rozs, tönköly, alakor, zab
voltak. A búzát kb. 30 év óta termesztik.-1941Ökörtilalmasi kúrtanyíl (sz.). Az ökörtilalmasi hosszúnyilaktól délre osztott
földecskék neve. A z Ö-i nyilakat 1866-ban osztották ki.
Pálinkadomb (k., 1.). A z ökörtilalmason. Mikor e helyen nem járt a júh, egy-egy
darabot kaszálónak eladtak s ennek árát közös áldomásra használták el. M a úrbéri
tulajdon, de ára m a sem folyik be a közösség pénztárába.
Pásztorföd (sz.) a Körtivölgvben.
Pásztorrít (k.). A z Alsómalom mellett, a Kapus vize és Kendcráj pataka között levő
hely neve. A múlt század 70-es éveiben három pásztor volt, tehén-, borjú- és
disznópásztor. A három pásztor ezt a kaszálót és a Pásztorföldet használta
Postakert (sz., k.). Régen a postalovak részére itt zabot termeltek. M a 35 nyílra van
felosztva s 35 gazda tulajdona. Egy része közös tulajdon, amit a 35 gazda minden évben
elárverez, árán ősszel osztozkodnak
Pusztaszöllö (sz.). Régebben a szőllő is megtermett falunkban. Az 1673-i urbárium
bordézsmáról is említést tesz, amelynek harmada a református lelkészé volt.
Puszujkaföldek (k.). Kapuson a bab neve: puszujka.
L. még Fuszujkaföldek.

241

Sóskútnál (k.). Ezt az Ökörtilalmasi kaszálót a bikatartó gazdáknak adják a közös
kaszálóból
L.Ady László
-Nagy-Kapuson Mezőnek hivják azt a határrészt, melyről a nép még
emlékezik,mikor sűrű és magas erdő boritotta…..
L.Jankó;
-1940-ben a gazdakör elnöke Jenei János Ferencé
L. EMGE
Gyerőfy kuria

Magyarkiskapus régebb Kiskapus
←Szent László pénze

-A Tordai hasadékban ha figyelmesen járunk itt-ott, de fõleg a Hesdát patak
homokjában gyakran akadni ezekre a különös alakú kõpénzekre. Ha párat fölszedünk
belõlük emlékeztethet a hasadékban tett kirándulásunkra. Kissé odébb, Tordaszentlászló,
Szászfenes, Magyarkapus, Kiskapus határában azonban sokkal többet lelhetnénk ezekbõl a
kõpénzekbõl. Kiskapus környékén egyenesen több méter vastag rétegre lelhetünk. A nép
Szent László pénzének nevezi, a tudomány ezt az egysejtüt, - mely valamikor a
harmadkori tenger lakója volt - Nummulites perforatus néven tartja számon.
L.Benedek E.
- A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Magyarkiskapus határnevei:
Nagy r., Medve h., Tónál, Lőkös v., Szénás v., Cseralja, Csonka,Oláhmező, Sátor,
Nyires, Szőllővölgy, Medve p., Sütét v., Babos v.,Kutas v., Szénás v., Oláh v., Borzás,
Harcsás, Cseralji v., Borzik, Esztara,Kis nyir árka, Lonka, Bánya p., Bányabércz,
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Hódkapus, Borzos p., Szelepesa., Kis a., Simonpataka, Sátor p. és t., Nyerge p., Szappan
p.:
L.Jankó
-1940-ben a gazdakör elnöke Vincze Peti István kovács
L. EMGE
Magyarköblös
- Entz Géza által összeállított kimutatás szerint udvarháza volt.
L. www.adatbank.ro/html/alcim_pdf3559.pdf
-Itt született Csíki László mezőgazdász,
Keszthelyen, Zala m., 1988)

főiskolai

tanár 1897-ben.-elhunyt

-Itt született Roska Márton (1880. június 15-én),többnyire a honfoglalás korával
foglalkozó régész .
-Itt született Antal Béla (1934. január 21.), Kolozsvári Műszaki Egyetem tanára, a
műszaki tudományok doktora, szakterülete gépészet, mechatronika.
L. Wikipedia
-„…szántóföldei elég termékenyek……”
L.Hodor Károly
- 1395-ben birtokosai Ördög András fiai Miklós és Benedek, Esküllői András fiai
Dávid és László és Teke Mihály fiai Gáspár, Menyhért és István, kik e községgel együtt
Esküllő, Keresztúr, Soltelke, Szent-Katolna, Barakút, Fodorháza, Ujfalu, Kovácstelke,
Macskás és Solyomkő falvakba igtatják be.
- 1437-ben Köblösi Ördög Dávid és fiai György és János itteni négy telküket
(Szőke, Asztalos stb.) Sólyomkői Menyhért fiának Jánosnak adják oda négy esküllői
telekért.
- 1469-ben Teke László itteni udvarházát Teke Györgynek vetette zálogba.
- 1471-ben Esküllői Ördög Mihály fia Antal, Ördög János fia Simon s ennek fia
Miklós, András, Mihály és Benedek itteni halastóhelyi és malombeli részüket Sólyomkői
Menyhért János fiainak Gergely és Antalnak adják át.
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- 1481-ben……a köblösi halastavaktól tiltják………
- 1486-ban-…….8 puszta jobbágytelküket (Bakó, Nagy, Marti, Falnagy, Tamási,
Szabó, Andok, Kajántai)
- 1495-ben……..öt itteni jobbágytelküket (Vajda, Kovács, Álcs, Rohmány, Máté,
Sarlódi) ………
- 1518-ban…..a köblösi halastó negyedrészét…….eladják.
- 1520-ben itteni birtokosok: Sólyomkői Menyhárt László, testvére Mátyás s ennek
fiai: Szerafin és János, másfelől Teke Balázs s fiai: Tamás, Ferencz, János, György és
Lukács s testvérei Sebestyén és Demeter.
- 1524-ben ……. két lakott (Sebestyén, Szőllős) és 10 lakatlan jtelket …… vetik
zálogba.
- 1568-ban itteni birtokosok: Turóczi György (jobbágyai: Kupa, Máté, Aszalos),
Teke Gáspár, Kántor János és Gyulai Mihály, Tötöry Balázs. Jobbágyok: Kőmives,
Simon, Fodor családbeliek.
-1641-ben….. egy udvarházat …..adományoznak.
-1770-ben összeírt birtokosai: Kovásznai Bogdány József, Pókafalvi Becsky Miklós
és Zsigmond, Kolozsvári Kolozsvári László, Csikszentgyörgyi Kolosi József s László,
Rettegi és Kisbudaki Rettegi György, István, és neje Somai Sára, Ferencz s Zsigmond
mindnyájan Dobay anyai jogon, Thúróczy György utódai s az armalista Sárospataki
Pataky István és Sándor és Kaczkói Vajda Gábor anyai, a Törökfalvi Török József pedig
férji jogon.
- 1801-ben birtokosai: Rettegi Istvánnak van 3, Bideskuti István özvegyének 2,
Somai Gergely özvegyének 3, Simon György özvegyének 1, Décsey Zsigmondnak 4,
Rettegi Miklósnak 6, Szakadáti Miklósnak 3, Bogdány Károlynak 6., Kolosi Józsefnek 6,
Mezei Dániel özvegyének 2, Becsky Miklósnak 1, Beteg Gábornak 5, Vajda Gábornak 1,
Majtényi József örököseinek 1, Pataky Józsefnek, Jakabházi Józsefnek, Illyés Ferencznek,
Székelyhidi Mihálynak és Pataky Szaloménak együtt 1, Pásztai Józsefnek 1, Török
Farkasnak 1, Lőrinczi Józsefnek 5, Kállai Jánosnak 1, Zöldági Györgynek 1, Szász
Józsefnek 1, Török Kozmának 1, Csat Andrásnak 1 telke; 7 telket a Butuza, Kimpán,
Bothuzán, Dirsán és Pap oláh paraszt családok birnak zálogban.
- „Tisztán magyar lakta község hajdan. Ma túlnyomóan oláhság lakja. „
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- Birtokosai közül nevezetes rettegi és kis-budaki Retteghy György, szül. 1718-ban,
tanult Kolozsvártt a ref. collegiumban, 1741-ben fejezte be tanulmányait.
Dobokavármegyében a felkelő katonaság számára lovak vásárlásával volt megbizva, volt
kir. perceptor. Érdekes emlékirata, melyet töredékesen birunk, 1764-től 1767 decz. 31-ig
vezette s magyar-köblösi házánál ez év 31-én fejezte be. Közölte Csicsó-Keresztúri Torma
Károly Abafi Hazánk Történelmi Közlöny 1885. 1–5. füzeteiben. 1786-ban halt meg.
Társadalmi s történelmi tekintetben megyénkre nézve igen becses adatot hagyott hátra.
Magyaros tömött s könnyü irálya s a közvetlensége műveit még becsesebbé teszik.
- Egyetlen kétkövű pataki malma a Szentmarjai Dezső tulajdona.
Határhelyek:
-1455-ben Beregszász.
-1641-ben Boroszló; Gát-teri; Bikástó; Szent Miklós; Pósa; Pap szénafűve; Palota;
Rózsáshát; Csorgó; Középcsere; Erős szeli; Nyerges; Fitácz; Jakabberke; Kis-aj; Pokolaj
verme, dülők.
-1649-ben Földhidteri; Körtvélyajkutja; Alsó Mikó, Felső Mikó, Fitácz verme és
kútja, Borsószer, Böjte kútja, Lajtos; Kondortó; Sajtos út, Berke pataka, Csonka liget, Pósa
réve, cseréje és vágása, Szederjesaj, Tósbükk, Vészeres, Üres bükk, Birófogató, Verebesaj,
Emező, Törvénydomb, Sarulykahát, Kabalapataka és kútja, Dank sarkalatja, Fűzkút, Csák
cseréje, Erős szék, Csorgókút, Tikos árokja, Rigótelek.
-1641-ben

Pánczélcseh határában emlittetik Köblösaj kútja.

-1654-ben Berke oldala, Pósa pataka, Szurdok réte.
-1864-ben Valea Izvoarelor, Valea Jelciului, Valea Budusiului, Vadalmaie
(Vadalmás), Valea kendrului, Petrariu, Sub Domb.
-1898-ban Puszta szőlők dülő, régi szőlős kertek, ma kopár oldalok; Grápa luj
Pataki és Grapa luj Becski, Ritu Retteghi birtokosai után; Nagy- és Kis-Boroszló, Csorgó,
Bujdosi völgy, Szénafű, Fürdő, Berke és Sátánkút, ………..
-Főterménye a rozs.,állatai: szürke magyar marha, sertés , racka
juhok.”Gyümölcsei:nemes alma,körte,szilva, nagy mennyiségben és kitünő minőségben.
L. Kádár József Szolnok.
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-1827: Küldettem az malomba ... ŏsz T. Búzát az többit megszemelték fejér
Kenyérnek (M.köblös)/megszemelni=válogatni/
L. E.M.Sz.T.
Magyarlégen
-Árpád kori település.
L.Wikipedia
-Légen határában Lóakol nevű völgy létezéséről van tudomásunk.-1334.VII.9.-1429-ben szentgothárdi román jobbágyok hajtották el Légen birtokról Jankafi
György 16 ménesbeli lovát.
-Légen mellett a Gyékényestó-1523 XII 23-,
L.Valentiny-W Kovács András
-1334-ben adománylevelet szereztek rá a királytól, és határát megjáratták: ... in loco
Gepusberche ... ve. Occ. ad Petheberche ... ad Zylisberche ... in eodem Berch ... ad Or. et
cadit ad 1 fl-m; in eodem ... salit ... ad Somusberche ... ubi t. Nicolai dicti Was vicinatur ...
ad Gepusberche ... ad aliud Felkerusberch ... desc. ad latus eiusdem Berch ... ad vallem
Gekeuelge ad 1 fontem ... ultra 1 riv-m et asc. ad Berch cd. parve silve ... desc. ad vallem
Luakal ... tangit 1 publicam viam, , que Zaazwt nuncupatur ... ad Kwzberch ad 1 pirum ...
ad primam metam.
L.Vistai
←Tó Légen és Gyeke között.
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Magyarléta

Léta vára romja (nevezik Ghiczi-, vagy Géczi-várnak)
L.Kabay

-Határában állnak a kalotaszegi várak egyikének, a Léta várának, Erdély egyik
legfestőibb várának romjai.
L.Wikipedia
- 1456-ból származó oklevél felsorolja a várhoz tartozó falvak nevét: Léta,
Szentlászló, Kisfenes , Hesdát, Barbátfalva, Asszonyfalva, Felsőfüle, Alsófüle, Egres,
Hagymás, Kékbükk, Szentkirály, Mogyoróság, Sütmeg és Rákos (Járarákos).
L.Magyarléta

Méhkereső szaruk a, Magyarléta,Beszterce-Naszód-MNL- 1526 elött a létai uradalmat emlitik.
L.Magyarléta
Magyarlóna
-1556-tól a gyalui vártartomány faluja.
-1663 őszétől Bánffy-birtok
L. Wikipedia

-A tejmérés befejeztével általában mulatság veszi
kezdetét (ott, ahol nem a mezőn történik a fejés, már a fejés
előtti bevonulásnak ünnepi jelleget adnak), Magyarlónán
ekkor gyakorolják a henderikázást, a férfiak és nők ölelkezve történő gurulását, illetve a
bemérés utáni napon sor kerül egy zárt körű asszonymulatságra is
L.Szabó Á.Töhötöm
Helynevei:
-1868: Alsó berek (k.);ma krumpliföldek,
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-1864: Alsó tér, teres hely mind szántó földek, s' Sz. Fenes felöli vég határ határlábnak is neveztetik;
-1917: alsó tér a kertek alatt dűlőben (sz.)
- 1833: Az Alsó Téri Fordulon: Határ láb (sz.);
- 1826: a' falu Határán a Szutság felöl levő Csere nevű Erdőből: az ún. második
határban, a Szucság felőli részen és a határszélen régen összefüggő csereerdő volt.
napjainkra már csak erdőfoltok maradtak meg
-1843: A' Csorgó dülőben(l),1843-Farkas tó- sós, tós hely,
-1813: Felső Berekben (k ); 1868: Fiók határ Felsöberek:
-1902: Fogadó felé.( t) Fogadón felvül való forduló: nagyjából megegyezett a felsőforduló területével
-1843: A' Gárgyán a Csurgóban; régente a szászok idejében állítólag itt szőlőt
termesztettek.
-1737, 1740: Az Gyalu felé való fordulóban.
- 1784: a' Haránté kertbenn a' Csorgo alatt.
- 1727: az erdő alá az határlába;
- 1839: a' Hegyen - vagy Tavaszi forduló.
-1727: hideghkut oldalára ... hidek kut oldala. 51. Hideg-verem; k„ sz.; északos,
hideg hely. t
-1864: Hosszú oldal (sz., k.); 1868: Hosszú oldal (k.).
- az. 1848-as időkben az úrbéresek hajdan kendert termeltek e helyen: 1833:
Kenderes Kertben (sz ); 1868: Kenderes (sz. az Alsótéri-fordulóban); 1917: Kenderes
dűlőben (sz.): 1902: Kender föld; 1935: Kenderes.
- 1831: A Kertek alatti Láb (sz.)
- 1843: A' Kis Téri Nyil.
- 1864: Kis Tér a' Község mellett tsak tavasz gabona terem.
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- 1864: Köves alig egy láb termő főld vagyon itt mit szántónak, használnak. Látszik hogy itt régen a' Szamos fojt. - Itt volt 1-ső Rákóczi Györgynek a' törökökkel
csatája mely csatát a historis Gyalu és Fenes közöttinek irt, mellyen Rákoc/i sebet kapott
és melynek következtében N. Váradon meghalt. - Most is látszanak azon halmok a' Gyalui
Lonai és sz. Fenesi határon, melyben török és magyar harcosok eggyütt alusznak.
-1813: a' Kurta Lábban (kenderes föld),. Láposi-malom, r
-1727-Lónai- közösség erdeje.
-1785: a Szamos és Lonai patakon halat s rákot is bővséget foghatunk.
-1864-Magyaróskúti-tó; I.; mára kiszáradt, régen kenderáztató tó volt.n kenderáztató
tó volt.
Major vőgye; 1843: Major Völgybe szomszédjai Nap keletröl a Kut (k); 1864:
Major völgy. Itt valaha Maior lehetett Mutattya a' helyen még látható szántás nyom. - Itt
most tsak kaszálók vágynak -minthogy a községtől messze vagyon, hogy azon időbe
midőn szántották - itt majorok is voltak és innen vehette nevé/Bizonyára urasági major
vagy majorok./
- 1773: Nagy Erdő (e). 112. Nagyerdeji-legelő, r
-1923: Peres Rét (k.);
- 1813: Pots György kertye végében kenderföld. t Puszta-kert;
- 1865: Puszta kert, kenderes. Itt vagyon a' község kenderesse - mellyel oly rendesen
mivelnek: hogy midőn a' kendervetés ideje vagyon a községi elöljáró estre hírt ád a'
kender vetésre, - másnap mindenki a' kender földön vagyon az után tilos ekével oda
menni. -Szép látni egy nap az egészet szántani. - egy nap nyövik. - Nagyon szép és jó
kender terem.
- 1773: Rokás csere (e).
-1843: Soos előtt, nyugatról a Soos, marha legelő.
- 1754: Szénás Völgy előtt (sz)
-Tilalmas-szél: 1864: A szántó, kaszálló és legelő helyek közötti hely - hihető nevét
is innen vette egészen.
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- 1902: Urasági rét. t Urasági-sánc; 1
L. Janicsek Jenő
- az EGE Kolozs megyei szakosztálya 1912-1913 telén Magyarlónán fafaragó
tanfolyamot szervez.
L.Balaton Petra
-gazdaköri elnök Hindrich István gazda
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
- 1940-ben a gazdakör elnöke Krasznai György hegyi
L. EMGE
- Az 1942-ben az EMGE által szervezett kukorica termelői versenyen vigaszdíjat
nyert Hindrich István és Krasznai György Hegyi - értékes mezőgazdasági gépeketmunkaeszközöket-.
L. Erdélyi gazda 1943 február 1
- Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett kukorica termelési versenyen Hindrich
István oklevelet nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
Magyarmacskás
- Itt született 1889. Május 14-én Mille Géza mezőgazdász, mezőgazdasági szakíró.
- Árpád-kori település.
-1940-ben a gazdakör elnöke Csia Kálmán ref .lelkész
L. EMGE
- Az EMGE által 1942-ben szervezett kukoricatermelő versenyben az itteni
ifj.Zalányi György és Istvánffy Ferenc második díjat nyert,harmadik díjat szintén az itteni
Czégeni János, Salaci Károly és Kozma Sándor nyerte.Vigaszdíjban részesűlt az itteni
Bányai Sándor.
L. Erdélyi gazda 1943 február 1.

250

Magyarnádas

a Kabos család épitette kastély,Lészai-Filep kúria

„-1343. március 12”…….. Nadas (Colos vm) nevű birtokának Orad és Both nevű
földek vagy birtokok felőli határait állapítsák meg.”
L.Erdélyi káptalan.
Magyarókerék
-„1666 –os összeírás alapján a Kalottha szegben lévő magyar falu, kinek zabdézmája minden esztendőben az gyalui várhoz szokott járni:Mogyoro Kereke,
L.Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet
- Gazdaköri elnök Barabás Árpád gazdálkodó pap
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940-ben a gazdakör elnöke Tamás István k.bíró
L. EMGE
-Ma g y a r o-k e r eke határnevei:
A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy Torpágy, Rudas, Porgolát, Veresfűz, Czigányföld, K. Erdő,
K. és N. Nyilas, Malomárok alatt, Törzsők, Kerek r., Nádhát, Malomkert,
Renget,Hidegkút, Útalatt, Egerfű, Szárazárok, N. Renget, Rakottyaszél, Kisnyir,Somosorr,
Csunyarét, Bodi k., Agár k., Balog r., Bivajo., Kőhegy a., Kistónál,Csota r., Kőhegyfarka,
Serefű a., Kőrős patak, K. Kút db., Macskalik,E. Gelesztas, Farkerdő, Gurcz t., Omlás,
Venyekés, K. gaz, F. Porgolát,Szőhegye, Szőmegett, Vápa, Asszonyfőldek, Zordományos
a., Pad, Padgelesztás,Paddivaj, Padszurdok, Hosszú, Diváj gazdája, Kerek bükk,Mánháza,
Átal, Hálóvetet, Szőlő oldal, Veres-Zanda (és F. és A. Z.),Malomrét, Nád, Külső és Belső
Rakottya, Rakottya-Előpatak, Gyertyánkút,Csunyabükk t., Havasut, Zandaut.
L.Jankó
- Kályhacsempe, 1844."kalotaszegies", zöldmázas, Magyarókereke .
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- 1943 májusában záróvizsgával zárúlt a magyarókereki EMGE téli gazdasági
tanfolyama.
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
Magyarpalatka
-1296-ban Joanka fiai, János és Gergely eladták Palatkának és a hozzá tartozó
telkeknek: Mikótelke, Tehenestelke, Pétertelke (Petetelke) és Légen felét a Hintos erdő
(silva Hyntus! ma Vajdakamarás határába esik) felével együtt 70 M-ért Gyógyi
Miklós ispánnak.
L.Wikipedia
-1940-ben a gazdakör elnöke Mohay Ákos.
L. EMGE
- Az 1942-ben az EMGE által szervezett kukorica termelői versenyen vigaszdíjat
nyert Juhos Elek miniszter-.
L. Erdélyi gazda 1943 február 1
- Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett kukorica termelési versenyen Juhos
József egy drb. műtrágyaszórót nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
- Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett napraforgó termelési versenyen Juhos
József egy láncos-boronát nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
Magyarpeterd

Lugossy kastély
L. Orbán Balázs

- Peterd Árpád-kori település.
- 1407-ben Peterd hungaricalis, 1480-ban Magyarpeterd.
L.Léstyán
-Peterden birtokos volt és ott is lakott Lugossy Ferencz, I. Apaffi Mihály erdélyi
fejedelemnek hirneves titoknoka, ki Peterdi szép kastélyát valódi muzeummá varázsolta át,
a mennyiben mint szenvedélyes régész oda hordatta össze a Tordán, Várfalván s másutt
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felszinre került római szobrokat s más műtöredékeket, a mellett ő maga is faragtatott egy
csomó szent szobrot……….
-A falu népessége kizárólag magyar volt egykoron.
L. Orbán Balázs
Magyarsárd
-A Mikola nemzettségből származó gyerőmonostori
családok birtokához tartozott.

Kemény,

Radó,

Kabos

-1849-ben román csapatok pusztították a magyarságot, akik túlélték a vérengzést
vagy elhúzódtak más falvakba, vagy elrománosodtak…… Az utolsó magyar földbirtokos a
Halmágyi család 1944-ben menekült el és ekkor költöztek el az utolsó magyar családok is.
-……. egy nagy árokba, itten né, a szőlők felé,……………….
L.Wikipedia
-1940-ben a gazdakör elnöke Lázár Domokos
L. EMGE
Magyarszarvaskend

a 18.-19. században a Schirling kastély épül itt.

-„Továbbmenőleg arra is lehet következtetni, hogy a megtelepülés kezdetén a KisSzamos kétparti területei közt vagy a folyók mentén legelőváltó ingamozgást
végeztek a nemzetségeknek ha nem is egész családjai, de mindenesetre pásztorai. Erre
mutat……. a Kis-Szamos bal és jobb partján…….fekvő helynévpár:
Szarvaskend-Kendtelke.
L .E.T
- A falut körös-körül erdők veszik körül.
- 1563-ban emlittetik a Kendy-kastély s annak prefektusa Czakor Ferencz.
-1590-ben Radnóthi Kendy Ferencz küküllőmegyei főispán az egész Kendi
kastélyban és az ahhoz tartozó faluban és tartozékaiban megerősittetik, de az iktatásnál
Kendy Gábor ellentmondott.
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-1594-ben Báthory Zsigmond néhai Kendy Gábornak a birtokát, mely
akkor „magyar” falunak mondatik, annak hűtlensége miatt Ravazdy Györgynek
adományozza.
-1616-ban Bethlen Gábor e birtokot Haller Zsigmondnak s nejének Kendy
Krisztinának adományozta az itt levő nemesi udvarházzal.
-1618-ban Ravazdy György fiai: András és István, tiltakoznak az ellen, hogy e
birtokot a nemesi udvarházzal, melyet atyjuk Báthory Zsigmondtól nyert s melyet Mihály
vajda elkobzott, most Wesselényi Boldizsár, mint Mindszenty Benedek árváinak gyámja,
elfoglalva tartja.
- Tartománya: 1590-ben a Kendi kastély tartozékai: (Szarvas-) Kend és Moró
egészen. Részbirtokok: Esztény, Alsó-Tök, Igriczi, Poklostelke, Pánczélcseh, Szótelke,
Sajgó, Oroszmező, Oláhfodorháza, Dobrocsin, Mánya, Tótfalu birtokokban és MagyarFodorháza s Ördög-Keresztur dobokavármegyei falvak.
- 1607-ben ugyanezek és Körtvélyes, Székelyaly.
-1616-ban az előbbiek és Lozsárd, Kecset, Boncz-Nyires, Viz-Szilvás, Hesdát, KisJenő, Igricze, Doboka, Antos, Kodor, Alsó-Gyékényes, Szekeres-Törpény, Pestes.
Részbirtokok: Sajgó, Záprócz, Kálna, Körtvélyes, Hagymás, Csobánka, Czapa (?),
Dengeleg, Blanya, máshelyt Hanya (?).
- Erdély történetében nevezetes szerepet vitt s tragikus véget ért Kendi családnak
egyik ősi fészke. Hajdan vára volt, mely 1702-ben már teljesen el volt pusztulva. A
községtől délnyugatra Esztény és Szarvas-Kend közt magas hegytetőn feküdt. Sánczai s
faragott kő alapfalainak egy része még most is láthatók.
-„Róna földjei különösen termékenyek,legelőji többnyire bérczesek s’ ugyan ezért
juhakat táplálni hasznosak”
A mint Hodor írja1837-ben népe magyar,………”
-1837-ben e nagyemlékü, de magában kis helység határának rónás része termékeny,
legelője bérczes, s ezért juhok tartására alkalmas. Erdeje kevés, épületköve elegendő.
L.Hodor Károly
-Éghajlata egészséges, jég ritkán bántja határát. 1721-ben a Kis-Szamostól északra
elnyuló völgyben a patak két partján fekvő község határa két fordulós, nagyobb része dél,
a kisebb része északra fekszik; földje fekete, s mindenféle vetésre alkalmas, hat ökörrel
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kétszer szokták szántani a trágyázatlan részt, erdei szénát termelnek, őrölni a Szamosra
járnak, épületnek való köve, erdeje a szükséghez mérten elegendő, hadi fuvarozással ritkán
terheltetnek, vására Kolozsvár, Deés. Mivelés alatt álló szántója 116 köbölnyi, rétje 75
szekérre való. Elvetettek ez évben 10 köböl őszi, 3 köböl tavaszi gabonát s termett 103
kalangya elegybúza, 13 kal. árpa, zab, 6 kal. kender, tengerije termett 15 véka szemet. Van
ekkor 20 ökör, tehén 15, tulok 3, ló 4, juh 21, méhköpü 7, sertés 17.
-Jelenleg 1898-ban eléggé termékeny határa, mindenféle szalmás gabonát
termesztenek, hazai fajta szarvasmarhát s főleg juhot tenyésztenek. Gyümölcse
közönséges alma, szilva és körtve. Itatója a patak s Tatárkút, mely nevét állitólag onnan
kapta, hogy a tatárok e körül tanyáztak s ők épitették volna.
Területe 1900-ban 2117 kat. hold.
L.Kádár József Szolnok
-1940-ben a gazdakör elnöke Madarász János plébános
L. EMGE
Olyan határnevek
életéről,tevékenységéről:

következnek

amelyekből

tájékozódni

lehet

a

falu

-1942:Csereajja-erdő-,Nyilak-ősi magyar rendszerrel,osztott birtok,Tó-halászható
lehetett,Kocsisdomb-uradalmi jegy?-,Bika kút-a falu bikát tartott,Gyertyános- erdőre
utalhat,Kosár –juhok tartására utalhat,Kisajátitott erdő-valamikor közösen használhatott
erdő lehetett,Báró oldala-bárói uradalom lehetett a faluban,Nagyerdő-több erdővel
rendelkezhetett a falu, de leginkább az uradalom,Szénafű-takarmány szükséglet
biztositásra,Liváda-gyümölcsös,Kert megett -a Kerten felül- nagyobb kert is lehetett a
faluban-de lehetett uradalmi kert is,Alsó rét-a Falu rétje –külön az uradalmi réttől,Malom
réttye- a faluban vizimalom dolgozhatott,Búzakut-búzát biztosan termeltek,Csizmadia
kuttya- a faluban csizmadia dolgozhatott ,Mazariste valamikor Borsós lehetett,Juhak kútjafalu és az uradalom juhokat tarthattak.
L.Szabó T.
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Magyarszilvás
Szilvássy kastély→
-„…..a gróf Bethlen-féle udvar telkén egy
egykor erőditett kastélynak romjai láthatók, a
melyekről megitélhető, hogy az itt állott épület
alapszerkezetében hasonlitott az ózdi és
küküllővári kastélyhoz……”/kb XVIII század/
L. Orbán Balázs.
-1499-ben a Szilvási, a Losonczi, a Dezsőfi és a Szilvási Csezeliczki családok
birtoka volt. A 17. században a Szilvási (a korábbi Cseszeliszky) családnak a faluban
várkastélya volt és védelmük alatt unitárius egyháza is működött.
L.Wikipedia
-1760-ban előneve (Magyar) még jelzi egykori lakóinak hovátartozását.
L.Lestyán
-……..Az érettségbeli különbségnek honi és idegen fajok közt legmeglepőbb
példáját M.-S z i 1 v á s o n láttuk. Az ó- ! és uj-Báncza nevet viselő két ültetvény két
üstalaku völgyben fekszik, erdélyi vegyes fajokkal plántálva az ó Sauvignon- Semillonnal
a másik. Csak egy hajtásnyi a kettő közti távolság, egyformán hibátlanul művelve. És a
Saugvignon sept. végén már csaknem teljesen el volt készülve, mig a másik érésében
nagyon is elmaradott. A fehér Sauvignon és társa az erdélyi ujjá- alkotó szőlészeti ipar
legfrissebb acquisitiója s az eddig nyert még szükköri tapasztalások után itelve,
érdemesnek ígérkezik, hogy a cultivatióba felvétessék. Elég korán érő, termékeny, bora
sajátos finom zamatu. Négy borvidékünknek csaknem központján— Szilváson,
Szőkefalván , Algyógyon és C z e g é b e n léteznek már belőle termésbe jött nagyobb
telepek. Ujak beállítására mindenfelé nagy a készülődés…………
L.Borászati 1876 február
-1904-ben a falu tagja az Erdélyi Méhész Egyesületnek
L.Méhészeti Közlöny K-vár 1905
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Magyarszovát
-Növényrezervátum, mintegy 400 ritka növénnyel. Az Astragalus peterfii a világon
egyedül itt található.
L. Wikipedia
-Ephedra distacha L. – Csikófark-az Erdélyi medencében ritka, a magyarszováti
botanikai rezervátumban, előfordul.
L.Az erdélyi medence
-Kivételesen azért beszámoltak gombatermesztési kísérletrôl Magyarszováton
(beoltott tuskót használtak).
L.Müvelődés 60
- Gazdaköri elnök Antánya Mihály gazdálkodó pap
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940 márciusában EMGE tanfolyamot szerveztek.
L.Erdélyi gazda 1940 március 1
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron tartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Binder Albertet.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1

A magyarszováti Bánffy–hegy felhagyott szőlői.
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Megjegyzés : E kép szomoruan árulja el,hogy valamikor a Bánffy - hegyen
finom szőlő termett. Tehát Magyarszovát népe szőlőt is termelt.De lehet az is,hogy
uradalmi szőlő volt.
Kiss Károly
Magyarvalkó Valkó (Magyar-Alsó -valkó):
-Első írásos említése az 1291-1296 közötti időkre tehető, a Benedek rendi váradi
püsök részére beadott gabonatized alapján: „ in Wolkou XX. Cap”
-A magyarvalkói közbirtokosság valószinüleg több mint ezer éves. A székely és
néhány környékbeli közbirtokosságokhoz hasonloan katonai jellege volt. Kós Károly a
közbirtokosságot a "Magyarvalkói Nemes Atyafiak Közbirtokossága" néven említi.
L.Magyarvalkói közbirtokosság honlapján.
-Kónya Gyuláné Schéfer Teréz, a költő Áprily Lajos feleségének testvére
megszervezte a varrottasok terjesztését és értékesítését. Állandó szállítója volt a Kacsó
Sándor író által Brassóban létrehozott Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet
népművészeti boltjának, de népművészeti lerakatot létesített Kolozsvárt és Temesvárt is.
Írásokban, versekben termékeny időszakot töltött Valkón maga Jékely Zoltán is,
amiről Kalotaszegi elégia című kötete is tanúskodik.
- Magyarvalkónak jeles történetíró papja volt Mihálcz Elek………..
L.Wikipedia
-„1666 –os összeírás alapján a Kalottha szegben lévő magyar falu, kinek zabdézmája minden esztendőben az gyalui várhoz szokott járni:Valko,
L.Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet
-A XIX. század végén a falu határában 17 k.hold szőlő van ,a határnak 0,6 %-án.
L. Csávossy
-” A 74 éves Kalló Ilona a szalmakalapfonást mutatta be a Magyarvalkóra érkező
vendégeknek........jókora hosszúságú búzaszalmafonat tanúskodott a reggel óta tartó
munka eredményességéről.
-.Ilonka néni elmondta:édesanyjától
szalmakalapfonás mesterségét- …..........
258

már gyerekkorában
elsajátította a
A látszólag
egyszerűnek tűnő

szalmafonatnak,legalább nyolc öl hosszúnak kell lennie.......aki szerint akár két nap alatt is
elkészülhet egy női vagy férfi kalaphoz szükséges fonat.
L. Dézsi
- Híres volt a porcukorral megszórt hólabda, amely régebb és ma is elmaradhatatlan
kelléke a lakodalomnak. Előnye ,hogy 2-3 napig fogyasztható.
-Magyarvalkó gyümölcsei:”Érdemes még megemlíteni, a falú két lelkészének
Mihálcz Eleknek és fiának Ákosnak kertészeti munkásságát. A templomkertben minden
konfirmálónak egy-egy gyümölcsfát ültettek,részben a z általuk nemsített fajtából,amit a
fiataloknak kellett gondozniok .Így jelentős gyümölcsnemesítés folyt itt, amit részletesen
dokumentáltak Így Valkón számos egyedülálló körte és almafajtát találhatunk „
L.Magyarvalkó 2009 07 10 –én Blog
-„…. a valkói kert ma is él, ellenőrizhető pompában, s különös méltóságát az adja,
hogy a majd kéthektáros gyümölcsöskert, egészen szokatlanul, a temetőben áll. Ahogy
mondani szokás, áldott emlékezetű papja a magyarvalkói eklézsiának, Miháltz Elek
tiszteletes úr telepítette a papi kertbe 1860 után.”
-„…Ő maga büszkén dokumentálta naplójába 1889-ben:………. hogy híveim a
gyümölcsfatenyésztést annyira megkedvelték, hogy most már nem lopják le a gyümölcsöt
bingyó korában, hanem csak a szép oltványt a temetőből…….”
-„A néhai kertalapító Miháltz Elek úr, …… faj- és sorjegyzéket is vezetett, aztán
permetezési naplót és gondja volt a tárolásra és a gyümölcs konzerválásra is,…….”
-„A parmén- és citromalmák ma is vígan éltek, de a Batul és a Pónyik is, s persze
Kalotaszeg régi különlegessége, a Bánffy Pál alma mellett.” A kertben még található
eperalma és szász pap alma .
L .Pomona

-A reformáció magyarországi sikere nyomán protestáns lelkészek vállalták fel a
gyümölcsészeti ismeretek terjesztését, korszerű fajták termesztésbe vonását. Jelentősége
meghatározó volt az alulról építkező egyházszerkezet alapját képező,öneltartó gyülekezet
szempontjából.Másrészt fontos védelmet jelentett a reformáció magyarországi
kibontakozásától (XVI. század) tapasztalható, olyan állami adminisztratív intézkedések
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ellen, amelyek a protestáns felekezetek és tagjaik gazdasági ellehetetlenítésére irányultak.
Ennek jellegzetes képviselője volt a magyarvalkói “gyümölcsész pap”, Mihálcz Elek……
L.Szanyi Zsolt
-A meglehetősen gyenge minőségű földet nehéz megművelni, többnyire csak az
állatoknak valót lehet rajta termeszteni. Reggel és este a legelőkre vonuló állatok, köztük a
zsíros tejet adó bivalyok róják és teszik mozgalmassá a falu álmos utcáit.
L.Kalotaszeg
Magyarvalkó szőlője és a bora:1869-ben 41 hold szőlője van
L. Csávossy
- Vaspapucsos faásókkal dolgoztak a 19. század végén Magyarvalkón (Kolozs
vm.);
L.MNL Balassi V
-………Magyar-Valkón a diszített cserépedényhez értenek,……..
L.Malonyai Dezső
- az EGE Kolozs megyei szakosztálya 1912-1913 telén Magyarvalkon fafaragó
foglalkozást szervez.
L.Balatoni Petra
- A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Magyarvalkó határnevei:
Dánberke, K és N. Malató, Könyéte, Kis-Falu, Kapuslaka, Nyomásszél,Sárospatak,
Fancs, Fövényes, Sujom, Muzsorja, Tehénhajtó, Buzgó k.,Becse k., Malom v., Veresmart,
Belekbaba, Veres db., Szénaverés, Maduta,Kerektó, Nagytorok, Feneketlen tó,
Falkafenyő, Gezebükke, Képesd csere,Tőlgyhatár, Szárazárok, Paputa, Vincze r.,
Aranykút, Tunya, Tóknál,Szőllőmál, Kerekrét, Cseresnyekút, Kishegy, Egyház völgye,
Sas, Medves k.,Deszka, Kutyairtoványa, Égetés p., Csityere, Bokorbercz,
Roskatető,Selyempatak, Várnyak, Lágyas, Belsőmező, Erős lejtő p., Szénhely,Bakkmező,
Csutkok, Bérczút, Feketeviz db., Szánút, Kerekerdő, Runk,Csorgerdeje, Vérkút,
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Hidegpatak, Pipás, Egresoldal, Nagyoldal, Balcsok,Jepucza, Tursza, Bukatya, Taberka,
Magura, Borolasza, Veres-Kalota,Hosszúerdő, Bukurásza, Sztrintara, Főzset, Banya p.,
Szuha, Szillia, Furzserata,Aparage, Petrasza, Zsgyelnicza, Gyurkucza, Szamos,
Alun,Korinyasza.
L.Jankó
Magyarvista
-„….. lakói, mint a kalotaszegi emberek általában kezdetben főleg földműveléssel,
állattenyésztéssel és mészégetéssel foglalkoztak. A szájhagyomány szerint több fogat ökör
szállította innen Kolozsvárra az égetett meszet.”
- …..,.„pedig bányákat kitermelve sajátos módon termelték, majd faragták ki a követ
különbözõ házak, paloták díszítésére. Többek között a budapesti Országház egy része is a
vistai mesterek munkájával épült.”
L.Wikipedia
Vistai asszonyok szénát készítenek.
– 1304: Wysta Gerecse föld határosa: t. Gyereche (Cs 5: 357).
= : ... in commetaneitate t.Wysta. Fekete Pál fia: Tamás és fiai: Jakab
és Miklós Vista szomszédságában, a Nadasfolyó közeli földet 7 M-ért
eladták
Miklós
gyalui
plébánosnak.
Nyugat
felől
a
határChurthlyuk mellett kezdődik, s egy Berch-en át „usque ad 1
locum palatii lapidei, qui est cca fl-m Nadas“ nyúlik. Pesty {1864}
gyűjteménye szerint „Geretse foglalja magában ... Palota fiok
részeket; az utolsó arról neveztetik, hogy ottan valami udvar házak voltak, melyeknek
romjai ez előtt nem régen látzodtak“. Ma hn. Vista hr-ban K-re (Gy 3: 348). {Az
a Churthlyuk csakis a mai Kűcsorgó árka lehetett.}
-„…az erdélyi püspöknek 1304-ből kőpalotája van Vistán…”
L. Transindex Adattár
- 1652: Vista első fennmaradt és kiadott urbáriuma. – Barta Istvan Falus Biro,
Andras Kovats, Azalos Mihaly, Sz: Kiralyi Jakab, Kis Andorjas Janos, Zanizlo Mihaly,
Sz: Kiralyi Janos – Hi sunt jurati {Ezek az esküdtek}. Összeírtak még 21 családfőt,
említenek három házast (n.n) meg egy özvegyasszonyt; két szökött jobbágyot, három üres
telket (n.sz). Megtudjuk továbbá, kinek hány fia, lova, ökre, tehene, tulka, kosár méhe volt
... (Gyalu 98-100).
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-Eső idézésre Vistán (Kolozs m.) az aratókoszorút valaki a fejére tette és azzal
bejárta a falut, minden házba beköszönt és mindenütt vízzel megöntözték.
L.Magyar Néprajz.II.k.
– 1864: A falu első helybeli (jegyzői) leírása: Vista falu, van benne ötven hét
birtokos gazda, és hatvan hét hurubás, hogy honnét vette eredetét, ’s volt is más nevezése,
nints emlékezetbe, és osztatik tizenöt dűlőre. Első dülő Lok és foglalja magában –
kenderes kert – To – Dorgo fiok határrészeket; torol azt emlitik, hogy régentén halas, és
nadás (!) to volt, moston szántó. – Geretse foglalja magában Magos hegy és Palota fiok
részeket, az utolso arrol neveztetik, hogy ottan valami Udvar házok voltak, melyeknek
romjai ez elött nem régen latzottak. Csikosto ez kaszáló, hajdanába böven szolgált csikkal.
Telek, emellett van csup, ez egy magos hegy, valami kis várnak romjai látzanak, de hogy
mikori nem tudatik. Magosmegy, ebbe van még Átal és köcsorgó, semmi más nevezés
nem emlittetik rollok. Füszkut – ez fö név itten vagyon egy füszfa, és alatta egy
gyönyörüséges forrás, innét kapta nevét, hozza tartoznak a következö fiok határ részek. –
Pad, – Sejmik, Kotyor, – Kis rét, – Tövis-köze, – Közmező , – Kis lább {!}, Hordoskut, –
ez k., s hajdanában az ottan lévő, mint beszéllik, feneketlen kutba el, bele sulyedt egy
bivalos szekér hordoval együt meg lehet hogy rege. Kapulatfő rész és Malomlot (!) {Miért
e jel? Az ó-t kéri számon: Malomlót-ban?}, Nagy Erdö, Méhek, az elöbbeniekről semmi
más emlités nincsen, de az utolsó részbe sok méheket kaptak a nagy fákba, s onnét
neveztetett. Szíláj ezt a nevet viselte mindég, s kertek vannak benne. Pap csere erdő , ezt
azért nevezik így, hogy a Papnak vittek belőlle tüzi fát. Rakottya, ez nevét kapta a sok
rakot{t}ya füzfáért, melyet terem. Medgyes, itten sok megyfa volt s attol nevét kapta. Totréttye, ez most nyirfás erdö, régentén egy Tott nevü embernek volt kaszálója, s most az
hely Tott rétjének nevezetetik. Urak rétje, ez is az uraké volt, és azért neveztetik. Nádas
alja {Nádaselve}, ez nevezetét vette a Nádas vizetöl, mely mellette folyik. Nagy rét ez egy
nagy kiterjedésü kaszáló, a lakosság jobb része ev. ref. Gáspár András f(alus)bíró, Gergely
János, Szekely István, Laposan Péter ifj. esküdtek, Láposi László jegyző és névaláíró
- 1910: Magyarvista kk. Dorgómajor és Méheskertek; ...
L.Vistai András János
-A környék településein már messziről felismerhetők az általuk épített, fehér
mészkőből faragott díszes épületek.
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-A kőfaragást a mai napig fő foglalkozásként űzik a magyarvistai emberek, és
nemcsak Romániában, de Magyarországon és Németországban is dolgoznak vistai
kőfaragó mesterek.
L.Erdélyi Napló
-gazdaköri elnök Nagy Márton- Zsiros- gazdaL .K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
- Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett kukorica termelési versenyen Nagy
Márton (zsíros) oklevelet nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
-1940-ben a gazdakör elnöke Székely János honvéd
L. EMGE
Mákófalva
- Ostor ado az Vrunk w N[agys]aga Reszen fel Reszrwl f l . 15, mellÿett ez ielen
walo [15]94 Eztendóben Kendj Sandornak megh fizettek, tartósnak ez vtan An[noJ [15]96
fizetnj. Zent Georgÿ, Szent Marto[n] Adaiath feöld vamnak heak, melliet Nÿlas ember
szamra fizetnek. Az fel Nÿlas ember 4 pinzt fizet, Az egesz Nÿlas ember d. 8. * Ez
e3tendeóben egyket Sem attak megh. Egesz Nylas ember * No: 10 * tartozik d. 80.
Eztendeo altal Reghj 30'ka{ok szerint keth vagy harom borth korchiomaltak, egÿ p i n z e I
fellÿeb az w magokenal.
Minden fele vetemyniból dezsmatt Adnak, mikor makiok vagio[nj disznaiokbol
tizedet adnak, ha tizedek ne[m] Jutt, valto pins Negj Negj pinz. Pasita dezsmabol tizedeth
Adnak, ollÿ felÿbeol az kj ne[m] esztendös, Ha tizedre ne[m] Jutt keth pinzel valthia
megh. Szjrw thiukal tartoznak az dezsmasok szamara. Rajbolis tizedet Adnak * valtsaga d.
2
-Az Geztragÿ erdeo vrunk eo N[agysjaga zsamara walo.
L.Uradalmak -1590-Mákófalva híres bútorfestő hagyományairól. Jellegzetes motívuma a fejjel lefelé
álló tulipán. A mákófalvi bútorfestési stílus jellemzői a kék alapon tömör színek, a
kazettás szerkezet és az egy szálra felfűzött virágok ábrázolása.
L. Mákófalva
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-A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Mákófalva határnevei:
Szőllőmál, Kigyóstó, Lapospatak, Tölgyes, Kerektölgy, Nyiresbércz,Kerekbükk,
Köhös, Mogyoros k., Tövisszer, Horgas, Kányamál, Sáros p.,Bika k., Inaktelki o., Felső
Lüget, Baroti fája, Magyari irtás, K. és Nagy Lügetszél, Kerekpuszta, Kocsisok Szőllője,
Nagyhegy o., Pad, Szél, Korpása., Középláb, Malomszer, Ördöngös, Agyagos, Gát, N.
Rét, Körösalja,Száraz v., Bagóparlag, Soványparlag, N. Parlag, Szakaszszél,
Körösfar,Köveskút, Tizpénzes, Nagy Nyilak, Őkőr nyilak, Csikos, Csergős,
Bojgokút,Szarkás, Mezőbércze, Kender f., Malom v., Ingovány, Gyalogtér,
Kecskenyaka,Borosárka, Szilvakút, Kanahán, Hosszú, Középső, Pogánykút,
Hegyescsere,Mákó völgye, Pusztaszőllő, Omlást., Darocz-u., Nagykert, Réhely,Egerk. v.,
Nyiralja, Pregyium, Gorbofő Kalibadb., Bartabükke, Nyir,Barázda, Réscsű, Zsúk, Botok
rétje, Köveshegy, Határp., Hegyes t., Uj vágat, Csörgés a., Hentervágatja, Sípos vágatja,
Bitka Erdő, K. és N.irtás, K. és N. vágat, Szármező, Nagykő, N.-Bükk, Peténé i.,
Farkask.,Balázskút.
L.Jankó
Munkánkat segítő határnevek : Szőlőmál (szőlő oldal) Tölgyes, Kerektölgy,
Kerekbükk. Mogyoros, Nyíresbérc, Magyari irtás (növelve volt a falu szántóterülete)
Kocsisok szőlője(lehet a tulajdonosok neve után, de lehet a foglalkozásuk nyomán is
)Malomszer (malom meglétét sejteti), Gát( halászati vagy védelmi gát lehet).
Tizpénzes (érdekes talán a föld egykori értéket rejti) Nagy nyílak, Ökör nyílak
(egykori földosztás emlékét őrzi) Bagó parlag, Sovány parlag.
Kiss Károly
–gazdaköri elnök Kovács Minya György gazda
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940-ben a gazdakör elnöke Bakos István
L. EMGE
- Az EMGE által 1942-ben szervezett kukoricatermelő versenyben az itteni Bálint
István kisgazda második díjat nyert.
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- Vigaszdijt illetve jutalomdijt nyert: Vincze János és Both István.
L. Erdélyi gazda 1943 február 1.
-Az 1944-ben az E.M.G.E által szervezett kukoricatermelési versenyen Bálint
István egy lókapát nyert, ifj Bakos János jani és Vincze János oklevelet nyert.
L.Erdélyi gazda 1944 február 1.
- Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett napraforgó
Szilágyi János egy drb.darálót nyert.

termelési versenyen

L.Erdélyi gazda1944 február 1
Melegföldvár.
-Fontos történelmi emlék a Földvár határában található föld (agyag) és fából készült
vár amely után származik a falu neve. Ferenczi G. kutatásai nyomán tudjuk, hogy
Melegföldvár erőssége az „égetett falu” erődítmények sorába tartozik, tehát az Árpádok
idejéből, a 11-12. századból származik.
-A hagyomány szerint a községtől mintegy 2 kilométernyire fekvő Nyerges
határrészben épült egykor a község és csak 1300 körül költözött mai helyére.
“Melegföldvár Horgas nevű határrészében, az 1892………”
L.Mezőségi tóvidék.
-1477-ben egy udvarháuzat adományoznak.
-1518-ban udvarházat említenek”
-1657-ben egy nemesi udvarházat elzálogosítanak.
-„….a falu derekán, mellette levő papi s délen a mesteri telekkel, a Kis-utczában a
régi papok veteményes kertje, …………, szántója 10 drb. 28 köbölnyi, 5 drb rétje 12
szekér szénára való, szőlőjét 1734-ben néhai Köblös Péter hagyományozta, van
erdeje,…..”
Szőlőjéből erős bort szüretel, ,31 kapás szőlője van amely 142 veder bort ad.,
pálinkát főznek.,”
-Gyümölcse : alma ,körte, szilva, cseresznye, meggy, barack és szőlő, diófája sok
egész erdő van belőle.
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-1770-ben összeírt birtokosai: Nagyajtai Cserei György férji, Domáldi Felszegi
János és László apai, Petrichevich Horváth Boldizsár és F. Suky Klára fia anyai,
Nagyravazdi Köblös János anyai, Felsőkápolnoki Kakucsi György apai, Sülyei Pávai
Miklós férji, Galgói Rácz József férji és Suky László s János ősi apai jogon
-Jelenlegi birtokosai (1898): Teleszky Péter fia Ádám, 316 h. 21 öl, örökség atyja
után. Nyárády Gyula, 146 h. 548 öl, örökölte Mohai Károlytól, Korbuly Bogdán, 463 h.
1327 öl, vétel többektől. Kakucsi, Cserényi és Korda Ádám-féle birtok. Báró Petr. Horváth
Kálmán, 314 h. 1490 öl, örökség Horváth Borbálától. Pálfi István, 110 h. 867 öl, vétel
böődi Szabó Miklóstól
-Lakosai kezdet óta magyarok. 1603-beli összeírás szerint az előző évi háboru
alkalmával a Básta és Mihály vajda vallon, német, olasz, oláh, rácz s magyar hajdui úgy
elpusztitották, hogy csak 3 lélek maradt meg benne. Az oláhok a múlt század elején
kezdenek betelepedni a kipusztult magyarság helyére.
-Nevezetes a községtől északra emelkedő szőlősök felett, ma tölgyfákkal benőtt
egykori várhelye, melyet helyenkint 20 lépés átmérőjü egyes, néhol kettős sáncz vesz
körül.
- Határa 1721-ben két fordulós, jobbára keletnek és északnak fekszik, talaja feketés
s eléggé termő, részben feketés sárgás és vizes, a hegyek oldalain terméketlen, nagyobb
része sovány s azért kétszer szántják, a búzát tisztán és rozszsal vegyesen is vetik, szénája
közepes jóságú, bora jó, tüzelésre való fás erdeje van, hadi út terheinek nincs kitéve,
piacza Szamosujvár és Besztercze. Őrlésre Szamosujvárra járnak. Szántója 153,
terméketlen 24 köböl férőű. Elvetettek 41 köb. őszi, 10 köböl tavaszgabonát s termett 293
kal. búza, 53 kal. zab, árpa, 16 kal, kender, tengerije termett 4 1/2 véka, szénája 62
szekérre való, 31 kapásra való szőlőjéből 142 veder bort szüretelt. Főző üstök jövedelme
13 frt. Van 52 ökör, 22 tehén, 5 ló, 118 juh, 31 méhkas, 40 sertés.
-1821-ben a Cziráky osztályzat szerint adózás tekintetében határa 1-ső osztályú.
-1837-ben e derék falu határának fele tér, fele oldalos, legelőjén ezer számra legel a
juh s másféle marha, szántói igen termékenyek, van erdeje, szőlőiből erős bort szüretel.
-Jelenleg határának földje nagyobb részt kötött, agyagos, közepes termésü.
Terményei: búza, rozs, árpa, zab, tengeri, paszuly, pityóka, répa, lóher, luczerna.
- Állatai: hazai fajta szarvasmarha, juh, sertés és ló. Gyümölcse: alma, körtve,
szilva, cseresznye, meggy, baraczk és szőlő, diófája sok, egész erdő van belőle s a határán
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itt-ott ültetve. Itatója forrásaiban és csorgóiban. Határa 1880-ban tagosittatott. Van 1895ben alakult községi hitelszövetkezete, elnöke a ref. pap.
Határhelyek: 1580-ban Kásáshegy.
-1591-ben Verőfélj; Szilföld, Nádastó fara.
-1622-ben Tekenős, Farkút, Hozzu (hosszu), Pap erdeje.
-1643-ban Szoroskút, a vár mellett, Sovány domb, Halliogallia, erdő (Hájogosnak
jegyzik be később), Buján István kertje, Felső örvény, Büdöstó, ez utóbbiak kaszálók.
Alsó óvár az erdő mellett.
-1653-ban Magyarós torok, Alsó mogyorós észkos, Felső Szerenie vár, Kis-Eszk
vagy Kis-Eszek.
-1677-ben Büdöstó fara, Kis- és Nagy-Bánk, Szörnyüvár, Mogyorósfő, Böjte
erdeje, bikarét, Kisoroszi, Iszk, Nyerges, Kosárhely, Boroskút, Hamvaskút.
-1754-ben Kisutcza, Kapor felé való fordulóban: Magyaros, Sovány domb, tekenős,
Kapori erdő, Büdöstó; Gyeke felé való fordulóban: Nyergestető, Feketelaki völgy, Meleg
oldal, Faralya, Hosszúbércz, Bikarét, Nagy Boldizsárné szilvása, Oér, Uj szőlőhegy,
Ekklezsia és falu erdeje, a Hajagosban.
-1811-ben Gyeke felől való fordulóban: Nyerges, Oldal alatt, Laki csorgó, a Fás
ujja, Kapor felé forduló, Sovány domb, Tekenős, Hajogos, Büdöstó, Kapori erdő alatt.
-1864-ben Csillaghegy, Sovány domb, a források, Körtvélyes, Horgas, Csikorgós,
Veres szőlő, Hosszubércz, Bánk, Magyaros észka, Far, Szörnyüvára, Hegymelletti észak,
Kántor, Toungel (?), Büdöstók, Nemesek gödre, Sipos domb, Kapri erdő, Malomrét,
Kerekdomb, Borozdás, Oroszi, Keresztüljáró, Nyeges, Bikarét, Hammaskút, Kosárhegy,
Bolondoldal, Hinszur, Főbe, Pogyerej, Szálas, Várhegy, Hályagos, Tekenyős, Nagyhegy.
-1898-ban Csillaghegy, Körtvélyes, Horgas, Bánk, Tómegett, Magyaros-Észka,
Veres szőlő, Hosszubércz, Szörnyüvár, Büdöstó, Malomrét, Fübe, Sipos domb, Far az erdő
alatt, Kerek domb, Bolond oldal, Barázdás, Szénafű, Nyerges, (e határrészben egy várnak
nyomai kivehetők s a hol több régiséget találtak, itt feküdt egykor a község s a hagyomány
innen költözött le 1300 körül jelenlegi helyére), Vár, Szálas, Holyagos.
L .Kádár József Szolnok
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-1591: ada az hegy meget való riz szil feoldet -MelegföldvárL. E.M.Sz.T.
„Sok legelőji ezrenként táplálják a juhokat és egyéb marhákat.”….Szántóföldjei
igen termékenyek……Szőlőiből erős bor szüretik.”
L. Hodor Károly
-1940-ben a gazdakör elnöke Bota Imre Jankóé
L. EMGE
Mezőcsán
-1889. után a vándornyájak nem mehettek át, a határzár miatt a szorosokon.
-Ekkor került nagyszámú cigájajuh a Hétfaluból, Csán és más mezőségi falvak
határába téli ellátásra, az ugarokon, tarlókon való legeltetésre.
L. Dr. Szentkirályi
- Igen érdekes ama tenyészetnek története, melybıl a kiállitott állatok származtak, és
melyet maga Tisza László 1877-ben ekként ad elő…….: „Én mindig előszeretettel
viseltettem a vörös fajhoz és . . . az okozta, hogy a radványi nyájból hat kitünő hasas
koczát és két kant megvettem; lehajtottam Torda megyébe (Csánba), a határ egy
elkülönitett részén folytattam velük kicsiben a tiszta tenyésztést, hogy a vér éppen
megmaradjon s ezen, szerintem, kitünő faj ne töröltessék el végkép a Csánban kizárólag
csakis ezen fajt tenyésztetem.”
L. Tisza László: „Melyik a legzsirosabb sertésfaj hazánban?” („Erdélyi Gazda.”
1877, 8. sz.)
-A szalontai gicza tiszta fentartásáért nem lehet eléggé köszönettel adózni e nemes
férfinak, ki a mezőgazdaság terén, mint az erdélyi gazdasági egylet volt elnöke, a
bérczekkel koszorúzott Erdélyben más irányokban is maradandó emléket szerzett
magának…….
-„…. a mecklenburgiak itt is rosz eredményt mutatván fel 1878. évben kisoroltattak
és helyettük a szalontai gicza tenyésztése rendeltetett el. A tenyészet alapját képező 4 drb
kan és 20 drb kocza 1879. évben vitetett át Kisbér részére a mezőhegyesi ménesbirtok egy
tisztviselője által Tisza László mezőcsáni nyájából, honnan a kisbéri tenyészet 1883.
évben ismét több darabbal szaporíttatott.”
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-A sors szeszélye a kisbéri nyáj alapitásába is belejátszott. A tenyészállatok
kiválasztására Csánba kiküldött mezőhegyesi tisztviselő az uradalom szolgálatában álló
hires szalontai kondásszámadót – Tóti Mihály uramat – is magával vitte. Amint tehát évek
előtt szalontai ember volt, aki a gicza utolsó mohikánjait piaczra vitte: úgy ismét szalontai
ember volt az, aki a gicza egy új jövőjének megalapitásánál segédkezésével
közremőködött.
-Sokan belátták ezt és kezdték is visszasóhajtani a szalontait, melyről régebben
megjósolta Tisza László, hogy még jövője leend hazánkban. Keresték és kerestették a
piaczokon és magántenyésztőknél, - ám nyoma sem volt található. S íme!, ekkor jelenik
meg az 1873. évi bécsi közkiállitáson Tisza László mezőcsáni tenyészete 1 drb eredeti
kannal és 4 drb koczával, s örömmel üdvözöltetik a már végkép elveszettnek, ásatagnak
hitt régi ismerős.
L.Rónai

- Paget János csáni szőlőjében 1871 őszén a szüretkor mért cukorfokok.:
Csán Rizling okt. 20. 15% 19% 13%
Csán „ okt. 20.

15% 15% 13%
L.Borászati 1872 január

- Augustus 30-án Mező-N.-Csánban jártam. Ha az ember a jelenlegi állapotot a
múlttal basonlitja össze, valóban bámulatos haladásra talál, Paget János ur egy 26 holdas
szőlőt állít, melyben 11 hold már termő állapotban van. Van ott 2 hold som, 2 hold
leányka, 1 holdnyi oporto, sauvignon blanc és 1 hold semilion blanc; a bordeauxi szőlők
közül carbenet sauvignon,carbenet franc, merlot, verdot és maibec szőlőkből mintegy 5
hold. Ez az öt szőlőfaj adja a fekete borok királyát , a gyéresi cabernet bort, mely
mindenkor vetekedik a bordeauxi fekete borral. A tisztelt tulajdonos urnak ezen a téren tett
nagyszerű és eredménydus fáradozását, mely nagy költséggel is járt, alig tudjuk méltóan
meghálálni, annyival is inkább, mert midőn már-már kezdették kimondani azt, hogy
Erdély veres borai nem fognak más országok boraival versenyezhetni, az ellenkezőt képes
volt bebizonyitni. A fehér borokra nézve a sauvignon blanc és semilion bora is bizonyosan
mindenütt dicséretet fog aratni s csak egy pár jó borév kell, hogy kedvezően kitűnjék többi
társai felett. Az okszerüleg felhasznált Gruyot rendszer két dróttal, mely a kurta és hosszú
mivelés nagyszerű közvetítője, kapáló és töltögető ekékkel alkalmazottan nagy összeg
napszám megtakarítását eredményezi.
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Augustus 31-én Tisza László ur nagyszerű gyümölcsösét néztem meg, mely
Erdélyben bizonyosan legelső helyen áll. Hogy a kitartás és szorgalom mindenen tud
győzedelmeskedni a Mezőségen is, azt a több ezerre menős jelenleg is termés alatt álló
alma-és körteoltoványok büszkén daczolva mutatják. A szőlészet terén is halad ugyan
Tisza László úr. Az okszerüleg felhasznált Gruyot rendszer két dróttal, mely a kurta és
hosszú mivelés nagyszerű közvetítője, kapáló és töltögető ekékkel alkalmazottan nagy
összeg napszám megtakarítását eredményezi. de itt a Trouillet mivelési rendszere nem
valami kedvező eredménynyel jutalmaz,mert a Trouillet rendszer kurta metszéssel sokkal
melegebb climát, forró és ritkább talajt igényel, mint a milyennel mi birunk. Nálunk a fát
dúsabban nevelő, kötött és hideg agyagtalaj nem engedi a fát csipdesés és metszés által
annyira visszaszorittatni, mint a mennyire azt a Trouillet rendszer megkivánja. Erdélyben
a szőlő növési vágyát is ki kell elégitni, hogy termésre lehessen vezetni, mint a Gruyot
rendszernél, mely helyesen alkalmazva kitűnő eredményt tüntet fel. Csánnak 4 hold régi
szőlője van karikára mivelve, som, kövér, vékonyhaju, hóviz s járdovány szőlő- fajokkal.
A Tisza ur uj szőlője Trouillet rendszere szerint 5 hold; alexaudriai, croquante
muskotály, kövér, oporto és tramini szőlővel. Méra Mihály urnák som, bakator, riesling,
tramini, lámpor és muskotály uj ültetvénye 1 holdon.
Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztus hóról, (Az „Erd.
Gazda" után.)
L.Borászati 1872 május
- Csányi borok cukorfoka 1874-: Carb. sauvig. 20 % , Carb. frank. 21 % , Mábek
22 % , Merlot 23 °/0, Vegyes 21 % , Hosszúkás som 23 % , Kerek som 22 % , Leánka 22
% , Ezerjó 26 % , Sauvígnon 24 % , Semillon 22 % , R.-riesling 21 % Tramini 22 %
L.Borászati 1874 december.
- 1736.ė A Boldudzi Praedium és Fejér nevű széna fű kőzött lévő kőz malé főldek
[Mezőcsán)
L.E.M.Sz.T
- A sokkal szerencsésebb fekvésű, nagy-csáni ültetvényben szint… sok kár történt.
Az első szakasz leányka, olasz riesling és oportóval, majdnem teljesen lefagyott. Május
10-én keresve se volt, egyetlen zöld levél látható; a még ki nem bomlott, alvó rügyek
mutattak némi életjelt, s reményt, hogy jövő évre termő vesszőket fognak hajtani. Ezen
szakaszban 9 /10-ed része veszett el a termésnek
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A második malbec és merlottal ültetett szakasz is sokat szenvedett, de az első
szakasznál magasabb fekvése következtében a kár 1/10-eddel kevesebb.
A 4 holdas 3-dik szakaszban Carbenet Sauvignonnal már csak fele ment veszendőbe
a reméllett termésnek.
A 4-dik szakaszban 5 éves Carbenet franc és Sauvignonon a csapok hajtásain
láthatók a rombolás némi nyomai, különben az egész szakasz a leggazdagabb tenyészetnek
örvend termésben és levélzetben.
Az ötödik szakaszban a leányka szőlő már felét veszté el a termésnek, a fejér ropogó
chasselas egy negyedét, a riesling egy harmadát. Ezen szakasznál a magasabban fekvő
tőkék többet, az alacsonyabban fekvők kevesebb kárt szenvedtek. Legtöbb kár a csapok és
sarkhajtásokban történt. A traminernek egyharmada sorvadott le. Ugyanezen szakasz felső
részében a Semillonnak egynegyed, a leánykának pedig fele része pusztult el. A hatodik
szakasz fejér Sauvignon és sommal lévén beültetve, az elsőnek alig 1/10-ed része, a
somnak 3/4-de károsodott el. Ezen adatok után ugy látszik, hogy a leányka szőlő
érzékenyebb minden más fajnál, mennyiben alantibb és magasabb fekvésben egyaránt
legtöbbet szenvedett; a franczia szőlőfajok közül a feketék birnak csekélyebb ellentállási
képességgel, a fehér Sauvignon és Semillon pedig az ültetvény minden szőlőfajai közt
legjobban ellentállott a reámért csapásnak.
Az általam vizsgálat alá vett szőlőhegyekben, sőt a torda-aranyosi vidékről nyert
tudósitások szerint más szőlőhegyekben sem volt a kár olyan nagy, mint gondoltuk; s
távolról sem történt olyan kár, melyet a szőlő tőkéje ki ne heverhetne. A mi kár van, s
helyre nem hozható, azt a téli vakosodás okozza. Csak annyi áll, hogy a laposokon, vagy
térföldön levő kerti szőlők hajtása egyik szőlőtőkén egészen, másnál több, kevesebb
mértékben elfagyott — de a hegyeken a gyök, vagy sarok hajtásokon, s néhol egyegy
vonalon 4—5 öl kiterjedésbe tömörült szél vagy légroham a karikák hajtásain is tett
inkább szórványosan, mint általánosan pusztitásokat, de a hol legtöbb kárt tett, bizonyosan
nem többet, mint 1/10-ed részét rontotta el a termésnek. A fajokat tekintve két eredményt
constatálhatok :
Egyiket azt, hogy a hol a fagylaló légroham egy területet, vagy egy telep valamely
részét megviselte, mint a kirepitett golyó a háborúban — nem válogatta ezt vagy ama fajt,
akkár milyen szépen hangzó neve lett legyen, hanem különbség nélkül részesítette
csapásaiban.
Másodikat azt, hogy ugy a bor-, mint az asztali fajok közt a rieslingben történt
legkevesebb kár, mit annak tulajdonitok, hogy hajtásai zsiros, olajos burkából legkevésbé
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voltak a csapás napjai alatt kibontakozva. Csak egyéb baj ne legyen, ezzel a csapással
könynyen kibékülünk.
(Erd. G.) Nagy Ferencz
L.Borászati 1873 június
Mezőkeszű
-Itt született 1883. december 10-én Járai
Kollégium igazgató pedagógusa, publicista.

István a nagyenyedi Bethlen

Gábor

L.Wikipedia
- Amint a falu neve is mutatja, a Keszi törzs egyik ága költözött ide.
- Az egykori erdőségekben és a völgyekben húzódó tavak már az ősember számára
is jó életkörülményeket biztosítottak.
L.Élő Erdély
-Antal Dániel 1938-tól Gogomán Ferenccel az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
(EMGE) vándoroktatója volt Mezõkeszüben.
L.Farkas Zoltán.
Mezőőr.
-Neve valószínűleg azt jelöli, hogy katonai jellegű település volt, feltételezhetően a
honfoglalás korában.
L.Wikipedia
-„….erdélyi magyar fajta gulya a szimentáliak importálása folytán a kolozsmezőőri
gazdaságba helyeztetnék át, a szükséges gulyaistálló építésére még 15. 000 koronát
különítettek el 1908- ban.
L.Fehér vagy tarka
Mezőőrke
-1889. után a vándornyájak nem mehettek át, a határzár miatt a szorosokon.Ekkor
került nagyszámú cigájajuh a Hétfaluból, Őrke és más mezőségi falvak határába téli
ellátásra, az ugarokon, tarlókon való legeltetésre.
L. Dr. Szentkirályi
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Mezőszentjakab
-1341-ben Zenth Jakaptelke néven jelentkezik először a forrásokban. Szent Jakab
tiszteletére szentelt temploma, valamint az 1341-ben keltezett oklevélben megemlített
településrész neve (Feketeluk) magyar lakosságról árulkodik.1517-ben a települést még
magyarok lakták, ezt követően már csak román faluként említik.
L.Wikipedia
Gróf Apor István…”.Szentjakab nevű, Mezőségen lévő faluja mellett legeltetvén
szarvasmarháit és méneseit, Boduc nevű szénafüvön, ősszel kiment oda, eléhajtatván
marháit és ménesit, megnézte, tizennyolc és húsz szép gyermeklovakot elajándékozott az
szolgáinak, olyanokat, hogy hatvan, néha nyolcvan forintokon eladták. Medgyesi Szent
Margit asszonynapi sokadalomban, hacsak egészsége volt, esztendőnként elment, mert ott
tett számot az kereskedő emberekkel, kik feles pénzivel adósok voltanak; akkor felhozatott
öt-hat vég angliai posztót, ajándékon úgy osztogatta el atyafiainak, szolgáinak, kinek hét
singet, azaz egész köntösre valót, kinek egy mentére, kinek egy dolománra, nadrágra valót.
Három vagy négy holnapig viselt egy rendbeli köntöst, azalatt béhívatta valamelyik
elévaló szolgáját, azt az egész köntöst, mentét, mely rókatorokkal volt bérelve, dolmánt,
nadrágot, nyusztos süvegit, amint maga viselte, néha az selyemövit is, melyet azon
köntössel viselt, egészen mind odaajándékozta. Continuus szolgái peniglen praeter propter
legalább mindenkor volt nyolcvan s néha száz is; azoknak csak készpénzfizetések, ha jól
reáemlékezem, esztendőnként négyezer-hatszázegynehány forint volt, azonkívül az
köntösnek való angliai, fajlandis, landis kétszer ványolt posztó; az fizetéseket mindenkor
Szent János-napban felit, az más felit karácsonban egy pénzig megfizették; azonkívül az
lovas szolgáira széna; abrak az lovaknak; tizenöt szolgája meg volt continuus, kinek-kinek
száz-száz forint az fizetése, azonkívül, hét-hét sing posztó; úgy hasonlóképpen három
trombitást tartott, azoknak is annyi volt a fizetések, s napjában három ejtel bor; a többinek
kinek nyolcvan, kinek hatvan forint, lovas inasoknak negyven, étekfogóknak harminc,
kocsisoknak tizenkettő, fellajtároknak hat; efelett mindeneknek juxta statum et
conditionem posztó köntösnek és csizma. Néha annyi sok számú cseléd volt, mégis oly
bőven főztenek mind ebédre, vacsorára, mind helyben, mind úton, mikor vendégi nem
voltak is, hosszú asztalra, soha nem tudták consumálni az sok jó magyar módon főtt étket,
hanem tálastul adták az agaraknak, kopóknak. Mikor ebéd, vacsora ideje volt, egy kis
harang volt felcsinálva a konyha előtt, az konyhamester azzal csengetett, úgy gyűltek
mindenfelől elé az sok szolgák, alig fértek el az ebédlőpalotában, noha oda kocsisok,
fellajtárok, lovászok, szakácsok, szakácsinasok, hajdúk, darabantok s több efféle alávaló
szolgák bé nem jöttenek. Most utoljára az németek kedviért tartott híres német szakácsot
is, kinek az fizetése volt száz német forint, hét sing fajlandis posztó, csizma, két negyvenes
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bora, tizenkét köböl búzája, három kövér sertése, azonkívül kása s borsó s efféle. Csak az
egy kecei jószágában tizennyolc rendbeli béresszekeret tartott, hat-hat ökörvel, azok
mellett harminchat béres; hosszan a Maros mellett volt csinálva az ököristállója; mikor
kihajtották a Marosra itatni, azt tudtad volna, hogy egy falu ökreit hajtották oda.
Azonkívül az káplánynak úri fizetése, köntöse; az asszony kálvinista lévén, az
asszony prédikátorának hasonlóképpen. A testamentumának az egy Bethlen Gábor
fejedelem testamentumán kívül párját Erdélyben nem hallottad; mert csak ad pias causas
testált százhúszezer forintot, azonkívül feleséginek, atyafiainak és másoknak azon
summánál sokkal többet. Hátha minden bonumi megmaradtak volna; de a Tökölyi Imre és
Rákóczi Ferenc fejedelmek mótusival közel vallott annyi kárt, mint az említett kincse volt,
mely kincse, ha megmaradhatott volna, bezzeg ma urak volnának az maradvái. Keveset
írtam, mivel atyafia vagyok; bizonnyal írom, hogy sokkal tovább gondolkozzál, kedves
olvasóm.”
L.Apor Péter
-1735: Sertesek: Hizlo Sertes Nro 1 Rūdeg öreg Sertes Nro 3 Nyári Malacz Nro 11
[Mezösztjakab)
L. E.M.Sz.T.
Méra
Határnevek:
Várdűlő,Pad dűlő,1241-ből Vérvölgy,Papölés,Várhegy,Péterlak(valamikori falvak)
Zálogos,Istenkertje(Istenkylythy is)-kiserdő,Lóger,Óráthalma Csúp(Órágy is),Fazékbánya
határrész,Ördögárok,Pad,Malomhegy,Gyűrüs,Csíkos tó,Hordós kutak,Csemetekert,Balázs
tanya,Kis telek,Gánás, Kokas-tető, Szőlőhegy, Csicsó, Kenderes,Fazekas domb,Gyűrüs,
-Végrendelet részlet 1525-ből”…… Méra falunkat minden hasznaival, művelt és
műveletlen szántóföldjeivel, mezeivel, rétjeivel,legelőivel, hegyekkel, völgyekkel, továbbá
a Nádason levő két malommal, 5 darab szőlővel, 6 kocsiba való, és 3 hátaslóval, 16 nagy
és 16 kisebb tehénnel, 250 juhval, 150 kisebb és nagyobb sertéssel, 32 kas méhvel,
örökjogon adományozzuk….”
- Szabó Géza a lelkészi munka, Tamás Gyula a tanítóskodás, kántorkodás mellett
ügyesen gazdálkodott a lelkészi, illetve a tanítói, kántori földeken.
Hamar felismerték mindketten a minden idők legsikeresebb magyar összefogása
eredményeként létrejött Hangya Szövetkezet (mely 1920 után Hanza néven működött)
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jelenlétének áldásos voltát, kiadványaikat népszerűsítették, gyakorlatilag minden gazdát
meggyőztek a szövetkezeti tagság szükséges és hasznos voltáról. Szorgalmazták a
gyümölcsösök telepítését, ehhez kiválasztották a vidék domborzati és éghajlati
viszonyaihoz legjobban illő fajtákat.
Az embereket a háztáji kertek fásítására buzdították, Szabó Géza már szolgálati
éveinek kezdetekor elkezdte a papi gyümölcsöskert, a Lóger telepítését.”… elgondolásuk
mennyire jó, előrelátó volt,……”
- Tamás Gyula részt vett az EGE (Erdélyi Gazdasági Egyesület) által megrendezett
méhésztanfolyamon. Megtanulta, majd a falubelieket is megtanította, hogyan kell bánni a
méhekkel. Földjein nem csak bevezette a vetésforgót, a gazdáknak meg is magyarázta
annak hasznát, rábeszélte őket, kövessék példáját. Az emberek meggyőzése nehezen ment,
a sok évtizedes beidegződött téves elméleteket egyáltalán nem volt könnyű munka
megváltoztatni.
- Tamás Gyula az immár 10 000 négyzetméteresre bővült birtokon megkezdhette a
nyugdíjas éveire tervezettek valóra váltását. Hozzálátott a telek fásításához. 1931-től 1936ig folyamatosan telepítette a fákat, összesen 120 gyümölcsfát, az egész birtok kerítése
mentén fagyalbokrokat ültetett……….. A 62 almafa zömmel jonathán, néhány batul, két
ponyik, egy-egy aranypármen, édes alma, vajalma, kora nyári és eperalma. Két
császárkörte, ananászkörte és jó pár téli körtefa bővítette a választékot. Rengeteg
egresbokor volt, állítólag száz, én soha nem számoltam meg, de mikor szedni kellett,
nekünk ezernél is többnek tűnt.
Ribizliből nem volt ilyen sok, nem is örvendett nagy népszerűségnek, nem nagyon
ettük, inkább szörpöt, zselét készítettek a gyümölcséből. Nagyapánk a szilvafajtákat is
gondosan kiválogatta. A 40 szilvafa zömmel besztercei volt, Rákóczi-szilvából – melynek
az íze, állaga pont olyan volt, mint a beszterceinek, csak jóval nagyobb szemű volt annál –
talán kettő. Volt még néhány fantasztikusan finom ízű fehér és kék ringló. Még 1936-ban
elültette a majdani lugast befutó szőlőtőkéket, két eperfát, két diófát, ezek közül az egyik,
a telek bal felső sarkában levő sokkal nagyobbra nőtt a másiknál, ez volt a kedvenc
„olvasó fám”…….. “
Naplórészletek
“A gyümölcsösök talaját szántani kell. Legjobb ott termelni korai burgonyát, vagy
szagos bükkönyt. A fák alatt termesztett zöldségfélék a rájok hullott permetező szer miatt
többé-kevésbé mérgező hatásúak.
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Gyümölcsfák védelme a nyulak ellen: Minden ősszel a törzs bemeszelendő az alábbi
szerrel: 10 liter víz, 1 kg oltott, májszerű mész, 2 kg agyag, 1 kg Neodendrin.
Ez a szer a kérget is tisztítja egyszersmind, s az azon meghúzódott élősdi rovarokat
is elpusztítja.
Permetező szerek: Szulfarol = kénkészítmény, Arzola = arzén tartalmú
készítmény,Tutokil = arzén és kénes készítmény.
Itt épült az alsó udvar jobb oldalán lévő gazdasági épületsor folytatásaként egy
magas kőkerítés-szakasz után az istálló, fölötte szénapadlás, mögötte a hatalmas
tolóajtóval ellátott pajta. A téglalap alakú telek mélyében, a kertbe benyúlva épült fel a
sütőház, tőle jobbra a kertbe nyíló kapu, az udvar bal felső sarkában a fásszín. A ház és a
sütőház között állt a kerekes kút. Bal oldalon az árnyékszéktől, a támfaltól pár méterre volt
a másik kertkapu, melyen besétálva másfél méternyi széles, két oldalán virággruppokkal
díszített út vezetett a szőlőlugasba. A fásszín mögött a kertben állt a méhes.
- Nagyapáék, ahogy egyre öregebbek lettek, lassan felhagytak az állattartással.
Először a tehén-, aztán a disznó-, juh- és kecsketartással, viszont majorságból
mindig volt annyi, hogy fedezhette a háztartáshoz szükséges tojás- és húsmennyiséget.
A padi birtok
Az udvar: 432 négyzetméter
A ház 112 négyzetméter
A kert 7816 négyzetméter
Fatelepítés
1930-ban a kerítés és 69 gyümölcsfa került 15.800 lei
1931 tavaszán 23 gyümölcsfa került 1.564 lei
1932 októberében gyümölcsfák 6.200 lei, fagyal 150 lei
1935 tavaszán 10 gyümölcsfa 260 lei
1936 tavaszán szőlőtőkék és 2 eperfa 400 lei
Összesen 24.374 lei
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A kertbe ültetett gyümölcsfák: 62 almafa, 40 szilvafa, 6 körtefa, 2 diófa, 1
cseresznye,három meggyfa
Mondhatni tökéletes volt a kert telepítésének időzítése: mire az unokák rendre
megszülettek, a mérai kert fái is megnőttek, termőre fordultak.

↑ Tamás Gyula feljegyzése a padi birtokon végzett fatelepítés költségeiről .
A gazdasági udvar járulékai-leltára-: két babarózsa és egy fehérorgona fa,zöldséges
pince burgonyának, muroknak, petrezselyemnek, zellernek, vadszőlő, muskátli, viola,
leánderek dézsában, hosszú fagyalbokor sor, labdarózsa,orgonabokor. “A hosszú, aránylag
alacsony gazdasági épület a gabonással kezdődött, utána több disznó számára elegendő két
ól, majd ruca és libaketrec követte egymást. A tyúkól bejárata az épület hegy felőli oldalán
volt.” 2…..az istálló, fölötte szénapadlás, mögötte a hatalmas tolóajtóval ellátott pajta.
…”Sütőház,kerekeskút,”…. másfél méternyi széles, két oldalán virággruppokkal díszített
út vezetett a szőlőlugasba. A fásszín mögött a kertben állt a méhes.”
Nagyon érdekes kimutatás következik arról,hogy az oroszok bejövetele alkalmával
milyen mezőgazdasági termékek tüntek el a házból más anyagokkal egyetemben.
Ugyanakkor azt is megtudjuk ,hogy milyen termények voltak eltéve télire egy falusi
értelmiségi családnál.:
21. Télire eltett egres, ribizli, meggy, stb. 70 üveg
22. 20 véka jonathán alma
23. 20 liter dió
277

24. 35 liter szilvaíz
25. 30 darab tojás
26. 4 kg szalonna, 6 kg zsír, 17 kg nullás liszt
27. 11 drb liba, 4 ruca, 5 tyúk
28. 8 család méh
29. 5 véka árpa
30. 20 pászma kenderfonal
A ház romlása: 15 drb ablakszem ,600 drb cserép fedélre,3 szál deszka,2 gerenda,
ajtók, ablakok rongálása, vakolás.
Méra, 1944. október 29-én
Tamás Gyula nyugalmazott igazgatótanító, tulajdonos
L.Tóth Ildikó
-Megjegyzés : A fentiek, gyönyörű példája egy a két világháború közötti a
mezőgazdaságot szerető,tevékenyen űző és népszerüsítő kalotaszegi falusi értelmiség
házatájáról.
Kiss Károly
- „Piti malma” nevű padi vízimalom működésére a Nádas-patakból elvezetett,
ügyesen tervezett, eléggé mély malomárok szolgáltatta a vizet- „
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Gazdasági feljegyzések Tamás Gyula naplójából.
1915 év decz 20-án a kövér disznók
kg.-ját élősúlyban 5 kor.árban vásárolták
Kolozsvárt.
De másutt is.
Egy jó fejős bivalytehén 1.000 frt
(2.000 kor.)
1 kiló rizs a szövetkezetben 3 kor.
1 pár cipő Eminek (13 éves) 33 kor.
volt.
Széna mázsája 18 kor. Kolozsvárt
1919 őszén egy jó fejős tehén 12-15
ezer kor.
1920 őszén „ „ „ 3-4 ezer lei
1921 őszén „ „ „ 1500-2000 lei
1920-ban 1 pár férfi cipő 6-8 száz lei
1921-ben „ „ „ 300 lei
1921-ben 1 mázsa széna 100 lei, 1 m búza 400 lei, 1 kg rizs 20 lei, cukor 24 lei.
1924-ben 1 pár cipő (férfi c.)650-700 lei. Széna 1 mázsa 300 lei, 1 fejős tehén 6-10
ezerig. 1 v. búza 140 lei.
Búza
A búza pácolása:1 kalán kékkő, 2 kalán só,1 fertály víz oldattal 1 véka búza jól
összedörzsölve.
A búza műtrágyája a szuperfoszfát, holdankint 120 kg,közvetlen vetőszántás előtt
kiszórva.
1930: Búzavetés tavaszi fejtrágyázása a mésznitrogén (Andrényi Károly
cég,Nagyvárad).
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A búzaföldről a verebet üvegharanggal lehet elűzni. Az üvegharang: egy literes
üveg feneke kiütve, üvegnyelvvel egy póznára akasztva. Egy holdra 3-4 ilyen harang
teendő. Jó helyenként elszúrni póznára tűzve egy vagy több eleven rákot.
Szarvasmarha
A fejős tehénnek naponként 30-40 gramm só kell a tejelés fokozása végett.Ezt
feloldva a száraz takarmány vele preckelendő.
Általában a kérődző állatok részére 100 kg élősúlyban naponként 4-10 gramm só
adható. Túlhajtott sózás gyenge, híg tejet eredményez.
10 kg takarmányrépa = 1 kg abrak
A téli takarmányozás 10 liter tejre, 700 kg testsúlyra ez legyen: 35 kg répa, 5 kg
széna, 5 kg szalma, 1 kg abrak (fele tengeri dara, fele takarmányliszt vagy korpa legyen).
Ezen felül (10 liter) minden liter hozama után 3 kg abrak adandó. 4-5 kg-on felül nem
mehetünk (abrakuntság)
A szarvasmarha vizeletének fennmaradása esetén ¾ liter vízbe főzve 1 marék
fenyőmag és petrezselyemgyökér főztje töltendő a szájába.
1916-ban egy közönséges meddő tehén 1.000 forint volt.
Takarmányról
Vizes helyen foszforban szegény széna nő.
Csalamádénak legjobb a lófogú tengeri. A csalamádé tisztán tejelő takarmány.
Vermelési mód kisgazdák számára: 1 szekér takarmányra 6 kg só, villánként szórva
és taposva. Alól-felül csak szalmával, oldalt deszkával bélelve. Nem próbáltam, csak
hallottam.
Arankás helyeket mészporral kell behinteni.Ez a legjobb irtószere. Vagy csupán
szalmával kiégetni. Így megmarad a növény, csak az aranka pusztul el.
Lucerna
A lucernástábla fahamu, mészpor, istállótrágyával trágyázandó. Tejképzésre szolgál,
ha az első virág megjelenésével kaszáljuk, hús és erő képzésére, ha virágjában vagy
később kaszáljuk. A holdankénti termés ugyanaz lesz, tudniillik, a mennyiség.
A fahamu kálitrágya (gumós növény).
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A chili salétrom nitrogéntrágya (mag).
A chilli salétrom, vagy mésznitrogén, felültrágyázásra tavasszal használandó
holdankint 30-50 kg. Száraz időben ugyanannyi homokkal keverve szórandó ki.
Disznótartás
Növendék hízó disznókkal főtt csontot (juh, majorság) kell gyakran étetni. A fiatal
malacos kocákra is vonatkozik ez. Süldőknek naponkint és fejenként 5 gr. Csontliszt
adagolandó. Otthon való tenyésztésre a yorkshirei disznó legjobb, nyáron lucernával is
étetve.
Kísérlet 1908-ban:
Egy yorkshirei malac aug. 28-án 8 forint volt, kitartatott május 26-ig. Közepes
disznó- és gabonaár mellett az eladásnál tiszta haszon volt 5 forint 50. Csak gabonával élt
és hízott.
Nagyobb mennyiségben: 20-30 darab.Csak yorkshirei malacot érdemes januártól
májusig kitartani. Malacokat nevelni nem érdemes, legfennebb magnak valót.
Eladásra szánt malac 6 hetüs korában feltétlenül eladandó.
A leggazdaságosabb és legjobb malacos kocát venni és a malacokat 6 hetüs
korukban eladni. Öreg disznót vésztől nemigen lehet félteni. A süldőket igen.
Húsdisznónak május és szeptemberben van ára. Egy felnőtt disznó minden mázsa gabona
elfogyasztásával 20 kilogrammot nehezedik (hízik). A maximum naponta 5 kilogramm
eleség.
A disznók istállója hetenkint lúggal hígított kátránnyal fertőtlenítendő. A forró
lúgban a kátrány oldódik.
1916-ban november hóban egy hízott disznóból kaptam 445 forintot. (1 kupa zsír 10
forint)
1919 nyarán és őszén 1 hízott sertés kilója élő súlyban 25-30 korona.
Egy 6 hetüs malac 150-200-250 korona).
A hagyma
Friss istállótrágyában nem sikerül. Műtrágyája káli és foszfor.
A nitrogén kerülendő (kálium szuperfoszfát).
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Fokhagymát szeptember elsején kell vetni, májusban érik, és akkor kiszedendő.
Földieper termesztése
Ősszel vastagon portrágyával az egészet behinteni. Tavasszal virágzásig 3 ízben
megkapálni. Az indákat állandóan szedni. Átültetni csak 3 év után szabad és csakis akkor,
ha egyes tövek kiveszni kezdenek. Minden tő 25-30 cm-re van egymástól.
Új tövek az ostorindákról nőnek a régi tőtől 25-30 cm-re. Így megújul a tábla.
Cukorrépa feldolgozása – Cukorfőzés 10 kiló répából.
A répát mosás után mint a murkot lekapargatjuk, megreszeljük és 12 liter forrásban
levő vízzel leforrázzuk. Egy órai pihenés után a vizet leszűrjük, felfőzzük s ismét
leforrázzuk vele a répát. Ezt háromszor kell ismételni. A harmadik forrázás után a levet
leszűrjük, a répát zsírpréssel (krumplinyomóval) kipréseljük, s az egész levet főni teszük.
Mikor jól fő, két és fél deka vízzel tejfel-sűrűségűre hígított oltott meszet lassan
belecsöpögtetünk. Engedjük, hogy kettőt lobbanjon, azután levesszük és félre téve azzal az
edénnyel, amiben főtt 24 órát pihentetjük, de vigyázzunk, hogy az edény ne mozgatódjon
ez alatt az idő alatt, mert akkor elromlik az egész. 24 óra után a szirup olyan kell legyen,
mint a tea. A leszűrt, tea színű szirupot főni tesszük, amíg egészen sűrű lesz.
Ekkor porcelán tálba tesszük s addig keverjük, míg egészen kihűl. Minél
gyorsabban keverjük, annál fehérebb lesz a cukor, de a kavarást megszakítani nem szabad.
Mikor kikevertük, vizes lapítóra terítjük, később kocka alakra felvágjuk. A 10 kg répából
80 deka kiszáradt, szép cukor lesz. Esszenciákkal, dióval (ezek akkor jönnek bele, mikor
főzés után kavarni kezdjük) finom szaloncukrot nyerünk. A kipréselt cukorrépát, ha még
elég édes, még egyszer le lehet forrázni, akkor azonban kevesebb lesz belőle. Ha főtt
kukoricát akarok édesíteni vele, akkor az újbóli forrázás után nyert levet ráöntöm a
lehéjazott kukoricára és azzal főzöm meg.
Méhészet
Gyermekkoromra tizennégy család méhre apadt nagytata eléggé jelentős méhészete.
A közeli akácerdő, a kert gyümölcsfái, a gyűrűsi kaszálók jó mézelőlegelőt biztosítottak, a
méhek jól dolgoztak, így évente kétszer is pergettek mézet. Többször nem, mert
nagytatának az volt az elve, hogy a méhek a saját mézükkel teleljenek ki, nem adott soha
cukros vizet nekik, ahogyan sok kocaméhész tette. A propolisz a házi patika csodaszere
lett, a viaszt eladta a méhészüzletben, vagy becserélte kész lépre……..
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A méhészetet kezdtem 1925 augusztus hóban két kassal. Később 5, még
3+2,összesen 12 családot vettem.
1935 január hóban az állomány: 16 család, 1935 augusztus hóban 20 család.
Idáig az összes felszerelés és állomány értéke le van számítva. Bevétel 1925-től
fogva tisztán, 1935 augusztus 4-én 863 lej, és a 20 család, vagyis az egész állomány és
teljes felszerelés.
1936 évben 27 kg méz á 40 lej = 1080 lej. Az állomány szeptember végén 16
család. Ez az év rendkívül gyenge méh-év volt.
1937-ben 5,20 kg viasz á 150 lej = 780 lej
Július 4-én az állomány 12 család. Pergetve 40 kiló méz, á 40 lej = 1600 lej.
Az időjárás
Az időjárás tizenkét eset közül 11 esetben az egész holdidő alatt olyan lesz, mint
amilyen a hold ötödik napján volt, ha a hold hatodik napja olyan volt, mint az ötödik. És
12 eset közül 9 esetben az egész holdidő alatt olyan lesz, mint amilyen a hold negyedik
napján volt, ha a hold hatodik napja olyan volt, mint a negyedik.
1928 július 16-án a hő árnyékban + 42 C fok volt
1929 február 10-én a hideg – 33 C fok volt Mérán
Ezeknél melegebb vagy hidegebb napokat nem észleltem.
1947 december elsején a meleg + 16 C fok volt. Egész nap napsütéses volt, a
következő napokon is enyhe, néha esős, vagy napos volt az idő.
1950 május 24-én a hő árnyékban 33 fok volt.
L.Tóth Ildikó
-„...a falu ma is a Nádas menti bivalytenyésztés
bivalytenyésztés 120 évre tekint vissza..”

központja.........a mérai

L Erdély. Ma 2012 május 22 Székely Blanka.
-„A bivalyok tenyésztéséhez nagyon sok türelem kell, mondják. Mérai
különlegesség, hogy a gazdák a legelőre járnak ki fejni. Nagy távolságokat tesznek meg
szekereikkel a mérai dombokon napi kétszer, azért, hogy mindenki a saját kezűleg
megépített viskójában a bivalyát megfejhesse.
283

↑Bivalyak.

A Kós Károly által tervezett mérai tejcsarnok.↑

-Varga György igazgató, Mérai Bivalymúzeum: „Egyre kevesebben foglalkoznak
bivalytenyésztéssel. Most már nem megy az a módszer, mint az én gyerekkoromban,
amikor minden udvaron volt 2, 4, 6, 8 vagy még ennél több is, most már úgy éri meg, ha a
bivalyok száma jóval nagyobb, tízzel kezdődik. akkor jobban lehet értékesíteni a tejet és a
tejterméket és a befektetett munka is megtérül.”
-A bivalytejet a környékbeli piacokon értékesítik a mérai asszonyok. Vajat
köpülnek, tejfölt és sovány tejet készítenek belőle. Ezeket a termékeket még keresik a
vásárlók és szerencsére megadják az árát. Ha nem így lenne, teljesen megszűnne ez a szép
hagyomány Mérában, mondják a helybéliek”
L. Erdély .ma 2012 Július 14-én Székely Blanka:Bivaly tenyésztés Mérában
-gazdaköri elnök Szabó Géza gazdálkodó pap
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940-ben a gazdakör elnöke Both János
L. EMGE

284

Aratok pihenése Méra határában-↑
Mészkő.
-„Mészkő lakói határuk egyheted részét rossznak, egyhetedét pedig a
legrosszabbnak mondották, mert ez a rész „ el lévén süllyedezve, és köves, vizes is lévén
sok helyeken "
-Tágas határa volt Mészkőnek, s benne legelő és rét bőven. ……….„az határ
némely míveletlen részeiben és az erdőkben is" marháikat „jó renddel" legeltethették. Az
említett „jó rendet" azonban a jobbágyok és zsellérek megsértették. Történt ugyanis, hogy
a birtokosok - szénanyerés okán - megtilalmazták az ugart. A jobbágyok és zsellérek
megsértvén a tilalmat, ahogy maguk is vallották: „határunknak rendezetlen forgatása által
az ugaron való legeléstöl marháinkot önnön magunk hibánk által... fosztottuk meg". A
faluvallatáskor éppen a határrendezésről egyezkednek földesurak és szolgálónépek, s ez
utóbbiak reményüket fejezték ki, miszerint „most magunk és a birtokos urak között
megegyeztünk ,határunknak jobb móddal lehető elrendezése aránt, reméljük, hogy
legelőnk dolga végre helyrejön, és minthogy a birtokos urak is attól nem idegenek, hogyha
az határ rendbehozattatik, akkor a legelő dolga is eligazítódik". Szükségük volt erre az
egyezkedésre a mészkői jobbágyoknak, zselléreknek azért is, mert „a sylvestris ordó
értelme szerént... az erdőbeli legeltetéstől" is eltiltattak.,lévén lévén - különösen a zsellérek
között - nagy divatban a kecsketartás. A határban található jó és közeli itatóhelyek mellett
elégedettek voltak a lakosok a rétekkel is, bár azoknak csak kétharmadát tartották igazán
jónak, egyharmadát csak középszerűnek, mert az azon termett széna „petreselmes és sátés
"Volt a község lakóinak egy olyan rétje is, amelyen „ritkán-ritkán " sarjút is
kaszálhattak.
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Mindenesetre sem legelőt bérelni,sem pénzért más falu határán szénát vásárolni nem
kellett a mészkőieknek.
-Mészkőn kevés búza mellett alakort, zabot és kukoricát vetettek. A tavaszbúzát
Mészkő, Csákó és Mohács lakói emlegették, mint fontos termeivényüket. -1820Conscriptio Czirakyana. vallomás.
L.Takács Péter A szántóvető….
-Itt volt unitárius lelkész Balázs Ferenc-Kolozsvár aki tejszövetkezetet hozott létre
itt. Itt
kezd hozzá négyéves
falufejlesztő tervének megvalósításához.,a dániai
szövetkezeti falvak mintájára.
L .Sepsiszéki
-A temetőben nyugszik Balázs Ferenc (1901-1937) népművelő, a falu unitárius
papja.
L.Wikipedia
Falutok békéjét földúltam, A régi kerékvágást elkapáltam. Többet mertem akarni,
Mint közületek száz! Meghajszoltalak. Hogy az új élet szekerét elérjük, Varázslat alá
vettelek. Dühös, kilógó nyelvvel nyargaltatok velem. Bár semmit sem hittetek, amit én.
Balázs Ferenc falúfejlesztési terve és annak megvalósúlása.
- A hurkalyuki veteményes kert a Hurkalyuknak ………nevezett barlang szája alatti
terület, melyet délről az Aranyos folyó, nyugatról a szomszéd település, Sínfalva földje,
északról egyéb mészkői részek határolnak.
A dokumentumok szerint egy Halmágyi László nevű egyháztagnak jutott először
eszébe 1793-ban, hogy az egyházközség tulajdonában levő, fűzfákkal és
vadgyümölcsfákkal benőtt terület egy részét feltörje, s benne káposztát termesszen. Az
egyházközség ezt némi díjazás ellenében meg is engedte, s rendre azt is tudomásul vette,
hogy megfelelő díj ellenében mások is kihasítsanak, s birtokba vegyenek hasonló
területeket.
A Hurkalyuki Társaság 1881-ben megkezdett jegyzőkönyve, s a Balázs Ferenc
idejében is fennálló rendszabályok szerint a mintegy 12 holdnyi kert 60–80 négyszögöles
földsávokra — nyilakra — van felosztva. A múlt század végétől a nyilak száma 270.
Ezekből az egyházközség minden családja egyenlően részesül.
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1896 előtt minden család 4, azóta 3 földsávot bír élete végéig. Özvegy férfi a
felesége halála után is birtokában marad mindháromnak. Özvegyasszony, vagy elvált férfi
kettőt, elvált asszony csak egyet tarthat meg. A többi, s elhalálozás esetén minden nyíl —
újbóli elosztás céljából — visszaszáll a közre. Házasságra nem lépett egyének, bármilyen
korúak is legyenek, nem tarthatnak igényt nyilakra. Az egyházközség minden beköltözés,
áttérés, vagy családalapítás útján keletkezett új családja egyaránt bejelentheti igényét 3
koptai földsávra. Az ilyen jogot bejelentő családfőket prétendenseknek nevezik. A jogot
frissen megszerző családnak ugyanannyi joga van, mint a legősibb mészkői család
leszármazottainak. Gyermekek kérhetik szüleik nyilait, de az intéző tanács nem köteles
nekik azokat juttatni.
A prétendenseknek meg kell elégedniük a nekik rendesen, tavaszi határjáráskor
kiosztott nyilakkal. Lemondaniuk csak az egészről szabad. Az intéző tanács mindenkinek
egyformán juttat jobb és gyengébb földsávokat.
Minden családfő, akinek nyilai vannak, köteles prestálni, tehát az egyházi, s
különösen a Kopta-kerti közmunkákban egy ember erejével részt venni. Ez utóbbi
magában foglalja a kert gyepüjének, kerítésének, az odavezető útnak fönntartását,
valamint az árvízvédelmi munkálatokat is.
Azokat a nyilakat, melyekről valaki lemondott, egy esztendeig nem adják ki
prétendenseknek, hanem csak haszonbérbe, nyílt árverésen. Ha az illető egy év múlva
visszavonja a lemondását, akkor visszakapja nyilait.
Egy 1925. évi szabályzat szerint nem kaphatnak nyilakat az egyház és az erkőlcs
ellen vétők, s a pénzbeli tartozással hátralékosok. Egyház ellen vétők azok, akik a
templomot egyáltalán nem látogatják, akik az egyházi rendeleteknek nem
engedelmeskednek, akik az egyház ellen izgatnak, s az egyház békéjét földúlják. Erkölcs
ellen vétenek a vadházasságban élők, s azok, akiket más okból minősítenek
erkölcstelennek. Ezek azonban már nem a hosszú gyakorlat folyamán kialakult szokások, s
nagyrészt ott is maradtak a papiroson. ………………
1925-ben feloszlott a Hurkalyuki Társaság, s a kert kezelése, a felette való teljes
rendelkezés joga visszaszállt az egyházközségre. A fentebb leírt elvek azonban
változatlanok maradtak.
-volt az egyházközségnek egy négykövű, hátulcsapós malma is. Ennek kezelésére
alakult a Malmos Társaság, mely az egyházközségnek rendes bért fizetett.
-A mészkői példa "azon az elven alapszik, hogy a föld tulajdonjoga nem az
egyéneké, hanem a közé. Kétségtelen, hogy egyetemes szempontokból más fölfogás
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helytállónak, igazságosnak nem fogadható el..." — írja Balázs Ferenc, s hozzáteszi, hogy
hasonló falu-közbirtokosságok eredményesen és igazságosan működnek Erdélyszerte. A
hurkalyuki kert egyedülálló jelentősége mégis az, hogy ott nem legelő-, vagy erdőrészen,
hanem művelés alatt álló területen érvényesül.
←Feltehetően
veteményeskert.

a

hurkalyuki

A mészkői négyéves terv
A tervet a faluba érkezésekor állítja össze Balázs Ferenc.
A terv lényegét így foglalja össze: "megállapítani először, hogy melyik ember
milyen viszonylatban, mennyire képes a maga érdekét a máséval együtt szolgálni.
Helyzetrajzát adni a szeretet szövevényes útjának. Azután pedig meghagyni az egyént
magának ott, ahol mást nem szívelhet. ... Talán messze nem lehet még vinni őt ott, ahol a
föld tulajdonjogáról van szó. Talán szívesebben lép közösségbe egyes munkaeszközök,
gépek vásárlásánál. Műveltség szerzésénél talán elmegy a közös eljárás legvégsőbb
határáig. Talán búzát és kukoricát nem termel együtt mással. De esetleg egybeáll száz
társával, hogy vajat gyárthassanak. Minden ember más és más mértékben. Ezeket szem
előtt tartva, kereteket kell nyújtani, hogy azokon belül a ténylegesen kifejlődött társadalmi
készség érvényesülhessen. Mindent nem szabad egy kaptafára húzni. Nem fogjuk alapjává
tenni 'rendszerünknek' sem a magángazdálkodást, sem a szövetkezeti mozgalmat, sem a
kommunizmust. Mindent ott és annyiban, ahol és amennyiben a szeretet fejlődése jogossá
teszi. Azt papíron kitervezni sem igen lehet: azt az élet fogja megmutatni..."
Most pedig tekintsük át, hogyan teljesültek a négy évre beütemezett feladatok!
Az első évben néhány gazda vállalkozik a jégbiztosítás kötésére. A következő évben
csökken a jelentkezők száma, majd — mint írja — "a pénz megbolondult; a váltók
hitelüket vesztették, s a gazdák maradtak az ősi félelemnél." (Később látni fogjuk, milyen
elképzelései vannak a külső hatások kényszerének csökkentésére.)
A cséplő- és vetőgép vásárlása sikerül, de közös használatuk sok nehézséget okoz.
A műtrágyázás nem jár eredménnyel, de egy másik helyen beszámol arról, hogy "bizonyos
földek rendbehozása szántógéppel és trágyázással" tűrhetően sikerült. A kőmáli hegyoldal
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gyümölcsfásítása részben megvalósul. A téli tanfolyam a paplakban történő összejövetelek
formájában teljesül. A nőszövetség azonban néhány összejövetel után "felrobban": "hírek
szállingóznak, hogy a víz az olajjal nem vegyül. Ki legyen az elnöknő?"
A tejszövetkezet megalakítása, a falu közepén "éktelenkedő" nagy, üres, dombos
térség rendezése, valamint a falu vízvezetékkel való ellátása elmarad. Helyettük négy
másik feladatot ütemez be. Ezek közül a nemesített vetőmagvak használata, és az
állatbiztosítás kis sikerrel, rövid ideig megy. A körhelyiség és a dalárda tervének
teljesüléséről nem szól.
A második év, 1931 előírásai és teljesítésük: a hurkalyuki földek öntözése és a
villamosítás — a vízvezeték építésével együtt — a csekély érdeklődés miatt elmarad. A
napközi otthon egy hétig működik. A templom átépítése viták és nehézségek árán, de
szépen sikerül — Debreczeni László tervei alapján. Az új lelkészlakás építése elmarad, de
a réginek egy megüresedett szobájából kialakítják a körhelyiséget, s hetenként 3–4 este ott
gyűlnek össze a legények és a fiatal házas férfiak.
A beütemezett gyümölcsfeldolgozásról, a faluszépítésről és a játszótérről nem szól,
de terven felül vásárolnak egy magasnyomású permetezőgépet, és lerakják — a múlt
évben elmaradt — tejszövetkezet alapjait. Az előző évben még tanfolyamnak feltüntetett
népfőiskola lendületbe jön.
A harmadik évben megnagyobbítják az iskolát, s orgonát vásárolnak a templomba.
A volt román bíróval együtt terjesztik a vörös izlandi és a fehér leghorn tyúkok
tenyésztését, de csak a vörös fajtával érnek el sikereket.
Nagyrészt a gazdasági világválság "begyűrűzése" — 1932-t írunk — vet gátat az
alábbi, pénzigényesebb terveknek: nyerscukor gyártása, fogyasztási-, értékesítési- és
hitelszövetkezet létrehozása, traktor és más mezőgazdasági gépek vásárlása,
kenderfeldolgozás és -fonás, gazdaköri sertéstenyésztés, falu-város szövetkezeti
kapcsolatok alakítása.
A negyedik esztendő előirányzata rövid, de annál nagyobb igényű. Gazdasági
tanácsadót már 1932-ben szerződtettek, bár ekkor még nem nagy sikerrel. Orvost egy év
múlva, 1934-ben tudnak majd alkalmazni. A vágyott műhelyek közül csak az
asztalosműhelyt szerelik fel. A kultúrház és a téli fürdő álom marad.
"Talán sem előbb, sem hátrább nem állanánk ma, ha össze nem szerkesztem hat
évvel ezelőtt" — írja tervéről Balázs Ferenc 1936-ban, s így folytatja: "Az valósult meg,
amire az idők teljessége elérkezett: a többi csak addig élt, ha meg is született, ameddig
gondomban tartottam, leheletemmel melengettem. Örömöm azért van, mert valami
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megindult, s az álmaim vele nőttek. Nyomokra kaptam, ösvénnyé tapostuk: út lesz belőle,
már látszik. A népfőiskola az egyik ösvény. A tejszövetkezetből, s a vidéki gazdasági
tanácsadó alkalmazásából indult ki a másik. A hurkalyuki kertek alól szalad neki a
harmadik, aki a földbirtoklás igazságát viszi. A jövőt is tisztábban látom. Vajjon Isten
völgyévé válhatik Aranyosszék?
A Vidékfejlesztő Szövetkezet.
1930 őszén vettem Jancsi nevű lovamat, s 1931 februárjában fogadtam Mihály nevű
szolgámat. Jancsi meg a Mihály az együtt összesen annyi, mint tejszövetkezet" — idéztük
ismét a faluapostolt, természetesen még a mészkői kezdetekről.
1931 őszén indul az első négy és fél liternyi szállítmány Tordára, a kisváros
üveggyárában készült, kartonpapírral lefedett üvegekben. Márciusra napi 20 literre,
áprilisban 35, májusban 52 literre szaporodik a napi átlag. A csúcsteljesítményt, 87 litert
egy nyári napon érik el. A befektetést, a szervezést és a kockázatot a lelkész, a mosogatást
a tiszteletes asszony vállalja.
A tejszállítást novemberben leállítják — kedvet kaptak a Tordához közelebb fekvő
falvak —, de 1932 tavaszán vajkészítéshez szükséges eszközöket vásárol Balázs Ferenc, s
ekkor már vajat szállítanak, közvetlenül a tordai vásárlóknak. A még mindig nem
hivatalosan működő szövetkezet az előző évi szállítókkal indul, de a negyedik naptól
bekapcsolódnak a felsőszentmihályi, s hamarosan a kövendi gazdák is. Amit a vásárlók
nem vesznek meg, azt átveszi a Hangya Szövetkezet. A központ később átkerül Mészkőről
Kövendre, de a négy falu 600 liter tejéből készült vajat már a "bodegásnak" adják át. A
szövetkezet még meg is "fiadzik": Bágyonban új társulás alakul, Aranyosrákoson és
Harasztoson magánkezek hoznak létre tejcsarnokokat.
1933 nyarán új tanácsadót szerződtetnek a szászsebesi gazdasági doktor, Baiersdorf
Terus személyében. Segítségével kezdik ismét házhoz hordani a Bágyonban készült vajat.
Szeptember második felében valóban és "véglegesen" elkezdődik a szövetkezeti vaj
szövetkezeti szétosztása. A hetente beszállított vaj a tordai Hangya Szövetkezet
jégszekrényéből vándorol naponta a széthordó ifjú kosarába.
Felmerül az állandó, saját vaj- és tejárusító bolt létesítésének gondolata, s Terus
részletes terveket dolgoz ki a tejszín- és tojásellátásról is. Eszerint a tojásokat lámpáztatni
fogják, s a beszolgáltató számával jegyezni. A gyüjtőkocsik meghatározott időben
megjelennek, s különleges, szállításra készült ládákban jut majd az áru Tordára. Össze kell
írni, hogy melyik falu mit termel nagyobb mértékben. Ehhez azonban már új, az egész
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vidéket magába foglaló szövetkezeti keretet kell teremteni, mert egy ilyen vállalkozás nem
vihető végbe a kövendi, vagy a bágyoni szövetkezet cégére alatt.
Így születik meg 1933 novemberében az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet.
Két hónap múlva megnyílik a tordai lerakat. A bolt egyik kirakatát a szövetkezettel
kapcsolatban álló terület domborzati agyagtérképével díszítik, jelölve, hogy melyik faluból
mit szállítanak.
"A bolt él, a forgalma kielégítő, a vidék tejgazdaságának központja és fejlesztő
tényezője. De a Vidékfejlesztő egyéb céljaiból még semmit sem valósított meg." Ezt már
a kiújult tüdőbetegsége következtében ágyba kényszerült író tudatja velünk, aki eddig
tudta követni szervező munkájának eredményét. Emlékirata is az Aranyosszéki
Vidékfejlesztő kiadásában jelent meg először 1936-ban, kevéssel szerzőjének halála előtt.
Balázs Ferenc Erdélyben nem állt egyedül szövetkezeti elképzeléseivel. Voltak már
szövetkezetek a Romániához való csatolás előtt is: részben az országos központi
hitelszövetkezet, részben a Hangya kötelékében. (Bözödi György több sikeres és
sikertelen vállalkozásról számol be a Székely bánja című szociográfiájában. Ezekhez
csatlakozott az a mozgalom, amely a Benedek Elek idejében fölmerült kaláka-gondolatot
népszövetkezetek formájában kívánta felújítani. Ebbe kapcsolódott be az Erdélyi Fiatalok
című folyóirat — melynek egyik alapítója és főmunkatársa Balázs Ferenc — és köre,
amely a falukutatás és a szociográfiai felmérések mellett — az előző nemzedékkel
szemben — a szövetkezeti eszme felkarolását is rendkívül fontosnak tartotta. [ A lapban
Vita Sándor a fogyasztási, Oberding József a hitelszövetkezeteket ismertette, de
bemutatták — többek között — a marosvásárhelyi Concordia, és a kolozsvári Méhkas
tevékenységét is. Külön fejezetet jelentenek azok a törekvések, melyekben írók kísérelték
meg — rengeteg időt és energiát befektetve —, kisebb közösségük gazdasági, társadalmi
és közművelődési fejlesztését, s ezzel a közösségi szellem erősítését. Ennek a szolgálatnak
egyik példája a Balázs Ferencé, míg a másik a barátjáé, Kacsó Sándoré, aki az Általános
Gazdasági és Ipari Szövetkezetet szervezte Brassóban és környékén. Az 1933-tól 1940-ig
működő ÁGISZ elősegítette a falvak árutermelésének szervezését, a székely népművészet
és háziipar termékeinek értékesítését. Közművelődési szakosztálya országos könyvkiadói
vállalkozást
indított,
melynek
termékeit
szintén
szövetkezeti
módszerrel
terjesztették. Másik barátja, Lőrinczi László Kadácsban szervezte a társulásos
baromfitenyésztést, méhészetet és gyümölcstermesztést az Avikultúra Baromfitenyésztő
Szövetkezet keretei között.
Álmok szalmája de csépelem.
Az irány ki van jelölve: Isten völgye. Hányan tudják, hogy arra tartunk?
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Arra tartunk-e?" Kérdi Balázs Ferenc.
L.Kósa Károly
-„ Az 1694-ki jelentésben Mészkőről ez áll: „Mészkőn udvarházok Mahuly
Gábornak, Keczeli Samu és Polos Istvánnak, ...” vannak
L. Orbán Balázs A székely
- zöldséges dűlői:az Aranyos árterületén Kopta vagy Hurkalyuk,Túlaviz.
- szőlő hegye: Szőkemál.
- zöldségtermesztéssel foglalkoznak.
L.Sepsiszéki
Mikes
-1523-ból ismertek birtokosai is. Ekkor a Bogáti, Alárdfi, Altemberg, Czombor,
Tótőri, Vízaknai, Ernuszt, Farnasi és Veres családok voltak birtokosai.
L.Wikipedia

- nagyszerű eperfatermesztés van indítva Mikesen b.Jósika János jószágán.
L.Nagy
Mócs
- Marhavásárairól és nagyvásárairól híres.
L. Benkő József
- Mots (Kolo'smegye) szarvas marha vásárairól elhírült hely a mezőségen.
L.Nagy( népkönyv)
-/1883. február 3-án kb. 3000 darab meteorit hullt le a község területén/
-„ A 18. és 19. század fordulóján az Esterházyaknak kúriájuk, később Gál Jenőnek
kastélya, Nagy Eleknek udvarháza állt benne.”
-1713-tól vásáros hely, éves és hetivásárokkal.
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-„ Egy 1842-es vásárlajstrom említi szarvasmarhavásárait.”
-1812-ben két legnagyobb birtokosa az Esterházy és a Csernátoni család volt.
- 1889-ben megalakult a Mócs vidéki Takarékpénztár.
L .Wikipedia
- 1681: Draga Gabona idejen nem szoktak disznók hizlaltatni; ha mely gazda mikor
hizlaltatis, egi disznóra nem költ többet leg fellyeb tiz köból Arpanal vagi kölesnel [VhU
49].
-1774:Tisztarto Bálint Ur(am) .. . két ökröt hizlaltatatt az Uraság Istállyojában
[Mocs K; KS].
-1774: Tavaj hizlaltanak itten az Udvarban 12. nagy Sertést, és 6. Sűldőt Bőrős
petsenyének [Mocs K; KS Conscr. 57].
L. E.M.Sz.T.
Nagyalmás lásd Váralmásnál Szilágy m.
Nagydevecser
-1414-ben Leírják”...akkora rétet mekkorát három ember egy nap alatt le tud
kaszálni.
- Tiszta magyar község volt. Pusztulása elkezdődött 1602-ben Básta és Mihály
martalócai pusztításaival, folytatódott 1657-ben Rákoczi szerencsétlen lengyelországi
hadjáratával, 1660-1663-közötti tatár pusztítással és így tovább.
- 1721-ben”..... tavaiból jó ízű halat fognak ….”
- 1758-ban közbirtokukban 40 veder bor terem.
L. Kádár József Szolnok
-„Határa tágas mezőség,legelői marhatartásra igen alklamasak.:tavaiban sok jóizű
halat fogdosnak.Vannak erdői,szőlői”
- 1758-ban szőlőt említenek.
- 1832-ben felesbb’ méz és viasz gyűjtetik Nagydevecseren.
L.Hodor Károly
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-1479-ben. „ három hordó borukat kiitatta.”
Ez jelzi, hogy szőlőt is termelt, a falu népe.
Kiss Károly
„ Szorgalmas lakói földmivelők és baromtenyésztők.
Éghajlata egészséges, szél gyakran, jég ritkán bántja határát, mely gabonának,
gyümölcsnek egyaránt kedvező.
1722-beli összeírás szerint mivel és alatt álló szántójába 121 köb. búza fér.
Elvetettek ez évben 20 köb. őszi, 5 köb. tavaszi gabonát s termett 6 kalangya kender, van 6
véka törökbúzavetésük, szénarétje 83 szekérnyi…….tágas mezőség, legelői marhatartásra
alkalmasak, tavaiból jó ízű halat fognak. Van erdeje, szőlőhegye.”
Jelenleg határa közepes termékenységü; főtermények: törökbúza, őszi búza, kevés
rozs, árpa, zab, kender és len. Állatai: szarvasmarha, juh, sertés és baromfi. Gyümölcsfái:
alma, körte, szilva, dió és kis mértékben szőlő.
Határhelyek: 1414-ben Deák kúta, kút. Aszály, völgy.
-1622-ben Alsóhegy, szőlő. Kecskés, szántó (Keczykes). Nagytó, rét. Nyáras,
gyertyános erdő. Tóhely. Bika holdja. Kasza kúta, szántó
-1745-ben Alsó és Felső forduló, Kecskésalj, Kecskés alatt, Körtvélykút, Halom
nyáras, Apáthi felé.
-1754-ben felső forduló: Halom, Kasza kútja, Bodonkút, Puszta szőlő, Czinterem,
Szőlőhegyek, Nagyszőlők; alsó forduló: Kecskésalj, Kecskés hegy, Ördög árka, Tógát,
Bika holdja, Pad, Szénafű, Ekklézsia erdeje, Magyaros, Köszörűs, (erdők). Fogadók
mellett, Országútja, Nemesek erdeje, Vásárhelyi határszél, Alsó szőlőhegy, Gőczi
erdőszél.
-1811-ben Czinterem megett, Bodonkút, Gödrök alatt, Halmok alatt, Vaczkorfa,
Ördög árka, Toldalagi rét, Bika, Pad alatt, Falu végén vagy a vármegyeházán alul
(alkalmasint katonai szállás), Ekklézsia erdeje, Oláhvásárhelyi határszél, Mohaj felé való
rét, Somai rész, erdő, Pénzesverem, Országútja, Kaszakút, Faluvége, Szénafű, szőlők,
Oláhok szőlőjek teteje, Baróti szőlője, Magyaros oldal, Bungurd vagy gyümölcsös.
L. Kádár József Szolnok
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Nagyesküllő

udvarház

-1816-ban Kazinczy Ferenc egy Mohai nevű helyi birtokosnál szállt meg.
L.Wikipedia
-1579-ben egy kő udvarházat említenek.
-Sok holdnyiak szántóföldjei,többek legelői……..Határa
tisztán termi,,legelőji számos barmokat táplálnak ….”

a’ gabonát bőven és
L. Hodor Károly

Ordigoje, Urgyigoje, Ordigus, Ordingusa.
A kolozsmegyei N a g y e s k ü l l ő történeti helynévanyagában a címszóbeli első
két helynevet a következő alakokban, illetőleg összetételekben találhatjuk meg: 1770:
„Ordigoje." 1771: „Ordigoje nevü helly." „Ordigoja nevü helly." 1809: „In gurá
Urgyigoji"(szántó). „Pinge perou Urgyigoji" (sz.). „In fátzá Urgyigoji" (sz.). „In Doszu
Urgyigoji" (sz.). „In Urgyigaje in fatze" (sz.). „In Urgyigaje in dosz" (sz.). „Doszu
Urgyigoji pinge pero." „Mezeristye in fátzá Urgyigoji" (sz.). „In Urgyigoje pe linge pero"
(sz.). „In Urgyigaje Mezeristye" (sz.). 1810: „Urgyigólya Torkában" (sz.). „Az Orgyigolya
Torkaban" (sz.) [BHn. 80—31.
Minthogy e történeti helynévadatok legnagyobb része már első pillanatra is román
szájról lejegyzettnek látszik, mindenekelőtt román származtatásra kellene gondolnunk. A
címszóul írt első helyinév-pár azonban a románból nem magyarázható. De nincs is miért
ilyen eredeztetést latolgatnunk, hiszen néhány újabb, jelentkori adat rávezethet a helyes
megfejtésre. GERGELY BÉLA helyszíni gyűjtéséből (1942) a román lakosság ajkáról
lejegyzett következő adatokat válogathatjuk ki: Urdigoia (szántó, legelő, kaszáló). Dosu
Urdigoü (sz., 1.). Fatza Urdigoii (sz., 1.). Fundu Urdigoü (1.). Gura Urdigoü (sz.). Fíntína
Urdigoii (kút). Părău Urdigoü (patak) . A nagyon csekély magyar lakossággal rendelkező
N a g y e s k ü l l ő néhány magyarja csak e sorban elsőként említett helynév magyar
alakját ismeri ÖrdÖgájja alakban [i. h. 84]. Ugyanilyen formában (ördögalja) őrizték meg
e helynevet mint egyik rí a g y e s k ü l l e i dűlő nevét az 1900 tájáról való telekkönyvi
térképvázlatok
Mindebből arra következtethetnénk, hogy e hely a Magyar ördög és az al(ja) szó
összetételéből alakult, tehát egy, Ördög nevű hely a l a t t fekvő területre vonatkozik.
Valószínűnek kell azonban tartanunk, hogy e helynév előtagjában nem a népi hiedelem ö r
d ö gét kell látnunk, hanem a középés újkorban Doboka megyében1 nevezetes szerepet
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játszó s előnévként éppen az e s k ü l 1 e i-t és ördögkereszturi-t is viselő Ördög-, illetőleg
E ö r d ö gh család nevét. E család első tagját E s k ü llőről 1416-ból ismerjük, de még
1770-ben is szerepel N a g y e s k ü l l ő 11 Ördög.* Erről a családról kaphatta egyébként
előnevét a Borsavölgy egyik községe, Ö r d ö gkeresztur is.
Míg tehát az Ördögáj helynév előtagja családnevet őrzött meg, az utótagban is a
régiségben ,völgyecske' jelentésű, de ma már ilyen jelentésben kihalt áj köznevünket kell
keresnünk. A mai nagyesküllei Ördögájjá tehát az Ördög-család birtokában lévő terület
volt s a név Ördögvölgyecské-nek értelmezhető.
A címszóul írt két helynév az eredetibb magyar *Ördögáj ~ *Ürdügáj helynévnek
román szájon részben o, ü: o, i hanghelyettesítéssel, részben meg jésüléssel (d > gy)
keletkezett alakja.
L.Erdélyi Múzeum 1945 1-2 szám.
-Nagyon tanulságos névmagyarázat arra,hogy hogyan lehet visszahozni a
magyar nyelvbe a románok által elferdített magyar megnevezéseket.A sok Ördög
féle elnevezés (6 határrész ,kút és patak elnevezés ) pont arra utalhat ,hogy az
Eördögh családnak kiterjedt birtokai lehettek itt.
Kiss Károly

-1822 Hallottam Néhai Veres Sámuel Urtól, mikor az Malóm kőveket bé
helyheztettük vólt hogy ha gyenge és vékonyis ezen kő még is meg jár mert ajándék,
ajándék márhának pedig nem kel szőrit nézni.
L. E.M.Sz.T
Nagyiklód

Eszterházy urilak, Bánffy ,Torma család kastély és udvarházak

-1850-ben vált ki belőle Kisiklód.
- Meggesdomb 1468-banIklód, (Colos vm.)
L.Nagy -Uray
-1416 -ban- poklostelke, péntekbeli részeit és pénteki erdőt emlitenek.
-1469-ben Csoboló erdőt említenek.
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-1478-ban „…itteni malmának az árkát idevaló birtokos Bessenyei László erősen
megrongálta ….”
-1478-ban” ….Szárazaj nevü szántóföldjét elfoglalta s azt használja….”
- 1483 körül néh. Deési János hagyatékán úgy osztoztak meg, hogy anyjának négy
itteni jobbágytelek (Biró, Őri, Bonczidai), Deési János özvegyének s fiának Ferencznek öt
jobbágytelek (Budai, Pető, Magyari) Deési Péter nejének s fiának Imrének egy népes és
egy üres jobbágytelek jutott. Zálogos javaiból pedig egy jobbágytelek Deési Péternek,
anyjának 4, Deési Jánosnénak 4 s Deési Péter fiának 5 jutott.
- 1493-ban”….itt Temesseli Deési Péternek a Wyzz-Szamosban halászó jobbágyait
jenői embereivel megverette s hálóikat elszedette….”
- 1494-ben Iklódi Benedek és Kelemen Désy Pétert egy itteni malom épitésétől
tiltják.
-1514-ben udvarházat emlitenek.
-1519-ben Deési János nejét Klárát férje iklódi kastélyának s itteni részének
birtokába beigtatják,……………
-1536-ban „..az iklódi kastélyt tartozékaival
magvaszakadtával Toroczkai Antalnak adományozza.”

együtt

néh.

Dési

Farkas

- az íklódi kastélyt említik 1554-ben ,1557-ben.
-1570-ben néh. Bánffy Mihálynak Bojnicsics Katalintól való leánya Fruzsina az
itteni kastélyban s Iklódon levő javait férjének Kendi Sándornak hagyományozza, teszi ezt
hálából azért, mert még mikor jegyben járt vele, atyját Bánffy Mihályt gyakran segitette
pénzzel s mivel a kastély már annyira el volt hanyagolva, hogy összeomlással fenyegetett,
Kendi Sándor még mint jegyese saját költségén tornáczokat, tetőt, ablakokat, kemenczéket
épittetett, szóval az egész kastélyt helyre hozta s ezenkivül az elhanyagolt kerteket,
majorokat, istállókat és szineket felépitette, a Szamoson lévő malmot megújittatta, a
földeket megjavitotta, új irtványokat csinált, borait a vidéken nevezetessé tette s az egész
gazdaságot a legjobb karba hozta, mikor pedig férjhez ment hozzá, azóta folyvást
betegeskedvén, férje mégis vele a legnagyobb szeretettel bánt, orvosokra, bábákra sok
pénzt költött.
-1589-ben Kendy Farkas egy itteni udvarházába, melyet özvegy Szalánczay Jánosné
Bánffy Dorottya épittetett és Kendynek vetett zálogba, beigtattatik.
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-1614-ben”….az iklódi határban lévő Csoboló nevü erdőt hatalmasul használták.
-1620-ban Viz közötti kastély romjait emlitik.
-1634-ben tanuk vallják, hogy a kastély előtt való nagy rétet nem birta Toldalagi
Ferencz a János apja, hanem Bánffy Boldizsár, Bánffy Gábor, Nagy Mihály, Tóth Mihály,
mely részt Pataki György birt utánna s mindenik része külön-külön ki volt barázdálva s ezt
Toldalagi János előbb legelőnek, utóbb rétnek használta, valamint a Tóth és Bánffy rész
földjeit is ő szántotta. A Víz között való rétet is a falu legelőnek használta s itt volt Bánffy
Boldizsárnak is egy malma s a malomban járók barmai legeltek rajta, mely most egyedül
Toldalagi Jánosé. A kastélyt, mely ez időben Tóth és Bánffy rész volt, Deési Péter és
Mihály csináltatta. -1634-ben Tóth és Bánffy kastélyról írnak.
- 1634-ben itteni jobbágy- és darabontcsaládok: Seprendi, Birtalan, Oláh, Molnár,
Kis Imre, Varga, Czegő, Zápróczi Bálint, Budai Tamás, Kupás, Gál, Biró, Ficsor, Török,
Kovácsi,
Berkesi,
Sóvágó,
Szamosi,
Ernyő,
Bösse,
Kerekes,
Dipse.
Megjegyzés : mind magyarok !
-1671-ben említik az iklódi udvarházat.
-1698-ban nemesi udvarházat említenek.
-1702-ben lakói és birtokosai Toldalagi András, György és Gábor, Kapi János,
Deési János, Lázár György, Kun Mihály, Rhédey Pál, Földvári Pál, Rettegi Mihály, egy
telkes nemesek: Homoki László, Lengyel István, Csepi Ferencz és István, Szöllősi
György, Váradi István
-1732 –ben „….Kemény Jánosnak pedig itt Nagy-Iklódon egy udvarháza s 5 telke
van.”
-1770-ben „…Cs.-Somlyói Somlyai Márton gazdatisztet említik.”
- Nagy-Iklód jelenlegi birtokosai (1898): gróf Bánffy György; 125 h. 1 öl.
Jogutódlás gróf Bánffy Miklóstól. Báró Bánffy Albert; 964 h. 666 öl. Vétel Hirsch Árontól
(1887-ben), kinek jogelőde volt Eszterházy, gróf. Bethlen Sarolta; 82 h. 125 öl. Öröklés
gróf Bethlen Miklóstól, kinek örökösödés rendén jogelőde gróf Wass Tamás volt. Gócs
Sándor és testvérei; 462 h. 20 öl. Részben örökösödés özv. Gócs Józsefné szül. Borbély
Terézia, részben apróbb részletekben eszközölt vásárlás, a földbirtok jogelődei Borbély és
Székely, Leményi Pap János és Sándor kisk. 228 h. 1449 öl. Öröklés Leményi Pap
Jánostól, kinek jogelőde szintén L. Pap János; a birtok nagyobb részét azonban előbbi
szerezte. László József; 574 h. 1367 öl. Részben öröklés László Mártontól, részben vétel
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Balog Mária és gróf Teleki Györgytől. Szabó József; 409 h. 319 öl. Jogutódlás Szabó
Lajostól.
- A már kihalt Iklódi s Toldalagi család ősi fészke. Egykor népes magyar község,
ma öt magyar földbirtokos lakik benne. 1750-ben ide telepedett zsidóság utódain kivül
oláhok lakják. 1601–3 közt Básta dulatta fel. 1657–63 közt török-tatár pusztitotta .
-1848 november hóban „Urbán Károly cs. alezredes határőr katonáival Iklódon
átmenve, 48 óra alatt az özvegy Borbély Jánosné udvarát, házát utolsó rongyig és egy falat
eledelig kiraboltatja. A kapitány Vargáné Weér Francziska gazdatisztjét N.Iklódról….főbe lövette.”
-Szülöttei közül nevezetes a többek közt N.-Iklódi Toldalagi Mihály a naplóíró és
követ 1619-ben.
-Éghajlata gyümölcsnek, gabonának egyaránt kedvező, a jég határának északnyugati
részét bántja.
-„1721-beli összeírás szerint adó alatt van: 53 ökör, 45 tehén, 25 tulok, borju, 15 ló,
153 juh, 10 méhkas, 80 sertés. Mivelhető földje 131 köböl, terméketlen 4 köbölre való.
Elvetettek 55 köböl őszbúzát, 28 köb. tavaszit s termett: 458 kal. Búza és rozs, 154 kal.
zab, árpa, 12 kal. kender; törökbúzája lett 16 véka, rétje 116 szekérnyi, ……”
- 1801-ben birtokosai: gróf. Eszterházy Jánosnak van 28, gróf. Wass Dánielnek 12,
gróf. Toldalagi Lászlónak 5, báró. Bánffy Sándor özvegyének 12, Szabó Ferencznek 1,
Pallavicsi Gáspár özvegyének 3, Salánki József özvegyének 2, Jékey Sándornak 1, Orbók
Lászlónak 2, Pensár György özvegyének 8, Mosnai Józsefnek 3, Gergely Farkas
özvegyének {84.}egy, Dorgó Jánosnak 2, Fejérdi Mihálynak egy, id. Tarcza Gábornak 7,
ifj. Tarcza Gábornak 2, Nagy István és Egri Jánosnak egy-egy fél telke.
- Határa, valamint maga a falu is a Szamos által két részre van felosztva, részint
kelet és nyugati irányban terül el, nagy része délnek fekszik; határának a téren levő része
fekete, trágyázás nélkül is terem búzát, rozsot vegyesen, nagyobb része nemesi birtok, a
délre fekvő hegyek oldalai félig fekete, nem igen termő, a harmadrész, mely északra
fekszik, terméketlenebb, hat ökörrel kétszer szántják meg, szénája nem sok, de jó, mivel a
térbeli föld kevés, a lakosok dengeleg- és szentiványiakét mivelik, tűzifában nem
bővelkednek, a Szamoson levő helybeli malomban őrölnek; a Szamos kiöntése miatt
gyakran kárt szenvednek, a halászatot mindazonáltal nem űzik. Hadi útba esvén, sokat
szenvednek. Deésaknáról Somlyóra sót azonban szállithatnak. Vásárra az egy
mérföldnyire eső Szamosujvárra járnak. Kolozsvártól 3 mértföldnyire fekszik.
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-1837-ben határa tér s igen termő, legelője bővön, számos malma, jó útja, erdeje
kevés. 1766 óta a Szamos gyakran elönti
-Jelenleg is határa termékeny, főbb terményei a nagybirtokosoknál a búza, a köznép
tengerit termeszti inkább, ezen kivül rozs, árpa, zab, mesterséges takarmány-félék. Hazai
fajtáju szarvasmarha, juh, ló és sertés. Nemes faju gyümölcse: alma, körtve, szilva.
- Itatója a Szamos s a Kecseti-, Czibula (Csoboló) patak.
- Szeszgyára a László József tulajdona, 10 kövű lisztelő malma br. Bánffy Alberté.
Iparosai: czipész, mészáros, kovács, ács és kőmives.
-1837-ben ide tartozott Magyaros-Iklód puszta, mely nehány szétszórt kunyhóból
állt.
-Iklód-Szent-Ivány egykori község helye, ma szántó, az iklódi birtokosok birják.
Határhelyek:
-1469-ben Hársas, egykor falu (Assas), Malombércz és Csoboló, egykor falu, erdők.
-1469-ben Kigyóháza, földrész, Hasasalja, rét a Szamoson túl, Kiscsere, erdő.
-1478-ban Szárazaj, szántóföldek.
-1580-ben Malomtelke, másként Malomberke, erdő; Zobogó, rét.
-1641-ben Csoboló erdeje, Csoboló szénafű, (ezeket a falu használta régen, míg
Toldalagi a veszedelem után (1600–3?) elfoglalván, tilalmasban tartotta), Biró rétje.
-1675-ben Égett malom, Pad, Csoboló, két út; Csoboló, rét; Turcsa patak, Olnoki
határ felé, Akasztófa alatt való meleg oldal.
-1698-ban Kecseti patak, Válya furcsilor, Völgy, szántó.
-1700-ban Kurtaláb, Pocsaj, Kardos, Strázsahegy, Szellős sziget, Mátyás mezeje.
-1763-ban Libucz, Szárazajbércz, Cziboló árka.
-1864-ben Seszu din szusz, Seszu din Zsosz, Czibulau, Suscea(?)
-1898-ban dülői: Alsó-felső tér, Sosáj, Girolti völgy és tufe, Magyaros (egykor
falu), Gyetrár, Czibulo, Libicz, Valya furcs.
Megjegyzés :Ekkor jelennek meg az első ,román nevű határrészek ---1864---!!.
Kiss Károly
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- A Szamos mellett 1837-ben a Borostyános nevű helyet a községbeliek
Várhelynek nevezik. Alapkövei, beomlott pinczehelyek még kivehetők. Köveit az iklódi
épületekre hordják ma is.
-A 17. században a Bánffy és a Torma családnak kastélya volt itt……….. majd a
falu lakosságában a románok jutottak többségbe. ……….A templom”….. fölé később
az Esterházyak építettek úrilakot, majd1806-ban gazdasági épületté alakították át.”
L. Wikipedia
-„Sok holdnyi igen termékeny szántó földjei ’s messze terjedett legelőji,a’
Szamoson levő malmai …….a fuvarozásra alkalmatos készített útja…….”
-Régi temploma helyén ma egy udvarház áll…..
- 1832-ben felesbb’ méz és viasz gyűjtetik Nagyiklódon.
-1832-ben nevezetesebb halászhely a nagyiklódi.
L.Hodor Károly
- „….a nagyiklódi lisztelő malom gátjának lebontása….” 1724 és 1796 között .
L.Valentiny-W’Kovács András
Eladó legelő gazdaságainkból igen gazdag választékban fiatalerös, edzett és
hibátlan erdélyi 301agyar faj igás ökör és 1, 2 és 3 éves elsőrendű ökörborju. A készlet
nyáron át 1000 db. Körül van.
Anyagunkat már évek őta hazánk legtekintélyesebb uradalmai megelégedéssel
vásárolják.
Megkeresésre direct megbízásokat is végrehajtunk.
Rakodás vétel napján költségmentesen hajtatik 301agya. Vonatközlekedés
naponként négyszer.
Bővebb felvilágosítást nyújt:
László és Társai intézösége Nagy-Iklódon
L.Köztelek 1899 szeptember 30
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Kizárólag elsőrendűmagyar erdélyi faj igás ökör és növendék marha gazdag
választékban kaphatóLÁSZLÓ TESTVÉREK gazdaságábanNagy-lklódon posta- távírdaés vasútállomása Szamosvölgyén Kolozsvár közelében
L.Köztelek 1901 június 19
Nagy-lklódi tenyészet-1903 Tulajdonos. Gócs Sándor. A tenyészet helye: NagyIklód, Szolnok-Doboka vármegye.
Állomány 12 drb. Angol félvér anyakancza, melyek a helyben levő állami fedeztető
állomás ménjeivel fedeztetnek.
L.Podmaniczky
Keresztes Nagyiklódba olvadt falu.
- 1937 szeptemberében a nagysármási gazdanapról dr. Szász Pál , gróf Teleki Ádám
és Szász Ferenc Keresztesre érkeztek ahol
megtekintették
a Lázár Simon féle
mintagazdaságot. Itt Csomos János vezetésével példaadó munka folyik.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
Nádasdaróc
-A darocok
Erdélyben Szolnok-Doboka,Küküllő,Kolozs és Hunyad megyékben;
ezek vadásztak a király számára. A Daróc nevű településeken királyi szolgálatban álló
vadászok, vadfogók, darócok laktak hegylábaknál és egykori nagy erdők szélén tanyázva.
L.a falu honlapján
- A Xl. Sz. Közepe táján BÉLA király apátságot alapított bencés szerzetesek
számára. Az apátság ellátására Szent László a kalotaszegi királyi birtokból a monostornak
ajándékozta puszta- 302agy- és erdőterületként a Nádas-patak mentét is. Ilyenként az
apátságnak 1296-ban 40 faluja volt, ezek közül Kalotaszegen Egeres, Jegenye, Kapus,
Bács stb. Ill. Részbirtoka volt Bogártelkén és Darócon is.
L.Juhász
-Darócon gyönyörűen farag a legénység,………
L.Malonyai Dezső
- A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = 302agy, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy,
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i. = irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. =
patak,r. = rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Darócz határnevei:
N. és K. Nyiralja, Pusztavölgy, Horgas, Szőllő p., Tövisszer, Kövek közt, Borzlyuk,
Pusztat., Cserev., Feljáró, Keresztüljáró, Pap útja, Borsospad,Elsőjárás, Házutánjáró, Falu
irtoványa, Szilaságy, Szilvafajáró,Irtány, Bükkeleje, Berek, Kis-domb.
L.Jankó
- gazdaköri elnök Jakab Gazsi János gazda
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940-ben a gazdakör elnöke Jakab Gazsi János
L. EMGE
Nádaspapfalu -Papfalva

Bornemissza-Matskási kúria.

- A középkorban 303agyar lakosságú falu volt.
- 1284-ben Benedek, fehérvári kanonok birtoka volt.1600-ban görögkeleti vallásúak
telepedtek le a faluban.
L.Wikipedia
–„….Chorong Ilona férjével együtt a Papfalwa nevű(Colos vm) birtokában levő
Chorongh Rez nevű részt…………..az ottani nemesi udvarházzal örökös cserébe adják”
L. Erdélyi történelmi adatok
Nádasszentmihály valamikor Szentmihálytelke
-A középkorban római-katolikus lakossága volt, akik 303agyar nemzetiségűek
voltak, erre utal egy 1341-ből fennmaradt oklevélben az Egyházbérce helynév.
L.Wikipedia
-Eladó:
70darab 4 ½ 303agy erdélyi fajta tinó. Értekezhetni Szereday Aladárral Szt.-Mihálytelkén,
u, p. és v.-állomás Magyar-Nádas, Kolozs megyében.
L.Köztelek 1896 augusztus 19
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Néma
-ősi Agmánd-birtok volt Nyulasnéma.
L.Barta Gábor
-„Továbbmenőleg arra is lehet következtetni, hogy a megtelepülés kezdetén a KisSzamos kétparti területei közt vagy a folyók mentén legelőváltó ingamozgást végeztek a
nemzetségeknek ha nem is egész családjai, de mindenesetre pásztorai. Erre mutat……. A
Kis-Szamos bal és 304ag partján…….fekvő helynévpár:
Néma-Nyulas-Néma.
L .E.T
-1288-ban Néma határai a Szamosig terjedtek, a hol több malom is volt. Ide
tartozott a Beke földrész és Kövesd (Kuesd) erdő is.
-1524-ben…., 3 jtelek (Kis, Magyari, Szabó)telkek.
1539-ben szó van egy elpusztult kúriáról.
-1545-ben néhai Budai Tamás leánya Margit Komjátszegi Istvánné itteni udvarháza
felét a némai erdők negyedrészével együtt Pathai Dezső Antalnak adja cserébe.
-1588-ban Báthory Zsigmond Sz.-sombori Székely Jánosnak Némai Dezső Ferencz
leányától Annától való 304agy Gergelyt itteni nemes udvarházával és a bekepusztabeli
anyai részbéen megerősiti.
-1643-ban birtokosok: Némai György és István, Szucsáki István, Lukács és Péter,
Módra Márton, Ébeni Zsigmond, Stenczel János és Kövér István. Töki, Böjtörő, Fazekas,
Czegődi, Lázár, Pál, Mester, Kályán, Tegzes, Pósa, Károlyi kisbirtokosok.
-1643-ban Némai Lukács. Barla, Fazekas szabados családok.
-1731-ben birtokosai Toroczkay Boldizsár és Kádár István nemesi udvarházzal.
-Ős idő óta tisztán 304agyar lakta község, azonban 1602–3 közt lakosai a Básta és
Mihály vajda korában nagyon megfogytak………………..,
-1750-ben 416 köbölnyi szántója van, 298 veder szőlőt termelnek, 211 jármos ökrük
és 151 tehenük van.Termelnek tengerit, búzát, rozsot, alakort, lent, borsót, és kerti
veteményeket., gyümölcseik: besztercei szilva ,lószemű,kövér, tarka, nemesített almát,
körtve baraczk, som. Határnevek. 1598-ban Diós irottvány kert,1643-ban Káposztáskert,
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kenderhely, Kecskés, Köles hely, 1643-ban Kabalásd-erdő közé ültetett gyümölcsös,
Tormás berke gyümölcsösökkel, Irtovány gyümölcsösökkel.
-A császár jövetele és menetele miatt gátoltattunk –az aratásban- mert mindenkinek
megkellett jelenni tiszteletére az országúton
-Több év óta tagositott határa jelenleg közepes termésü. Terményei tengeri, búza,
rozs, alakor, zab, len, borsó, kerti vetemények. Gyümölcse: beszterczei szilva, lószemü,
kövér, tarka, vagy pesztrikucz szilva, nemesitett alma, körtve-félék, baraczk, som. Állatai:
hazai fajta szarvasmarha, ló, kecske, juh és sertés, majorság-félék.
Határhelyek: 1598-ban Papkútja, Diós irottvány, kert.
-1643-ban Beke, egykor község, ekkor a következő határhelyek vannak benne:
Alsó hidon alól, a hidberek felett, Káposztáskert mellett, a verőfény, Vagvanyfar,
Kenderhely, szántók. Rétek: Belső Átal, Szent-György felé, Sóstó, Nyáras, Kecskés, Beke
felé való Zerge, Köles hely, Sziget, Töltés, Sebes árok, Szigetszil, Csíkostó, Horgas Kelep,
Hatoska, e két utóbbi szántó is.
-1669-ben Szemere, Diós irotvány, Katlan hegyese, Darassó bércze, Körös berek,
Káka kútja, Oláh leány kútja, Komlós torka, Tamás berke, Pinczés berek.
-1732-ben Verőfény, Diósirtvány, Horgas, Eszak, Körös, Berek, Komlós torok,
Sáros Bükk, Dercsik, Tamás berki.
-1864-ben Béke, dülő, egykor község; Sáncz, körül sánczolt kaszálók; Györgyek,
kaszálók; Kis-Berek, szántók és kaszálók; Kecskehát, hegyoldalos kaszáló; Kabalásd, erdő
közé ültetett gyümölcsös; A nagy erdő (ol. Zgora), egykor rengeteg, most szántó és
kaszálók; Tamás berke, szántó és kaszáló, gyümölcsösökkel; Irtovány, gyümölcsös; A
forrás, hegyrész forrásai; Kistó, erdőrész tóval; Farkas kútja. A békei praedium, a hajdani
Békefalvának határa; Tekintő, emelkedett helyen fekvő szántók; Sóstó.
-1898-ban határának északi része: Dos, Kecskehát, Kabalásd, Gorz, Razore, Suta,,
Tamásberg, La izvore, Kistó, Komosd, Kosztele bacei (Beke oldalai), Sub Láb, Rit, Dupe
Árok, Fanaczie (szénafű), Kabalasdon, Doszi funaczie.
L.Kádár József Szolnok
Megjegyzés : Csak 1898-ban jelennek meg az első román határelnevezések.
Kiss Károly
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Noszoly
-Hires az itt termelt noszolyi sajt.
- A 19. század első felében határában szölöt termesztettek, és gazdaságában fontos
szerepet játszott a Cegei-tó halászata is, amelynek a határához tartozó ágait az 1860-as
években csapolták le. A falutól délkeletre ma található tó 1870-ben, földcsuszamlással
keletkezett.
Schilling Ottó földbirtokos a 19. század végén kezdte forgalmazni az eredetileg
juhtejből készült és a szomszédos Göc határában található üregekben, később pincékben
érlelt noszolyi sajtot. 1895-ben határának 52%-a volt szántó, 27%-a legelő, 7%-a rét és
6%-a erdő.
L.Wikipedia
-„határa nagy ,tágas mezőség ,termékeny legelőji igen jók, Van tava is.Terem bora.”
L .Hodor Károly
-1664-ben egy udvarházat említenek.
- Bak András a Pál fia 1739 előt itt gazdatiszt.
-1786-ban birtokosai: gr. Conspurg Anna Mária, br. Domokos Antal özvegye, gr.
Bethlen Sámuel, Henter István, Domokos György özvegye,Horváth Mihály özvegye, Bak
János, Kozma János.
-Gyümölcsei alma, körte, szilva, dió, cseresznye,meggy,barack és szőlő.
Határhelyek:
-1329-ben Büzöstó (Byzustou), Likashatár, Szarvastó, folyó; Asszonyerdeje
(Azunerdeye), erdő; Légenfark (Légen falu vége), Kereszteserdő, Akasztófabércz, Kürü
(Kwrew), Nyiresbércz, Lovászbércz (Luazberc), Monyoróspataka, Mellyespataka,
Jenőkuta
(Genokuta),
Dobrahegyese,
hegy;
Nagykapus,
Lompérthegyese
(Lumpeyrthegese).
-1643-ban Medgyeshalom bércze, Kisalj, Szőlők alatt, Kisrét, Horgas, Kapus,
Szajkahidja, Szarvas, Erdőfelé.
-1698-ban Szőlőfő, Goszpoda, Lovásztelekbércze, Mányik, Nagyajfő, Kisaj,
Szakadás, selyke, Kovácstava, Medgyeshalom, Tőlők, Eszek, Tőlőkvölgy, Büdöskút,
Szélpalló, Csaraszerdő, Tekenős, Rókalyuk, Kerektó, Nagyágy, Petekörtény, Falkafű,
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Eszely, Kapus, Hodostó, Szajkaludja, Borsa boka, Gyilfa, Búza bokor, Jokorós, Gyirfa,
Medves, Horgos.
-1754-benTemető domb; felső fordulóban: Faluréti, Kisaly, Falu szőlője, Irtóvány,
Porgolatkapu, Erdő alatt, Kapus, Csere; alsó fordulóban: Nagyrét, Országút, Csávás,
Gyerfabércz, Medjes Solombércze, Petekörtve, Kisalybércz, szőlőhegy.
-1812-ben 2 felső fordulóban: Faluvége, Falu erdeje, Karmatura, Falusi rét,
Dumbrava, Nagyalj, Apér; alsó fordulóban: Középerdő, Csávás, Megyeshalom, Gyirfa,
Borzabokor.
-1864-ben Kurcsa (a keresztnél), Kurmetura, Tekenyős, Din sus de satu, Zsejke,
Kisperdan, Socs, magyarul Borzás, Tulucs (magyarul Tülök), Csivás, magyarul Csávás,
Nagyja, Pogyerej.
-1868-ban Zsáka.
-1898-ban Halmok, Din Sus de Sát, Szőcs megye halom, Tulucsfarka, Kisperdő,
Nagyaly, Kisaly, Csóvás, Pogyerej, Gospodáre, Manyicsel, Szénafüvek, Zsejke, Kávástó.
Mezőgazdasági elnevezésű határhelyek:
-1643-ban, Szőlő alatt,
-1698-ban Szőlőfő, Meggyeshalom,Búza bokor,
-1754-ben Falú szőleje,Pete körtöve,Királybérc szőlőhegy.
„Egykor tisztán magyar lakta község, jelenlegi lakossága jobbára oláh. „
-Éghajlata mérsékelt, széltől védett, jégverés 5–10 évben fordul elő, de nagy károkat
ekkor sem okoz. 1873 óta kolera nem volt, de a difteritis két versen is dühöngött.
-1721-ben két fordulóra osztott határának nagy része dél, más része északnak
fekszik s ennek földje nem termékeny, trágyázva azonban jó, kétszer-háromszor szoktak
szántani rendesen 6 ökörrel, búzát, rozsot tisztántermi, szénája jó, van tüzelésre való fás
erdeje, hadi úton gyakran dolgoznak, őrlőhelye és piacza Szamosujvár, melytől 2 mföldre
van. Termő földje 217, terméketlen 19 köböl férőü. Elvetettek ez évben 83 köb. őszi, 23
köb. tavaszi gabonát s termett 411 kal. búza, rozs, 166 kal. zab, árpa, 40 kal. kender s
tengerije 7 véka. Szénarétje 103 szekérnyi, szőlője 33 kapásra való, melyből 142 vedret
szüretelt.. Van itt 73 ökör, 40 tehén, 11 borju, 11 ló, 205 juh, 20 méhköpü, 51 disznó.
-1821-ben határa 2-od osztályu.
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-1837-ben határa nagy, tágas, termékeny, legelői jók. Van tava és bora terem.
Jelenleg határa kevésbbé termő; termények: törökbúza, búza, paszuly, burgonya, rozs,
árpa, zab, luczerna, lóher. Állatai: hazai fajta szarvasmarha, juh, sertés és ló. Gyümölcse:
nemes faju alma, körtve, szilva, dió, cseresznye, megygy, baraczk és szőlő.
L.Kádár József.Szolnok
Nyárszó
-Királyi adományként került Sebesvárhoz, és a XIV. század végéig a vár
tartozékaként szerepel, XV. századtól a Bánffy család birtoka
L.Wikipedia
-„1666 –os összeírás alapján a Kalottha szegben lévő magyar falu, kinek zabdézmája minden esztendőben az gyalui várhoz szokott járni:Nyarszó
L.Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet

↑ Kendertilolás Nyárszón
- A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy
Nyárszó határnevei:
Szőkeföld, Borsószer, Szőllőmál, Berek, Falalatt, Kenderszere,Papészere, Által,
Hosszú, Sáros p., Rét, Malom, Pap-r. Erősalja, Csinkó,Ropaj, Szélfőr., Garda, Tunya,
Szőllőalatt, N. és K. Iszeg., Vágott csere,Mészmáltető, Rokalik a., Fűzkút, Talamár alatt,
Szőllőoldal, Főldvár,Árpaszer.
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Sokat eláruló határnevek : Szőkeföld (a föld szinét és minőségét jelzi)a faluban
szőlőt is termeltek, oldalon (Szőlőmál, Szőlőalatt) Termeltek borsót (Borsószer)
kendert (Kenderszer) árpát (Árpaszer). A faluban malom is létezett.
Kiss Károly
L.Jankó
-1940-ben a gazdakör elnöke Péntek Ferenc
L. EMGE
Nyires-Szásznyíres-Kornis kúriát említenek
-Itt született 1933. november
Zoltán helytörténetíró

12-én Szilágyi

-1553-ig a bálványosi, majd a szamosújvári
uradalomhoz tartozott.
-Bálványosváralja felé, a Bándó-patak partján
sósziklák
L.Wikipedia
-A nyiresi gazdakör 1940. nov. 20-án alakult meg 100 taggal.
-1940 novemberében volt egy 3 napos gyümölcsészeti tanfolyam
hallgatóval.
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-1941-ben volt egy kéthetes gazdasági tanfolyam 28 résztvevővel.A tanfolyam
előadóinak (Antal Dániel, Incze Jenő, Incze Miklós, Váradi Mihály) sok nehézséggel
kellett megküzdeniök,mert a hármas határhoz szokott gazdák nehezen hajlandóak még
csak kísérletezésre is. …….
Gazdakörünk egy év alatt a következő eszközöket szerezte be: 1 drb. ezüst
szelektor búza- és lóhererostás, 1 drb. vas üst mészkénlé főzéshez, 1 drb. ollókés, 1 drb.
metszőolló, 3 drb. kerti fűrész és 2 drb. kaparó.
Tagjainkat a következő vetőmagszükséglettel láttuk el: búza 12 q, zab 1,5 q, árpa
500 kgr., burgonya 2 q, lóheremag 150 kgr., lucerna 50 kgr., kendermag 300 kgr.,
gyöngybab 100 kgr. és tengeri 500 kgr.

309

Két ősz folyamán 5.000 drb. kedvezményes áru distolt osztottunk ki mételykór
megelőzésére.
Gazdakörünk útján a következő tenyészállatokat szereztük be tagjaink számára: 1
drb. bika, 1 drb. kanca, 2 drb. akciós üsző, 7 drb. cigálya tenyészkos.
Veress László, Szántó István, Füleki Pál,ref. lelkész, szervező. pénztárnok. gk.
elnök
L.Erdélyi 1941-42
-1940-ben a gazdakör elnöke Füleki Pál
L. EMGE
-Április 19-én viszont Szolnok-Doboka vármegye magyar gazdalársadalma
hatalmas megmozdulása jegyében tartották meg a nyiresi gazdanapot, amelyen az EMGE
elnökségét Máriássy Béla dr. gazd. akadémiai tanár, a központot pedig Balogh László
központi felügyelő képviselte. Az EMGE kirendeltség részéről Antal Dániel
kirendeltségvezető jelent meg.
L.Erdélyi 1941-42
-1589-ben udvarháza van.
-1615-ben , újabb udvarházat említenek.
Határnevek: A dolgozat témáját erősítőek csak.
- 1746-Az Aknásba a' Száraz-tó alatt (k.) egy felől (szomszédja) az e. - Az
Aknásvölgy düllő rövidebb neve.
- 1754-Aknás ellenében (sz.). Felső Forduló …….a Bándo patak mellett elterülő
határrész neve.
-1825- Alsókölesmező (sz.). A ' Kis Malomnál az alsó Köles mező az utonn alol
(sz.). - A mai Kölesmező ……..
-1784-Alsópuszta……. valószínűleg elpusztult szöllőhelyre vonatkozó helynév
lehetett. - Antal (e). Az Antal n. Tilalmas e.Tilalmas erdő.!-Aszal erdő. (a székely
szóhasználat szerint értve “aszalás” útján kiirtott vagy irtott erdő,kimutatható a faluban a
székely Lécfalvi nevű család )- Biró András oldala. Biró András oldal az oltványos (alma,
körtve gyümölcsös) és tilalmas erdő.
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- 1898 körül-Borsódomb(sz.)
- 1731: Borsódomb. 1784: Az Alsó vagy Czoptelke felöl való Fordulóban: A' Borsó
Dómban (sz.); alább: A ' Borsódonba (! sz.). …..- Valószínűleg kezdetben csak
borsóféléket (bükköny) termesztettek itt.
-Borozdákon (sz.). - Búzabükk düllő (k., sz., e.) - (Buzábik. 1784: Buz Bükk (sz.);
alább: a' Buza Bükkön a' Lábok mellett (k).
- 1864 Buzabükk,
-1871 körül; Buzabük dülő (e). - A ma is hatalmakiterjedésű, legnagyobb részt
erdős terület neve onnan szármázhatott, hogy az irtásokba búzát vetettek. Az erdő épen
maradásaban nagy része van a gr. Kornis családnak; ez több mint kétszáz éven át helyes
erdőgazdálkodással és erdővédelemmel óvta az erdőségeket.
- 1784-Csordapásztor kaszálója.1784-ben említett terület neve.SzDMon…... a'
Felső Fordulóba: A ' Kis Malom allól az Ország uttyán fellyül (k.) ...a Septemtrione az
Országúttya .. .mellyet (ti. kaszálót) a' Csorda Pásztornak szokott a' Falu adni profért foeni
cur. 1.
- 1898- Delek (sz., k.) …….
- 1731-: Délek,
- 1784-: A ' Delek alatt: A ' Deleken (sz., k.)
- 1871-: Deliek dülló (sz., k., 1., á, út). - E különös többes alak a déllő - dellő ,1. 1.
Delelő hely, 2. a szántóföldnek délre fekvő lába'….
- 1731-Disznókut.
- 1784-Dühöstó. -Falu réttye. (k., sz.)a falu közös rétje.
- Falu felett Kukorica ucca. 1871 körül:
- 1784-Gyertyános (k) -Hódak dűlő (sz.). - A legjobb gabonatermő dülő neve.Neve
bizonyára az itt mindenkinek kiosztott “föld holdakból” ered.-a Szőlő gyepüje.Idezsdombok (k.) A helynév előtagja talán az itten egykor folytatott szöllő és más
gyümölcs termesztésének emlékét őrizheti.-Ijjés Marci szilvássán alól való oldal (e). :
Kapus.Egykori mezőkapu emléke.
- 1574: Kenderföldek.
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- 1784-Kertek megett.-Kerülő bokor (sz., k.). Talán a mezőőr, kerülő által irtott,
eredetileg csepleszes, bokros területre vonatkozó helynév. Kismalom..- Kistilalmas erdő.Kutas kerttye-Lábak között.Az előtagban a földosztásban szereplő és kisebb-nagyobb
földdarabot jelentő láb köznév többese látható.- Lenmező (k.). Az Alsó vagy Czoptelke
felől való Fordulóban: A ' Len-Mezöbe (sz.). - A faluban a lakosok felvilágosítása szerint
régebben nagyon sok lent termeltek, és miután fordulós gazdálkodással művelték és
művelik földeket, a lenvetéseknek egy helyütt éppen e területen kellett lenniök.Kölesmező(sz)-Körtvéjfánál lévő láb-. Kutas kertye alatt (sz.).
-1733- Magozsborozda (sz.). –Malomnál.
-1784-Magyarmező.-Magyaros kapu-Magyaros kut-Melegódal szöllő-Nagyhegy
(szö.).- gr. Kornis udvarház-Nagymező (r) az alsó fordulóban említik.- Nagyrét (k.).Nyári kertye végibe (k.). Nyulak iratványa (k)- Oltoványoknál (e., gyü.)…... Ezen
Erdőnek közepe táján vagyon feles Alma és Körtvély Fákból állo Oltovány Gyümölcsös is
s ez okon neveztetik Oltoványos Erdőnek. -Papiratvány (k.).- Petró kertye mellett (k.).Porgolátkert(sz). A Szöllőre vezető út környékén mezőkerítés (tanorok) emlékét tartotta
fenn.- Sándor János iratványa(k)- Szilvásnál(k)- )- Vénhegy (szö.). A ' Vén Szölö Hegy
alatt (sz.); alább: a' Vén hegy n. szö.Hegyben (szö) melynek ajjába feles oltovány Alma és
Szilva Fákból állo Szép Gyümölcsös is vagyon- 1802-Nagyszőlő (szö.). –Szőlők (sz
- 1731: Peczer kerti. -Péter mezeji.- Tőke kerté. 1731-ben- 1871 körül Szöllögyepüje (k.).- Tilalmaskert. 1871 körül,- 1778 Tölgyes (e.).
-szásznyíres szőlője és bora:1643-ban szőlőt említenek.-1822-ben 476 veder bor
termett.
-szásznyíresi gyümölcsök::. 1615-ben a Bongortban levő gyümölcsöst említik .
Gyümölcsei: Batul, Pónyik, s más nyári és téli almák, besztercei szilvák,nyári és téli
körték .
-szásznyíresi állatok: Állatai erdélyi szarvasmarha és merinói juh., s bagoner -féle (
húsos lábon hajtott mangalica fajta)sertés.
L. Kádár József.Szolnok-
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Óbuda lásd Bodonkútnál,
Oláhpéntek.

kúria -1581-

-1461-ben Iklódi Márton és Benedek, valamint Iklódi István és Péter a
Szilkerekieket a Csókás-uta nevü itteni földtől eltiltják.
-1560-ban II. János király néhai Fwdi Fudi Balázsnak itteni részét, nemesi curiával,
annak magvaszakadtával Nováki Györgynek szentiványi várnagyának élete tartamára
adományozza oda
- 1579-ben itteni birtokosok: Ötvös István, kinek itt egyéb birtokain kivül, szőlője
van, Tárdy Antal, Tőki Mihály, Ambert, Ambrus, Veres Mihály, László Máté, Pénteki
Trombitás Benedek, Pénteki Bálint.
-1579-ben Pegő Pál, Haroklani László, Vajda Kelemen, Sombory Anna Almády
Andrásné, Bánffy Dorottya, Szalánczi Jánosné, Bánffy Kata Kendy mihályné, Almády
Gáspár és Toldalagi Ferencz birtokosok.
- 1581-ben Bálványosváraljai, másként Szakmári Ötvös István itteni udvarházát
Tötöri Balázsnak veti zálogba.
- 1633-ban Girothi Torma Miklós is bir egy részt az itt való szőlőből.
- 1698-ban Kemény Péter és Nádudvary János egymás közt itten 4 puszta házhelyen
megosztoznak, emlittetik ekkor oláh temploma.
-1760–69-ben birtokosai Barcsay Gergely, Toroczkay Gáborné és József,
Toroczkai Judit, Szabó György, Diószegi István, Rettegi Dobai László, András és György,
Kornis János, gr. Wass Ádám, Keczeli Sándor, Salánki József, br. Korda György, Károly,
János és több oláh nemes, a Márián, Tamás, Tarcza (Horváth-féle rész), Teusán, Mercsán,
Popa családok. Gr. Teleki Pál és Vay Kata, Gámán András, Viski Mária, Pelei Lászlóné és
Gábor, Somkereki László, Bánffy Sándor.
-1839-ben birtokosai: Bornemisszáné Somkereki Mária, Keresztes Antal (Orbók
rész), Thoroczkói Sándorné, Becze Zsigmond (Bocskor rész), Bodó Zsigmond (Kis József
rész), Pekri Druzsána (Salánki rész), Balog Ferenczné és Balog Zsigmond (Felszegi rész),
Katona László, Páska György (Tarcza László rész), Páska János, Florián Vonuj (Tarcza
Tivadar rész), Tamás Samu (Fejérdi rész), Tarcza György, Tarcza Gavris (Vas és Bodó
rész), Pap Damián (Korda rész), Tarcza Jakab (gr. Eszterházy rész), Katona László, Tárcza
György és László (Kádár részek), Tarcza Mihály (Györgyi rész), Tarcza János és Vaszi,
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Rusz Kornya és Tamás Mátyás részét Váradi birja, Tamás Flóra, Vaszili Maftyij, Tamás
Tógyer (Földvári és Apor rész).
-1866. Évben nemesi jogú birtokosai: Bodó György és Károly és 7 Bene, 1 Biró, 4
Bogye, 1 Borbély, 2 Csákai, 1 Ferzeti, 3 Flórián, 1 Karácsonyi, 3 Kupsa, 3 Páska, 5
Román, 20 Tamás, 31 Tarcza, 1 Tyifor családbeli.
-„Népes, tisztán magyarlakta község hajdan, jelenleg oláhok lakják.” Magyar
lakossága 1661 körül kezd kipusztulni s főleg 1703–12 közt. Helyébe oláh nemesek
kezdenek betelepedni házasság folytán s az elszegényedett magyar nemesség belőle
végkép eltünt.”
-Éghajlata mérsékelt, egészséges, jég nem bántja.
-1750-ben Péntek határának fele téres és termő, trágyázást nem kiván, a többi rész
közepes termésü, s javitást kiván ugyan, de földjeiket és rétjeiket trágyázni nem szokták.
Földjük termékeiből élnek, melyeket Szamosujvár vásárain értékesitenek. Két fordulós
határának fele hegyes, a többi lapályos. Egy köböl őszi vetés a téren 6, kalangyánként 2, a
hegyi rész másfél véka szemmel fizet. A tavaszi vetés köble 7 kalangyát, szemül
kalangyája 2 vékát ereszt. A must vedrét középterméskor 15 krajczáron árúsitják, erdeje
tüzelésre való fát nem szolgáltat elegendőt, legelője szűk, kaszálója fordulónként. Kertek
jövedelme 2 frt, szántója 374 1/2 köbölnyi, elvetettek 202 köb. búzát, 169 köb.
tavaszgabonát, tengerije termett 2 véka, kaszálója 96 1/2 szekérnyi, szőlője 54 vederre
való. Van 202 jármas ökre, lova, 134 tehén, 6 tulok, 302 juh, 82 disznó, 70 méhköpü. A
főzőüstök jövedelme 2 frt. Iparosa egy kovács.
-Jelenleg határa termékeny, terménye a tengeri, kevés őszi és tavaszi szalmás
gabona, állatai hazai fajta szarvasmarha, juh és ló. Gyümölcse nemes fajú téli és nyári
alma, körtvefélék és beszterczei szilva. Itatója kevés forrásaiban.
Határhelyek: 1292-ben Kabalás hegy; Görgős (Gurgus) völgy; Dancsmezeje
(Donchmezey); Gyékényes, patak; Almaháta, hely; Kövesdfő, hely.
-1461-ben Csókásuta, föld.
-1579-ben Vásáros út.
-1898-ban Fáczá dupa szát, Pe Fácze, La Ritás, La Bgyik, De Katra Zsikis,
Remetya, La finacze in Dosz, Dimbu Bancsuluj, La Pojény Dekatra Ogna, La Czigle, Intre
Zsij, la Zsij, La Fintina Szatuluj, Pe Goronyis, Dupa Gyál, La Monaszterie, hagyomány
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szerint ezen dülőben egykor szerzet vagy kolostor volt, innen a neve, de hogy miféle
szerzet volt és mikor pusztult el, nem tudják.
L.Kádár József Szolnok
-1603-ig többségében magyar lakosságú falu volt, ekkor azonban Giorgio
Basta katonái teljesen lerombolták, a lakosságot pedig lemészárolták. Később román
jobbágyokkal telepítették újra, ekkor kapta oláh előnevét is-.
L.Wikipedia
-kúriájának inventáriuma -1670-.
L.Valentiny-W’Kovács András
Ormány
-Árpád-kori település,nevét már 1292-ben említették az oklevelek. Neve a török-kun
nyelvből átvett szó, melynek jelentése: erdő volt.
-1603-ban egy kúriát említenek.
-1613-ban és 1631-ben egy nemesi házat említenek.
-1654-ben a szamosújvári uradalom részére innen bortizedbe 41 vedret szolgáltattak
be.
-1749-ben egy emlitett telken van 2/3 népes telek, 913 köb. vetésre szántó, 37
szekérnyi rét, 90 vedernyi szőlő, összes értéke 777 frt.
- Éghajlata egészséges, mindenféle gyümölcsnek, gabonának egyaránt kedvező, jég
ritkán bántja.
- 1750-ben Erd. főkormsz. ltár. határának harmada termő, a többi terméktelen.
Földjük termékeiből élnek, melyeket a 2 mérföldnyire fekvő Szamosujvár vásárain
árúsitanak el. Két fordulós határa 6 ökörrel szántható. Hegyes volta miatt szekeres
trágyával nem javithatják. Egy köböl őszi és tavaszi búza 6 kalangyát vagy egy-egy vékát
ad szemül. A must vedre 12 kr. Erdeje csak a birtokosságnak van, legelője elegendő,
fordulónként kaszálnak. Gyümölcsöskertek jövedelme 6 frt 6 kr. Szántója 937 2/4
köbölnyi; elvetettek 561 1/4 köb. ősz-, 377 364 köb. tavaszgabonát, tengerije szemül 2 1/2
köböl termett, rétje 207 szekérnyi, szőlője 699 vederre való. Van itt 211 ökör, ló, 128
tehén, 30 tulok, 467 juh, kecske, 137 disznó és 25 méhköpü. Van 3 váltólag használt
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fordulója, részben oldalas; 1 véka őszbúza 2 vékát ad. Tavaszszal zabot, málét, kevés
búzát, őszszel rozsot s elegybúzát szoktak vetni, rendesen 4 ökörrel szántanak.
-Kaszálója oldalas, kevés benne a téres, szénája jó s elegendő. Piacza Szamosujvár,
van jó útja. A nyomáson kivül jó legelője a berekben. Itatója a pénteki patak, kutak,
források. A szilvából pálinkát főznek. A földesuraságnak van fogadója, a község SztMihálynaptól újévig árultat. Keresetük a szamosujvári határon való szántás, málékapálás,
favágás. A parasztságnak nincs szőlője.
-1822-ben Cziráki, Urb. oszt. határa I. osztályú. Adó alatt van: 366 1/4 kö. szántó,
507 1/4 szekérnyi kaszáló, 25 vedernyi szőlő, 33 ökör, ló, 67 tehén, 11 borju, 142 juh, 5
disznó.
-Jelenleg is határának legnagyobb része hegyen van mindazonáltal eléggé termő.
Terményei: búza, de leginkább tengeri, rozs, zab jó terem, úgyszintén mesterséges
takarmányfélék. Legelője s itatója kitünő. Állatai: hazai fajta szarvasmarha és juh.
Gyümölcse: alma, körtve és szilva.
Határhelyek.
-1715-ben
Gorbuluj.

Seresalja, Gyertyános, Komlóskert, Bani had megett, Hátaskút,

-1749-ben E. F. L. XII 1/2. 11. C. Bányahát, Györgyös, Ördöngős kút, Válus kút,
Galyvára alatt, Szarkavára, Kis csereteri, Csorgó, Magos Máj, Képes, Körtély vápa,
Hidegkút, Vásáros út, Kosárkút, Sós árok, Gárd, Kőszegi, Sós, Csonka erdő, Mocsár,
Porgolátkert, Szőllőfő, Pogány Jászoly, Ehmező, Csécsberek, Somberek, Vonczul Gardja,
Gyertyános alatt, Halom alatt, Rétszél, Kisrét, Nagynyil, Verescsere, Kis- és Nagyhid,
Nagy- és Kiserdő, Garcz, Széplaki út, Komlóskert, Pataki szőlő.
- 1898-ban dülők: Kölös föld, Hidegkút, Berku, Bajicza, Via Orbuluj, Doszu Gyál,
Ulmnisi, Csurgó, Gyertyános, Ruptur, Komor, Magosmáj, Szerkeori, Képes, Rétek,
Dumbráva, erről azt tartják, hogy a tatárpusztitás előtt itt volt a község, „Sztojána” név
alatt állott fenn
-Szorgalmas földmivelők, egy része azonban kőfaragás és kőhányással foglalkozik s
termékeit Szamosujvárt értékesiti.
-Jelenlegi birtokosai (1892–98): özv. Bercsán Illésné 144 h. Vétel apróbb
földrészekből. Szamosujvár városa 588 h. 948 öl. Vétel a kir. kincstártól. Pap Antal 867 h.
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1050 öl. Vétel Kepri József, Szentesi Áron, Bercsán Illésné és Bálintffytől. Mind e
birtokok egykor a Nagyváradi Várady családé voltak.
-Ormány egykor tisztán magyar lakta népes község volt. Magyar darabont lakossága
a Básta és Mihály vajda, később a török hódoltság idején a törökök pusztításainak lettek
áldozatai.
L. Kádár József Szolnok.
Ördögkeresztúr
-„ Messze terjedt legelőin sok marhák legelődnek……..kevésbé róna mint hegyesvölgyes szántóföldjei igen jók, termékenyek.”Szőlőt is termeltek.
L. Hodor Károly
-Ifj. Sztojka János elemi iskolai tanulmányait Nagyesküllőn, a gimnáziumot
Kolozsvárott és Gyulafehérváron végezte. Állatorvosi, gazdatiszti diplomát szerzett.
Ördögkeresztúron, Szatsvay Zsigmond és báró Wesselényi Jozefa birtokán
lett.jószágigazgató és állatorvos
L.Tóth Ildikó
-Ördögkeresztur Kolozsvármegye északi részének almási járásában fekvő kis falu,
melynek történelmi múltja az Árpádkorig nyúlik vissza és első birtokosa a már kihalt
Üsküllöi Eördögh család, mely az első honfoglaló családok közé számítható. Ezen
körülménynél fogva egészen természetes, hogy határában régi halastó nyomai
mutatkoznak. Mivelhogy Szripszkynek „Az Erdélyi Halászat Ismeretéhez" című
közleményében nincsen benne, mint ismeretlen adatot írom le és vezetem be az erdélyi
honismeret tárházába. E tó- helyet már régebbi idő óta ismerem, azonban részletes
tanulmányozását csak 1933 őszén végezhettem, midőn a két hónapig tartó kirándulások
közben alkalmam volt Ördögkeresztur környékét alaposan megismerni. A faluból nyugat
felé a Szacsvay kastély előtti utcán ki- menve a Szénafű nevű határba érünk s itten a
falutól 2 km. távolságra a szekérút jobboldalán folyó patakmedrén át haránt irányban
feltűnik a tó dugása, melyet a patak völgyének „Szénafű torka" nevezetű legszűkebb
helyén emeltek. Nov. 5.-én mértem fel az ép állapotban lévő földhányást és jártam körül a
tó egykori kiterjedésének határát mely természetesen mindenütt a környező domborulatok
hajlásvonalát követi. A tiszta televényföldből felhányt dugás eredetileg 30 méter hosszú
volt, melyből ma 20 méter hosszú része áll még épen 8 méter alapszélességben és 1.5
méter vizszín feletti magasságban az út és a patak medre között. Többi részét az 5 m.
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szélességű út, 2 m.-nyi patakmeder és a balparton a természetes emelkedésbe átmenő m. e.
3 m.-nyi töltés részlet képezte. A dugástól 166 lépésre egy kis híd van a patakon, hol az út
a patak balpartjára megy át. Innen 220 lépésre egy kis forrásban volt a tó vége, melyből a
Halastó patak veszi eredetét. Nád és vízi flóra alkotja itt ma is a posványos hely
növényzetét, mely körül füves, szelíd lejtők emelkednek fel az erdőkig.- Ezeknek a régen a
tó széléig lehúzódott parti erdőknek csiga, bogár, lepke, hernyó és egyéb rovarvilága bő
táplálékot szolgáltatott a tó halállományának. Végül, ami e tó keletkezési és birtoktörténeti
múltját illeti, ez idő szerint semmiféle adatról nincsen tudomásunk s erre vonatkozólag
majd csak későbbi oklevéltári kutatások adhatnak biztos felvilágosítást. Az elmúlt időkben
Ördögkeresztur birtokosai az Esküllői Eördögh, Ördögkereszturi Ördög, MagyarGyerőmonostori Kabos, Bakó, Füzesi, Hatfaludi, Gálfalvi, Székely, Mező- Madarasi,
Szekeres, Osdolai gróf Kun, Br. Bornemisza és Szacsvay nemes családok voltak, s ezek
szerint e halastó, mint a régi birtokosok jelentékeny jövedelmi forrása is ezek
valamelyikének birtokához tartozhatott.
L.Orosz Endre
-1940-ben a gazdakör elnöke Köblös István lelkész
L. EMGE
Ördöngösfűzes
-1654-ben egy halastava van .
-1750-ben 548 köbölnyi szántója,816 vedernyi bort termő szőlője Állataik:174
jármas ökör, 111 tehén, 218 méhköpű és pálinka főző üstjei..1898-ban búzát,tengerit,
zabot, termelnek.
-Gyümölcsei:nemes fajú alma, körte, barack, cseresznye, meggy és dió.
- Állatai magyar szarvasmarhafajta.,ló,sertés.
-Mezőgazdasági elnevezésű határhelyei:1664-ben Rosás mező, 1679-ben Diós alja,
1761-ben Szőlőfő, 1864-ben Király Pál szőlők alja, Szőlőhegy, Sűrű almafák.
L. Kádár József Szolnok
Határnevek:
-1864-ben Király Pál szőlők alja, részei: Horgos, Rózsásmező, Kese mező, Késő
mező, Nagy- és Kis-Zséden, Kancsó vápa. Szöllöhegy, részei: Kis bükkön, Gyöngyeres,
Oláh hegy. Lanka (coptelki) részei: Venyigés, Szilas, Kőrisszeg, Lanka (bátoni), részei:
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Vajdaháza, Sombokor, Tisztabük, Veréte, Fellak, Vultur, Mész-égető részei: Ördög árka,
Gyepmező, Cichegy, Malompadja. Székelység, részei: Sürü almafák, Nyerges Máté borza,
Pad csergő, Cseroldal, Éjmező. Bihán far, részei: Hidegkút, Liget, Szent István felé
befásított lankás oldal, Jászlos, Tekenős, Nádaskús, Hosszúér, Hosszú földek. Pásint,
részei: Sándormező, Korogy. Csicsberek, része: Pénzesverem
L .Mezőségi Tóvidék
Hajdú Zoltán ; Füzes ördögei.

A füzesi öregek beszélik:
Réges-régen olyan kicsi volt ez a falu, hogy ki sem látszott az öt körülvevõ óriási
nádasból. A végeláthatatlan posványos, gázos mocsárban vénséges fûzfák nõttek. Éjjel, ha
a kutyák elcsendesedtek, s már csak az állatok tompa dobbantása hallatszott az istállókból
és pajtákból, a porladozó fûzfa csutkók, revék világítani kezdtek. A falut keresztül-kasul
kajtató éjjeliõr ilyenkor megbabonázva a templomkapu
alá húzódott.
Ördögök lakták a nádast, azok világítottak Füzesen minden éjjel. A népek tudták, hogy
tisztátalanok laknak ott, mert csak azoknak látszik éjjel a világjuk. Azt a nagy mocsaras,
szavattyús rétet az ördögök világították, a kísértetek.
Egyszer aztán a templomi parókiára jött egy új pap. Annak volt egy szépséges
szolgáló leánya. Az nagybeteg lett. Ordított, tépte le a ruháját, harapta a kezeit. A népek
tudták, hogy az ördögök költöztek a leányban. Még a papilak is ördögös lett.
A pap kétségbeesésében a környék összes papját összehívta. Csak segítsenek,
mentsék meg a leányt. A sok pap egy hosszú éjjelen át egyebet sem csinált, csak letérdelve
imádkozott. És a leány másnap jobban lett. A sok pap és imádság kiûzte az ördögöket a
papnak a szolgáló leányából.
Aztán a népek mindjobban kezdtek hallgatni az új papokra. S ahogy szaporodtak, s
népesedett be a falu, kezdték kiirtani az éjszakákon át világoló vén nádast. Többet már
nem világítottak a fûzfa csutkók, s a revék. Kivilágosodott a rét. Elmentek az ördögök,
mert azok csak a sötétséget szeretik. Ott már nem volt helyük, mert világosság lett.
De az ördögök nem mentek el Füzesrõl. Ezentúl a Zsédem árkában laktak, alól a
falun. Oda költöztek a füzesbõl.
A falu pedig egyre csak nõtt-növekedett. Kellett a kõ háznak, pajtának, kalyibának.
A népek a Zsédem nagy árkából bányászták a köveket a házaknak, a pajtáknak, a
kalyibáknak.
A régi öregek azt mondják, hogy az ördögök csak a kövek közt is szeretik...
Eddig Ördöngösfüzes históriája.
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-1940-ben a gazdakör elnöke Sallak András
L. EMGE
- Ördöngösfűzesen január 22-én vizsgáztak az EMGE háromhetes téli gazdasági
tanfolyamának hallgatói,amelyre komoly munka után készültek fel a község haladó
gazdái.
L.Erdélyi gazda 1944 február 1
Pata lásd Kolozspatánál
Páncélcseh.
- 1434-ben birtokosa Csehi Pánczél Péter, kinek jobbágyai: Lukács, Sebestyén
István és Nagy Albert, kiktől 5 drb ökröt, melyek 15 arany frtot megértek, Csehből
elloptak s nyomát Völcsig követték, a hol az ökröket kérő jobbágyoknak Kidei Reche
Gergely biró jelenlétében elégtételt szolgáltattak.
- 1461-ben a réczekereszturiak egész kis hadsereggel rontottak oda és Pánczélcseh
határában lévő Sármásteleke nevü földet elfoglalták.
- 1470-ben pedig Pánczélcsehi Péter özvegye Agotha és Drági Tamás a csehi
parasztokkal, vendégekkel s idevaló lakosokat, mint Bor, Byro, Pergető, Ujfalvi, Mocsy,
Wég, Iponya, Szabó, Kántor, Tőkés, Buda, Szakálatlan és Somogyi, stbbi nevüekkel a
Réczekeresztur határában levő Réczepataka és Kerekdomb földre rontván, elfoglalták.
-1474-ben „….megegyeztek, hogy a székfőtől (zeckfeu) P. határrész ….”
-1504-ben”….. az ő itteni részüket, t. i. 14 jtelket, 9 népes, 5 üres, nekik visszaadja,
7 lóval, 5 barommal stbbivel együtt….”
-1533-ban udvarházat adnak el.
-1612-ben „… elpusztult malmukat és egy Szigetnek nevezett kaszálót….”
-1626-ban „…..14 jtelkét Hatvani Istvánnak eladja 100 forint, 12 sing zöld kamuka
és 1 dolmánynak való pásint szin fajlandisért….”
- 1644 tájt Vitéz Györgynek itten Nagy Márton, Mihály és Fodor Mihály nevü
emberei emlittetnek.
- 1688-ban birtokosai Székely András, Dénes Péter, Belényi Zsigmondné Vitéz
Anna.
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-1694-ben birtokosai Vitéz András, Belényiné és Hidyné és többen mások.
-1721 ben 69 köbölnyi szántójuk van. Termelnek búzát, zabot, árpát, kendert, török
búzát, lencsét, és borsót.
- 1732-ben birtokosok: Szénási András, Dési Marjai Albert, Balog Zsigmond, kidei
Illyés Ferencz, gr. Bánffy György, Alvinczi Gábor, váradi Veres Ferencz, Keczeli Borbála
Thoroczkay Péter özvegye, Apor Lázár, petki Nagy Boldizsár.
-1770-ben összeírt birtokosai: altorjai Apor Gábor özvegye báró Orbán Kata
hitbéri; pánczélcsehi Balog Péter, István, András s László anyai; kidei és pánczélcsehi
Szénási András s József apai; nagyváradi br. Inczédi Sámuel, kidei Illyés György anyai; s
az armalista szamosujvári Gombási István anyai jogon.
- 1801-ben birtokosai: báró Henter Antalnak van 11, Somkereki László özvegyének
10, Köntzei Józsefnek 9, Vajda Istvánnak 5, m.-koppándi Fosztó Pálnak 4, Balog Péternek
3, gr. Rhédey Ádámnak, Szénási Józsefnek, Csernátoni jánosnak, br. Bánffy Györgynek és
a Papp családnak 2-2, Szénási Istvánnak, Bakó Mártonnak, br. Diószegi Zsigmond
özvegyének, gr. Bánffy Györgynek, br. Bánffy Lászlónak, Somai Sándornak, Szarvadi
Józsefnek, Becski Miklósnak, Babos Jánosnak, Balog Ferencznek, Gombás Ferencznek,
Balog András özvegyének, Balog Pálnak, id. Balog Andrásnak, Illyés Ferencznek, Balog
Zsigmondnak, Szilágyi Györgynek, Szénási Andrásnak, Hatházi Istvánnak, Ferenczi
Mihálynak, Rápolti Andrásnak, Rápolti Sámuelnek, Rápolti Mihálynak, Rápolti
Mártonnak, Horváth Jánosnak, ifj. Horvát Jánosnak, Horvát Józsefnek, ifj. Balog
Józsefnek, Balog Jánosnak, Kovács Pálnak, Kovács Józsefnek, továbbá Beringyán,
Mundrucz, Somlya és Vontás családoknak 1-1 telke.
-1801-ben jelennek meg az első román birtokosok egy-egy telekkel.
-1820-ban birtokosai: br. Wesselényi István, br. Henter Antal, Somkereki László
özvegye, br. Inczédi Samuné, Fosztó Pál, gr. Rhédey Ádám, gr. Bánffy György, br.
Diószegi Mihály özvegye, Csike István, Szénási József, br. Bánffy László, Pap László és
Ferenczi Mihály.
-1837-ben Rhédey, Kún grófok, báró Wesselényi és Henter, Fosztó, Bornemiszáné,
Bakó, Balog, Szénássy, Durus, Csomafáy, Dászkál, Gagyi, Gombás, Horváth és
Horváthné, Kovács, Laczkó, Papné, Rápoltiné, Szarvady, Szöllösyné, Somay, Tájainé,
Ferenczy nemes családok birják.
-„Pánczélcseh régi dobokai község, melynek eredete messze századokba nyulik
vissza. Régi oklevelekben mint tiszta magyar község jő elő. Ma magyar és oláh lakta
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község. A község eredeti magyar karakterét még ma is mutatja az, hogy piaczán magyar és
örmény családok házai vannak s a református templom is ehez közel emelkedik.”
„Az oláhok a községbe csak a mult század első felében kezdtek letelepedni. A
református templom renoválása idején se templomuk, se paplakuk nem volt. A jó emlékü
Alsó Borbála őket is jótéteményben részesité, a leendő papi lak és templomnak helyet
ajándékozott, egy {396.} ács s egy kőművesnek pedig (Rápóti és Horvát), kik az oláh
templomot épitették, egy-egy darab földet ajándékozott.”
“Semmi sem bizonyitja jobban a népek egymásután következését, mint egy-egy
község helynevei. A hol a magyarság Erdélyben szláv rétegek felé helyezkedett,
megtartotta a régi szláv helyneveit. Itt Pánczélcsehen is bő alkalmunk van ilyen
tanulmányokra. Csak nehány helynevet emlitek, melyek a magyarból kerültek az oláhba:
Kereszturi völgy = Valye kriszturuluj; Völcsi patak = Valye Jelcsuluj; Jakabos-tető
= Virvu Jakabusuluj; Kovecsaj = Tyeocsava; Mükös-(völgy) = Nyikus; Darvastó =
Darvasteu; Iratvány = Jertoaje; Gombásné gödre = Groapa Gombasaji stb.”
-„Lakosai a földmivelés, baromtenyésztés mellett iparral is foglalkoznak főképen a
magyarok…….”.
-1721-ben e völgyben fekvő falu határa két fordulós, földje sárgásfehér, fövényes,
terméketlen, nagyobbára északnak fekszik, 6–8 ökörrel kétszer szántják, a trágyázást
megköveteli; búzát vegyesen vetik, szénája közepes; hadi fuvarozás terheitől sokat
szenvednek; 2 mértföldnyire járnak őrölni a Szamosra. Kolozsvár a piacza, melytől 3
mértföldnyire fekszik. Sót fuvarozhatnak. 68 köböl vetésnyire való szántója van, melybe
elvetettek 33 köb. őszi, 11 köb. tavaszi gabonát s termett 358 kal. búza, 64 kal. zab, árpa,
25 kal. kender s törökbúza vetése 1/2 vékányi. Termett ezen kivül két véka lencse, borsó.
Szénarétje 55 szekérre való. Adóssága 131 frt. Van itt 32 ökör, 29 tehén, 15 borju, 7 ló, 2
juh és 48 sertés.
-A birtokosság búzát s tengerit termeszt és kevés rozsot. A köznép rozsot és főleg
tengerit, pityókát, paszulyt termel. Állatai: szürke erdélyi fajta szarvasmarha, bival, ló és
juh. Gyümölcse: nemes faju alma, körtve és szilva, de ezek közül is keveset szaporitanak,
mert a talaj vizenyős volta nagyobb mértékben való gyümölcstenyésztést nem engedi meg.
Itatója patakjaiban elegendő
-Országos vásár tarthatására való jogát 1870-ben kapta,junius 23-án és 24-én,
szeptember 9. és 10-én tartja, hetivására a kedd. Vásárai keresettek.
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-Iparosai: timár, szabó, czipész, kovács, kerekes, ács, asztalos, szíjgyártó. A nők
szövés, fonással foglalkoznak. Van benne több vegyes- és szatócskereskedés. Malma
kettő, felülcsapó lisztelő 2-2 kerékkel Jakobi Jakabé (gróf Dégenfeld Gusztáv-féle), a más
Jakobi Hirsché (báró Rhédey-féle).
Határhelyek:
-1461-ben Sármásteleke, földrész.
-1474-ben Récze-Keresztúr felől Székfő = sáros hely; Kerekdomb, hegy.
-1641-ben
Páprádos, Déllő, Aranyoldal, Karulyos, Nagytérszakasztó,
Köblösajkutja, Kövecsesaj, Csorgó, Köszörüskő, Magyarós, Bederaj, Mikösoldal,
Csicselye, Tóvölgye, Hólyagos, Harmadvölgy ormója, Szárazpatak, Haragpócz.
-1641-ben Hosszu Aj, Hidegkut, Kiscsere, Szarkás, Kövecsesaj, Akasztó domb,
Csicsal, Kőhatárverme, Hagymásrét, Lórét, Cseres, Ketisdombja, Szilasberek, Csicsele,
Elővölgy.
-1699-ben Nyires, Négyes, Kis-Cziczelye, Szárazpatak, Kis-Jakabos, Köblösalja.
-1735-ben Mükösvölgy, Sós, Hegyes oldal, Szilas, Sejnyak, Sejtorka és feje,
Szarkás, Páprádosalja, Térszakasztó, Cserenyak, Szoros, Szárazpatak, Pakulár völgye,
Rózsásdomb, Aranyos dál, Viszeris, Akasztó domb, Galambszurduka, Sejpatak,
Kabosvölgye, Karulyos, Jakabos.
-1864-ben Kereszturi völgy, oláhul Valye Kriszturuluj, Völcsi patak: Valye
Jelcsuluj, Jakabos tető: Virvu Jakabusuluj, Kovecsaj; Teocsara, Mükösvölgy: Nyikus, Kis
Völgy: Kisvegy, Nagyvölgy: Nogyvegy, stb. Darvas tó, Iratvány, Gombásné Gödre.
-1898-ban: Völcsi völgy, Kabosvölgy, Veszeris, Luka, Hangos, Kis- és
Nagyszarkás, Kövesalj, Köblösalj, Zsej, Kolozsvári völgy, Alsórét, Térkösvölgy,
Pakulárvölgy, Szárazpatak és Darvastó, Szótelki völgy, Kis- és Nagyvölgy, Gombásgödre,
Szteneristya, Keresztur völgy, Akasztó domb.
L. Kádár József Szolnok
-„…..földjeinek délnek
táplálok,hasznosak…..”

fekvő

része

termékeny…””……..völgyes

legelőji

L .Hodor Károly

323

Egy erdélyi fajgulya eladó és pedig 19 db. 7-10 éves Nagysármási tehén borjúval,
11 db. 31/2 éves hasas üsző, 7 db. 21/2 éves üsző, 5 db. 1 1/2 éves üsző,. 1 db.
mezőhegyesi 4 éves Hunyadi bika, 2 db. 2 1/2 éves bika, 8 db. 1 1/2 éves bika. —
Értekezhetni Illyés Victor tulajdonossal, posta Pánezélcseh. .
L.Köztelek 1896 szeptember 12
- gazdakör elnök Nagy Gábor gazdálkodó pap.
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940-ben a gazdakör elnöke Nagy Gábor ref. lelkész
L EMGE
Pusztakamarás

báró Kemény kastély,térségi jelentőségű.

- kultúrtörténeti szempontból jelentõs fõúri hajlék a pusztakamarási Keményudvarház.
L .Fekete Albert Szemelvények.
-Kemény Zsigmond (1814–1875), a lélektani realizmus meghonosítója
regényirodalmunkban, élete alkonyán ebben a faluban élt, és itt is temették el.
„Az első világháború utáni részleges földreform során a Kemény bárók 4135 holdas
birtokából kisajátítottak 2114 holdat. (Azelőtt mindössze 106 holdnyi művelhető terület
volt a parasztok tulajdonában.)
L.Pusztakamarás
-A faluban született Sütő András író.
-„A kastélyt...... egykor szép park vehette körül.”
L .Bicsok- Orbán
-itt született
Szász Ferencz mezőgazda, gazdasági szakíró 1880 –ban
Pusztakamaráson.Magyaróvárt végzett, azután gyakornok Kisbéren s a Kolozsvári
Gazdasági. Akadémián. Ez intézet tejgazdasági tanszékének aszszistens- előadója volt.
Szakfolyóirati számos cikke s a következő könyvei jelentek meg: T e h e n é s z e teink s
z e r v e z é s e és v e z e t é s e . — Az e r d é l y i magy a r m a r h a s t a n d a r d j a .
—S a j t k é s z i t é s és Jászberényi András akadémiai . tanárral együtt irt Á l t a l á n o s
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T e j g a z d a s á g t a n-a. A „Báró Keménv Örökösök" birtokát, kezeli. Az E. G.
E.igazgatóválasztmányának tagja. A Magyar Párt, nagysármási tagozatának elnöke.
-Itt született Szász István szövérdi Pusztakamaráson 1805 február 14.-én. Érettségi
után a magyaróvári gazdasági akadémiára iratkozott be s oklevelet nyervén Wenckheim
féle uradalmakban gyakornokoskodott. Azután a lipcsei egyetemnek volt hallgatója s
tanulmányozta a német mintagazdaságokat. Hazatérve 10 évig egy magángazdaságban
működött és Erdélyben ö vezette be a műtrágyák használatát. 1898-ban magyar . királyi
gazdasági felügyelővé neveztetett ki s e minőségben hivatalos működése mellett a téli
gazdasági előadásokat rendszeresítette. 1907-ben átlépett, az állami jószágok és telepítési
ügy szolgálatába. mint jószágfelügyelő. Új státusában azállamjószágigazgatói rangot érte
el. A gróf Bethlen István elnöklete alatt működő ingatlanforgalmi bizottságnak I. előadója volt. A Magyar. Földhivatali Intézet Országos Szövetsége
Erdészeti
Kirendetség. vezetői állását töltötte be és az intézet ügyeit ma is ő likvidálja .Mint
gazdasági felügyelő, az erdélyi Magyar szarvasmarha tökéletesítését és többoldalúvá
tételét propagálta.
Az erdélyi telepitések terén is sokat dolgozott. Alelnöke az Erdélyi Gazdasági
Egyesületnek, társelnöke a Transilvam'a Banknak, a kolozsvári ref. egyházmegye
főgondnoka.
L.Erdélyi Lexikon
- 1928 szeptemberében br. Kemény Anna és Társai pusztakamarási gazdasága, az
Erdélyi Gazdasági Egylet kolozsvári mezőgazdasági kiállításán vesz részt ,ahol I. osztályú
aranyérmet kapott.
L.Györfí Dénes-1928 szeptemberében, Szász István gazdasága az Erdélyi Gazdasági Egylet
kolozsvári mezőgazdasági kiállításán vesz részt ,ahol I. osztályú aranyérmet kapott.
L.Györfí Dénes
- A kolozsvári gazdanapokon dicsérő okleveleket kaptak az EGE pusztakmarási
kisérleti és szaporító telepének vezetői Debitzky Béla és Szász István.A kiállításon
tízféle búzát és ennek kalász és szem mintáit mutatták be .
L. Erdélyi gazda 1937 október 1
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- Az 1940 február 17-21 között a Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a háziipari csoportban Szász Erzsébetet.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Pusztaszentkirály
-Korán elpusztulhatott katolikus vagy protestánssá lett híveivel együtt, ugyanis
1518-ban már keleti szertartású hívei után kap előnevet (Oláhzentkiral). Pusztulását
később (1824-ben) kapott előneve is jelzi: Puszta Szent Király.
L.Léstyán
Sárospatakdűlő
-Sárospatak dűlő korábban Mezőcsán része volt. 1956 táján vált külön településsé
105 lakossal.
-Az erdélyi részek merinos tenyésztésére jelentősebb volt báró Bánffy Dániel borsai
nyája, melyből Sárospatak is kapott.
L. Dr. Szentkirályi
Sárvásár
-„1666 –os összeírás alapján a Kalottha szegben lévő magyar falu, kinek zabdézmája minden esztendőben az gyalui várhoz szokott járni:Sár vasara
L.Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye 1939 1-4 füzet
-1832-ben nevezetesebb halászhely Sárvásár.
L.Hodor Károly
A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
S á r v á s á r határnevei:
Úrrét, F. rét, Eperjeshát, Bejáró f., Legelő, Bikarét, Erdő, Vagottcsere,Szélfű,
Kettős, Márton k., Verescsere, Lüget, Kerekerdő, Hosszúcsere,Tomba, Kertek felett,
Cseresnyefák alja, Borjukert, Nyárszó p.,Krumplikert, Berekútja, Baracsere, Hunyadi
csorgó, Márton k., Szélfő k.,Szőllő o., Tóknál, Farkas p.,
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Számunkra fontos határnevek : Úrrét (nem a falué volt) Legelő, Bikarét,
Vágottcsere, Szélfű (takarmányozásra alkalmatlan fű) Kertek felett (zöldség és
gyümölcstermelésre utal ) Cseresnyefák alja (nagyobb cseresznyefa ültetvény
lehetett) Borjukert, Krumplikert, Szőlő, Tóknál (halászatra utalhat)
Kiss Károly
- gazdaköri elnök Pécs Ferenc gazdálkodó tanító
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940-ben a gazdakör elnöke Lakatos János
L. EMGE
Sebesvár régen Sebesváralja.
-a Bánffy Dénesné leltárából 1680:Istálló,cipótartó, szalonnásház,.
- Bánffy Farkas leltárából 1715::Majorház,veteményeskert,csűr és istállók.
L. B. Nagy Margit
-Sebesvár. Alapítási ideje ismeretlen. Oklevelekben 1319-tól kezdve emlegetik, de
ennél jóval régebbi. 1393—1414 között királyi birtok. 1399—1498 között Hunyad és
Hunyad-vár néven emlegetik. 1412—1435 között Zsigmond királytól a losonci Bánffyak
kapják adományul.
L.Kabay
- „….az új Sebesvár. Oklevelekben 1319-től emlegetik, de a vár ennél jóval régebbi.
Sok ezer holdas királyi uradalom tartozott hozzá. Még 1393-tól 1414-ig is királyi birtok
volt, s 1399-től 1498-ig, egy századig Hunyad és Hunyadvár néven is emlegetik. A hozzá
tartozott birtokok és birtokrészek legteljesebb felsorolása idején (1519) Hunyad
mezővároson kívül 19 falu teljes vagy részbirtokai tartoztak hozzá, több helyen hatalmas
havasi erdőterületekkel.
L.Kelemen
- kővára a tatárjárás után, amely uradalmának központi helye után a Hunyad nevet is
viselte.
L.Wikipedia
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-1840 körül papirgyára volt.
L.Nagy
-A murok és a hagyma termesztéséről híres.
L. Keszeg RML
Sinfalva
-„ Sinfalva lakói nem panaszkodtak. Tárgyszerűen közölték, hogy szántó mezőjük
kétheted része „kövecses volta miatt középszerű"
-Szántóban és erdőkben Sinfalva határa is gazdagabb volt,mint rétekben és
legelőkben.
Panaszkodtak is a lakosok, hogy „ legelőhelyeink kevesek, s azok is az Aranyos
vizén túl lévén ", a folyó áradásakor „ egynéhány napig marháink a legeléstől
elrekednek,és olyankor istállón kelletik tartani", pedig szénájuk is kevés volt. „ Valósággal
kicsiny" rétjük háromötödét„esős esztendőkben a gátolhatatlan Aranyos vize " elöntötte,
eliszapolta.
-Ezért rendszeresen arra kényszerültek - „nem kevés nyughatatlansággal" -, hogy a
tordai határon „felibe/!/szénát csináljanak". Csak itató helyeikkel voltak elégedettek.
-A legelőjüket átszelő Aranyos vize a marhák, lovak és juhok itatására kiválónak
bizonyult.
.- 1820- Conscriptio Czirakyana vallomás
L.Takács Péter
Solyomkő
-1320-ban Solumkuu néven említik először.Lakossága a reformáció idején felvette a
református vallást.
-“1658-ban a tatárok elpusztították a falut, melynek következtében román
jobbágyokkal népesítették be újra.”
L.Wikipedia
-1652-ben egy udvarházat emlitenek.
L.Hodor Károly
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- „Régebben két kastéllyal tűnt ki, amelyek közül az egyik -……. Bornemiszatulajdon-……..; a másik -Bethlen és Haller-uralom alatt-„
- Bőségesen nő ebben a faluban a Salsola soda, és úgy nevezik, hogy Disznó szaka
fű,azaz Porcinae anguinae herba. Ezt az ottlakók összegyűjtik, a takarmányba keverik, és
beadják a disznóknak mint egyetemes gyógyszert „
L. Benkő József
-Kalotaszeg ismert malomkőfejtő központja 1736-ban Sólyomtelke volt, a
mesterek ekkor Kõvágó János és Kõvágó Máté.
L.Bitay
Szamosfalva
- 1417-ből kiállított oklevél egy „gyümölcsfa [gemevlchfa]"-t említ egy Kolozsvár
melletti szamosfalvi birtokon (Mályusz 1999)
L.Nagy –Tóth Ferenc II.
- Az 1896 évi milleniumi kiállítás alkalmával Széll Kálmán is megemelte a kalapját
báró Jósika Gábor szamosfalvi tejgazdaságának több évről szóló tejelési kimutatását
olvasva
L.Dr. Szentkirályi Ákos
- 1898-ban itt erős magyar-erdélyi fajtajú tejgazdasága volt Jósika Gábor bárónak.
L.Köztelek 1898 november 12
- itt évi 2000 literes tejhozamot érnek el.
L. Dr. Ébner Ernő
- Merinos nyáj volt: Szamosfalván — báró Jósika Lajos birtokán. Az 1882-ik évi
első kolozsvári tenyészállat kiállítás alkalmával még láttunk merinosokat a szamosfalvi
nyájból.
L. Dr. Szentkirályi
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Szamosfalvi ménes tenyészet- 1903.
Tulajdonos: Báró Jósika Gábor. Tenyészet helye: Szamosfalva, Kolozs
vármegye.
Állomány 10 drb. angol félvér anyakancza.A tenyészet kanczáira a kolozsvári
fedeztetési állomás ménjeit használják.
L.Podmaniczky
- A szamosfalvi (Kolozs vm) határ tagosításával kapcsolatos iratok -1864–1868L.Valentiny-W’Kovács András
-1940-ben a gazdakör elnöke Szilágyi László ref. lelkész
L. EMGE
- az EMGE szamosfalvi téli gazdasági tanfolyamának záróvizsgája január hó 23án délelött az állami iskola termében folyt le 37 hallgatóval.
L.Erdélyi gazda 1944 február 1
Szamosjenő
- Kendeffy-féle lakóház és birtok.
- 1650: az Iklodi határb(an) az Jenéi határ közt az melly . .. három kőre liszteleö
malmot eppítettem.
- Ördög rész, északról Földvári rész nyilas földek.
- Kender föld.
L.Szabó T.

Határának Dűlő nevei 99%-a magyarból forditott-kifordított dűlőnevek.
Kiss Károly
Szamosújvár

Martinuzzi Kastély
- térségi jelentőségű.

-„….szabad és kiváltságos mezőváros, mely mozgalmas kereskedelméről híres”
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-„Az előző évszázadokban Szamosújvár főbirtok volt az azonos nevű uradalomban,
amelyhez az 1650. év kamarai jószágainak a lajstroma szerint a következő birtokok
tartoztak: Gerla, Újvárnémeti, Füzes, Bálványosváralja, Péterháza, Kápolna, Nicola,
Domokosfalva, Kisdebrecen, Disznópataka, Libaton, Oláhlápos, Tôkés, Macskamezô,
Kötke, Szászkékes, Árokalja, Székelyaj, Coptelke, Debrek, Tancs, Vasasszentiván,
Ormány,Kérő, Kőpataka, Négerfalva, Retteg, Oláhnyíres, Polyána, Oláhgyörgyfalva,
Joszip- vagy Magyarlápos, Tordavilma, Rohi, Karulyfalva, Szentmárton Szék, Kentelke,
Szásznyíres, Somkút, Csicsóújfalu, Mezőszilvás, Lábfalva, Rogoz, Alsószőcs,Felsőszőcs,
Ünőmező, Kupsafalva, Dánpataka, Ungurfalva, Sztojkafalva. Úgyszintén Felsőilosva,
Oláhvásárhely, Emberfő, Csaba, Báton, Újfalu, Vice. Részbirtokok: Sajgó,
Alsócsobánka.”
- a szamosújváriból a legnevezetesebb volt a Térrét nevű legelő, gerlai területen
pedig a Kövecses, Böszörmény, Suhogó stb. nevezetű helyek.
-A jó földek 750 szász köblöt termettek. Az egész uradalomban allodiális szántóföld
volt 7012 mérő, kaszáló 652 szekér …….
- Egy háromköves malom a Szamoson, 1000 rénes forintra becsülve.
-A Martinuzzi kastély tartozékai:„A házi berendezés is csaknem a királyi pompa
fényűzését mutatta: ruhák, függönyök, szőnyegek, hatalmas mennyiségű külföldi bőr és az
udvari pompa roppant nagy jelei: 300 nemes paripa, hihetetlen költséggel Thráciából
beszerzett nyájak, zablák, nyergek, fegyverek, s nagy bősége mindannak, ami ezeknek a
tartozéka. Ezenkívül, amint Brutus hírül adja, nemes fajta kancákból egész ménes.”
L. Benkő József
-1609-ben emlitik a szamosujvári uradalmat.
L.Hodor Károly

-1653-ban és 1658-ban a szamosújvári uradalmat emlitik.
L.Kádár József Szolnok
-Az 1687. évi szamosújvári összeírásban is egy ciprusbokrot említettek.
A szamosujvári méhészkör újonnan épült díszes mintaméhesének felszentelése
alkalmából, folyó év augusztus második felében nagyobb szabásu ünnepségeket tervez. Az
anyaegylettel is megtörtént a megállapodás, a mennyiben az ünnepélyek rendezése
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helyesléssel találkozott nála; egyszersmind, ugyanakkor egy Szamosujvárt tartandó
méhész-vándorgyülés rendezését teljesen magára vállalta. Az ünnepély össze lesz kötve
vándorgyűléssel, kiállítással, népünnepélylyel s 3 napra van tervezve. Mindezek
keresztülvitelére a kör kebeléből egy nagy bizottságot küldött ki Esztegár László
ügyvédelnöklete alatt, a mely bizottságnak működését, megállapodását, úgyszintén a
részletes programmot időnként közölni fogjuk.
- A szamosujvári vándorgyűlés és méhészeti kiállítás iránt a vidéken is érdeklődés
mutatkozik. Prónay Albert irodalmi munkásságáról is ismert méhésztársunk jelentette be,
hogy a vándorgyűlésen felolvasást fog tartani L.Csoma-Tüdösné
L.Méhészeti Közlöny 1894 április 1
- Az ezredéves kiállításon kiállítási érmet kapott Aján Lukács állati termékei jó
minőségéért , Voith Gergely sokirányú termelés és gazdasági haladásért , Alexa Todorné
elismerő oklevelet süteményekért és Gönczy Mihály gyógyszermézéért.
L.Köztelek 1896 december 5
-Kapható egész éven át legelső rendü fiatal nehéz erdélyi igás ökör Papp Antalnál,
Szamosujvár-t. A készlet egész éven át állandóan 800—l000 darab .
L.Köztelek 1900 június 20
- Törzskönyvezett angora nyúlak,angol és francia faj kaphatók Bodor Gábornál
L.Erdélyi gazda 1940 május 1
-1940-ben a gazdakör elnöke Fejérváry Jenő
L. EMGE
-Szamosújvár és Szék közötti út pótlása-1944L.M.O.L.
Szamosujvár-németi

Martinuzzi kastély (Bálványos-Újvár)

-Itt született 1780. június 2-án Gorove László helytörténész, író.
-Itt született 1845. március 12-én Moldován Gergely erdélyi román etnográfus,
irodalomtörténész, egyetemi tanár, újságíró
-Itt a várbörtönben raboskodott 1873-tól haláláig Rózsa Sándor, sírja a rabtemetőben
van.
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-Itt hunyt el 1907.január 24-én .Szongott Kristóf – tanár és történész, az Armenia
folyóirat alapítója és szerkesztője
- itt új kolostor alakul 1744-ben.
L. Bicsok-Orbán
-1612-ben a fiskus megengedi a szabad bor kimérést. A szántóföldek a fiskus
tulajdonában vannak ezért a termelő 15 részt kel beszolgáltasson a fiskusnak.
-1654-ben 287 köböl búzát és 326 veder bort szüretelnek.
-1726-ban
árulhatják.

a király elrendeli,hogy az örmények

-1750-ben
jegyeznek fel.

727 köböl szántó, 368 veder bor

a bort és a húst szabadon

38 méhköpű ,és pálinka főzőt

-1754-ben említik a Paphegyi szőlőt.
-1712-ben száz örmény család telepedik le. Először bérbe, majd örök áron veszik
meg az uradalmat.
- Lakói gazdag tímárok (szattyán és kordován készítők) és marha kereskedők
L.Wikipedia
-1898-ban termékeny határának terményei:búza,árpa rozs, zab,tengeri,kender,
alakor, lóhere ,lucerna, bükköny .Szarvasmarháik hazai fajtájúak. Gyümölcseik:nemes
fajú alma, körte, szilva, barack, dió.
L. Kádár József Szolnok
Kapható egész éven át legelső rendű fiatal nehéz erdélyi igás ökör Papp Antalnál,
Szamosujvárt. A készlet egész éven át állandóan 800—1000 darab.
L. Köztelek1899 julius 1
Szarvaskend lásd Magyarszarvaskendnél.
Szászfenes
-1569 július 15-én a király örökjogon
Chyerehegy nevű hegyén levő szőlőt.

adományozza a

Zazfenes (Kolos vm)

L. Erdélyi történelmi adatok
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-Szászfenes- 1638-as uradalmi őszzeirásából.
- Varga Marton el kezduen 3 vizd foliasa feleol ala menuen. eos iobbagÿ eokeórrel
szolgal leania 1. Eokre 2. Tehene 1. Tulka 5. Tinoia. 1. Disznaia 3. Mehe 1.
- Kapusi Andrasne az vra kapusi volt ez eleot 28 esztendeouel.a mostoha fia
vagio[n] 2. Tinoia 1. diszno 1.
-Toth Istuan ideghen, 14 estendeie hogi i t lakik, leania 1. Eokre 4. Tehene 2. Tulka
1. Tinoia 2. Disznaia 4.
- Vintze Mihalÿ eös Jobbagy eokreuel szolgal fia 3. Eokre 2. Tehene 2. Tulka 2.
disznaia 4.
-Szeoke Péter Szekeli feoldreol ieót ide ez eleot eót esztendeouel veres drabant volt
az attia. eokreuel szolgal fia 1. Eokre 2. Tehene 2. Tulok 1. Tinoia 1. Disznaia 7. I t seller
lakik Toth Laszlo tehene 1. disznaia 2.
-Nagi Mihali keoreosswj gialuhoz ualo volt eokeorrel szolgai fia 1. eokre 4. tehene
3. Tinaia 2. diszno 7. Mehe 6.
-Varga Leorintzne ide való eos f i szolgal mint eozuegi fia 3. leania 1. Tehene 2.
Tulka 1. Disznaia 4.
L. Uradalmak
-gazdaköri elnök Pál Dénes gazdálkodó pap
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1940-ben a gazdakör elnöke Székely József.
-Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 37 hallgatója volt.
L. EMGE
-Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett kukorica termelési versenyen Székely
György bogyuc egy drb. darálót nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
-A 372. sz. szászfenesi m.kir. honvéd téli gazdasági tanfolyamra vizsgabiztos-1944-
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-Jelentés a szászfenesi 372. sz. honvéd téli gazd. tanf. záróvizsgájáról.-1944(hadirokkantak számára szervezett oktatás)
L.M.O.L.
Szekerestörpény
-„Továbbmenőleg arra is lehet következtetni, hogy a megtelepülés kezdetén a KisSzamos kétparti területei közt vagy a folyók mentén legelőváltó ingamozgást végeztek a
nemzetségeknek ha nem is egész családjai, de mindenesetre pásztorai. Erre mutat……. a
Kis-Szamos bal és jobb partján…….fekvő helynévpár:
Szekerestörpény-Szásztörpény.
Lakossága a reformáció idején felvette a református vallást. A 17. század közepéig
önálló egyházközség volt, de a tatárbetörések hatására a hívek száma annyira
megfogyatkozott, hogy 1680-tól Kodor filiája lett. A megcsappant magyar lakosság
pótlására román jobbágyokat telepítettek le a faluba.
Lásd.E.T.
Szelecske.
-1703 körül 150 köböl szántó, 9 kapás szőlő,
-1750-ben 252 köböl szántó 189 veder szőlő .Fő terménye a tengeri. Szarvasmarhái
hazai fajták..Gyümölcse nemesbatul, pónyik és sóvári alma,szilva,_besztercei- kövér és
sárga, dió. Vasasszőlőhegyen jó boruk terem.
Éghajlata enyhe, egészséges, széltől védve, jég ritkán bántja.
1703 körül adó alatt van 51 ökör, 19 tehén, 1 ló, 30 juh.
- 1713-ban szántója 150 köböl vetésre való, szőlője 15 vedernyi vagy 9 kapásra
való, kaszálója 8 szekérnyi, zabvetése 3 köböl, tengeri termése 3 véka; van 16 ökör, 6
tulok, 16 tehén, bornyu, 50 sertés, 3 méhköpü, 60 juh és kecske.
- 1750-ben határának kétharmada téres és termő, a többi terméketlen.
- Keresete a sóhordás Deés-Aknáról Szilágy-Somlyóra. –
- Földjük termékeiből élnek, vásáruk Deés
- Két fordulós határának kisebb része téren, a nagyobb része hegyes s ezért 6 ökörrel
szántható, a téren fekvő rész 6 évben, a hegyi rész évenként megkivánja a trágyázást, de
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szekeres trágyával való javitás nincs szokásban s nem is lehet felhordani. Egy köböl vetés
a téren 8, a hegyen 4 kalangyát ad, amaz szemül 1, emez 1 1/2 vékájával fizet, a tavaszi 3
kalangyát, szemül 2 vékát ereszt.
- A must vedrét 12 krajczárjával árusitják. Erdeje, legelője a szükséghez mérten
elegendő.
- Kaszálója fordulónként, tengerit szintén fordulónként vertnek, erre nézve külön
fordulója nincs. Kertek jövedelme 1 frt 51 kr. Szántója 252 1/2 köbölnyi, elvetettek 164
1/4 köböl ősz, 49 1/2 tavasz gabonát, tengerije lett szemül 6 1/4 köböl, rétje 58 3/4
szekérnyi, szőlője 189 vederre való. Van 116 jármas ökör, ló, 70 tehén, 8 tulok, 191 juh,
kecske, 52 disznó, 64 méhköpü.
- Határa jelenleg részben termékeny s homokos, a hegyi rész agyagos, főterménye a
tengeri, de vetnek kevés szalmás gabonát is. Állatai hazai fajta szarvasmarha, főleg juhot,
kevés sertést és kecskét tenyésztenek. Gyümölcse nemes batul, ponyik és sóvári alma,
szilva (beszterczei, kövér és sárga), dió.
- Vasasszőlőhegy, bortermelő hegy, 1763-ban is emlittetik.
- Területe 1900-ban 1971 k. hold.
L. Kádár József Szolnok
Szentbenedek

A szentbenedeki Kornis kastély és az új kastély

Szentbenedeki várkastély.
- A már befejezett kastélyról számol be részletesen egy 1784-ben készült leírás.
- Ebben a kastély épületein túlmenően az egyes terek díszítése is aprólékosan fel
van sorolva. A kastély előtt egy palánkkal körülhatárolt előudvar húzódott, benne
istállóval, pajtával és egyéb terekkel a két hátsó torony mellett különféle gazdasági
épületek és egyébb kiszolgáló terek álltak (konyha, sütőház, lakatosház stb.)
- A kastélyhoz még veteményeskert, gyümölcsöskert, halastó, és háziállatok
tartására is alkalmas csűröskert tartozott.
L. Lupescu Radu
336

-1623-ban egy curiát adományoznak.
L. Orbán Balázs Kiegészítések.
- Az 1696-os leltárból: Három istálló 42 lónak és egy sertéseknek,gabonásház két
szuszékkal egyik 118 köböl a másik 720 köböl gabonát befogadó. Egy istálló 16 lónak,
fazakasház,
sóőrlőmalom,
sütőház,
szalonnásház,
veteményeskert
„....20
öreg táblavetemény, bennek a tábla szélin
mindenütt a mezsgyéken
kétfelől
veresszőlő,egres és rózsafák vadnak,szilva, alma, és meggyfák bővön,kivált a kert mellett
egyéb vad fák is bőven „ Egy szép gyümölcsöskert …....szilva,alma és körtvélyfák
felesen (sok)2 egy haltartó. Csűröskert ökörpajtával „40 öreg barom” számára,
béresszekér ,ekék, majorház s udvarán „ szárnyasmajorságnak való három ól „és egy
„+sertésmarháknak való különös kert”
L. B. Nagy Margit
-Az 1784-es letár szerint:”..... a lakóépület előtt...........egy előudvar húzódott ,benne
istállóval,pajtával és egyéb gazdasági épületekkel.”A kastélyhoz veteményes
kert,gyümölcsös ,halastó és háziállatok tartására is alkalmas csűröskert tartozott”
L. Bicsok- Orbán
-Itt gyűjtötte össze Szentbenedek utolsó ura Kornis Károly IV. (1894–1955) híres
ornitológiai gyűjteményét.
-Károly évenként tett egy-egy vadászkörutat a román Dobrudzsába, ritka
madárfajtákat gyűjtve ornitológiai múzeuma számára, melyet szentbenedeki kastélya
középső terjedelmes részében helyezett el. Gyűjteménye a legnagyobb magángyűjtemény
volt Európában, értékesek voltak több ornitológiai szaklapban megjelent cikkei is, falakat
borítottak be vonulási táblázatai és akvarellel, hajszálvékony ecsettel festett, húsz évig
tartó munkája: Károly nagyvadra is vadászott, trófeái termeket, lépcsőházakat borítottak
be, Máramarosban lőtt barnamedvéje aranyérmes lett az 1936-os berlini világkiállításon.
L. Erdély madárvilága.
-1880-ban körül híres erdélyi szürkemarha
uradalma.

gulyája volt. gróf Korniss Viktor
L.Dr. Szentkirályi Ákos
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-A válaszúti frizvérű juhokból néhány darab Szentbenedekre is került, gróf Kornis
Viktorhoz,
L. Dr. Szentkirályi
- a nagytáj határán, kereskedelmi és közlekedési út és meghatározó folyóviz mentén
létesült a szentbenedeki Kornis kastély.
L. Fekete Albert Szemelvények
- Szent-Benedek, mint királyi birtok, Bálványosvárához csatoltatott s azon túl
folyvást annak tartozéka lőn.
-1589-ben nemesi udvarházat említenek.
- 1617-ben Ugyanez évben e birtokot a fejedelem a nemesi udvarházzal együtt
újólag a Kornis családnak adja.
- 1724-ben itt gr. Kornis Zsigmond gubernatornak kastélya van.
- 1866. Évben nemesi jogú birtokosai: gr. Kornis Gábor, Viktor és Gáspár, Farkas
Samu, Szücs Ferencz, Lengyel Miklós, id. és ifj. Olasz László, Deák József és Dari
Mihály.
- Jelenlegi birtokosa (1898): gróf Kornis Viktor,……..
- A Szamoson átkelve, jobbra vízimalom zakatolását halljuk, mely kilencz kőre van
berendezve.
- A ki Deésre bármely irányból érkezik a vaspályán, szemébe ötlik a Kornis grófok
félórányira eső, alacsony dombon emelkedő szent-benedeki várkastélya.
- Az épületek nagy udvart fognak körül s hátul pedig nagy kert terül. ………Itt lakik
Kornis Viktor gróf, megyénk gazdasági életének fő s vezérférfia, a ki tettel jár minden
mozgalom élén, melyek megyénk gazdasági életével állnak összeköttetésben. A gróf atyja
Somkeréken szeretett lakni s a kastélyban gazdatisztje által selyemtenyésztést folytatott.
- A külső udvar kapuja, a külső felső istálló; a sajtó-szin; méztartó-ház; külső alsó
istálló; téli faragó-ház; faedénytartó szin……. szabó-ház……. a kulcsárház; két bőrtartó
ház; végső bőrösház; gabonás; régi kis pincze……. Faeszköztartó ház, szalonnatartó ház,
asztalos ház, tiszttartó ház, lovászok háza. Belső istálló. Konyha, szakácsok háza.
Takácsok háza,,,,,, Nagy udvarház…… Veteményes nagy kert. Virágos és gyümölcsös
kert. Virágház; virágház pinczéje. Vadaskert. Aszaló, jégverem, csűrös kert, csűr, marha338

akol, majorház, majorságtartó ól. Béresház, ökör-istálló. Szekérszin. Zsidóház.
Pálinkafőző ház. Hizó sertésól, rüdeg sertésól és hizó marhák pajtája…….. részletesen
felsorolja a conscriptió a szántóföldeket, melyeknek oláh nevei már csupa román
lakosságra mutatnak; ……. mészárszék; lisztelőmalom, malommester háza, fürészmalom,
álló vámoshid.
-„…………..koszorús költőnk Jókai Mór 1876-ban tett erdélyi útja alkalmával
Szent-Benedeket is meglátogatta ……….”
-„ Ősi lakosai valószinüleg magyarok voltak, de ezek korán kipusztultak. Jelenlegi
lakosai, az udvari cselédség kivételével, jobbára oláhok.”
- Malma 10 kerékkel és kővel a Szamoson, gr. Kornis Viktor tulajdona. 1784-ben a
malom 5 kerekü volt s fürészmalommal volt egybekötve……
- E nyugatnak fekvő község éghajlata egészséges, mindenféle gyümölcsnek,
gabonának egyaránt kedvező.
L. Kádár József Szolnok.
Szent-benedeki ménes.
Tulajdonos : Gróf Kornis Victor.
A ménes helye: Szent-Benedek, Szolnok-Doboka vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 3600 kat. h.
A ménes már 1800-ban fennállott, azonban 1865-ben újra alakították. A ménes
heverő kanczákból áll.
Az anyakanczák a deési állami ménteleposztálynál levő ménekkel fedeztetnek.
Állomány 22 darab régi erdélyi származású angol félvér anyakancza. Az egész
lóállomány 60 drb. körül mozog. Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Katonai czélokra és hámos lovakul alkalmas angol félvér lovak
előállitása.
Felnevelési rendszer: Nyáron természetes legelőn jár a ménes. Télen darabonként és
naponként 8 kgr. szénát, 3 kgr. zabot etetnek s e mellett bőven adagolnak
takarmányszalmát.
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Értékesítés: Az egy éves méncsikók az államnak ajánltatnak fel megvétel végett, a 3
évesek a bilaki katonai csikótelepnek, a 4 évesek ugyanezen lóavató. bizottságnak adatnak
el, a megmaradottakat megtartják saját használatra. A legjobb kanczacsikók
anyakanczákul tartatnak meg.
L.Podmaniczky
Szentgothárd lásd Vasasszentgothárdnál.
Szentegyed lásd Vasasszentegyednél
Szentiván lásd Vasasszentivánnál. --- Császári----Szentmargita
- Csicsóvár tartozéka és magyar falu volt 1405-ben is amikor a losonczi Bánffyak
kezére kerül .
L.Wikipedia
-1898-ban 337 hold Bethlen, Kemény és Bánffy birtok
527 hold Béldi és Kemény bírtok
143 hold községi birtok
274 hold az úrbéresek birtoka.
-Szántója 702 köböl,szőlője 119 vedernyi ,.200 jármas ökör van a faluban és 150
tehén 15 méhköpű. Teheneik hazai fajtájúak. A falu szőlőhegye neve Kisszőlőhegy.
L .Kádár József Szolnok
-1940-ben a gazdakör elnöke Nagy Ádám
L .EMGE
-1943 január4-én indúlt és 24-én zárult a 26 gazdával megszervezett EMGE
tanfolyam.A záróvizsga vendége Antal Dániel igazgató ,a magyardécsei,a bacai,,a nyíresi,
a dési és az árpástói gazdakörök elnökei
L.Erdélyi gazda 1943 február 1
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Szentmihály valamikor Aranyosszentmihály-Alsó és Felső Szentmihály
-“… Almásszentmihály ……… birtokok, melyeknek első esetben az iktatására
(1332), másodszor a körülhatárolására került sor (1334).
L.Hegyi Géza.
-(1446.) jún. 28.
A kolosmonostori convent előtt Alsószentmihályfalvi Mátyás fia Mihály egy rétjét
az alsószentmihály falvi határon húsz arany forintért Felsöszentmihályfalvi Dénes fia
Péternek elörökíti.
L.Barabás.
- községi hitelszövetkezettel
L.Révai
- A települést 1922 és 1930 között egyesítették (pontos dátum jelenleg nem ismert)
Alsó- és Felsőszentmihályfalva községekből. Ismert még Alsófelsőszentmihály és
Tordaszentmihály néven is.
- A falu a tatárjáráskor elpusztult, majd V. István székelyeket telepített ide és
Torda-Aranyos vármegyéből kiszakította Aranyosszéket.
L.Wikipedia
- A szántóföldek két fordulóra osztásáról, a külön kiszakított, minden évben vetett
kukorica földek rendszeréről Alsószentmihály,…….. lakói vallottak.Alsószentmihályfalva határának egyharmada kövecses volt. Minden évben vetett
kukoricaföldjeiknek egy részét pedig olykor az Aranyos áradásai öntötték el.-vallomás - Felsőszentmihályfalva határának négyötöd része bizonyult jónak, egyötöde
azonban „köves és a trágyát megkívánja".
-Alsószentmihályfalva viszonylag nagy határában a lakosok marhái számára
elegendő volt a legelő, és jó füvet is termett. Idegen határra nem szorultak ugyan
marháikkal, de a rétek szénájának feltakarása után kénytelenek voltak a növekedő sarjút
legeltetni. Tették ezt annak ellenére, hogy a sarjúra is rászorultak volna, de inkább pénzért
vásároltak szénát, semmint állataikat idegen határokon bérelt legelőre hajtották volna. A
legelőjükön keresztül folyó Aranyos vize jó itatóhely volt, de a határban és a faluban bent
lévő források és kutak is alkalmasnak bizonyultak a jószágok itatására.
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-Jó füvű, de szűk - az Aranyos szaggatásai miatt „mindinkább szűkülő" – legelője
volt Felsőszentmihályfalvának……… A nagyon jó minőségű, de kevés szénát termő rétek
és elégtelen kiterjedésű legelők miatt a faluból gyakorta kellett a szék erdeire hajtani a
marhákat legelni,a teleléshez szükséges szénát pedig vagy részért kaszálni Tordán, vagy
pénzért venni a környező falvakból-1820- Conscriptio Czirakyana
L.Takács Péter
- Híres a virágkertészete
L .Keszeg RML
- örömmel adunk hírt az Aranyosszék Vidék fejlesztő szövetkezet megalakulásáról
Szentmihályon dr. Pál Gábor elnöklete és az agilis Balázs Ferenc alelnök vezetése alatt.
L.Székelység

L.Erdélyi gazda 1940 március 1
”...........a felsőszentmihályfalvi Alsópalánál levő malom ….....„
L. Orbán Balázs A székely
- a múlt század második fele óta intenzív mező- és kertgazdálkodás folyik a faluban
-Wolff Gyula botanikus
kerthez hasonló parkot .

az alsószentmihályi birtokán hoz létre egy botanikus
L. MAÉ
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A falu dűlőinek nevei:
-adatgyűjtés 1981-85 között,gyűjtő Zsigmond Győző.
Külterület :
1. Állatnövelde, Állatnevelde (Bébi, Bébi Bif); 2. Állomás, Álomás, vasútállomás;
3. Alsó Bodok, sz; 4. Alsó Csiga,zöldséges; 5. Alsó nyilak, zöldséges; 6. Alsó rétek; 7.
Aranyos, Aranyas, folyó; 8. Bágyoni határ, sz ; 9. Bágyoni patak, P;10. Bálásztiéra,
homokbánya; 11. Báró tag; 12. Berek (Bereg), valamikor berek volt, most sz. Az Aranyos
partján végig; 13. Kis Berek, a Berek része volt; 14. Nagy Berek, ugyancsak a Berekhez
tartozott, erdő volt ott régebb; 15.Bodok (Bodog), sz. Alsó és Felsõ Bodok is ennek a
részei; 16. Bogát, sz; 17. Bokorszer, sz; 18. Borzás, sz. N.: Aki örökelte az mondta: Nincs itt egy borzagyükér, hogy megkössem a lovamat. Az nem vót. Mégis a helynek ez a
neve.Elmondta SZÉKELY Tamás; 19. Büdöskõláb, Büdeskõláb, sz; 20. Büdös kút, Büdes
kut, zöldséges; 21. Csécs tag, sz; 22.Csiga, zöldséges. Részei: Alsó és Felsõ Csiga; 23.
Csókás oldala, kopár hegyoldal; 24. Dávid tag; 25. Demeter tag, sz; 25b. Dézsi tag; 26.
Egyházföld, Egyházfõd, sz; 27. Eprés, gy; 28. Eprés alja, sz; 29. Felsõ Bodok, sz; 30.
Felsõ Csiga,zöldséges; 31. Felsõ nyíl, zöldséges volt, most a Vízmûvek kaszálója; 32.
Felsõfalvi szõlõ, szõ.; 33. Funduj, sz; 34. Fûnyíl; 34b.Gyepes út; 35. Hegy, magasabb
domb a Kripta körül.; 36. Hosszú láb, sz. N.: Azé hitták Hosszú lábnak – 2000 m – me a
régiek azt tartották, hogy a vak és a süket mérte ki. A vak fogta az ekét, a süket hajtotta a
marhákat. A vak megunta fogni, mind kiátotta: - Ha, ha … ! De a süket nem hallotta.
Mentek amíg megunták, azé lett ilyen hosszú ez a láb.(Elmondta BAJKA András); 37.
Káposztás, ma már Fr; 38. Kenderágy láb, sz; 39. Kenderáztató tó, l; 40. Kenderes,sz és
Fr; 41. Kerek szõlõ, szõ.; 42. Kincses verem, sz; 43. Kis Bodog, sz; 44. Kis Berek, sz; 45.
Kis Csorgó, sz; 46. Kis kút,sz; 47. Kiskút láb, sz; 48. Kis oldal, l N.: Neve a régi
tulajdonos nevérõl; 49. Kis Pali kútja, sz; 50. Korsókõláb, sz. N.: Sok cserépedény
törmeléke került ott elõ; 51. Kövendi hosszú, sz; 52. Köves lejtõ (Köves hágó), sz; 53.
Középláb, sz; 54.Kripta, kaszáló, gyümölcsös, sz, te; 55. Kriptai forrás, F; 56. Kripta-tetõ,
sz; 57. Lágyföld, Lágyfõd, sz és l. N.:Negyvennyócba ott süllyedtek el a hadak, a
Négydomb alatt; 58. Legelõ, l; 59. Létom-hegy, Létam-hegy (Létam), magas D; 60. Nagy
Berek, sz; 61. Nagy Csorgó, sz; 62. Nagy Horgas, sz. N.: Úgy horgasan ment a fõd arra
felé; 63. Nagy vápa, l;64. Négydomb, l; 65. Nyíl (Nyilak), zöldséges; 66. Nyugadó, l N.:
Ott pihentek meg Tordára menet.;67.Ördöngös, Ördönges, l N.:Füzes volt a Szentlélek
árka körül Vad hely. Ijedt meg mindenki a fáktól, hogy az ördögek ott tanyáztak.; 68. Pad,
sz. N.:Legelõ volt.; 69. Palabánya, l; 70. Paladomb, l; 71. Pardé, l jórészt már a mészkõi
határban; 72. Patakrajáró, sz. N.: A vége a Bágyoni-patakra jár le.; 73. Peresláb, sz. N.:
Gyakran pereltek érte. A Tóhelyes mellett van.; 74. Rét, sz. N.:Régebb kaszáló volt.; 75.
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Rókalyuk, sz; 76. Rövid (Rövid láb), sz; 77. Sajkút (Sajtkút, Sajnoskút, Sóhajkút), sz. N.:
A juhászak meg szoktak telepedni itt. A háború idejérõ van. Mihály vajdát a közelbe vagy
épp ott végezték ki.; 78.Sinfalvi határ, sz; 79. Sujaberek, sz; 80. Szentlélek, l N.: Régebb
falu volt ott, harangot is találtak azon a helyen.; 81.Szentlélek árka, l N.: Ott volt régebben
a falu, az Aranyosan túl; 82. Szindi völgy, kaszáló; 83. Szolgabíróné tagja, sz; 84 Szõlõ
teteje, l 85. Telek, sz. N.: A Kripta és a patak közt van, Kövend felé. Falu volt ott.; 86.
Temetõ; 87. Tisztás, le.; 88.Tóhelyes láb, sz. N.: Nagy parcella föld a falu alsó részén.
Esõs idõben, itt megáll a víz.; 89. Tonorok, le.; 90. Új fogás, sz.N.: legelõ volt, a fiatal
házasoknak onnan fogtak egy új részt.; 91. Vas csorgó (Nagy csorgó), sz; 92 Vas oldal, sz;
93.Vereskõláb, sz. N.: Vér folyt itten.; 94, Vérvölgy, sz. N.: A tatárdúláskor a falu itten
porrá ment. A bágyoniak és a szentmihályiak közötti összetűzések helye ez.; 95. Viala tó, l
N.: Sok hal volt benne. Aranyászni is akartak erre. Egy halászról nevezik így.; 96.
Vizesvölgy, sz; 97. Vízművek, az azonos nevű vállalat területe.; 98. Vlásza lyuka, l
L.ACTA - 1997 (A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve)
Megjegyzés:
Mit tudunk meg a falu mezőgazdasági tevékenységéből a helynév gyűjtemény
figyelmes elolvasásából?
Megtudjuk,hogy a 80-as években a faluban szarvasmarha növendék hizlalda
volt. Mivel közel van Tordához és állomása van a falunak ,lehetősége nyílik arra,
hogy kifejlődjék egy intenzív zöldségtermesztés ,ezt igazolják a következő
zöldségtermesztő földek :Alsó Csiga zöldséges,Alsó és Felső nyilak zöldséges-,Nyilak
zöldséges(feltehetően az ősi nyílvesszős rendszerrel kiosztott terület)Büdes kút
zöldséges,Csiga zöldséges(részei az Alsó és a Felső csiga zöldséges)tehát összesen kb.6
parcellában termeltek a szentmihályi gazdák zöldséget. De azt is megtudjuk,hogy a
káposztát külön egy Káposztás tagban termelték.
Ha ezek a parcellák átlagban csak egy hektárosak, akkor is összesen 6 hektár
zöldségesről van szó. Ami elég nagy terület, s amihez hozzá jöhet a faluban a házak
körüli zöldségtermesztés is. Továbbá kiolvashatjuk,hogy a falu határában voltak
takarmányt termelő rétek, gyepek, füvek: Alsó rétek, Vízművek kaszálója(a
valamikori zöldséges) Fűnyil, Kripta kaszáló, Rét,Szindi völgyi kaszáló. Legelője is
volt a falunak:Pad,Új fogás,Sajkút-Sajtkút-Sajnoskút –Sóhajkút juhász tanya,(ez a
falu juhászatára utal.
A falu lakói kender termeléssel és feldolgozással is foglalkozott. Erre utal a
Kenderágy láb, Kenderes és a Kender áztató. Az Eprés és az Eprés alja földek
lehettek egy erdei epres helye ,de lehet egy termesztett epres hely is. S arról is
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kapunk jelt, hogy a faluban szőlőt is termeltek:Felsőfalvi szőlő,Kerek szőlő,Szőlő
teteje, (a szőlőt szőlőhegyen termelték):s azt is megtudjuk, hogy a faluban halas tó is
volt.:Tóhelyes láb, Viala tó. A Kripta gyümölcsös jelzi a gyümölcstermesztés
jelenlétét is.
De a telkek tulajdonosairól is hírt kapunk a következő nevekben:Báró
tag,Bágyoni határ, Dávid tag, Demeter tag, Dézsi tag, Egyházföld, Kövendi hosszú,
Peres láb ( több per folyt érte a tulajdonosok között) Szolgabíróné tagja, Kis oldal.
Történelmi érdekességeket is rejtenek a határnevek : Lágyföld 48-ban itt
sűlyedtek el a hadak. Sajkút ennek környékén ölték meg Mihály vajdát. Szentlélek
árka itt lehetett régebb a falu.
Szentmihálytelke-nem tudtam azonosítani
vármegyei községek között megtaláltam.

a mai helységekkel. A Kolozs
Kiss Károly

Szentmihálytelki ménes- 1903.
Tulajdonos: Szereday Aladárné, szül. Báró Wesselényi Róza.
A ménes helye: Szent-Mihálytelke, Kolozs vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 2103 kat. h.
A ménes 1800 elején alapittatott néhai báró Wesselényi József által Hadadon.
Jelenlegi tulajdonos a ménes anyagát atyjától, néhai báró Wesselényi Farkastól
örökölte.
Az anyakanczák és évjáratok külön-külön csapatokban járnak a legelőre.
Az anyakanczák régebben a Drágon állott, Old-England angol telivér után nevelt
angol félvérménnel, majd Prince-Paris(The Duke-Abbes) zsibói angol telivérménnel
fedeztettek, ezután 1896-ig a kolozsvári fedeztetési állomáson elhelyezett angol
telivérménekkel,mig ezután néhány évig «Zivatar» kisbéri angol félvórménnel, mellett
néhány kanczát Souvenirrel a kolozs-borsai ménes bérménjével is fedeztettek.
Ez idő szerint leginkább a kolozsvári fedeztetési állomáson lévő «Dandár»
(Waisenknabe-Thorguna) angol telivér mént használják.
Állomány 20 drb. anyakancza, és pedig 3 drb angol telivér és 17 drb. angol félvér.
Az egész lóállomány 70 drb. körül váltakozik. Tavaszi elletés.
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Tenyésztési czél: Jó, kitartó vadászlovak és kintóslovak előállitása.
Felnevelési rendszer: A ménes május elejétől késő őszig legelőn jár, hol éjjelre
fedett, de máskülönben nyitott szinben hál.Éjjelre takarmányozzák. A fiatal évjáratok
abrakoltatnak. A szopós csikók 2-3 hetes koruktól kezdve annyi zabot kapnak, amennyit
elfogyasztani képesek. Választottak 6-9 litert naponta és fejenként éves korukig.
Értékesítés: A számfeletti lovak többnyire mint kész hámos- és hátaslovak
értékesíttetnek, az 1, valamint a 3 éves méncsikók kivételével, melyek az államnak
ajánltatnak fel megvétel végett.
L.Podmaniczky
Szék
- új kolostor alakult 1752-ben
L. Bicsok.
-itt született Aranka György 1737 szeptember 17Marosvásárhely
1817. március 11-- magyar író,költő és
tudományszervező.
-itt született

1925-ben

CsorbaIstván

agrármérnök,

gazdasági szakíró.
Híres néptánc és népviseleti központ. Sóbányája volt. széki emléknap ??
-a széki halastavak és a hal: A halastavak jól kiegészítették a lakosság élelmezését.
Első említésük :
-1453-ban Nagyrét tava,
- további halastavak jelezve 1465-ben ,
-1479-ben egy halastó kárt okoz a széki polgárok halastavaiban,
-1481-ben egy halastó vásárlásról tudunk,
-1499-ben halastó eladásról,
-1660-ban a következő tavakat leltározzák fel Pásztorai tó,Szeles tó,Kodori tó,
Csukás tó.
-1727-ben a halastavak gondozásáról döntenek,
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-1744-ben említik a Kalandos tavat,1754-ben a Kerektó teteje helyet,.
-1780-ban a Széles tavat,a Hársas tavat..
-1797-ben a fiskusnak halastava van .
Tavaik csukában gazdagok.
-a széki szőlő és bor:
-a szőlő hegy első említése 1681-ből.
-1712 ben szőlőgyepüket tűznek ki.
-1721-ben 231 kapás szőlője van.
-1754-ben említik a Puszta szőlőt .és a Szeló? szőlőhegyet A filoxera előtt 9-10
helyen szüretelnek.
L. Kádár József Szolnok
- Az alakort erős szalmája takarmányozásra csak végszükség esetén használható, de
kiváló és tartós szalmakalapot lehet belőle készíteni, ezért erős háttérbe szorulása után
még napjainkban is sok helyen emiatt vetik (Szék, Szolnok-Doboka m.).
L.Magyar Néprajz. II.k.
-1880 körül „....a mintegy 1000 holdnyit kitevő szőlőhegyek magántulajdonú
parcelláin való munkát közösségi regulák szabályozták”
-500 gazda kilenc szőlőhegyen egyenként 2 hold saját szőlővel rendelkezik..”
L. Szani Zsolt
- a széki gyümölcs:
-1794. január 13.”...A Szék város határában található összes gyümölcsfák fáját és
gyümölcsét a lakosok....közösen használták és élvezték” „ A régi rendtartás szerint a
város tűzte ki a gyümölcsszüret kezdetét”
L. Szani Zsolt.
-A gyümölcshöz való ősi közösségi jog felbomlását legjobban azoknak a
mezővárosoknak és szabad paraszti közösségeknek az iratanyagával kísérhetjük nyomon,
amelyek maguk intézték ügyeiket, és a közös használatú területeikre nem a földesúr tette
rá a kezét. Szék városában 1792 januárjában a magisztrátus a lakosok
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kérésére {515.}megtárgyalta és „háromszor is megvizsgálván a gyümölcsfák levágásából
következő ecetbeli szükséget, de megvizsgálván azt is, hogy némely embereknek
jószágain feles és számos vad fák vagynak (melyek közönséges tilalom alatt
nevelkedtenek fel) és azok mind terméketlenségek, mind madár által gabonájukbeli kárt
okozhatnak”, és kijelöli a kivágható fákat. Amint az egy későbbi jegyzőkönyvi tételből
kitűnik, a város határában, legelőn, szántón vagy az utak mentén álló fák és azok termése
nem azé volt, akinek a földjén nőtt, hanem a közösségé. „Az ki hír nélkül gyümölcsfát
vágott, vagy gyümölcsöt szedett, ámbár maga földjén lett légyen, azon gyümölcsfa,
tilalom lévén, a magistratus által megbüntettetett”. Gyümölcshöz a lakos úgy juthatott,
hogy megvárta, amíg a tanács a gyümölcsszedés napját kihirdette, „annakutánna kinek
hová tetszett gyümölcsszedésre oda ment, senki sem ellenezte, mind a gyümölcsfák, mind
pedig gyümölcsei közönségesnek tartván a városiaktól... Ki melyik fához hamarább
érkezhetett, ámbár más földjén lett légyen is, szabadosan megrázhatta, gyümölcsét
felszedhette és senkitől nem turbáltatott”. A szőlőkben lévő fák kivételt képeztek, azt a
szőlő tulajdonosa használta kizárólago s joggal, akárcsak a szőlejét .
L.MNL.II.k
-Termelt gyümölcseik:alma, körte, szilva amiből finom pálinkát főznek, cseresznye,
meggy, dió, som, eper, baraczk, málna és egresfélék.
-a széki vetemények:
-Az 1830-as években a széki asszonyok „ sok veteményt termesztettek,főleg
hagymát”.
-Más veteményeik: paszuly, bab, tök, káposzta, saláta, sárgarépa, petrezselyem,
zeller , peszternák, karalábé, paradicsom, ugorka, paprika.
- a széki szántóföldi növénytermesztés:1721-es összeírásban 511 köböl szántót
írnak össze. Szántóikat szorgalmasan művelik.,termékenyek. Terményeik:őszi és tavaszi
búza, tengeri, zab,rozs, alakor, len, kender, lencse, borsó
-a széki állattenyésztés:1721-ben 121 ökör,89 tehén, 20 ló,127 méhkas.,
szarvasmarháik magyar fajtájúak, mezőségi juh, mangalica sertések, bivalyok.
-„Szántóföldjei a’ szorgalmatos mívelésnek mindannyi tanúi,:igen termékenyek,
legelőji számtalan sós erek által sok marhát táplálnak, hizlalnak .Vannak tavai temérdek
csukákkal…….” „…fáradhatatlan földművelők. Asszonyaik sok veteményt termesztök.”
- 1832-ben felesbb’ méz és viasz gyűjtetik Széken
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-1832-ben nevezetesebb halászhely a széki.
L.Hodor Károly
- Az ezredéves kiállításon kitüntették jó termelésért Nagy János Sándor kisbirtokost.
L.Köztelek 1896 november 28
-Híres a széki kalap, amelyet alakorból fonnak.
L. Kádár :Szolnok Doboka
- a 20. század elején – a nap fényétől ragyogtatva, még lágyan hullámozhatott a
Széki-tó szél borzolta felszíne.
L .Sas Péter
-1938 januárjában itt Hitel szövetkezet működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben a gazdakör elnöke Mihály Károly ref. lelkész
L. EMGE
-Az EMGE gazdaválasztmány
mintatrágyatelep akciót.

határozata

szerint

itt

megszervezik

a

L.Erdélyi gazda 1943 május 1
-A bécsi döntés után a széki gazdák is komoly munkába kezdtek Mihály Károly
majd Sallai Mihály g.k-i elnök vezetésével hozzáláttak az állattenyésztés fejlesztéséhez.
- A széki téli gazdasági iskola és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás 1942.
novemberi tantestületi értekezletének jegyzőkönyve.
- A széki téli gazd. isk. és mezőgazd. szaktanácsadó állomás 1942. dec. havi rendes
értekezlet jegyzőkönyve, benne: Pálya József tanítónövendék megérkezése Székre
- Téli Gazdasági Iskola és szaktanácsadó állomás, Szék-1944- Pálya József helyettes tanító (Szék) esküigazolványa-1944- Boldizsár István tanuló (Szék) kilépése-1944L.M.O.L.

349

L.Erdélyi gazda 1943 május 1

↑Karám. Szék 1958 Kós Károly

↑Vásár

←Kukoricafejtés Szék 1958 Kós Károly
-Az erdélyi Mezőségen található Szék településen az idősebb generáció még
emlékszik a régi rendtartásra, miszerint a város tűzte ki a gyümölcsszüret kezdetének
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dátumát. Ettől a naptól kezdve bárki szabadon szedhette a város határában található
gyümölcsfák termését az első foglalás jogán, akkor is, ha az más birtokára esett. Ennek
történeti előzményei írott forrásban is fellelhető. “1794. junius 13. Dobokamey
tanuvallatása arról, hogy a Szék város határában található összes gyümölcsfák fáját és
gyümölcsét a lakosok mindenkor közösen használták és élvezték.”
L..Szani Zsolt

Vásár.Szék 1958 Kós Károly

←Szénakészítés. Szék 1958 Kós Károly
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Székelyhidas -feltehetően a Goró család kastélyával./Orbán Balázs/
- 1291-ben Hydusteluk néven említik először. Már 1332-ben volt temploma, a 16.
századtól fokozatosan elrománosodott.
L.Wikipedia
-Hidas szántó határának háromötöde”meglehetős gabonát termett" egyötöde viszont
nagyon rossznak tartatott, mert „sárgás földű, köves és szakadásos", „őszgabonát nem...,
hanem inkább tavaszt termő" volt.”
- Hidas lakói csak tavaszgabonáról, zabról tettek említést.
Hidas ………A 3800 hold fölötti határból a legnagyobb területet az erdők foglalták
el, amelyeket éppúgy használtak fakereskedelemre, mint legeltetésre. Nem
panaszkodhattak a legelökre és rétekre sem. Az eskü alatt történt vallatáskor a legelőkről,
azok állapotáról csak anynyit mondtak, hogy a bőséges itatóvizek mellett marháik
„legeltetésére nézve más helységek határára nem" szorulnak. Rétjeik füvét állattartásra
alkalmasnak vallották, de a szénájuk „egy kevéssé petreselymes" volt. Sarjút nem
kaszáltak. Ennek inkább lehetett az oka a nagyszámú állat legelőigénye, mintsem a rétek
gyenge fűtermő képessége. -1820-Conscriptio Czirakyana..
L.Takács Péter
Szépkenyerűszentmárton .(búzája- kenyere)
Névadási hungarikum is:...
-1569 június 22-én új adományként 5 udvarházat adományoz a király.
L .Erdélyi történelmi adatok
-„Melléknevét méltán viseli áldott földjeire nézve melyek jó gabonát adnak.,de az se
volna hozzá méltatlan ha erős jó boráról neveztetne….””:……legelői tágasok…”
L. Hodor Károly
- A fejedelemség idejében 1553-ban Szamosújvár tartozéka

……

-A falunak nem volt nagybirtokos családja, csak kisnemesek, zsellérek és
szabadparasztok voltak.
L.Mezőségi tóvidék.
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-.”......előnevét jó búzatermése ,s kenyere után kapta” „Szőlő és gyümölcsös....a
hegyek alján...” „ lakósai szorgalmas földművelők...”
- 1492-ben mint per alatt levő birtok, Bálványosvár tartozéka közt emlittetik.
- 1553-ban Szamosújvár tartozéka.
-1594-ben Báthory Zsigmond a falu nagy részét, t. i. 40 magyar jobbágyot
Wesselényi Ferencznek adományozza.
-1609-ben itteni részükön nemesi udvarházzal megosztoznak.
-1615-ben a szamosújvári uradalom részjószága.
-Jelenlegi birtokosa (1892): a m. kir. kincstár 167 hold, 630 öl; Szoboszlai Károlyféle birtok, gróf Béldy Kálmán öröklés.
- Lakósai kezdet óta magyarok, kiket a Básta kora majdnem teljesen kipusztitott s
azután is többször érte pusztulás s helyébe különösen a Hallerek oláhokat telepitettek ide
is más birtokaikból. Jelenleg vegyes lakóssága van, többségben a magyarok vannak.
Szorgalmas földmivelők. Ruházatukat házilag állitják elő. Házaik fa, kő oldaluak,
gazdasági épületeik rakófa és patics, szalma, nád és zsendely fedélzettel.
-1754-ben “.....kőtemploma...a szőlők alatt....””az egyháznak 2 drb szőlője van ….”
-„Éghajlata szőlőnek, gyümölcsnek egyformán kedvező...” 1721-ben 142 köböl
szántója , 53 kapás szőlője . ….és 4 drb. méhkűpűje volt Éghajlata szőlőnek,
gyümölcsnek egyaránt kedvező és egészséges, széltől védve, jég ritkán bántja.
-1721-ben határa két fordulós, jobbára dél, nyugat és északnak fekszik, talaja
feketés, közepes termésü, némely része trágyázást kiván, kétszer is szokták szántani,
rendesen 6 ökörrel szántható, az őszbúzát tisztán termi, rétje alkalmas szénát ad, tüzelésre
való fás erdeje van, hadi uton ritkán dolgoznak, piacza és őrlőhelye Szamosújvár. Mivelés
alatt álló szántója 142 köbölnyi, terméketlen 30. A darabontok 6 köböl vetésre való szántót
eltagositottak. Elvetettek ez évben 58 köb. őszbúzát, 15 köb. tavaszgabonát s termett 474
kal. búza, 85 kal. zab, árpa, 31 kal. kender, 3 véka szemes törökbúza, lencse, borsó 3 véka,
rétje 34 szekérnyi; 53 kapásra való szőlőjéből 146 veder mustot szüretelt. Adósságuk 111
forint. Van itt 42 ökör, 17 tehén, 2 bornyu, 4 ló, 100 juh, 4 méhköpü, 46 sertés. 1821ben határa II-od osztályu.
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-1837-ben melléknevét méltán viseli áldott földjeire nézve, melyek jó gabonát
adnak, de erős jó bora is terem. Legelői tágasak és rónák, erdeje és tava kevés, náddal
benőve, de halban, csikban gazdag.
Jelenleg határa közepes jóságu, terményei búza, tengeri, zab, hüvelyesfélék,
burgonya, kender, len, alakor és tehénrépa. Gyümölcse: alma, körtve, szilva, baraczk,
cseresznye és dió. Itatója forrásai és patakjaiban.
-Szőlőhegyei: Szőlő és Sűrű .De van Szilvása és Kaptárosa is.
Határnevek
-1622-ben Alsó-felső tábla, Halom felett, Tekenős felett, Halom alatt, Tekenős alatt,
Éhmező, Pap Lika (rét), Szilvás (rét), Szombattelke felé, Szilvás, Sátorhalom, Tekenős,
Paplyuka, Rógás szántó, Erdő, Almás.
-1696-ban Vizmosás, Mikó éle, Ördöngöstó, Kisberek, Felső-pad, Kőpataka,
Oltovány, Mogyorós, Szilvás, Válluskút, Kerektó, Kásahalom, Nádaskút, Szárhegy,
Kapus, Nyerges kútja, Szilvás pataka, Mészály hegy, Szederjesmező, Kőfeli, Bikaföld,
Szilasfű, Márton deákné földe, Dióskert, Hosszú, Szőllő tövis, Kaptáros, Csipkekútja.
- 1754-ben Temetőalj, Szőlők. Felső fordulóban: Szilvás, Országútja. Alsó forduló:
Halom, Ihajoldal, Sátorhalom, Egyház tava, vagy Tósrét, Pap juka, Éhmező, Tekenős,
Rágás, szántók, kaszálók, Sürü pedig szőlőhegy.
-1769-ben Bogjos hegy, Nagy erdő, Pad, Szárhegy, Sürü oldala, Kaptáros,
Hosszúhely, Éjszak, Mikóeli, Halom, Szénafű, Czomboj pataka, Kakasdomb, Sürü
dombja.
-1812-ben Szimbói határ felé, Éhmező, Középdomb, Paprétje.
-1864-be Roglyas = In bogyis; Szatanecz, sürü erdőkkel; Pe Gorgan = magyarul
Ihoj, nagy hegy; Gyertyán, patak; Pe Regás határrész, Középdomb nevü emelkedéssel s
egy Tekenős nevü völgygyel; In finácze, La pereu szpojeli, magyarul Éhmező; La dimba
klompi (egykor Klompa nevü birtoka); Pe dosz, Pereu Gyorgyitzi, Pe gyálu Vargi, téres
hely (egykor a Varga családé); Dimbu luj Meriján, In honzuba, Pereu petrilor.
-1898-ban Bagyis, Gorgán, Rágás, Funács, La pereuszpojeli Pe Dosz, Gyalu Vargi,
Hosszuba dülők.
Területe 1900-ban 2539 k. hold.
L.Kádár József Szolnok
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Szilágytő
- Szil erdők tövében feküdt s innen a neve.
- Első birtokosa az előbb Pénteken, majd Kecseden birtokos szolnoki várjobbágy:
Marczell fia János volt, aki 1308-ban Szilágytőt, mely a Szamosmindkét partjára kiterjedt,
25 márkáért Mike bálványosi várnagynak eladta. Szilágytő ekkor határos volt felül
az Agmánd
nemzetségbeli Lőrincz
fia
Péter
birtokával,
másfelől
pedig Szentbenedek határával.
-1421-ben Leusták fia Gergely három itteni telket 60 forintért – egy a Szamoson
levő malommal együtt – (Szamosújvár)-Némethii Tőzsér (Thewser) Péternek adott el, aki
azonban 1423-ban azt Szántói Laczk Dávid bánnak adta el.
-1518-ban Bethleni Miklós Szilágytő felét Tötöri Pál, János, Gábor és Lászlónak
adta cserébe kecsedi halastavukért, de most perli őket érte.
-1543-ban Tötöri István és Miklós Szilágytő feléről Tötöri Balázs javára
lemondanak s átadják egyezség útján a tóhelyet és malmot, melynek megbecsülésére
kozárvári, deési molnárokat, deési és ormányi malommestereket hivták meg.
-1779-ben Szucsáki Borbála Balog Zsigmondné jogán itt 9 népes telek volt. Az
Eperjessy Zsigmondné részét zálogban birta Balog Zsigmond, s ekkor az egész faluban 26
nyilas házhely volt.
-1786-ban birtokosai: Karácson Simon örökösei, Balog György, Keczeli István,
Salánki László, Balogh János, özv. Keczeli Sándorné.
-1843-ban birtokosai: Cserényi Sándornak van 6 telke, Tatrossy Lászlónénak 6,
Katona Lászlónak 4, Keczeli Jánosnak 4, Fodor Józsefnek 2, Kászoni Ferencznek 2,
Almády Sámuelnek 1, Rácz Józsefnek 1 telke. Pap 1.
-Jelenlegi birtokosai (1898–1903): Keczeli Sándor után neje és veje Hatfaludi Ernő,
176 hold, öröklés. Gajzágó Ferencz, 98 h. Vétel. Bruszt Ignácz leánya Vilma jogán férje
Vékony Ferencz Deésről, 8 h. Vétel a Tatrossy, Bakka, Bene családtól és Simon Ödön.
-„Szilágytőnek, mint neve is mutatja, kezdetben lakosai valószinüleg magyarok
voltak, kik azonban korán kipusztulván, helyökbe oláhokat telepitettek, kik jelenleg is
lakják.”
-Jelenleg határa termékeny. Terményei: búza, rozs, árpa, zab, kender, tengeri,
mesterséges takarmányfélék. A Szamos gyakori kiöntése vetéseinek nagy ártalmára van.
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Állatai: hazai fajta szarvasmarha. Gyümölcse ugyszólva nincs. Itatója a Szamos és a kútak
vize.
-1715-ben az itt Keczeli által épitett malom miatt Deés városa perben állott
tulajdonosával.
L.Kádár József Szolnok.
- Búza vetőmag szaporító gazdaság a m. kir. földmüvelésügyi minisztériumi
kirendeltség által beszervezve 1941—1942. évre Hatfaludy B.gazdaságában Szilágytőn
Székács 1055-ös búzával.
L.Erdélyi 1941-42
Szilkerék valamikor Szükerék
-Nevét szilfás kerek erdeje után vette.
- 1377-ben itteni birtokos azon Jakab fia János, többi részét pedig Domokosfi János
fia Balázs birja.
-1379-ben rajtuk kivül szükeréki birtokosok Márton fia István és Gebárd fia Tamás.
- 1397-ben Szükereki Jakab fia János, mint biró emlittetik
-1397-ben Márton fia István mellett egy kuria van a szükereki erdő alatt, melyet
„Hezfek”-nek neveznek.
-1416-ban az emlitett birtokrész az átadás idején kezdődött, a Thunya domb
hegyétől (Thunyadumb hegee) délre, innen keletre hajlik a patakba, innen a Szent-Márton
tiszteletére szentelt és épitett templomhoz vagy kápolnához (Capellam Beati martini in
eadem extructam) s itt a patakon átmenve egy más patakhoz s innen északfelé a Rakon
vagy (Noguth) Nagyutra, innen egy kissé visszafelé a patakba a (Jakach) Jakacskuthahoz s
innen megint délfelé egy úthoz, s ezen átmenve a Thunyadomb felé s ezen felül a tulajdon
házaikhoz, az Antal és Mihály három szántóföldjéhez
-1461-ben „a Szükerék és Gyékényes közötti kaszálók Menötfőmező és Dankmező
nevü birtokába beigtatni rendelik el”.
-1461-ben” az ottani határban lévő Dánkbükke nevü föld elfoglalásától tiltják,…. a
Szükerekieket a szerint Gyékényeshez „Menőtőmező” nevü földtől tiltja el.”
-1573-ban Almády András itt egy „lókert”-et épittetett, a mikor Almády Gáspárnak
egy rétjét és a „Nagyzeélfeöld” nevü földjéből is foglalt hozzá egy darabot.
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-1614-ben Fejérváry István 1611-ben nyert füzesi felerészt nehány itteni jbtelkét
légeni Szilvásy Péternek adja cserébe.
- 1614-ben Fejérváry István itteni jtelkeit Cserényi Farkassal elcseréli.
- 1618-ban „Vajda Ilyés-féle jtelküket s kuriájuk 1/4 részét gyümölcsössel, szőlővel
együtt s összes puszta jobbágytelkeiket……….” jtelek =bejegyzett telek
-1640-ben birtokosai Toldalagi Ferencz, Balog István, Ombozi Judit, szükereki
Szakácsi János, czegei Wass Györgyné, Kendefi Judit.
-1647-ben egy szőlőt 113 forintért zálogba adnak.
- 1760–69-ben birtokosai Diószeghi Ferencz és Zsigmond, Barcsay Gergelyné, br.
Győrffy Samu, Diószeghi István, Bethlen János, Jánok István, gr. Kornis Zsigmond, Kifor
György és Fülöp, gr. Wass Ádám, gr. Bánffy Dénes (Barcsai jus 1768.), Somkereki László
- 1813 szept. 27-én egy udvarházért is per folyt.
-1848. évi birtokosok: Dersi Katalin, Mohai Sándor, gróf Mikes Mária, báró
Diószegi Antal, gróf Kún Rozália, báró Inczédi Lászlóné, Simon János.
- 1866-ban nemesi jogu birtokosai: Ugrai Balog György, Baki Sándor, Kisczetényi
Bokros Lajos, 6 Babb, 1-1 Tyekár, Csergyi és Tódor családbeliek.

Megjelennek az első román birtokosok-1866-.!!
Kiss Károly
„Egykor tisztán magyarlakta község s mint ilyen, 1848-ig királyi haszonbért fizetett.
Ma 2–5 magyart leszámitva, oláhok lakják, kik 1658 után lassanként telepedtek ide, mert
az ekkori adóösszeírás alkalmával itt még oláh pap nem lakott, a mit az összeírók
bizonyosan feljegyeztek volna, hogy a török sarczot ennek két forintjával is pótolják.”
Határhelyek 1360-ban Kőrösberek-liget, Ménespataka.
-1379-ben Kőröspatak (helytelenül keves patak).
-1397-ben Hezfek erdő.
-1416-ban Tunyadomb hegye, hegy és Tunyadomb. Jakcskuta, kút.
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-1461-ben Menewthew mezew és Dankmezeje, kaszálók. 1461-ben Dánkbükke,
föld. 1587-ben Kelemenberke, föld.
- 1725-ben Bükköves földek, Hidegkút, Büdöskút, Kőrös, Berekerdő, Szőlőlábja,
Avas láb.
-1864-ben Csorgónál (olv.: La Csurgeu) szántó és kaszáló forrással; Berekbe (olv.:
Borkur) szántó és kaszáló, egykor tövises hely; Észak (La Doosz), kaszálló és szántó; a
Körtvélyes (Peer), szántó és kaszálló; a Kerülő (Tyergyeloo), legelő; Berety; a völgy, (Pe
vale) szántó és kaszálló hely; a Darvas alatt (Supt Trovas (?)( a Darvas roman torzitott
kiejtésben )kaszálló; a Darvason felül (Supra trovas (?), szántó; a forrásoknál (La Budolo),
szántó és kaszálló helyek; a puszta szőllőknél (La zsii pusztij), szántók; a köveknél (La
ptyátre), kövecses szántók; Szondor lábja (Lábuluj Sondor), szántóhely; Bükkös (Bik),
erdő és kaszálló; Darvas (Trovas), erdő; Zsincza, erdő; a tónál (Toutz), erdő; a pap hegye
(Gyalu popi), szántó hely.
Szintén tipikus
megnevezések nélkül.

magyarról románra átfordított határnevek.Román eredeti
Kiss Károly

Területe 1900-ban 1471 k. hold.
L.Kádár József Szolnok
Szind

A Bors család kúriája

-Itt született 1888. október 17-én Bors Mihály földbirtokos, az Erdélyi Kárpát
Egyesület elnöke, az unitárius egyház jótevője.
- A falutól délkeletre, a római kori régészeti lelőhely közelében halastó található.
L.Wikipedia
-Szind egyike régibb helységeinknek. …………mint magyar helység …. tisztes
régiséggel bir, a mennyiben már 1176-ban Szent-Miklós, Egyházfalva (Tordába olvadt
faluk), Koppánd és Zind közt határjárás tartatott…..
-Szind nemcsak a XIV-ik században volt katholikus, tehát magyar község, hanem
még száz év előtt is tiszta magyar falu volt, az oláhok lassanként húzódtak oda s ugy
elszaporodtak, hogy ma már a magyarság a lakosságnak csak egy harmadát teszi.
L.Orbán Balázs
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- Bérbeadó 1940 november 1-re Szinden-Torda megye- 80 holdas ,nagyobb részben
fiatal ültetésű gyümölcsösből és szőlőből álló gazdaság a hozzátartozó lakóházakkal és
gazdasági épületekkel együtt.Érdeklődni lehet a kolozsvári Unitárius Püspökségnél ahova
az írásbeli ajánlatok is beadandók 1940 október 15-ig
L.Erdélyi gazda 1940 szeptember 1
Szomordok
-1315-ben Pál fia János itteni földjét körülírták. A Határjárás Szomordok
északkeleti felére terjedt ki és részben egyezett a Kajántó-máriateleki határral.
-1508-ban birtokosai Szilkeréki Gebárt, valamint a Pétertelki, Szomordoki,
Bedenfi, Szucsáki, Gesztrágyi, Macskási, Budai családok voltak.
L.Wikipedia
-Kerwelfa 1461-ben Zomordok, (Colos vm.)
L.Nagy-Uray
Szóváros
-„Hajdani lakosai magyarok voltak, mint az iktató levelekből kitünik, de 1557-ben
már oláhok lakják, mivel kir. haszonbérlő helyek közé csak a magyarlakta s róm. kath.
egyházzal biró községeket vették fel.”
-Neve magyar, valószinüleg sóvárosból alakult. Egykor itt sólerakó hely lehetett…
-1569-ben egy telkes nemes az idevaló Pap család.
-1641 február 16-án a naplóíró Haller Gábor itt lakó rokona Haller Györgynénél
volt.
-1656-ban Szóváros községe egy Szakadásalja nevü kaszálóról Sajgó község részére
lemond.
-1765 ápr. 22-én Zöldi Sára Dombi Lászlóné birja, ki itteni telkét 500 frtért gr.
Haller Jánosnak adta el.
-1820-ban birtokosai: gr. Haller Jánosné Nemes Zsuzsánna örököseinek van 20
telke, br. Henter Antalnak 3, gr. Kornis Ignáczné gr. Teleki Annának 2.
-1713-ban határa két fordulós, 59 vékányi, tengeri vetése 1 véka, kaszálója 13
szekérre való.
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-1750-ben összes szántója 617 1/4 vékára való, ebből őszi búza alá forditott 248
2/4, tavaszi alá 90, tengerit termesztett 21 2/4 vékát. Kaszálója 100 szekérre való, van
ekkor jó tölgyes erdeje, később elpusztult, csak a birtokosság kezén maradt meg egy jó
darab szálas.
-Jelenleg 1898-ban határának földje gyenge, kevés búzát, több tengerit, zabot
termesztenek, állatai: hazai fajta szarvasmarha, juh, sertés és ló; kevés gyümölcsfája van.
Határhelyek: 1864-ben még magyar nevüek: Harangos, Fejér ,Belmező.
L.Kádár József Szolnok
Megjegyzés : Munkám során igyekeztem felleltározni mindazokat a falvakat,
amelyek magyar alapításuak voltak, de a nehéz történelme során a lakosság
kicserélődik. Úgy érzem ezen falvak mind az erdélyi magyarság mezőgazdasági
örökségébe tartoznak. A falvak magyar múltját leginkább a határnevek és azok
megváltozása igazolják.Erre példa Szóváros esete is.Itt még az is a magyarság
nyomát jelzi, hogy a falu történelme során végig magyar főemberek tulajdonában
volt.
Kiss Károly
- Szind, okt . 16. Tekintetes szerkesztő ur! Egyike a legjobb szőllőhegyeknek mind
a climaticus kedvező viszonyok tekintetéből, mind a szőllő termésére nem kis befolyással
biró szőllőhegyek fekvése, és a talaj minőségénél fogva, az aranyosszéki szőllőhegy
Erdélyben. S mert hogy mégis, daczára a jelzettem tényezőknek s daczára az idei kedvező
meleg őszi napoknak, nem fog az aranyosszéki szőllőbirtokos oly minőségű mustot szűrni,
a mivel a külföldi piaczon, mint már kiforrt borral a concurentiát csak meg is kisérlhesse ;
de sőt: hogy a belföldi legszűkebb körre szorított vidéken is a csereforgalomnak
megérdemlett tárgyát képezhesse? ! . . . E szomorú jelenség egyedüli és kizárólagos oka, a
korai szüretelés tényében keresendő.
Igazán fájdalommal telt el lelkem az aranyosszéki szüret alkalmával (okt. 12.)
elgondolva azt, hogy az aranyosszéki szöllőtermelőkinek a szőllő megmivelésére fordított
nagy munka áldozatával szemben a nyert must által visszavárandó haszon mily visszás
arányt fog mutatni akkor, ha az aranyosszéki bornak azon nem érdemlett szerep fog adatni,
hogy a kereskedelemnek a közvagyonosodás emelése érdekébeni fontos tényezőjéül
szerepeljen. Mert oly mustból, a mely 9, 10, 11 fok, között variál, hogy mily bor válik:
annak megítélésével nem untatom a t. szerkesztő urat. E jelzettem visszás dolognak pedig
szerény nézetem szerint a következő, czélra vezető orvossága lenne : Ha a
szőllőbirtokosság kötelességévé tétetnék fenntebb miniszterialis rendelet utasítása folytán
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az: hogy a szüret időpontjának kitűzés e tárgyában hozott határozatot mindig köteles
jóváhagyás végett a sző11őbirtokosság , a képviselő-testület elébe terjeszteni megerősítés
végett . Ez által bizonyára eleje vétetnék azon nemzetgazdászati kárnak, a mely a szüret
megtartása időpontjának oly időrei kitűzésében rejlik, midőn a szőllőszemek még
nincsenek eléggé jól megérve.
Nagy Albert.
L.Borászati 1874 október
Szucság

Szigeti kúria,Berde udvarháza.

- Itt született 1917-ben Györffy György történész. Emlékére 2010-ben a református
templom kertjében állítottak oszlopot.
-A falu lakosságának kisebbik hányada kisbirtokos volt, gazdálkodásból,
állattenyésztésből élt, nagyobb részük szegényebb lévén időszakosan vállalt munkát:
kapálást, aratást, szántást, kaszálást, erdőkitermelést, stb. Többnyire napszámosként
keresték kenyerüket, s egyszerű körülmények között éltek. Ennek ellenére mindegyiknek
volt saját háza, disznója, kecskéje, vagy tehene, tehát voltaképp csak a kenyérre
(puliszkára) valót kellett munkával megkeresniük
- Hatalmas kőfallal körülkerített ősparkban állt szép oszlopos kúriája, mely a 19-ik
században épülhetett. Inast, cselédséget tartott.
-Az előkelőségek közé tartozott még (I-ben) Berde Béla, dzsentri származású
birtokos, aki csak időszakosan élt szucsági udvarházában, s aki 1914-ben megírta Szucság
történetét (Athenaeum), valamint nem messze a Diósberekben volt Dr. Koós Mihály
budapesti minisztériumi osztálytanácsos birtoka és nyaralója.
-Györffy Papp nagyapja,(30-40 hold szántóval 25-30 hold erdővel).Háza körül
szérüs kerttel,cselédházzal,gabonással,istállóval ebben : lovakkal,2 ökörrel,négy tehénnel
és négy bivallyal.
Nagyapa a szántóföldjein főleg olyasmit termelt, ami saját szükségletére kellett.
Nagyobb területen búzát, rozsot és takarmányként lucernát. Nagyobb területet hagyott meg
kaszálónak is szénagyűjtés céljából. Kisebb területen termelt kukoricát, zabot, kendert és
értékesítés céljából cukorrépát és káposztát. Háztartása tehát vertikális üzemű volt, a
termeléstől a felhasználásig úgyszólván mindent saját maga állított elő. A búzát, rozsot,
kukoricát maga termelte, s a szucsági vízimalomban őrölték lisztté. A kenyeret, kalácsot
házilag sütötték. Hetenként egy ízben volt kenyérsütés, mégis a kenyér egész héten át friss
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maradt. Minden évben 3-4 disznót hizlaltak. Ebből egész évre való szalonna, zsír, sonka,
kolbász, stb. került ki. Ezek füstölését is házilag füstölték, a sütőkemence fölötti
padlástérben. A majorság szolgáltatta a tojást, csirkehúst. A tehenek, bivalyok a tejet,
tejtermékeket. A vajat házilag köpülték. A kerti termésből készült a szilvaíz, befőtt, lekvár,
birsalmasajt, stb. Pénzt tulajdonképpen csak cukorra, kávéra, sóra, petróleumra, gyufára
kellett rendszeresen kiadni. Egy-kéthetente, ha a mészáros birkát vagy borjút vágott, húst
is vettek (berbécshús).
-„… a kb. 400 négyszögölnyi veteményes kert. Ezt a cseléddel együtt nagymama
személyesen ápolta, később e munkát csak irányította. A ház előtti bejáratnál a belépőt
szép kis virágoskert fogadta, (ahonnan szükség esetén virágot lehetett vázába vágni). A
veteményesben kapott helyet a ribizke- valamint az egres-bokorsor, továbbá az összes
zöldségféleség. Bab (paszuly) borsó, paprika, paradicsom, kalarábé, céklarépa, sárgarépa
(murok), káposzta, kelkáposzta, zeller, kapor stb.
- Még a gyógyfüvek és fűszerfüvek termesztéséről sem feledkeztek meg. Külső
bántalmakra (rándulás, furunkulus) nagymama univerzális gyógyszere a „lilomszesz" volt.
Ez egyszerű alkoholba áztatott fehér liliom szirmaiból készült. Ennek csodás gyógyhatást
tulajdonítottunk.
-Az egész belsőség egy meglehetősen meredek hegyoldalon terült el, s ennek felső
kb. 2/3 részét egy nagy gyümölcsös képezte. A ház mögötti terület még csak lankás volt,
de felette a terep mind meredekebbé vált, s az erózió miatt mind kopaszabbá is. E kopár,
füves területen őshonos gyümölcsfák voltak ültetve, melyek nem kívántak kezelést.
-A fák permetezése ismeretlen volt. A nagyobb leszáradt ágakat lefűrészelték és
eltüzelték. A fákat az Úristenen kívül senki nem gondozta. Az almák java-része férges volt
ugyan, de ez fogyasztásában minket nem zavart, mivel a férges részt egyszerűen eldobtuk.
A gyümölcsből bármennyi termett is eladására nem került sor. Ha lehullott, lehullott, ott
rohadt meg a fűben. A gyümölcsfák között füves volt a terület, ezt évente két ízben
lekaszálták.
L.Györffy
- Itt halt meg 1883-ban Kelemen Benjámin mezőgazdász.
- Itteni birtokán élt gazdálkodott Berde Áron jogász, természettudós, a Kolozsvári
Egyetem első rektora.
- 1830-ban birtokot vásárolt itt Kelemen Benjámin mezőgazda. Az év legnagyobb
részét a Wesselényiek birtokközpontjában, Zsibón töltötte, így birtokán, amely az
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allódiumok nélkül 1848-ban 123 holdas volt, felesége, Bod Katalin gazdálkodott. A
gabona és a takarmánynövények mellett burgonyát, cukorrépát, borsót, lencsét és babot is
termelt, a domboldalakra pedig különféle gyümölcsfákat ültetett. A juhászatuk által
termelt évi négy-ötszázfont gyapjút Pesten értékesítették. Kelemen 1832 és 42
között, örökváltságútján felszabadította jobbágyait, ami gazdaságilag is megtérült a
számára.
-A két világháború között jelentős volt tejgazdálkodása, lakói a kolozsvári piacra
gyümölcsöt, szilvapálinkát és szilvalekvárt hordtak, sokan pedig lóval és tehénnel
kereskedtek.
L.Wikipedia
- Szucsákon Kolozsvárhoz más fél órára-van egy részjószág eladó melyhez van egy
nagy kiterjedésű curiális hely,nagy gyümölcsössel,veteményessel, szőlőkerttel s abban
levő több mint 100 válogatott oltoványokkal,szolgál hozzá 12 ember,el-lehet vetni minden
fordulóban 350 vékát,megterem 15 szekér széna,s vannak ott több növésében levő jó
erdők,ki megakarja venni jelentse magát a redactionál.L.Erdélyi Hiradó 1837 március 19
-Szucság mint túlnyomólag kisnemes falu, csak földrajzilag maradt a mai köztudat
kalotaszegi területén . . . "
L.Kabay
-Itt 1911-1912 között népházat épitetett 6000 k segélyel az itteni hitelszövetkezet.
Az épület hitel, tej, fogyasztási és állatbiztositási szövetkezet részére épült.
L.Balaton Petra
-Gazdaköri elnök Újvárí Samu gazdálkodó pap.
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
Az 1940-ben ujjáalakult gazdakör elnöke Ujváry Sámuel ref .lelkész.
L .EMGE
Az 1942-ben az EMGE által szervezett kukorica termelői versenyen vigaszdíjat
nyert Bota János.
L. Erdélyi gazda 1943 február 1
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-Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett kukorica termelési versenyen Hari Samu
oklevelet nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
-Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett napraforgó termelési versenyen Bota
János egy drb. ekefejet nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
Torda

a Fejedelmek háza,Wesselényi ház,Petőfi ház, fedeles híd.

-a XV.században Torda oppidum,mezőváros.
L.Borossy
- Torda. Tordának leginkább szarvas marha vásárai érdemelnek nagyobb figyelmet,
— a' tavaszi vásárbeli szarvas marhakelet azon évről a' szarvas marha ára kulcsának
nézetik. Sz. Jánosnapkor villát veszen a mezőség. Más vásárain is sok marhát szednek be
honi, 's idegen kereskedők.
L.Nagy
-Kolozsvártól két magyar mérföldre délre fekszik az Aranyos folyó északi partján,
szőlőhegyek között, ahol sóaknák is vannak.
-„Hírességének számos oka ismeretes…………az igen jó minőségű sóbányák,
ezenkívül a vármegye és a város roppant népes vásárai, az igen nagy számú magyar lakos,
mellettük szászok és néhány német, a különböző vallások templomai, a kiterjedt
szántóföldek, a nagyon sok szőlőskert stb.”
- Hegyei közül az egész vármegyében leghíresebb az, amely Tordán túl, nyugatra
húzódik, s közönségesen Torda Hasadéka a neve (latinul Tordensis Fissura), amelynek a
két ága vagy keskeny völgye keletről nyugatra csaknem egy mérföldre elnyúlva látható.
-Piacán két igen népes országos vásárt tartanak: Szent György és Keresztelő Szent
János napján. Ugyanakkor Ótorda vásárokkal is, hetipiacokkal is büszkélkedik, amelyeket
azonban közösen tart az újtordaiakkal. Mindkét mezőváros földjei a legeltetés és a szabad
vásárlás tekintetében közösek………
- a“……kápolna, keletről tekint a városra, s oldalában igen nevezetes szőlősöket
hordoz. Innen ered a régi mondás: „Tordán terem igazi borsó”, ami latinul azt jelenti, hogy
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„Tordae verum Pisum (a pisum magyarul borsó) provenit”, de a kifejezésben szójáték van,
mert külön a bor latinul vinumot és a só salt jelent.”
Igen sok és kiváló szőlőhegy is van, mint amilyenek a:
Pallósmál,Kebele,Bethlen, Borkút,Hangás, Sóshegy, Sütő-hegy, Martalja, Kakukkhegy,
Vénhegy stb., és amelyeket mál néven ismernek.
A szántóföldek kiterjedtek is, nagyon termékenyek is. A legelők kövérek.
-“…..egy igen híres Keresztes nevű mező…… Magyarkeresztesnek hívják, s
egyrészt a városnak engedelmeskedik (amelynek polgárai itt is fel szoktak osztani maguk
között egy földterületet indiai gabona bevetésére), másrészt a királyi kamarának.”
L. Benkő József
- 1674-ben az Aranyoson a Vámoshidon felül malmot épitenek.
L. Dr. Biró
-„… Bethlen Gábor 1614-ben adományozta az új-torda kastélyt.”
-”.. gróf. Bethlen Miklósnak tordai udvarháza….,”
-„ Anno 1743 B. Mária Wesselényi, Isten segedelme által épitete ezen udvarházat.”
„… a Bethlen, Korda, Naláczi, Kemény, Véér, Wesselényi, Teleki s más házak… „
- 1832 október 17én a tordai casinó megrendeli többek között a
ismeretek tára és a Mezei gazda barátja folyóiratokat.

Gazdasági

- „…. ó-tordai kastély ….”
- „…. a barátságos kinézésű Aranyos hidja, a hol mézeskalácscsal, süteményekkel,
erősitő itallal, izletes gyümölcscsel kedveskedik a hid mindkét végén árúpadkát állitott
piros-pozsgás tordai menyecske ….”
-„…Az Aranyos folyó hajdan igen gazdag volt halban; itt és a tordai határon levő
tavakban oly nagymérvű halászat folytattatott ….”
-„…az Aranyosban gyakori a harcsa és a kecsege, a mely a Marosból felúszik, de
ritkán Tordáig, mig ellenben honos a menyhal (Lota vulg. cuv.), a ponty (Cyprinus carpio
L.), a czompo (Tinca vulg. Cuv.), márna (Barbus fluv. ag.), küllő (Gobio fluv.
Cuv.), küsz (Alburnus bipunct. Heck), domolykó (Squalius dobula L.), paducz
365

(Chondostoma n. L.), csuka (Esox lucius L.) és az orsóhal (Petromyzon fluv. L.). A tordai
tavak csaknem kizárólagos hala a csuka, ritkán fordul elő a ponty. „
-„…fejedelem udvari ménesét – mely a tordai határon legel ….”
-„… Ekként a Keresztesmezőt két oldalról az Aranyos szegi díszkövekkel ékitett
aranyozott ezüst-szalagba, párhuzamos szegélyhegységgel, melyet szőlőültetvények és
gyümölcsösök koszorúja ékit …”
-„… két specificus növényt: a Telekia speciosát, a csak itt található Chenopodium
Wolffiit és a pompázó Aconitum cammarumot. „
-„ Tordát minden oldalról közvetlenül szőlőhegyek környez…”-ik,
„…. hanem nagy határa minden zugában, a hol arra csak valamennyire alkalmas
hely mutatkozik, szőlőültetvényekkel találkozunk, ez teszi megérthetővé, hogy Tordának
555 hold, 1242 •-öl szőlője és 28 szőlőhegye van.”
L. Orbán Balázs
-1447 február 19-én Hunyadi János kormányzó felmenti Pogány Miklós ”….
szőlőjét és vetéseit..” a kilenced és tized alól.
L .Báthory Zsigmond
-Új kolostor alakul 1735-ben.
L. Bicsok
-Országos hírű gyümölcsös kert és benne csemetekert létezett. az 1800-as évek
elején. „ melynek szőlőiben eperalma és francia muskotály (narancsalma )van bőviben ”
L. Nagy -Tóth Ferenc
-Egy ifiu ember,minekutánna a kir.táblánál törvénybeli gyakorlásáról,tudományáról
nemcsak ,de nagy Udvarba familiai administrációs jószágba 5 esztendei tapasztalásait a
gazdaság körüli gazdasági nemekbe megszerezte, annak utánna udvarbírói hivatalt is viselt
,ajánlja magát (Praefecturára) akár egy nagyobb udvarnál udvarbíróságra kötelező levél
mellett úgy ,hogy tiszta számitással bemutatva gazdai ügyességét, hasznos szolgálatját,
esztendő bételtével szolgálatja több évekre is elfogadtassék.Megtaláltathatik akár levél
útján is O .Tordán Ev. Ref. Pap T. Miklós Miklós úrnak utasítása
szerint.Kolozsvárt………….
L.Erdélyi Hirlap 1837 május 2
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- „…..korszerű borászattal mutat példát egész Erdélynek
Bortermesztő Társaság…”

a tordai Szőlő- és

- „….amerikai szőlőtelep kezdi el működését: Tordán 1892-ben…..
L.Csávossy Gy
Bereczki Máté szakmai és baráti kapcsolata:
Tordai piros kálvil
Származása. E kitűnő, tartós, téli almafaj valószínűleg Erdélyben jött napvilágra.
Dr. Wolf Gyula, a Torda-aranyosi gazd. egylet jeles titkára, aki velem 1881-ben ezen
almafajt megismertetni szíveskedett, azt irja róla, hogy Torda-vidékén egyetlenegy,
százados fája van, mely évenkint gazdagon terem: de gyümölcsészeti neve ismeretlen.
Több év óta szorgosan kutattam gyümölcsészeti neve után remélve, hogy a könyveimben
leírt gyümölcsök kitünöbbjei közt, bizonyára ott szerepel ez is: de hasztalan kutattam; mert
hozzá hasonlót vagy vele azonosnak vehetőt egyet sem találtam. Minthogy terjesztésre
kiválólag méltónak találom; fönebbi nevet adva neki, körülményes leirásban ezennel
bemutatom.
Érésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon ápril végéig is eltart.
Minősége. Csaknem kitűnöleg I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs.
L. Bereczki Máté IV
-Maros-Torda megyében: Abafáján, Sárpatakon.........-nemesebb alma s' körte
készoltványokat találsz”
L. ugyanott II.
-1898-ban Tordán bikatelep volt.
L.Köztelek 1898 november 12
-A tordai m.kir. erdőgondnokság a tordai hasadékban ültetett el 100 fenyőfát
Erzsébet királynő emlékére.
L.Köztelek 1899 április 22
- Itt született báró. Jósika Miklós a magyar történelmi regény megalapítója.
- Tordának sóbányái vannak
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- A tordai borok részt vesznek az 1878-as párizsi világkiállításon .A vegyes borok,
az Olasz rizlingek és a Rajnai rizlingek kategoriájában.
-A tordai szőlődűlő nevek:Újhegy,Mézesmál-Tramini és Szürkebarát szőlővel,
Édesmál-Olaszrizling és Leánykával,Kebele,Kishangás,Nagyhangás, az Él és a Forduló.
Tovább: Palahegy, Járdovány, Postarét, Szent János, Sóskút, Harkány, Polyán, Tündér, a
Szendi patak völgye, Párdé, és Súlytető. Hires erdélyi szőlőfaj gyűjteménye volt itt Nagy
Ferencnek.
L. Csávossy.
-„….E völgykeritő bérczek Tordának forduló nyugoti karaját
szőlőültetvények élénkitik, ez a Feredő nevű szőlőhegy, mely kitünő bort terem”

zöldelő

-„….A tordai só-aknák az Új-Torda mellett keletről elhuzódó s szőlőültetvényekkel
díszlő hegység tetején és annak keleti lejtőjén vannak elhelyezve; azért mondja a
példabeszéd, hogy Tordán igazi borsó terem, mely szójáték azt jelöli, hogy ott jó bor és só
együttesen fordulnak elő. „
-„… Reychersdorf irataiból, a ki 1550-ről Tordát érdeklőleg igy ir: »Tordát nem
veszik falak körül, de azért tekintélyes, gazdag s nagy kereskedést űz, lakói terjedelmes
határukon nagyban űzik a baromtenyésztést, gabona, bor nagy mennyiségben terem… „
L. Orbán Balázs
-Az 1568-as tordai országgyűlés kimondta”az evangélium
magyarázatának teljes szabadságát „

hirdetésének

és

- A vörös mangalicából értékes állomány található Erdélyben, Tordán
L.Bodó Imre régi magyar háziállatfajtáink. Magyar Tudomány 2011/ 5-3
- Nagy Ferenc ur kiemeli, hogy Tordán a rulander (pinot gris), leányka és welsclirizling értek meg legjobban, 1871 őszén /Paget/
L.Borászati 1872 január
-A mérések Tordán a tordai hegyekben termett és külföldi szőlőfajokból szűrt
mustokkal oct. hó 18 — 20-ik napjain történtek. Első helyen a honi fajok vegyesen és faj
szerint szűrt mustja jött mérés alá. A honi fajokból vegyesen szűrt mustok, mint fönnebb is
említve volt 18—19 czukor foknál többre nem mentek, 7— 8 promille savtartalominal,
honi fajok különleg szűrt mustja következő eredményt adta:
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Sárfehér

21% czukor

6.5 promille sav.

Leányka

21% „ „

6,6

„„

Kövér

20 % „ „

6,6

„„

Király

19%

„„

6,4

„„

Járdovány

19 % „ „

6,6

„„

Boros

18%

„„

6,6

„„

Rózsaszőlő

18 % „ „

8,5

„„

Som

18%

„„

8,5

„„

Ugyanezen fajokból egyenként font szőlő méretvén le kevés különbséggel egyre
másra mindenik 10 —11 latnyi levet adott. ………………….
L.Borászati 1873 január
-Klosterneuburgból hozatott simagyökeres szőlővesszők megrendelői:
Torda. 1869/70. Torda. Timbus József. 1870/71. Torda. Ósztián testvérek. SzászRégen. Schuller Dániel. Fromm Mihály. 1871/72. Berecztelke. Klein György. SzászRégen. Dictrich Samu Torda. Osztián testvérek. Rigó Frigyes 1872/73. Torda. Wolff
Gábris. Schobel Antal. Scholz Antal. 1873/74. Szász-Régen. Kien János. Wagner Gyula.
Torda. Osztián Kristóf
L.Borászati 1875 március
- A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve: Weress Dénes, Torda, kitünő 1862-iki fehér- és rizling boraiért és Dr.
Wolff Gyula, Torda, kitűnő boraiért.
L.Borászati 1885 október
- Állami szölötelep Tordán.
Torda-Aranyos vármegye törvényhatósági bizottsága, a Tordán mult hó 5-én tartott
rendkívüli közgyűléséből, feliratot intézett a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m.
kir. minisztériumhoz az iránt, miszerint tekintettel arra, hogy a filloxeravész
behurczolásának lehető megakadályozása végett, Erdélybe szőlővesszők sehonnan többé
be nem vihetők. Tordán egy a kecskeméti „Miklós" szőlőtelephez hasonló állami
szőlőtelep sürgősen létesíttessék oly czélból, hogy az egyes szőlőbirtokosok a betelepíteni
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szándékolt szőlőterületeikhez szükséges európai szőlővesszőkkel, ezen állami
szölőtelepről elláthatók legyenek. A szükséges vesszők természetesen Erdélyből lesznek
az anyatelepekhez beszerezve.
L.Borászati 1887 december
-1880 körül egész Erdélyre szóló állami erdélyi szürkemarha bikatelep volt itt.
L.Dr. Szentkirályi Ákos
-" A földmivelésügyi m. .kir. miniszter - Tulogdy Somát, a tordai m. kir.
bikanevelő-telep felügyelőjét a kolozsvári kerületbe nevezte ki kerületi állattenyésztési
felügyelővé.
L.Köztelek 1896 augusztus 1.
September 1-én Csánból Torda felé vettem utamat, megnézni az ottani szőlővegetatiót. Kimentünk a Wolf Gábor ur szőlőjébe, hol az esős idő és a jég daczára a
tramini kitűnően volt eléhaladva. A rieslingen ismerszik a virágzáskori esőzés, különben
ez is meglehetősen állotta ki a mostoha időjárást. Ezután a mart alatt a Velicsék szép
riesling ültetvényeit néztük meg. Itt a jég és esős idő után is meglehetős állapotban vannak
és érnek a szőlők
Fekete Pál ur, az erdélyi szőlészeti vándortanár jelentése augusztus hóról, (Az „Erd.
Gazda" után.)
L.Borászati 1872 május
- Az uj tordai „Mézesmál” néven ismert szőlőhegyen részint felhagyott, részint
elhanyagolt öt holdas területet, tervszerű beépítés szándokával, négy értelmes okos ember
vásárolta meg…………… A terület alacsonyobban fekvő része czélszerü építkezésekre s
gyümölcs tenyésztésre kiszakittatván, a szőlőhegy többi része derekas felforgatás után
risling, traminer, sylvaner és asztali fajokkal lett, pontos és csaknem a pedántságig szigorú
fenntartásával a gyakorlat által constatirozott szabályszerű eljárásnak bérendezve, s
mivelés alá fogva…………………
L.Borászati
-Torda-Erdély. Tekintetes szerkesztő úr! Városunk széles kiterjedésű határán a
mezőgazdaság mellett egykor szőlőtenyésztéssel is nagyban foglalkozott, — bizonyítja ezt
a máig is fennálló nagyszámú, századok előtt felfogott és beültetett kitűnő talaj és jó
fekvéssel biró szőlőhegyek sokasága…………….
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………..a nemzetközi borvásár nekünk ma nemes fajborokra nézve még korai, de
teljes joggal hiszem és bizom, hogy egykor abban, ha létrejön, mit forrón óhajtunk, szép és
tekintélyes állást foglalandunk el, — mert szőlőnk a mostani kor kí- vánalmainak
megfelelő minőségben van plántálva, mindazonáltal hazánkra nézve ezen üdvös czél
előmozdítása és létesithetése tekintetéből hozzá járulok 200 akó rajnai rizling és furmint
borral, 1872 — 78. és 74-ik évből, melyek közül 180 akó exportképes hordó vagy
üvegekben, 20 akó nyers anyag. 50 akó rizling, som és máslás, szintén exportképes
borokkal, 1862-ik évből 68-ik évig.
Fajbor még van városunkban többnyire rizling és tramini néhány száz akó
egyeseknél, melyek mind az ujabb idő szüleményei, s miután a borászat nálunk
fejlődésnek indult, hiszem, nem mint nyers anyag tekintendő. Van még száz akó fehér
vegyes fajból szűrt, a borvidékről elnevezve nagyobb részt „Küküllőmenti" borom 1872 és
73-ik évekből, — ezeknek is nagyobb része exportképes, és bouteilázható. A városban
egyeseknél lehet 1872. és 1873-ik évekből mintegy 8 vagy 4 ezer akó, 1874-ik évből
mintegy másfél ezer akó fehér bor.
Lengyel Ádám, m. k. honv. százados a sz. állományban.
L.Borászati 1875 március

-Az Aranyos-mentéről Erdélyből.
Az idei szűret. Szőlőszeti mozgalmak . Ámbár mindkét lábára sántikál a hasonlat,
csak rámondjuk: nálunk a szüret muszka módra folyt le, s alig 10—20 százalékát kaptuk a
rendes termésnek. 1849-ben szép termésünket hegedűszó nélkül, s egyik kezében
szuronynyal a muszka s osztrák katona szedte le, hagyván nekünk az egresnek valót. Az
idén a szeptemberi fagy dézmálta vagy apasztotta le a különben is csekély termést,
annyira, hogy például Torda város 600 hold szőlőjéről alig szűrt 2000 vedret, Egerbegy
200 holdról félannyit sem. Ez a körülmény nagy mértékben lehűti azt a buzgóságos
tevékenységet, melylyel folyamunk mentén néhány év óta neki estek a régi ültetések
kiirtásával az uj alkotásnak. Csak vidékünkön több mint 200 hold lett rövid idő óta nemes
fajta szőlőkkel beültetve. Hegyeink talaja különösen kedvező a rislingnek és traminernek,
melyeknek bora dicsőségesen mérkőzik Erdély bármely e fajta boraival. Nagy gondot
fordítanak sokan a kezelésre is, jelesen Lengyel Ádám honvédkapitány, ki a bécsi tárlaton
elsőrendű kitüntetést nyert boraival, Wolf, Velics és Osztián urak Tordán, gr. Teleki
Gusztáv és Paget urak Gyéresen, Miksa és Szilvási urak Hadréven, kiknél a fennebbi
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fajtákból néhány ezer vederre való oly finom készlet van rendelkezés alatt, mely ép mint a
rajnai stb. — királyok asztalán is méltó helyet foglalna el. (Pol, Ujd.)
L.Borászati 1875 november
- Az ezredéves kiállításon kitűnő termelésért kiállítási éremmel tüntették ki
L'Huillier István, állami főkertészt, Torda
L.Köztelek 1896 december 2
- Borászati tanfolyam néptanítóknak. A tanfolyam két részletben fog megtartatni és
pedig a tanfolyam első része április 27-étől május 10-éig, a második része pedig
októberben 14 napig Tordán.
L.Köztelek 1899 március 29
-Bethlen Géza főispán Torda-Aranyos megyében rendelkezett 1850 hold birtokkal.
L. Pál Judit
-Az erdélyi magyar fajta gulya részére a kolozs-tordai ménesgazdaság költségvetési
elõirányzatában egy darab törzsbika vásárlását irányozták elõ, mivel az hiányzott.L.Fekete vagy tarka
- A szakszerű gyümölcstermesztés fellendítése nagymértékben Nagy Ferenc (18041876) kolozsvári gimnáziumi, majd kolozsmonostori gazdasági tanintézeti tanárnak az
érdeme. Az ő első országos felméréséből ismeretes, hogy „Van a tordai szőlőkben két
neme az almának, az eperalma és a francia muskotály (Tordán narancsalma), mellyek ott
nagy mennyiségben tenyésznek ...
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
-a gazdaköri tagok feleségei és lányai számára a kirendeltség gazdasági,
közegészségügyi ,gyermeknevelési, háztartási tárgyú alapfoku előadásokat tartott, Tordán
1913 telén 8 heteset.
L.Balaton Petra
-………a tordai Gazdakör Méhész Szakosztályának elnöke, Flóra József tagtársunk,
tisztéről lemondott és helyébe Herzceg Kálmán tagtársunkat választotta a Gazdakör
szakosztályi elnöknek.
L.Méhészeti Közlöny 1933 február 1
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- Az 1937 szeptember 6-án a Nagysármáson tartott gazdanapról dr. Szász Pál ,gróf
Teleki Ádám, és Szász Ferenc Tordára érkeznek.Itt mintegy 300 gazda fogadta őket. A
gyülésen megjelentek még az egerbegyi,polyáni, rákosi stb gazdaköri tagok is. Az itteni
gazdakör elnöke Velits György .,alelnök Finta Andor.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
-Tordai gazdakör ajánl vérfrissitésre Rhod és Plymuth tisztavérű fajkakasokat
……… Tenyésztojásokat vidékre is szállit márciuistól….
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
- Az 1940 február 17-21 között a Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a háziipari csoportban gróf Bethlen Máriát.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Újtorda ma Torda része.
- Köteles Sámuel (1770-1831) Filozófus, író és tanár , született Új-Tordán 1770.
január 30-án, meghalt Nagyenyeden 1831-ben. Előadásait magyar nyelven tartotta. “….. ő
mondotta hogy: "Miért míveljünk idegen mezőket és földeket, midőn tulajdon
szántóföldeinket mívelhetjük."
L.Marosvásárhelyi Pantheon
Tordaszentlászló

Jósika-Mikes-Szécheny kastély

Tordaszentlászló cimere.

373

-„A kastélyt egykor 14 holdas ,szép dendrológiai park vette körül…...............
számos egzotikus fafajtával dicsekedhetett mint a mirtusz, színeslevelű juhar vagy
platán„
- Itt van a Tordaszentlászlói Kalotaszegi Tájmúzeum épülete.

-Itt született 1935. november 2-án Palocsay Zsigmond költő,Palocsay Zsigmond
hires kolozsvári kertész fia.
-Érdekesség a Szent László pénze, ami nagy mennyiségben található a falu
környékén, ezek megkövesedett nummulites kagylók, viszont a legenda szerint a kúnverő
Szent László imája következtében kővé változott aranypénz.
Határnevek./Csak a dolgozattal kapcsolatos határnevek./
Tér,Nagykirály erdeje,Zarándoknál rész,Isten kassa nyíre,1795- a Kender földek
(sessio),Gát,Vásártér,Szőlő oldalon,1794-Veteményes Kert,1791-Alsó forduló,Második
fordulóban,1650-Kis Fenes felől (szőlő),1730-As Alsó Kertelésben (k)1795- az Exponens
Asszonyok Allodiális erdeje (k.),XVIII. szd. közepe felyül az Uraság Erdeje,1893Majorság erdeje (k.),1868- Bálint Márton kenderföldje;1795 Bárányozó-kút, Exponens
Asszonyok Colonicalis Kender Fölgye, Borsófőd, (sz). grófi föld volt, Cserélt-hej, (sz.), a
grófé volt, az Méltoságos Exponens Asszonyok . . . tilalmas erdeje szomszédgya (k.), az
Exponens Asszonyok... majorság erdeje (e.).1791- a Tónak felső fele,1795- felyűl a Marha
legelő hely,1868- Csűrös-kert - Csűrös-hej - Csűrhej, 1826-Csűrös kertyek, 1795- A
Dellön, Disznókosárnál, e., 1.; régebb makkos erdő volt, s a disznókat még századunk
elején is ide hajtották ki, a Farfagyás a l a t t ,Csonkásba sovány rét, Cserejin irtovány, . az
Exponens Aszszonyok Colonicalis Kender fölgyek (ke.),1791-A Nagy Erdőnek felső f e l
e . . . egy Nyilban a Kis Erdője, Forfagyás, . . . nyir, gyertyán és nyárfás, 1795- A Felső
374

Forduloban, 1813 -az első Forduloban, mely felső Fordulonak neveztetik,Felsó-hegy ~
Fésö-hegy, (sz)., Patakon tuli grófi birtok volt, 1650- Az felseo hegjbeli szeoleonek fele
Kis Fenes feleol (sző.),1730- Vineam allodialem habét in Promontorio meridiei expositio
felső hegj nuncupato (sző.), 1730- a Folso hegyben (sző.), 1795- A felső hegyen (sz.),
1762-Fenyő Arka o'dalában levő régi szén egetö hely, Gyárfás malma ma már nem
működő malom helye, 1795- György kertibe (sz.), Háromfa, régebben Három-alma fánál,
(sz) 1795-Háromalma fánál (sz.) felyül az marha Legelő, egy Nemes Udvarház helyek a'
Kapsa alatt,1730-fellyűl az Uraság Lábja, a XVIII.szd. közepe: A' Kapsa Nyakon (sz.). . .
alol a marha legelő,1813- Kenderföd, (sz).; régebben kendert termeltek itt, 1650- Az
Malommal való kenderfeoldnek fele alol az vadkert feleol (sz.),1826- Kenderes- kert, a
falu mellett grófi birtok volt, 1762-a Kerek Tónál, 1730'-A Nagy mezzőn (k.), az alsó
Kertelésben (k.), 1754-Ördöngös tó nevű Helyb(en) (sz.), 1795-A Padon... egy felöl a
Porgolát kert (sz.),1795-A Szilva kutyánál (k) Szilvás-kert, Szőlőheg,; 1795- A Szöllöben .
.. szomszédja egy felöl az Exponens Asszonyok szilvása (sz.),XVIII.szd. közepe: A
Vadász Kertben (k.),1791-Vize-kút, itató,
L.Nyelv.
Tordaszentmihály lásd Szentmihálynál.
Tordatúr
-A középkorban magyar lakosságú falu volt. A határában feküdt a később
elpusztult Tadek (először 1270), Tonkháza (1356), Setétberek (1366),Hunyad (1424)
és Baromlak (1444) falu. Az önálló Erdélyi Fejedelemségkorában jelentős kisnemesi
közösség lakta.
- A falu határában van a Túri-hasadék vadregényes sziklaszurdoka.
L.Wikipedia
-Túr nevével – a mint fennebb is érintve volt – legelőbb egy 1276-iki okiratban
találkozunk, midőn a tordai keresztesek főnöke Wechelyny Jakab előtt Thuri Erzsébet
örökösön eladja 2 marchaért az osztályrészébe jutott és Thur falutól nyugotra
eső Thuryfeolde (igy) rétet testvérének, Thury Miklósnak.
-„……. a XVI. század elején Thúry Benedek az erdélyi alvajda tisztét is viselte s
mint ilyen Thúron lakott……………
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-„…1506-ban Thúr község harmadrészét, Thúry tó nevű halastavát, az azon levő
malommal együtt, a kolozsvári szűz Mária-kolostort kiszolgáló prédikátor rendű
(Domonkosok) szerzeteseknek hagyományozta,…………..
-„János és Mihály végre is kénytelenek voltak külön megvásárolni Geréb Antalnak
thuri jószágát, thwrytho (igy) nevű halastavát azon levő malmával egyetemben.
-„….Túr hajdan nem jelenlegi
a Kenderesek mellett feküdt………………”

helyén,

hanem

a

völgy

baloldalán,

- Jellemző az, hogy Túrnak magyarok által lakott déli részét Szithiának hivják.
L.Orbán BalázsA Székely
-1570 szeptember ?22 –én örökjogon egy udvarházat ad a király
L. Erdélyi történelmi adatok
- káposztájáról híres
L. Keszeg RML
- „….több mint 20 udvarházával….”
L. Orbán Balázs
-Szentlászló községi közös legelő megjavítására államsegély kiutalása-1944L.M.O.L.

Türe

18. századi Bánffy-kúria

-”…. a középkorban egy ideig Türe is a kolozsmonostori apátság birtokát képezte,
de egy 1299-es oklevél szerint már püspöki birtok volt…….”
L. Wikipedia
-Több figurális díszítésû kályhafiókon (a középkorban Türén készültek) kardossirályfejet, országalmát és élet-fát felmutató koronás férfit, két halat tartó, redõs ruhás
királyt, griffet, életfás és naprózsával díszített kakast találunk.
L.Kalotaszeg .hu-Türe-
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-„A falusi lakosok között” oszt Türe is (Kolozs megye) 1807-ben az Oszló rétből
szénafű nyilakat.18 Különösebb feltétel, sajátos kívánalom tehát nincs, vagy azok meglétét
feltételezik, tudják.
L.Imre István :A falu
- A felsorolásban használt röviditések a következők: A. = Alsó, a. = alatt, á. = árok,
cs. = csorgó,db = domb, dő = dűlő, F. = Felső, f. = föld, g. = gödör,ht = hát, h. = hegy, i. =
irtás, k. = kút, K. = Kis, Kp =Közép, Kő = Kőzépső, N. = Nagy, o. = oldal, p. = patak,r. =
rét, t. = tető, u. = út, v. = völgy.
Türe határnevei:
Szöllő, Ökörtilalmas, Tollasmeny, Disznókű, Kerékcsere, Szárazp.,Mátyás szék,
Sóso., Borzik, Szénamező, K. és N. Garcza, Berczú., Sűrű,Tisztás, Vércsekő, Hágó,
Erősk., Nyilak, Kőház, K. és N. Sáncz, Andork.,Floradb., Dongó, Vaskapu, Parta.,
Burkusk., Sásszél, K. Nyilak, F. és A. Sás,K. és N. Kenderhely, Szoros, Berekcsorgó,
Roszo., Méhesk., Szélelje, Dobogó,Budaalja, Tóhelyes, Kerekdb., Nyerges, Borzafánál,
Képtér, Gregyinoj( = Csikoskert), Majoro., Fejesfa, Viragosdb., Simonerdő, Cserkut,
Mákói o.,Malomo., Csorgóhelye, Hangás, Hegyvég, Kerülőfal, Paprétje, Tószél, Pad,Kis
Rét, Tók, Bánya, Keresztesoldal, Nadaserdő, Keresztesh., Közdomb,.Büdös k., Zabf.,
Kövek, Kerekláb, Horgas, N. Márton f., Ropó, Kerékcsere,Akasztófánál, Fövenyelő,
Temető, Szöllő cs., Szellőkert, Szöllőo.,Kutyamáj o.
L.Jankó
-Gazdaköri elnök Szász Ferenc gazdálkodó pap
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-…………..Türében a Méheskert nevű részben volt a régi urasági méhes,ugyanott
finom dinnye termett………………
L.Jankó
-1940-ben a gazdakör elnöke Szabó Ferenc deritei
L. EMGE
Tötör
-1548-ban említve van a Nagyszőlő és a Kis Szőlőhegy meg a Szőlő.
-„Határa elég termő, állatai hazai fajták”
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- Gyümölcsei alma, körte, szilva és kevés szőlő.
-1777-ben Méheskert megnevezéssel találkozunk.
L. Kádár József Szolnok
-A XVII.század folyamán Giorgio Basta és a tatárok pusztításai miatt a magyar
lakosság megfogyatkozott, pótlásukra román jobbágyokat telepítettek be.
L.Wikipedia.
Egy idevágó történelmi megjegyzés:
Básta szekere.
Básta Györgytől kapta nevét, aki, mikor bevonult Erdélybe, a néptől az igásmarhát
elszedte s a jobbágyok kénytelenek voltak maguk húzni a szekereiket.
L. Pallas n.l.
- Szántó földje sok holdnyi,még többek legelőji ’s ez
használható…….”

is ,az is

váltva

- 1832-ben felesbb’ méz és viasz gyűjtetik Tötörön.
L.Hodor Károly
Tötöri ménes 1903 körül-.
Tulajdonos: Szappanos Ágoston és Miklós.
A ménes helye: Tötör, Szolnok-Doboka vármegye
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 730 k. h.
Alapitotta a jelenlegi tulajdonosok atyja: Szappanos Miklós 1877-ben. Az
anyakanczák a ménesen hevernek. 1886-ig a ménes a nagy-iklódi állami fedeztető állomás
ménjeit használta, 1886—88-ig, «Salvanos» (Dollár—Souvagine) angol telivér mén után
nevelt «Zs.ivány» saját mént, e mellett 1888—95-ig szintén az emlitett fedeztetési állomás
ménjeit és pedig «Sir Henry (Jester—Armfull) angol telivért és «Pirat» angol félvért, majd
1895 —98-ig Lehetetlen angol telivér után nevelt «Tous les trois» magán mént s jelenleg
Herkules (Prince Paris—Héja) angol telivér állami mént a nagy-iklódi fedeztetési
állomásról.
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Állomány 12 drb. régi erdélyi származású angol félvér anyakancza. Az egész
állomány 40 drb. körül mozog. — Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél : Nemes, nehezebb teher alá való hátaslovak előállitása.
Felnevelési rendszer: A ménes nyáron kizárólag csupán jóminőségti hegyi legelőn
él. Télen rendszeres istállózás.
Értékesítés:Három éves korban az ivadékok eladatnak,a tenyésztésre visszatartott
példányok kivételével.
L.Podmaniczky
Vajdakamarás
Kevés falu dicsekedhet azzal, hogy életét egy író átmentette az örökkévalóságba.
Makkai Sándor : Holtternger.
-Lehet, hogy a sóbányák egyes vajdái (felelősei) a tárnától messzebb fekvő részeken
olyan telepeket létesítettek, amelyeknek népe mezőgazdasággal foglalkozott. Így létesült
és fejlődött Vajdakamarás község. Az első években csak pásztorok élnek itt, akik
Kolozshoz tartoznak. Fatemplomuk volt és római katolikusok.
-Vajdakamarásról a legrégibb adatok 1312 körüli időkből valók. Akkor Terra Kamarás, vagyis Kamarás-föld (birtok) a neve.
-…… Mátyás király Vajdakamarást a csicsói váruradalomhoz soroltatja……Ugyancsak Mátyás uralma alatt Vajdakamarás a kolozsi uradalomhoz került.
- „Mircea cel Bătrân halála után azonban a harcok felújultak és a lakosság egy része
Erdélybe kénytelen átköltözni, mert itt megnyugtatóbb a helyzet. Ezeknek a menekülteknek a letelepülése két módon ment végbe. Többnyire ott, ahol a földet kapták, a már meglevő községhez kapcsolódó telepeket hoztak létre. Így keletkeztek a két (román és magyar)
nevű községek: Magyar- és Oláh-Fráta (1413), Magyar és Oláh-Dezmér (1446), Magyarés Oláh Kályán (1468), Magyar-és Oláh-Bozs (1499).”
-1659-ben a fejedelem Vajdakamarást Bethlen János grófnak ajándékozza,lassan
kialakul a Bethlen uradalom .A 19. században ezen a birtokán lakott a nevezetes diplomata
és politikus Bethlen János, az ő kezén van majdnem az egész ősi birtok, 1400 hold amely
1920-ban a román földosztással szünik meg.
-„…. a lakosság alapfoglalkozása a földművelés….,”
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- „….a fiatal lányok, akik kora ifjúságuktól fogva megtanulják, hogy kezük alól valóságos remekművek kerüljenek ki, és végezhetnénk a legöregebb asszonyokkal, akiknek
téli estéken át szorgalmas kezük meg nem áll, fonják a finom kender- és gyapjúfonalat a
különféle takarók, asztalterítők, lepedőnek és ágyneműnek való vásznak szövéséhez.”
„Most van az ideje a szövésnek, mert ha eltelik a húsvét, kezdődik a munka a határban s akkor már nincs rávaló idő” a község határának nagyobb része a Bethlen István tulajdonát képező, volt grófi birtokhoz tartozott. Az 1945-évi földreform azonban lehetővé
tette a terület kisajátítását és a községbeliek között való kiosztását, úgy hogy mindenki kapott szükség szerint szántót, kertet, kaszálót, erdőt, legelőt vagy szőlőt.
Művelési ágak szerint:
- szántó 1516 ha , kaszáló 170 ha , legelő 300 ha , szőlő 8 ha , gyümölcsős 18 ha,
erdő 344 ha , terméketlen 50 ha Magánszektorban van 1491 hektár szántóterület.
-Termelési ágak szerint: őszi búza 1005 ha, tavaszi búza 15 ha, rozs 5 ha, árpa 10
ha, kukorica 400 ha, zab 1 ha, napraforgó 7 ha, cukorrépa 35 ha. Ezeken kívül van még
dohány 10 ha, kender 10 ha, lóhere 30 ha, bükköny 7 ha, zöldségfélék 10 ha. Ezen kívül
van még dohány 10 ha, kender 10 ha, lóhere 30 ha, bükköny 7 ha, zöldségfélék 10 ha.
-Az állattenyésztő alapnak van 9,12 hektárja, amelyen az apaállat-tenyésztés céljaira
lóherét, árpát, zabot, szemes kukoricát, csalamádét stb. termelnek. Hektáronkénti termésátlag: búza 2000 kg, árpa 1400 kg, zab 700 kg, kukorica 1000 kg.
- A múltban a Hangya szövetkezet müködött.
L.Hoffmann Siglinda
-1825-ig Borsáról szerezte be a kosokat az akkori
legnagyobb része: pl.Vajdakamarás is.

erdélyi merinos nyájak
L. Dr. Szentkirályi

- 1958-ban a községben termelnek: káposztát 1,5 hektáron, burgonyát 4,0 hektáron,
murkot 0,5 hektáron, paradicsomot 1,0 hektáron.
- A zöldségféléken kívül még termelik a háztartások igényelte egyéb zöldségféléket
is.
- Vajdakamarás község területén kb. 3900 gyümölcsfa van, amelyek közül 1100
szilva, 800 alma, 650 körte, 100 barack, 320 cseresznye, 930 dió és egyéb.
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- A gyümölcsfák többsége nem nemesített; az éghajlat nem alkalmas mindenféle
gyümölcsfajta termelésére.
- A vajdakamarási földműves dolgozók a legrégibb idők óta foglalkoznak méhészettel, mindenesetre sokkal elmaradottabb feltételek között, mint ma. A méz kiszedése idején
a méheket elpusztították, ami számottevő kárt jelentett ebben a termelési ágban. A községben 44 földműves dolgozó foglalkozik intenzív módon méhészettel.
- A faluban a következő szárnyasokat nevelik: tyúkok, rucák, libák, pulykák stb. –
összesen 15.000 darab.
Összesen 8 hektár szőlő van.
- A háziállatok száma a következő: ökör 84, tehén 381, bivaly 100, ló 56, disznó
370, juh 1760.
L. egy jelentésből 1958-ban, Hoffmann Siglinda
-A vajdakamarási 3 hetes téli gazdasági tanfolyam záróvizsgáját 37 hallgatóval
január 23-án tartották meg.
-Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett kukorica termelési versenyen Farkas
Dániel oklevelet nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1

←Vajdakamarás –magtár.

Valkó lásd Magyarvalkónál.
Vasasszentegyed

Temesváry Gerő egykori kúriája

- 1329 januárjában elhajtanak egy 40 kancából és fiatal lovakból álló ménest.
- “:::Scentegud nevű birtokára jőve azt elpusztította, 1000 [!] márka értékű ménesét
és 400 csikózott kancáját a csikók nélkül elhajtotta……” -1358 február 26381

- Szentegyed határában a Hársastó-A szentegyedi tilalmas erdők nyílcédulái -1756-/az erdő parcellákra történő
felosztásakor készített cédula neve nyílcéldula./
L.W.Kovács-Valentiny András
- 1337-elött Vas Miklós ménest állít itt fel.-pontosan 1331-ben
- 1576-ban Harcsás tavat adományoznak.
- 1643 -ban egy Puszta szőlőt említenek.
- Termőföldje 121 köbölnyi és szőlője 35 kapás nagyságú.
- 1837-ben tavaik halakban gazdagok
-1898-ban ” ...a szalmás gabonák minden nemét
termelik ,gyümölcsük
többféle:nemes alma, körte, szilva, barack, cseresznye s főleg dió.
L. Kádár József Szolnok.
- 1832-ben nevezetesebb halászhely a szentegyedi.
L.Hodor Károly
- A ménes alapításától a 20 .századig a Wass család volt a legnagyobb birtokosa.
- A 17.század pusztitásaiig magyar a közösség lakja.
- A Cegei-tónak határába eső ágait az 1860-as években csapolták le. Határának
1895-ben 43%-a volt szántó, 17%-a kaszáló, 16%-a legelő, és 14%-a erdő.
L.Wikipedia
-„ Nagy határán ’……….termékeny légyen földje…legelőjit zsíros
füvek…tavai halakkal teljesek…..”

édes

-„….1315-ben Buzis nevű major említetik…….”
L .Hodor Károly
- Határában van a Hársastó-1538 V 14- a szentegyedi Nagyvölgy nevű szénafűről -1687-.
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- Wass Dániel pere zilahi Éltető Ferenccel egy szentegyedi szőlősért -1735-.
L. Valentiny-W’Kovács András
-1940-ben a gazdakör elnöke Jankó József Gergelyé
L .EMGE

Vasasszentgothárd szentgothárdi kúria- 1587-1590 -Wass kúria
- „Vasszentgothárd földesurai még 1638-ban is Moldvába küldenek telepítési
ügynököket, jobbágyokat szerezni. A XVIII. században egyszerre fel is szökik a
Mezőségben a Moldvai nevek aránya.”
L.Hegyi
- az átadott jószágok leltára és a szentgothárdi kastély rövid leírása -1813–1815-.
L. Valentiny_W’Kovács András
-„…földje könnyen művelhető,kövér,termékeny. Határa lapányos de van jó bort
termő szőlőhegye is”
-1832-ben nevezetesebb halászhely a szentgothárdi.
L.Hodor Károly
- Szentgothárd és Gyeke között a Kőriserdő és a Gyepeserdő,-1326 IV 25- Láposerdő (vagy Láposcserje) Szentgothárd és Gyeke között-1430.V.4
- 1513-ban Szentgothárdon említenek Laposerdewfew nevű szántóföldet.
- Szentgothárdon a Molnos nevű tó- 1513 XII 10-és ugyanitt más halászóhelyek is
voltak.
- Wass Endre elkobzott szentgothárdi birtokáról vannak adatok. 1947-ben keltezett
jelentés szerint összesen 785 hold földet (erdő, szántóföld, kert, gyümölcsös, szőlő és
kaszáló) vettek el a román hatóságok..
- Wass János átadja Pap Istvánnak az Osvát Orbán házhelye nevű szentgothárdi
jószágrészt románok telepítésére -1632-.!!!!!!!!!!!!
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- “……..a ZenthGothard birtokhoz (Doboka vm) tartozó és az exponenseket illető
Molnostho nevű halastó felét, a rajta levő malmot és gátját magukhoz akarják ragadni, a
vajda őket ezek elfoglalásától eltiltja…….”-1528 május 16
L.Valentiny-W’Kovács András
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták gróf Wass Albertet.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
- Az ezredéves kiállításon kitüntették sok irányú termelésért gróf Vass Bélát Szt.Gotthard.
L.Köztelek 1896 november 28
- Búza vetőmag szaporító gazdaság a m. kir. földmüvelésügyi minisztériumi
kirendeltség által beszervezve 1941—1942. évre. gróf Wass Endre gazdaságában
Szentgothárdon Bánkuti 1205-ös búzával.
L.Erdélyi 1941-42
Vasasszentiván

Torma Károly kuriája.

-„Gabonája több nemű, gyümöltse sok féle terem………tágos legelőji sokféle
marhát hizlalnak…….kevés tavában halak is tenyésznek……bora is jó
- Császári ma Vasasszentiván része
- A Cegei uradalom része.”…..többet bír növényi,kevesebbet állati …országból”
-„Szinbora szép fekvésű szőlőiből tartós,vékony és hathatós….” ”tágas tavaiban
sok halak találtattak…””…gabonája tisztán és bővön terem…” „…legelőji tágosok és
zsíros füvekkel bujálkodik….”
L. Hodor Károly
-Valamikor még magyar falú.Básta katonái pusztitják.1837-ben ” ...szép termésű
szőlőkből tartós bort szüretel...”Tágas tavaiban azelött sok hal tanyázott.
L. Kádár József Szolnok
-egy malom müködött a faluban-1459 .VII.19-
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-a Hársas erdő- 1448 VIII 13-, Szentiván mellett, a Torliget, a Tyukszóberke és a
Muharerdő Szentivánon-1326 IV.25- Wass Görgy a szentiváni Cichegyen szőlőt vásárol……. -1594-.
L.Valentiny-W’ Kovács András
- Császári valamikor önálló falu, ma Vasasszentiván része 1964-től.
-Lakossága a reformáció idején felvette a református hitet. A 16. század folyamán
előbb Giorgio Basta katonái, majd a tatárok pusztították el, ezt követően román telepesek
költöztek a faluba.
L.Wikipedia
- a Wass-levéltár középkori adatai szerint halastó volt Császáriban.
- császári udvarház -1663- a császári malom ügyében -1671-.
-„….. a Dudurerdey nevű erdő végén egy Berch nevű helyen …….”
L.Valentiny-W’ Kovács András
Vasas-Szentiváni ménes.1903-Tulajdonos: Temesváry Gerő.
A ménes helye: Vasas-Szt-Iván, Szolnok-Doboka varmegye;
Alapitotta jelenlegi tulajdonosa 1897-ben.
Anyakanczák szabadon járnak a ménesben.
Ez idő szerint «Polmoodie» állami méntől származó saját angol félvér 1 mén fedez a
ménesben.
Állomány 18 drb, részben angol félvér, másrészt lipizai fajtájú anyakancza.
Az egész lóállomány 50 drb. körül váltakozik. — Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Katonai czélokra alkalmas lóanyag előállitása.
Értékesítés : A 3 évesek nyers állapotban a legelőről adatnak el, rendszerint a
katonai csikótelepek részére.
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A visszamaradottakat 4 éves korban ismét bemutatják a katonai lóavatóbizottságnak
L.Podmaniczky
Válaszút.

Bánffy kastély .és az egykori Bánffy udvarház.
-Térségi jellegű.→

-„A kastélyhoz
egy 4,5
hektáros kert is tartozott ,Az angol
típusú díszkert Hein János tervei
alapján készült,virágokkal,tóval,
keleties galambházzal-vadaskert.....”
-„ Itt már kora kikeletkor a’
bársonyló vetés remény színe
mosojog,melly
nyárban
gazdag
aratást,őszre kelve pedig tömött magtárokat ad a’ nem henye mezei gazdának.Úgy van
.mert tágod róna s’ völgyes határán a’ tiszta búza s’egyébb gabona bőven :délnek fekvő
nem nagy szőlőhegyében jó bor terem. Legelőji meszszeterjedett bővségükben sok
marhát táplálhatók.”……..Méltó a’ figyelemre
-Egy itt ujodan
„tehetetlen.

épült magtár.” „ Népe munkás :sok fuvarozás mellett is nem
L. Bicsok- Orbán.

-1832-ben becsesebb lovak találtatnak Válaszúton.
L.Hodor Károly
-1903-körül válaszúti ménes.
Tulajdonos: Báró Bánffy Albert.
A ménes helye: Válaszút, Kolozs vármegye.
Alapíttatott az 1700-as években.
Az anyakanczák mind szabadon járnak a ménesben.1900-ig majdnem kivétel nélkül
angol telivér mének fedeztek, legutóbb 1896-tól 1899-ig Jacob (Buccaneer—Boadicea).
1900-ban azonban «Pluto Fantasca» fogarasi származású lipizai fajtájú,majd később egyik
mezőhegyesi Furioso XXI-es mén béreltetett az államtól.
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Állomány 16 drb. anyakancza, és pedig 14 drb. angol félvér és 2 angol telivér.
Az egész lóállomány 60 drb. körül mozog. Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Hátaslovak, könnyű és gyors kocsilovak előállitása.
Nyáron a ménes természetes legelőn jár.
Értékesités: A mén csikók éves korban az államnak ajánltatnak fel megvétel végett.
A számfelettiek 3 éves korban a katonai csikótelepeknek, 4 éves korban pedig pótlóként
adatnak el.
L.Podmanicky
- „a kerítés mögött, az úttal párhuzamosan nyúlik el a kastély, hosszanti tengelye ÉD irányú. Utcai homlokzata előtt virágok sora helyezkedett el, ugyanitt látható egy
nagyméretű kör alakú virágágyás nyoma is. A kastélyt park veszi körül, amely ma
megcsonkítva ugyan, de mutatja egykori Ny-K tengelyű elrendeződését. A park a kastély
kerti homlokzata előtt nagyjából fél kilométerre benyúlik a vasúti töltésig. A kerti
homlokzat előtt egy barokkos, kisebb szökőkút-medence állt, mögötte kanyargós vonalú tó
terült el, japános galambházzal. A halastó ……….
-…………Egykor kővázák és gondosan kialakított virággruppok díszítették a
kastély és a tó közötti pázsitot. A tó háttere széles gyeppé terjedt ki, majd különböző
facsoportok (fenyők, akácok, vadgesztenyék, nyírfák, ecetfa, szilfa stb.) alkotta parkká
szélesedett, emögött vadaskert volt. A vadaskerten túl egy fás-ligetes terület kapcsolta
össze a bonchidai kastélyparkkal. Az 1850-es években itt angolpark volt, amelyet a
századforduló környékén báró. Bánffy Albert (1871–1945) tájképi kertté alakíttatott át
………….”
-báró Bánffy Ádám (1847–1887 )„Hazatérve Válaszútra, 1875 körül műtermet
rendezett be a kastély emeleti nagy termében. Több mint tíz éven keresztül dolgozott
ebben a műhelyben, ahol elkészítette az ebédlő díszes mennyezetét, falburkolatát és
bútorait, valamint a lépcsőház gazdag faragott elemeit és számos dísztárgyat.
-…….Bánffy Ádám ugyanakkor tehetséges fazakas és porcelánfestő is volt, a
műhelyben számos kerámia dísztárgyat készített, valamint két színvonalas zöldmázas
csempekályhát. Segédje Lakatos István désfalvi fazakas mester volt. Mindezek mellett a
báró kiválóan játszott a cimbalmon, valamint sikeres mintagazdaságot alakított ki birtokán.
Gazdaságszervező tevékenységéért több kitüntetésben is részesült”
L .Bordás Beáta
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- br. Bánffy Ádámnak „ az 1870-es házasságkötése útán feleségével hadadi br.
Wesselényi Máriával Válaszútra költözik ahol majd tervszerű mintagazdaságot rendez be
.Az „ipargróf”Zichy Jenő eszméivel egyet értő báró támogatta a nagybirtokos gazdálkodás
korszerű művelését.A birtokán belterjes művelésre váltott,amely egyre több embernek ad
munkát.Zöldségtermesztéssel,de főként állattenyésztéssel foglalkozott.Meggyőződése
szerint
Erdély
természetföldrajzi
viszonyai főként
az állattartásnak
és
állattenyésztésnek adnak kedevező feltételket.Mindez mellett azonban ő maga is
kisérletezett különféle idegen éghajalatú növények termesztésével,ezt mutatja az
Olaszországból származó veteményzöldség és dinnye felbukkanása az akkori kolozsvári
piacon.Lovai versenyeken nyernek ,baromfigazdasága és méhészete mintaszerű volt,a
nyúltenyésztése viszont nem hozott sikert.”
„Igy a lótenyésztés terén ,mint versenyző szép sikereket aratott,mint
baromfitenyésztő első rangú tekintély lett.A szarvasmarha –állomány rohamos pusztulása
rendkívűl aggasztá,minthogy meg volt győződve ,hogy az erdélyi kis birtok mellett az
ország földrajzi viszonyai a baromtenyésztésre utalnak.Ezért indított jól írt cikkeivel
mozgalmat egy Kolozsvárott rendezendő és állandó jellegű
kiállítás érdekében.
A gazdasági egylet alelnökévé választatván ,élére állt a mozgalomnak és mint az
állatkiállítás elnőke ,az ország közgazdasági állapotait élénk világításba helyező
beszédet tartott ,mely széles körben keltett feltűnést…… A király a vasakorona
harmadosztályú lovagrendjével tüntette ki ,és e kitüntetést…az erdélyi gazdasági egylet
1885.évi közgyülésén adatott át neki „
L.Vasárnapi Újság 1887 XXXIV. évf.4. szám
-Az erdélyi kastélyok legtöbbjének mai napig is a parkok a fődíszei; ilyen …..a
virágokkal telehalmozott, színekben dúskáló újabb válaszúti park is.
Az erdélyi flóra bámulatos gazdagsága fellendítette a kertművészetet s egyéni
vonásokkal tette jellegzetessé…….
L. Biró József
-A válaszúti kastély kert tulajdonosa Bánffy Ádám –„, alázatosan illeszkedve a
bonchidai látványkapcsolatokhoz, a korabeli divat szerint a szentimentális angolkertek
mintájára: tóval, közepén japános galambházzal”- alkotja meg kertjét.” A Hein János
tervei nyomán kialakított tájképi parkot vadaskert és berkes-ligetes parkrészek kapcsolták
a Kis-Szamos túlpartján fekvõ bonchidai kastélyparkhoz. Nagyszerû forrás a hajdani
válaszúti kertre nézve Kelemen Lajos mûvészettörténész beszámolója, aki egy õszi
látogatása nyomán írja le a tájképi kert egyes elemeit: „Nagyjában sík hely, egy-egy
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dombocskával. Az emelkedettebb fekvésû kastély elõtt tó terül el, középen japános
galambházzal… A tó háttere nagy, szabad gyeptérré szélesül, melyen messze egy
magányos fa áll, vörösbe játszó sárga lombokkal… Jobbra sötétzöld fenyõk magaslanak,
sárguló akácok, rozsdaszínû vadgesztenyék és fehér törzsû nyírfák fölé ....”
L. Fekete Albert Szemelvények
- Gr. Bánffy Dénes nem építtette át a kastélyt neogótikus stílusban, viszont a
birtoklása idején a bonchidai ménest Válaszúton tartották (még 1859-ben is), így
elfogadható, hogy ő építtette a válaszúti, várszerű istállót, valószínűleg az 1830-as
években.
L. Bordás Beáta
-Az Erdélyi Gazda, 1902.XII.21.650.o. tudósításából kiderül, hogy „Darányi
miniszter elrendelte a kolozsvári gazdasági vándortanárnak, hogy a négy év óta Kolozs
megyében megkezdett gazdasági és háziipari tanfolyamokat ez évben is folytassa. …
Miután a Szamos mentén termő fűzanyagból kevés fonásra alkalmas vesszőt lehet szedni.
Bonchida elöljárósága egy községi nemes fűztelep beállítását tervezte állami segéllyel. …
Válaszút községben, ahol a 3 év előtti tanfolyam nyomán, ma már szövetkezeti alapon
dolgozik a nép.” Ugyancsak az Erdélyi Gazda tudósít arról, hogy több alkalommal is
„értékes kiállítás keretében mutatták be a környékbeli nép állat, termény és háziipari
produktumait immár harmadszór”(1907.X.13.560 o.)
Válaszút lakói földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak. Idős válaszúti
lakosoktól begyűjtött anyagokból kiderül, hogy a román nyelvűek nagy része
földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozott, de volt közöttük, aki „szállást” (koporsót)
tudott készíteni a halottaknak. A magyarok közül került ki a legtöbb mesterember:
kerekes, ács, cipész, szabó és volt a falunak egy fazekasa is.
A napraforgó termesztése is az első világháború után terjedt el. Addig tök- és
kendermagból préselték az olajat. Ekkor jelent meg az első kézi cséplőgép is.
Ugyancsak az első világháború után terjedt el a sárgadinnye termesztése, amely sok
éven keresztül biztosította a falu lakóinak a jobb megélhetést. Szenkovits Sándor, egy
szamosújvári örmény hozta be a magot a faluba. Bánffy bárótól földet bérelt a Borsapatak mellett, mert az „új földet” szereti a dinnye. Az Agrár Reform után, amikor a falu
népe a Borsa-patak és a Szamos menti „szűz” földeket megkapta, nemcsak a dinnye
termesztésre szakosodott, hanem zöldségtermesztéssel és takarmánynövények
termesztésével is foglalkozott. Július végén, augusztus elején, amikor kezdett érni a
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dinnye, szekérre rakták, így vitték a kolozsvári piacra. „Vigyázni kellett rá, mint a tojásra.
Tettünk egy rend szalmát a szekér fenekére, rá egy rend dinnyét, majd még egy rend
szalmát, és így tovább, hogy ne lágyuljon és ütődjön meg, míg a piacra érünk.”(Balázs
Ágnes, válaszúti lakos). Néhány év alatt Válaszút híres lett az „illatos dinnyéiről” nemcsak
Kolozsváron, hanem a környező falvakban is. Jó években naponta 100 szekér dinnyét is
vittek a piacra, ott átadták a kereskedőknek, nem foglalkoztak a kiárusítással.
A második világháború környékén már hat traktorral működő cséplőgép volt a
Válaszúton, amelyek eljártak a környező 20 – 30 km-es körzetben levő falvakba is
csépelni.
L.www.kallos.org.ro/index.php/hu/valaszut.html
- Merinos nyáj volt — Válaszúton báró Bánffy Albert (1871-1945)birtokán.
- A frízekkel báró Bánffy Ádám próbálkozott 1885-ben Válaszúton, a curkánjuhok
tejelése fokozására
L. Dr. Szentkirályi
Eladó állatok.
-A méltóságos Báró Bánffy Albert-féle hitbizományi uradalomban Válaszuton van
l50 drb prima 1/4 éves kitűnő fajú tenyészkocza és 20 darab tenyészkan továbbá 16 darab
igen jó 4 éves, 10 darab 3 éves, 10 drb 2 éves és 8 darab 1 éves angol félvér hibátlan csikó
eladó.
Értekezhetni Magyary Károly uradalmi intézővel. VÁLASZÚTON, (Kolozsmegye)
L.Köztelek 1897 március 24
-1940-ben a gazdakör elnöke Paál Gyula áll.ig. tanító
L. EMGE
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron tartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták báró Bánffy Dénest.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett kukorica termelési versenyen Fülöp
Lajos ref.lelkész oklevelet nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
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-Az 1944-ben az E.M.G.E. által szervezett napraforgó termelési versenyen Fülöp
Lajos ref.lelkész egy drb.szecskavágót nyert.
L.Erdélyi gazda1944 február 1
Várfalva.

Jósika kastély.

- kertjében avar és honfoglalás kori temetőket tártak fel .
-A külön szakasztott és minden évben müveit kukoricaföldekről több településen is
hallgattak, de ennek hiányát csak Várfalván tették szóvá: „esztendőnként használható
földeink nincsenek" - mondották - , s határuk két nyomásra volt felosztva, melynek
egynegyed része „ kősziklás, köves, forrásos, agyagas " volt.
-Lovat, szarvasmarhát, juhot, kecskét, sertést egyformán tartottak Várfalván a
lakosok,pedig Aranyosszék felső járásában ők voltak a legmostohább helyzetben az
állattartást illetően. „Legelőhelyünk nem jó - panaszolták káraik között, s meg is
indokolták - , mert kősziklás. Ami kevés vagyon is, nem terem jóféle füvet. Ezenkívül a
kőszirtekről ottan-ottan egy-egy marhánk béhúll és elkárosodik. A farkas - mint erdős
helyen – marháinkban sok károkat tészen. A tolvajok által is ottan-ottan károsíttatunk,
szomszédos lévén helységünk nemes Torda vármegyének havasos részével". Az említett
károk mellett legelőjük „oly szűk, hogy a tordai erdőn lévő legelését" marháiknak a
vallatás évében is „ Tordára való kőhordással árendálták ki". Kevéske rétjükön jó széna
termett, de az Aranyos vizén túl lévő kaszálók a hegyek aljában voltak, s a hegyekről
lejövő patakok nyári záporok idején beiszapolták azokat, s telehordták kövekkel,
használhatatlanná téve a füvét. Mindezekért a „ tordai és csányi határokon felibe /!/"
csináltak szénát. Egyedül az itatóvízzel voltak elégedettek, mert azok „jók, hasznosak,
alkalmatosak, és elég közel vannak" -1820 Conscriptio Czirakyana vallomás.
L.Takács Péter
-1690”.. haliam az Borbély István Ur(am) kertiben almat ráznak vala
…”(Aranyosrákos )
L.E.M.Sz .T .
-Itt született Kádár József erdélyi magyar tanár, szakíró és közéleti személyiség
1850 január 23-án- elhunyt Désen 1939. február 12-én.”A Szolnok-Doboka vármegye
monographiája Deés- szerzője–„Szolnok-Doboka vármegye Orbán Balázsa”
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- 1912-ben a sok eső ellenére sikerült elkészíteni a falu vízművét.
L. Balaton Petra
- Hires a hagyma termesztéséről.
L . Keszeg RML
- Főszerepben a vöröshagyma
- Az Aranyos vidéke jó földjének köszönhetően híres a zöldségtermesztésről. A
környék lakosságának nyolcvan százaléka, ha nehezen is, de megél a mezőgazdaságból.
-A zöldségek közül kiemelkedik a várfalvi vöröshagyma, amelyre büszkék a
helybeliek, ezért is kapott főszerepet a hagyma a községi napokon. A szombat délelőtt
megnyílt helyi termékek vásárában az egyik termelő elmondta, hogy ők hagyományosan
magról vetik a hagymát, nem dughagymát termelnek. Ez az eljárás vízigényesebb, ezért is
nevezik „vízhagymának”. Ennek köszönhetően a várfalvi hagyma kevésbé csípős,
fogyasztását pedig zsíros kenyérrel, szalonnával és házi kenyérrel javasolják.
L .Szabadság 2012 aug 27.
-Régi hagyománya van itt a kertészkedésnek ,a földműveléssel foglalkozók fő
jővedelme a zöldségtermesztésből származik.Fontosabb termék a hagyma és a murok.
-Még a kollektivizálás előtt szekerekkel vitték a zöldséget a tövisi, nagyenyedi,
szászsebesi, gyulafehérvári, és szászvárosi piacokra.
L .Sepsiszéki
-a Várfalva községbe olvasztott Aranyosrákos…..
Aranyosrákos
Csíkrákosról kapta a nevét- az onnan ide telepedett lakosságról
kapta, előtagja Aranyosszékhez való egykori tartozását jelöli.
L.Wikipedia
-Aranyosrákos szántóinak egynyolcad része találtatott vizenyősnek,egynyolcada
pedig a hegyen volt, ezért nem is trágyázhatták.
-Tágas határához viszonyítva kevés szénatermő rétje és szűk legelője volt az
aranyosrákosiaknak…………………. A szénatermő rétek felét rendszeresen elöntötte
áradáskor az Aranyos vize, ilyenkor ott a széna meghínárosodott, megsásosodott.
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-Sarjút a rét árvíztől mentes részén sem kaszálhattak, mert takarás után ráhajtották a
marhákat, lovakat………….. többnyire az erdőn legeltethették marháikat, egyéb
állataikat,de az erdei legelők „füvet vadat teremnek", s ezért marháik soványak maradtak,
sőt azerdők is sínylették a legeltetést.-1820- Conscriptio Czirakyana.-vallomás.
L.Takács Péter
-Jó dohánytermelők.
L. Révai
-A hagymájáról híres
L. Keszeg RML
-Foglalkozás terén a zöldségtermesztés a meghatározó.
L.Wikipedia
Az 1940 február 11 –én tartott
gazdatanfolyami záróvizsgán készült
csoportkép-A gazdakör ekkor 32 éves.
Alakult 1908-ban.→
L. Erdélyi gazda 1940 március 1

Visa
-Híres boráról és szőlőjéről. 1727-ben 260 veder bort jegyeztek fel ez leltárban(
1veder = 10 l)
-Szép, régi hagyománya a juhmérés.
L. Wikipedia

Visa határa.
-Visa környékén a XIV. század
elején még három kisebb telek létezett,
nevezetesen: Kőris-telek,Varjad-telek és
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Bűzös-telek. Nevük máig megőrződött olyan dűlőnevekben, mint Kőris, Varjas és
Büdöstó.
L. Kiss Géza
-A visai veteményeskertek – melyek lehetnek szabadon állók is a beltelken kívül
elhelyezkedve – a zöldségtermelés fő központi térségei, melyek nemcsak zöldséggel és
gyümölcsökkel, de kedvelt fűszernövényekkel is ellátják a háztartásokat. Vöröshagyma,
fokhagyma, sárgarépa és petrezselyem dugványozással kerül ki, illetve magról kelnek; a
babot, zöldborsót, paradicsomot paprikát, káposztát a bolgárkertészetekből megismert
melegágyról, a zellert hajtatásos módszerrel ültetik el.
-A faluban tartott állatállományok két típusa oszthatók a felhasználás profilja
szerint: döntően húst adó, illetve inkább a belőle készült alapanyagot (tejtermékek)
biztosító állatfajták csoportjára. Míg a szarvasmarhák, a bivalyok és a juhok leginkább
tejük, az abból készült sajt, túró miatt fontosak, addig a disznók és a majorság
(baromfifélék) szinte teljes mértékben a húsfogyasztás igényeit elégítik ki. A
szarvasmarhák kivételével – amiket a közös használatú legelőn kollektíven legeltet a
faluközösség megbízásából a pásztor – az állatok tartása a beltelken történik, részben
intenzív, részben extenzív módon.
L.Bedő Valér
Megjegyzés : Azért használtam a XXI. századi ismertetőt mert az étkezési
szokások és az élelmiszer termelése az előbbi századéhoz nem változott annyit ,hogy
elolvasva ne kapjunk hiteles képet Visa akkori és mai étekezési szokásairól.Az
ilyen irányú felhasználáshoz az is hozzájárult, hogy hasonlóan jó leírását az étkezési
szokásoknak és a termelési eljárásoknak pl. a XX. századból nem találtam.
Kiss Károly
Vista lásd Magyarvistánál.
Vízszilvás
-„…..hat kövű székes malma van ….”
L. Hodor Károly
Malom működött Vízszilváson amely az újkorban is létezett./1441-1459-14941497-/
L.Valentiny-W’Kovács András
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-1832-ben felesbb’ méz és viasz gyűjtetik Viz Szilváson..
L.Hodor Károly
- a tilalmas erdő használatáról, illetve a szilvási szőlőről; jobbágyok kezeslevelei 1701–1739.
- Szilvás Hesdát felőli határán épített malom ügyében -1713–1724- II. Rákóczi György parancslevele Wass György fiaihoz: Jánoshoz és Lászlóhoz,
hogy gyerőmonostori Ébeni Lászlóné Wass Judittal a göci, kötkei, pulyoni, szentegyedi,
szentgothárdi és szilvási jószágrészekben, továbbá a szilvási szőlőben osztozzanak meg 1654-.
- per a vízszilvási malom jövedelmének elosztásáért és a malom fenntartási
költségeiért -1792-Bodoki Mihály és Diószegi Mihály, a kolozsvári ref. kollégium könyvtárosainak
kimutatása a Wass Ádám által 1765-ben és 1773-ban a vízszilvási malom jövedelméből
jogi és történelmi témájú könyvek vásárlására adományozott pénz elköltéséről.
L.Valentiny-W’ Kovács András
Zentelke lásd Kalotaszentkirálynál.
Zsúk

Kemény-Bánffy kastély
Alsózsuk
-térségi jelentőségű
-Alsózsuk és Felsőzsuk 1968-ban egyesült
-Alsózsuk az 1660-as évekig magyar lakosságú volt.

-Kertjében, százados fák között egy másfél méter magas, állatalakokkal faragott
kőszobor áll.
-1475- ben neve Magyarzsuk- (Magyaralsózsuk)
- A Kis-Szamos bal partján van a Zsukiménes és Nemeszsuk.
- A 19. század első felében Alsózsuk minden év május 20-án országos vásárt tartott,
amelyeken többnyire juhot adtak-vettek
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- A községhez tartozó falvakban gabona- és zöldségtermesztéssel foglalkoztak.
L.Wikipedia
-Alsó Z s ú k o n (Kolo'smegye) maj. 20-án népes vásár gyűl össze-,'s többryire
juhot vesznek 's adnak el.
L.Nagy
- 1898-ban itt erős gulyatelep volt.
L.Köztelek 1989 november 12
Alsó-zsuki ménes 1903-körül.
Tulajdonos: Bakó Ferencz.
A ménes helye: Alsó-Zsuk
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 2172 k. hold.
Alapitotta lovag hetei Bakó Ferencz 1885-ben.
Az anyakanczák szabadon járnak a ménesben.
Az utóbbi időben báró Petrichevich Horvát Kálmán Árva (Ruperra—Briseis)angol
telivér állami ménje fedezett a ménesben.
Állomány 18 drb. erdélyi származású angol félvér anyakancza. Az egész lóállomány
45 drb. körül váltakozik. Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Nemes angol félvér hátas- valamint kocsilovak nevelése. Nyáron a
ménes természetes legelőn jár.
A ménes számfeletti anyagját katonai pótlóként értékesitik.
Felső-zsuki ménes1903-körül.
Tulajdonos: Báró Petrichevich Horváth Kálmán.
A ménes helye : Felső-Zsuk, Kolozs vármegye
A ménes elhelyezéséül, szolgáló birtok területe 3300 k. h.
Alapította 1857-ben néhai Petrichevich Horváth Gábor és Kálmán. Szabadon járó
kanczák, s csupán a meddőket használják kivételesen hámban vagy nyereg alatt.
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Rendszerint állami bérmének használtatnak.Régebben egyik kisbéri Ostreger angol
félvér, majd Khalif (Grand Buccaneer—Konotoppa) angol telivér, ez idő szerint pedig
Árva (Ruperra—Briseis) angol telivér, szintén állami bérmén fedez a ménesben.
Állomány 20 drb. angol, félvér anyakancza. Az egész lóállomány 70 drb. körül van.
Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: Katonai czélokra alkalmas lóanyag előállitása.
Felnevelési rendszer: A ménes szénát, árpa- és zabszalmát kap takarmányul, e
mellett éves csikók 7—8 liter, 2 évesek 5 liter zabot. Nyáron természetes legelőn jár a
ménes. Az előremenési kedv felébresztése végett előbb a csikókat lovagolják, s csak
később tanítják kocsiba.
Értékesítés : Az alkalmas éves méncsikók megvétel végett az államnak ajánltatnak
fel, a 3 évesek pedig lehetőleg a katonai csikótelepek részére értékesíttetnek.
A megmaradottak pótlóként adatnak el 4 éves korban.
L.Podmaniczky
- alsózsuki udvarház
- A debreceni ekét a XIX.században még itt is használták.
L.Magyar Néprajz.II.k
- Itt született Barát Jenő Alsózsuk, 1918. szept. 27-én.– agrárstatisztikai szakíró.
L.RMIL
- „Itt az urílovasok minden év őszén 3-4 napos meetinget rendeznek.”
- A község határában nagy birtokuk van a Telekieknek.
L .Révai
- Az alzsúki növénynemesítő telep jelentése a külügyminisztérium és az olasz-német
vegyes bizottság kivizsgálása tb-1943-Az Alsózsúki Növénynemesítő Telep 1944. évi költségvetési előirányzata.
-Az alsózsuki növénynemesítő telep feljegyzéseinek vezetése-1944-
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-Alsózsuki Növénynemesítő Telep jelentése: Katona Ferenc érkezése és tüskés és
simadrót bejelentése tb.-1944L.M.O.L.
Zsukiménes
- Hires az 1890-ben Wesselényi Béla által alapított ménes.
- Ő alapította az Erdélyrészi Falka-vadász Társaságot is
- A Teleki család egykori nyaralója, parkkal…
- Két évtizeden át minden nyár végén leköltöztette ide zsibói ménesét, szeptember
vége és november 3. között pedig nagyszabású vadászatokat és lóversenyeket rendezett az
úri közönség számára
- 1902-ben katonai ménest alapítottak, ahol tiszti versenylovakat, parádéslovakat
tenyésztettek.
-1920-ban a román hadsereg egy helyi születésű katonája
Mezőhegyesről zsákmányolt Furioso-north star lovakkal gazdagodott az állomány .

által

L.Wikipedia
- 1880 körül híres erdélyi szürkemarha gulyája volt.
L.Dr. Szentkirályi Ákos
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L.Erdélyi gazda 1943 február 1
„Komoly és céltudatos
tenyésztői munka folyik ……..a zsuki
állami
ménesbirtokon…
ahol
jelenleg
80
drb.-ra
emelkedett
törzsgúlyában,
………………erdélyből vásárolták fel a jó tejelő rdélyi-magyar teheneket.Itt egy
jókülemű mezőhegyesi bika fedez ….”
A zsuki állami ménesbirtokra ……………
vár az a feladat,hogy Erdély
magyarmaha állománya részérte minél több törzsbikát biztosítson
L.Erdélyi gazda 1943 február 1
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Felzsőzsuki Kemény kastély.

Kolozs megye falvainak magyar és román elnevezései.
Ajton-Aiton

Aranyospolyán-Poiana

Alparét-Bobâlna

Aszó-Osoi

Alsódetrehem-Tritenii de Jos

Bádok-Bădeşti

Alsógyékényes-Jichşu de Jos

Bágyon-Bădeni

Alsójára-Iara

Bálványosváralja-Unguraş

Alsókosály-Căşeiu

Bányabükk-Vâlcele

Alsótők-Tiocu de Jos

Bánffyhunyad-Huedin

Andrásháza-Rădaia

Berkenyes-Berchieşu

Apahida-Apahida

Bodonkút-Vechea

Aranykút-Aruncuta

Bogártelke-Băgara

Aranyosegerbegy-Viişoara

Boldoc-Bolduţ

Aranyosgerend-Luncani

Bonchida-Bonţida

Aranyosgyéres-Câmpia Turzii

Bujdos-Vâlcelele

Aranyoslóna-Luna

Borsaújfalu-Vultureni
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Búza-Buza

Gyulatelke-Coasta

Cege-Ţaga

Harasztos-Călăraşi

Csegez-Pietroasa

Hasadát-Hăşdate

Csomafája-Ciumăfaia

Havasrekettye-Răchiţele

Csúcsa-Ciucea

Inaktelke-Inucu

Csürülye-Ciurila

Jákótelke-Horlacea

Dengeleg-Livada

Jegenye-Leghia

Deréte-Dretea

Kackó-Câţcău

Detrehemtelep-Colonia

Kajántó-Chinteni

Dés-Dej

Kalotadámos-Domoşu

Désakna-Ocna Dejului

Kalotaszentkirály-Sâncraiu

Déskörtvélyes-Curtuiuşu Dejului

Kapjon-Coplean

Doboka-Dăbâca

Kapor-Copru

Egeres-Aghireşu

Katona-Cătina

Erdővásárhely-Oşorhel

Kecsed-Aluniş

Esztény-Stoiana

Kecsedszilvás-Pruneni

Fejérd-Feiurdeni

Kendilóna-Luna de Jos

Feketelak-Lacu

Kercsed-Stejeriş

Felsődetrehem-Tritenii de Sus

Kérő-Băiţa

Felsőtők-Tiocu de Sus

Kide-Chidea

Girolt-Ghirolt

Kisbács--Baciu

Gyalu-Gilău

Kisdevecser-Diviciorii Mici

Gyeke-Geaca

Kisesküllő-Aşchileu Mic

Györgyfalva-Gheorghieni

Kisiklód-Iclozel
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Kismonostorszeg-Mănăşturel

Magyarlóna-Luna de Sus

Kispulyon-Puini

Magyarmacskás-Măcicaşu

Kodor-Codor

Magyarnádas-Nădăşelu

Kolozs-Cojocna

Magyarókerék-Alunişu

Kolozsborsa-Borşa

Magyarpalatka-Palatca

Kolozsgyula-Giula

Magyarpeterd-Petreştii de Jos

Kolozspata-Pata

Magyarsárd-Şardu

Kolozsmonostor-Cluj-Mănăştur

Magyarszarvaskend-Corneşti

Korpád-Corpadea

Magyarszílvás-Pruniş

Kozárvár-Cuzdrioara

Magyarszovát-Suatu

Körösfő-Izvoru Crişului

Magyarvalkó-Văleni

Kövend-Plăieşti

Magyarvista-Viştea

Magyarbikal-Bicalatu

Mákófalva-Macău

Magyarderzse-Dârja

Melegföldvár-Feldioara

Magyarfenes-Vlaha

Mezőcsán-Ceanu Mare

Magyarfráta-Frata

Mezőkeszű-Cheseu

Magyarfodorháza-Fodora

Mezőőr-Iuriu de Cămpie

Magyargorbó-Gârbău

Mezőőrke-Urca

Magyargyerőmonostor-Mănăstireni

Mezőszentjakab-Iacobeni

Magyarkapus-Căpuşu Mare

Méra-Mera

Magyargyerővásárhely-Dumbrava

Mészkő-Cheia

Magyarköblös-Cubleşu Someşan

Mikes-Miceşti

Magyarlégen-Legii

Mócs-Mociu

Magyarléta-Liteni

Nagydevecser-Diviciorii Mari
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Nagyesküllő-Aşchileu Mare

Szászfenes-Floreşti

Nagyiklód-Iclod

Szekerestörpény-Tărpiu

Nádasdaróc-Dorolţu

Szelecske-Sălişca

Nádaspapfalu-Popeşti

Szentbenedek-Mănăstirea

Nádasszentmihály-Mihaieşti

Szentmargita-Sănmărghita

Néma-Nima

Szentmihály-Mihai Viteazu

Noszoly-Nasal

Szék-Sic

Nyárszó-Nearşova

Székelyhidas-Podeni

Nyíres-Szásznyires-Nireş

Szilágytő-Salatiu

Oláhpéntek-Pintic

Szílkerék-Corneni

Ormány-Orman

Szind-Sănduleşti

Ördögkeresztúr-Cristorel

Szomordok-Sumurducu

Őrdöngösfűzes-Fizeşu Gherlii

Szóváros-Suareş

Páncélcseh-Panticeu

Szucság-Suceagu

Pusztakamarás-Cămăraşu

Torda-Turda

Pusztaszentkirály-Crăieşti

Tordaszentlászló-Săvădisla

Sárvásár-Şaula

Tordatúr-Tureni

Sebesvár-Bologa

Türe-Turea

Sinfalva-Corneşti

Tötör-Tioltiur

Solyomkő-Şoimeni

Vajdakamarás-Vaida-Camaraş

Szamosfalva-Someşeni

Vasasszentegyed-Săntejude

Szamosjenő-Fundătura

Vasasszentgothárd-Sucutard

Szamosújvár-Gherla

Vasasszentiván-Santiona

Szamosújvárnémeti-Mintiu Gherlii

Válaszút-Răscruci
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Várfalva-Moldoveneşti
Visa-Vişea
Vízszilvás-Silivaş
Zsúk-Jucu
Zsúkiménes-Juc-Herghelie
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Kolozsvár -város

←A Nagy Lajos királyunk által 1377-ben jóváhagyott Kolozsvár címer
-1229-ben……… a Kolozsvár melletti Patán élő Mog más kolozsi várjobbágyokkal
együtt részben magyar, részben német nevű (Gotfred, Farcasius, Wilc, Olbertus, Péter,
András, Fila) idegeneket vádolt két ekealjnyi várföld jogtalan elfoglalása miatt.
- Az ….utak…. szempontból legrészletesebb 1377-es határjárás magna, illetve
publica via-ként a következő utakat említette: 1) a Bányabükkön át Torda felé vezető utat
(magna via, que ducit de Banabiky ad Cluswar), 2) a Györgyfalva érintésével szintén
Torda felé tartó, a késő középkortól jelentőségét nagyban elvesztő utat (magnam et
publicam viam super qua de dicta possessione Gyurgfalva itur ad civitatem nostram
Cluswara), 3) a Szamosfalvát átszelő mezőségi utat (magnam viam super qua de eadem
civitate nostra Cluswara itur ad dictam possessionem Zomusfalwa), 4) a kajántói magna
via-t és 5) a Kolozsmonostor felé, majd a Sebes-Körös mentén Várad felé irányuló
publica via-t, amelyből Bács felé egy másik fontos út ágazott el (magna via super qua de
villa Baach ad eandem Monostoritur)
- 1291-ben Miklós Kolozs megyei várjobbágy és fia, János terra Lomb birtokot,
tartozékaival együtt (silvis, virgultis, nemoribus, pratis et fenetis) eladta Péter erdélyi
püspöknek 20 márkáért, aki azt e vétel nyomán Kolozsvárhoz csatolta,.
Az elpusztult Lomb falu Kolozsvártól É−Ény-ra, a 682 m magas Lombi-tető déli
oldalán húzódó völgyben feküdt.
- Elképzelhető, hogy 1275 után Kolozsváron püspöki udvarház is épült, legalábbis
ezt sejteti, hogy 1299-ben Leske és Szentgyörgy birtokok cseréjét Péter erdélyi püspök és
Lázár kolozsmonostori apát Kolozsvárt (in Klusuar) foglalta írásba, tehát nem a gyalui
püspöki kúriában és nem is a kolozsmonostori apátság épületében.
-Általános következtetésként megfogalmazhatjuk, hogy a kolozsvári polgárok
mezőgazdasági tevékenysége a középkorban kiterjedt volt, mindenképpen jelentősebb
annál a szintnél, amit az ipari termelést, kereskedelmi tevékenységet és humanista
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szellemi életet az előbbi rovására szívesen túlhangsúlyozó helytörténetírás nemegyszer
feltételez.
- Makkai rámutatott, hogy az alapítás német ajkú telepesek és szabad jogállású
magyarok együttes bevonásával történt, és e folyamat során az Árpád-korban
Kolozsvárba olvadt Szentpéter falu magyar lakói,vélhetően egykori várnépek is elnyerték
az idegen ajkú vendégek kiváltságát. –Makkai László 1941- Szabó T. Attila vetette fel Kolozsvár kapcsán, hogy az Óvárból kivezető fontos
utak mentén már korán mezőgazdálkodó-állattartó települések alakultak ki, így az
eredetileg önálló Szentpéter falu is, amely utóbb összenőtt a várossal .
- egy 1370-ben kelt oklevél, amely Kolozsvár keleti, Szamosfalva felé eső szélén
(prope metas ville Zamus falua) ………………a kolozsváriak halastavat létesítettek .
- „….egyedül a magyar külvárosról állíthatjuk biztosan, hogy előzménye egy
korábbi falusi település volt. A többi külváros kialakulása a jelentős százalékban
földműveléssel is foglalkozó kolozsvári polgárok külterületi kertjeivel és majorjaival,
illetve a béresek elszállásolását és a terménytárolást megkönnyítő, saját
gyümölcsöskertjükben épített házaival függ össze.
-1370-ben Bakányi Péter és felesége, Senyd asszony Magyar utcai telküket,
épületeivel és tartozékaival együtt (fundum ipsorum in platea Mager Utcha vocata, in
confiniis fundorum [...] Georgy Magni et Georgy filii Folkmar positum, cum omnibus
edificys et pertinencys suis) a kolozsvári Szent Mihály-templomra mint plébániájukra
hagyták.
-Az 1453-as ősszeirás ……..a következő mesterségneveket tartalmazza: ács(2),
boros (2), fazekas, gyékényes, halász (4), kádár, kerekes (5), kovács, köszörűs, lepényes
(2), mészáros, meszes, molnár (4), nyilas, perecsütő, süveges (2), szabó (3), varga (10).
Egyes előnevek (Juhos, Lovas, Méhes, Pásztor) kifejezetten mezőgazdasági
tevékenységre utalnak………..
-I. Lajos király …….1366-os, 1377-ben átírt oklevele, amelyben engedélyezte,
hogy a város csertörő malmát gabonaőrlő malommá alakíthassák a Szent Erzsébet
ispotály szegényei számára
-1455-ben a Szamoson emelt malom helyét az itteni magyarok kérelmezték I.
Lajos királytól.
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- 1574-ben Kapa Antal itteni szőlőskertjében „hídelveiknek” nevezett szász inasok
dolgoztak, akik összeverekedtek a magyar ötvösinasokkal .
L.Benkő Elek
-1440-Méhffy Jakab kolozsvári szőlősgazda felépíti a későbbi
szülőházává lett gótikus palotát.

Mátyás király
L.Csetri

-1486-ban itt ferences kolostor alakul.
L. Bicsok
- Kolozsvár város malmairól az első írásos emlék 1405-ből való……
-A július 2-án kiadott adománylevélben Luxemburgi Zsigmond király
engedélyezte a város fallal való körülvételét, egy tímár-, két posztóványoló- és a három
búzaőrlő malmot határaival, jövedelmeivel és bevételeivel a város polgárainak és
közösségének adományozta.
- 1453-ban a Számadáskönyvek öt magyar molnárt említenek,…….
-1496-ban viszont már név szerint is említenek három malmot: felső malom
(molendinum superiori), a vár malma (molendinum castri) és az Alpret malom
(molendinum Alpret).
L.Novák Károly István
-1570 február 25-én a király jóváhagyja a „…Coloswar”…..” város Zentegyed
nevű szőlőhegyén fekvő szőlő megvásárlását….”
L. Erdélyi történelmi adatok
- 1557-ben Izabella királyné négy szőlőt és egy dohányoskertet adományoz a
Kőmál alján lévő Szentlélek Ispotálynak. - Az Apafitól Ébeni István főkapitánynak
kiállított instrukciót és szintén tőle a biztosító levelet ugyanannak az évnek/1664/ március
20-án adták át Kolozsvár városának.
Az Ébeninek adott instrukció leszögezi: 1) Ébeni, akinek a jövőbeli hűségéhez
kétség nem fér, évi fizetésként kap 500 magyar forintot, borból, búzából és zabból a
kunfalusi tizedet, Kolozs vármegye mindegyik adózó kapuja után két szekér fát és egy
szekér szénát, két tyúkot, tíz tyúktojást, egy juhot, egy mérő vajat, fél mérő mézet.
Ezenfelül tíz korsó ecetet, nyolc hízott disznót.
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A polgárok is, akik két év leforgása alatt semmit sem szüreteltek, miután már saját
szőlősükből szüretelni fognak, többé ne hozzanak be külső bort. Megjegyzés: hogy kik és
mikor szállítsanak bort Kolozsvárra, arra nézve hoztak egy diétai cikkelyt 1696. október
18-án, amelynek ez a tartalma: Kolozsvárra, tekintve, hogy a város kiváltsága nem
ellenzi, a korábbi cikkelyek értelmében, nemcsak országgyűlések idején, hanem máskor
is, mindig – a szászok közti szokás tiszteletben tartásával – akármelyik mágnás és nemes,
akár háza, akár csupán szállása volna itt, szabadon vihessen be bort megőrzés és használat
céljából, a cikkelyekben megszabott s a direktor által a panasztevő megkeresésére
behajtandó büntetés terhe mellett, de a bevitt bort elkobzás büntetése mellett ne legyen
szabad se hordóstul, se kis mértékkel árusítani.
Ez a város évente négy nagyvásárt hív össze, mégpedig Szent György, Szent Antal,
Szent Lőrinc és Mindenszentek napján, a hetipiac pedig szerdára és csütörtökre esik. Az
áruk között, amelyeket Kolozsvár előállít, nem utolsó helyen áll a roppant sok és igen
finom kenyér, amelyet egész Erdély dicsér a kolozsvári káposztával együtt; ezt sós
káposztából (Sauerkohl) főzik disznóhússal, borssal, borral és egyebekkel. Erre a piacra
bőségesen visznek gabonát is, főként a Mezőség vidékéről.
Csaknem túllépi a szavahihetőséget a gabonának az az olcsósága, amelyet itt 1583ban ért el. Bethlen szerint „Ebben az esztendőben (1583-ról szól – B. J.) Isten páratlan
könyörületessége révén annyi búza és bor volt Erdélyben, hogy négy, sőt öt nagy
kolozsvári köböl búzát árusítottak mindenütt Kolozsvárt nyomban aratás után 1 magyar
forintért (azaz 50 krajcárért),a borból pedig 90 korsót 2 forintért a hordóból, amint annak
az évnek a tizedszedője saját kezűleg feljegyezte.” Az olcsóság hasonló példáját közli
Bethlen az 1566. évre .
„….az elővárosnak a legszélén fekszik a roppant kellemes Wesselényi-kert,ellátva
vízi és műkertészeti létesítményekkel. Híres a keleti elővárosban a Kemény-kert is.”
A Szentpéteri városrészben :”A szántóföldek bőségesen megtetézve adják vissza a
földműveseknek a vetőmagot.A Szamoson túl fekvő Hója,Bornyúmál,Kőmál szőlősök
nem megvetendő borokat teremnek.”
-„Továbbá, déli irányban van a Békás-patak, azaz latinul Rivus ranas habens, ahol
szintén a szőlőt művelik.”
L. Benkő József- Az 1599 és 1637 között Kolozsvár városának hasznát szolgáló harmincadvám
könyveiből kifejtett 96 árufajta közül az ökörkereskedés megvámolása foglalja el az első
helyet.
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-az ökrön kívül szerepelt még a szállítmányokban a tehén (a teljes összforgalomban
a 12. helyet foglalja el) (a tehén csak kiviteli áru volt),
- a 24. helyen szereplő lókereskedés
- a tulok a 41. helyen szerepel
- az élősertés (csak behozatali áru volt) az 58. helyet foglalja el,
- az 59. helyen álló bika
- Kolozsvári árúkívívők-kereskedők:-Csanádi Tamás,Kanta Mihály,Fodor Mihály
1632-es ökörkivivő, Kassai István,Csepregi Mihály1633-ban harmincadolt szállítmányai,
Váradi Miklós a kolozsvári harmincadon 1634-ben bemutatott szállítmánya, Nyírő
Sámuel 1635-ös, Krajcár Ferenc, Sándor Miklós és Sándor György, Sándor Miklós és
Szindi Márton, Kovács János 1636-os szállítmánya.
- Célpontok, irányok:. A Magyarországról, az Alföldről, Partiumból behozott
sertésektől eltérően (a kolozsvári harmincadhelyen megvámolt szarvasmarhákat kivitelre
szállították.
- a kolozsvári állatkereskedők távolabbra – Bécsig – nagyobb mennyiségű
szarvasmarhát vittek, minden bizonnyal a biztos eladás reményében.
- az ökörkiszállítás célpontjai
-1599 és 1636 között: Bécsbe 4970 drb, Magyarország 2339 drb,
drb,Nagykároly 34 drb, Eperjes 8 drb,

Várad 49

-a tehénkiszállítás ugyanebben az időszakban:
Magyarország 342 drb,Nagykároly 79 drb,meghatározatlan célpont 1917 drb.
-a tulok kiszállítások célpontjai:
Magyarország 25 drb.,Bécs 5 drb., meghatározatlan 2 drb
Szállítási útvonalak: - Nagyváradot érintve - (a Kis- Szamos völgyét elhagyva, a
Sebes-Körös völgyén egészen a Tiszáig).
- a Désnél egyesült Szamos völgyén és aztán a Berettyó völgyén közelítették meg
Debrecent.
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Ez idő tájt pedig a bécsi piac is befogadta és továbbította az erdélyi szarvasmarhát.
Velence, Firenze, Pádova kereskedői előszeretettel vásárolták az Erdélyből Bécsbe
felhozott állatokat
- az 1580-as években a vranskói (franzi) vámhivatalnál tekintélyes számú erdélyi
(magyarországival egybemosott) szarvasmarhát vámoltak
-Az 1620–1640-es években Velence marhahúsellátását
magyarországi 1344 (és minden bizonnyal az erdélyi) áru fedezte.

nagyobbrészt

a

Az erdélyi szarvasmarha tehát bizonyos közép- és délnyugat-európai körzetekben
igen fontos élelmet szolgáltatott. Kivitele egészen addig az európai régióig terjedt, ahol
ütközött egyrészt a dániai, másrészt a lengyel–moldvai hasonló áru felvásárlásának
körével .
-….az Erdélyi Fejedelemség XVII. századi gazdasági életére vonatkozik. Az a
tény, hogy I. Rákóczi György fejedelem tulajdonosként is támogatta a kolozsvári
marhakereskedést, arra késztet, hogy e fejedelem gazdasági célkitűzéseiben többet
lássunk, mint egyszerűen a Bethlen Gábor-i hagyományok megőrzését és folytatását. I.
Rákóczi Györgynek mint hatalmas kiterjedésű uradalmak tulajdonosának, elsőrendű
gazdasági érdeke volt az, hogy értékesítse birtokai termelését, illetve a tulajdonában lévő
állatállomány jó részét.
L.Pap Ferenc
-1576 január 28-án Somlio-i Bathory Kristóf vajda a következő szőlőket mentesíti
tized fizetése alól:a Hasongart,Keomal, Bretfeo,Lomb és Azzupatak valamint a vajdai
Fenes birtok és Monostor mezőváros Hoya elnevezésű szőlőhegyén levő művelt
szőlőket , továbbá összes szántóföldeket és mezőgazdaságát Sarlay Annának.
L .Báthory Zsigmond
K o l o z s m o n o s t o r . (Kolozsmegye.} májusi juhvásárjáról nevezetes.
K o l o z s v á r . Eddig öt, a jelen évvel kezdve pedig 6 országos vásárai tartatnak
évenkint, leghíresebb az augustusi lóvásár, mellyben különösön,a honban növelt, nemes,
régi spanyol, s az újabb időben tenyészteni kezdett angol fajta lovakért külföldiek is sok
szép pénzt hagynak az országba. A' több vásárokon tartatni szokott ló és szarvas
marhakereskedés, nem annyira híresek.
Tavaszi és nyári vásárok alkalmával, nagyobbára pesti kereskedők feles számú
kész ruhát,'s főre valókat árulnak boltjaikban. Darab idő óta a kolozsvári vásárok
alkalmával czélszerü szóró, választó és szemelő rostákat lehet találni. A' jelen évtől
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kezdve nemesített gyapjúvására is nyiland Kolozsvárnak jul. 2-ik hetébe,mellynek lehető
legnagyobb gyarapodását szivünkből óhajtjuk.
Ö Felségének 1841-ben július l-jén 2776 udvari szám alatt költ, a' felséges k.
kormány által 1841július 19-ről 7635 szám alatt megirt kegyelmes királyi engedelméből,
az eddigelé évenkint tartatni szokott lő- r i n c z n api kolozsvári országos vásár' tartása
ideje megváltoztatván, ezen kolozsvári országos vásár következőleg tartatik: Július 20ától 26-áig termékvásár, mellyben, a' többi közt, nevezetesen a' következő termékek
vásároltathatnak : birkagyapju — czigarragyapju, úsztatott és kézzel mosott — paraszt
juhgyapju, nyirás után folyó vizzel mosva, és mosatlan — bárány- bőr csáváivá és
csáválatlan, — juh-, berbécs-,és kecskébőr csáválatlan — marhabőr, bornyubőr, lóbőr,
mindenféle vad bőr, készitetlen — nyúlbőr—hamuzsir készítve — gubacs — sárga viasz
— szarvak — lágyféle, úgynevezett bőrtapló—tépett és tépetlen tollú — lószőr —
szalonna — dohány 's a' t. Július 27-étől 29-éig az eddig augustus 7-én tartott országos
lóvásár. Július 30-án 31- én baromvásár. Augustus első és következő napjain a rendes
országos vásár.
L.Nagy

Kolozsvár a XVII .században.
”- Az eső mint Isten áldása, a jégeső, zivatar mint büntetése gyakran szerepel a
Bibliában. Mindezt 1593-ban Kolozsvárt így fogalmazták meg: „Myert hogy az Vristen
eo felsege Bywneykert határúnkat Sanyaru Izonyw es halhatatlan Jeg Esewel ely Veue...”
L.MNL II.k
- 1589 2 hordo Alma wyz. 1. hordo Chyger [Kv; Szám. 4/XII. 21]. 1591 Egy
Hordo Cziger. Egy HordoAlma Vyzi [Kv; i.h. IV/5. 10].
L.E.M.Sz.T.
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- Azonban a lóbetegségek gyógyításában közel négy évszázad óta egyre növekszik
a racionális eljárások, a gyógyszerek és a műtéti beavatkozások szerepe. Regiomontanus
híres csízióját magyar nyelven Heltai Gáspár adta ki először 1592-ben Kolozsvárott, s
megtoldotta „Az lovaknak betegségekreol való orvosság” c. fejezettel. Ez a munka még
számtalan kiadást megélt, s a kalendáriumokban közölt részletek révén is közel négyszáz
éven át közkézen forgott. Egyik 18. századi kiadásában 118 címszó alatt 69 betegség és
131 gyógymód olvasható
L. G- portal
- 1592: Az Monostory hegien való zeoleink puztulni kezdettenek -Kv;
-1598: Eo kgme biro vram izennyen az Monostory Tiztartonak is, hogy az
monostory hegybeolis ne pacialtassa hordany se karott, se veniket –Kv-1742: à mig à szüret lé jütt à szöllö ki fogyott à hegybül -Kv;
L.E.M.Sz.T.
-1664-ben a kolozsvári vár katonái részére 50 szekér tűzifát és 100 kisköböl búzát
szállítanak.-1700-ban 200 köböl búzát szállítanak. A búza ,a széna szállítása tovább
folyik 1701-ben és 1702-ben is.
L.Hodor Károly
- Kolozsvár :Evlija Cselebi (1660-1666) török utazó leírása szerint” a Szamos
folyó partján (levő ) város :Nevezetességei közül különösen almáját és körtéjét kell
említeni,(amelyet) vidékre is visznek ajándékul ,mivel azok színüket és ízüket hosszú
időn át megtartják”
L.Nagy-Tóth Ferenc II.
- Kolozsvárt a halászok 1721-ben ……… céhbe tömörülnek
L.Dankanits
- Új kolostor létesül 1725-ben
L. Bicsok-Orbán
- 1840 körül Kolozsmonostoron papirgyár működött .
- Ugyanekkor szítás malom is működik itt.
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- Két repcze-olajgyár van a honban, egyik van Czódon, eről sokat mondani nem
tudok; a másvan Kolozsvártt, ezt néhány földbirtokos Lasky pesti gyárossal tervelé. Erre
nézt 10 évre a birtokosok magukat repczetermesztésre kötelezék. Lasky úr pedig
önköltségén a népkertben olajgyárt állíta, s azt 1846 Őszén meginditá. Hogy mint oszta
repczemagat említők, s megemlítjük azt, hogy Lasky úr a vidékekre is akar rakhelyeket
állítani, mihelyt egy tájon 500 holdat repcze alá írnak. Gyára igen csinos, tömör gépekkel
kiállítva. A munka szüntelen foly. Eredményét ez év mutatja ki. T e r p e n t i n-olajat
fenyves hazánkban csupán két falujában vesznek a székely-földnek,Oroszhegyen, s ha jól
emlékszem Zsögödön.De azt sem igen nagy mennyiségben .
-Dohány-gyártás kicsiben megy.Dohányunkat nyers alakba emésztik fel.Szivar
készítés most indult meg Kolozsvártt, hol többek kőztt Tauffer Ferencz úr szivargyárában
17 csinos leány dolgozik 20—24 v. forint havi bérért; s mindig készen áll 200,000 darab.
Hetenként számítása szerint 14 ezer darab készül. Ára ezernek 4—12 pengő frt.
Ugyancsak a múlt 1846-ban állított egy mást itt egy társulat mi az előbbinél
nagyobbszerü. Dolgozik benne azóta 24 egyén. De minthogy eladásra 1848-ban jőnek
szivarjai, többet most róla nem mondhatok. A szivar gyártás természetesen igen nagy
emelcsője leendene Erdély dohány termesztésének. De nálunk a jobb dohányokat igen
kövér főldben termesztik, leveleik vastagok, ereik durvákká lesznek.
Eleget nyomnak mázsában, de nem használhatók szivarra; mert ide a vékony erű,
erős, setét barnadohányt fogják keresni. A szentpéteri tubák név alatt ismeretes kolozsvári
burnotot Magyarországra is viszik.
L.Nagy
-Bogárkiköltés. Mikor eperfáidon krajczár nagyságú levelek vannak, a
bogárkikeletés' ideje jelen van. Ugyanazért akkorra, hogy el ne késsél,gondoskodj
tojásról. Kolozsvárt lehet kapni mindenkor a' nép-kertben felállított selyem-tenyésztésnél:
latja 4. ezüst húszas. Legtanácsosabbnak tartom ezt áprilisban vagy még hamarább is
megvétetni- mert ha későbbre, nagy melegben találod elvitetni, időnap élőt kikelnek, 's
levél' nemléte miatt elpusztulnak./selyemhernyó tenyésztési tanácsok/……
-A" melegség'mérésére legjobb szolgálatot tenne egy hévmérő (Thermometer), ha
szert tehetnél reá: Kolozsvárt vagy Szebenben kaphatni, rendszerint,egynek az ára 6—8
váltó forint.
-„…….örömmel mondhatjuk, nálunk országszerte elterjedt az eperfa termesztés, 's
Kolo'svártt F i l a n d e (Filandának nevezik az ollyan intézetet vagy gyárt, melyben a'
gubók letekertetnek, vagy matoláltatnak) keletkezett — hála és köszönet indítójának és
413

pártolóinak —, hol a' gubókat jó móddal letekerik, vagy kész pénzen beveszik, fontját 30
pengő xrajával
L.Nagy
-A kolozsvári Akadémián alkalmazott tantárgyakat is tanítanak mint földmérés,
térképészet, építészet,állatgyógyászat.
- 1872- A Kolozsvári Tudományegyetem egy új botanikuskert létesítésére kibéreli
az Erdélyi Múzeum Egyesület gróf Mikó Imre által adományozott kertjét(a Régi
Botanikus Kert)Megszervezője Kanitz Ágoston .Utóda Richter Aladár megszerzi a
Majális utcai területet 1910-12.(a mai Botanikus Kert)
- 1880- körül Kolozsváron meghonosítják a bolgárkerekes öntözési rendszert.
L.Csetri
- …….és sok csinos major és kert a külső Magyar utcában s külső Monostor
utcában……..;
L.Jósika

Kolozsvár a XIX. század közepén.
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A Füvészkert Csányi Gusztáv 1917. évi kolozsvári belsőségi térképén.
-Csemetekertet 1812-ben Bodor Pál és 1815 -ben Cseh János alapít Kolozsváron.
Majd Dobay György 1829-ben,,a Kétvízközben a Damóczy Kertben, Mike Sándor a
brétfűi hegyen,Kovács Mihály a Békás szőlőhegyben1835-ben ,
L. Nagy -Tóth Ferenc II.
- Az első kereskedelmi faiskolát Bodor Pál (1773–1828) létesítette Kolozsvárott,
ebben külföldi tanulmányútjának tapasztalatait is hasznosította. Faiskolája a kolozsvári
Házsongárdon volt. 1812-ben adta ki első faiskolai árjegyzékét. A gyümölcstermesztés
ugyanis fordulóponthoz érkezett: lezárult a „gyümölcsös gazdálkodás” és elkezdődött a
haszonra törekvő gyümölcstermesztés. Ennek a változásnak volt nagy támogatója a
Bodor-féle oltványkínálat, azaz az első magyar faiskolai árjegyzék, amiben 34 alma, 22
körte, 8 cseresznye, 3 meggy, 3 szilva, 2 kajszi, összesen 72 fajta szerepelt (BODOR,
1812).
L.Budapesti Corvinus
- József Károly 1833 legmagyarabb főhercegnek a kolozsvári egyetem pedig,
botanikai tárgyú kutatásai és publikációi elismeréséül doktori címmel tüntette ki.
L.Seremetyeff
-Lenmagnak 1 p.forinton vékáját,annak előtt mustráját látva Kolozsvárt Tauffer
János megveszi.
L.Erdélyi Hiradó 1837 március 19
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Zöldség ,virág és fűmag ajánlat 1837-ben Kolozsvárt a Nagy Pipa cím alatt levő
kereskedőnél bécsi behozatalból.:
Zöldségek:
- Káposzta idein érő, nyári és téli,--káposzta olasz idein érő ,nyári és téli,-káposzta újesztendei—karalábé idein érő,nyári,téli—petreselyem vastag féle—
pesztornák—prokoli(talán brokoli)—celler nagy féle,--murok piros vastag--murok
közönséges--cékla közönséges—spanyol hagyma fehér—spanyol hagyma veres—retek
fehér,piros,sárga,hónapos—uborka hosszú féle idein érő,nyári közönséges,spinát (talán
spenót)---puja borsó,puja nádméz gyengehaju borsó—puja idein érő szemes borsó—
brunkres-(egy húsos levelű bokor)
-Virágmagvak:.
-Teljes viola,--Csíkos májva puja--Harang virág—Viola apró párkánba való—Dali
sarkantyú puja és magos--Székfű teljes—Kisasszony papucsa—Szerelem alma—
Csudafa—Égő szerelem—Scabiosa veres (édes ördögszem), (tűpárna virág)—Rezeda—
Csillag virág—Török székfű—Ezer szép—Senecia(közönséges aggó fű őszirózsa féle)—
Kakastaréj—Oroszlánszáj.
Fűmagok:
-Luczerna francia és luczerna hazai—Reigras francia és anglus(kurta perje)—
Esparcet(egy mézelő takarmány baltacim féle,lednek.
A konkurens eladó kínálata takarmány magokból:anglus rei-gras,francia reigras,francia lucerna, magyar lucerna, Stajer klio- (feltehetően egy osztrák takarmány)
esparzet-tarló répa mag-ákátz fa mag./Szábel Menyhárt és fia/
-Kolozsvárt egy nagy kiterjedésű kert,mely Cseh János kertjének neveztetik és
amelyben válogatott szőlő tők és sok jóféle gyümölcsfák vagynak,mellette levő több
holdakat tevő szántóföldekkel együtt eladó….
L.Erdélyi Hiradó 1837 február 28
-1837-ben Kolozsváron létre jön az első cukorgyári részvénytársaság.
- 1840-ben Kolozsváron Rajka Péter” erőművész” gépműhelyt nyit ,ahol vasekéket
készítenek. E műhely később mezőgazdasági gépeket készítő gyárrá fejlődik
- 1843-ban Kolozsváron
gyógy-botanikai kertet.

Joó István létrehozza az orvosi egyetem számára az első
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- 1844- ben ekeversennyel egybekötött mezőgazdasági kiállítást szerveznek.
-1844-ben Szarka Sándor Kolozsváron megjelenteti az Izletes méhtenyésztés
vagy a mehtenyésztésnek új módjáról szóló munkáját.
- 1844-ben Kolozsváron Megalakul az Erdélyi Gazdasági Társaság.
-1847-ben Wesselényi Miklós Kolozsváron kiadja
körül c. munkáját.

a Teendők a lótenyésztés
L.Csetri

-1840 körül. - A kolozsvári nyári lóvásárt a gazdasági egylet nagyon virágzóvá
tette. Az idei lovak, fogatok szépségét sokaságát nem győztük csodálni. Voltak benne
mének 300—400 darab arany értékűek.
Legfigyelemre méltóbb vásárt csinált Gál Berczi, ki erdélyi ménét 400 darab
aranyon, s Zudor Elek, ki egy pár fekete erdélyi fajta csikóját 300 aranyon adá el.
Különben az erdélyi fajt gyönyörűen képviselé gr. Kemény Sámuel is kettős négyes hatos
fogataival.
L.Nagy
- Nagy Ferencz 1842-es, a piacokat elemző kimutatásában úgy ítélte meg, hogy
„egy darab idő óta a kolozsvári vásárok alkalmával célszerű szóró, választó és szemelő
rostákat lehet találni” – s ezt a hazai szorgalom s értelmesedés számlájára könyvelte el.
- Berei és Merza géptulajdonosok Kolozsvárról hirdették, hogy Erdélynek
bármelyik részében átengedik gépeiket cséplés végett az addig felvállalt munkálatok
elvégzése után. A hat darab gőzcséplőgép a földbirtokosok és haszonbérlők
rendelkezésére állt, ha szándéknyilatkozatot tettek . A cséplőgépek mellett a gőz-gépre
csatlakoztatható, napi 800–900 mérő feldolgozására alkalmas kukoricamorzsolójuk is a
közönség rendelkezésére állt.
-Kónya Rudolf, szintén kolozsvári géptulajdonos „igen előnyös” feltétele mellett
kínálta a cséplés lebonyolítását mind helyben, mind vidéken. Kezeskedett a gép tiszta
munkájáért, és a gépész hozzáértő kezeléséért. Tehette, mert a munkát három Robey-féle
új cséplőgéppel vállalta, és sietett ajánlatát alátámasztani a gépek dicséretével: „E
cséplőgépek vízfecskendővel vannak ellátva s jóságukért és előnyeikért a bécsi
világkiállításon érdeméremmel jutalmaztattak.”
-Az 1860-as évek elején, Kolozsváron gazdasági ügynökség nyílt. Szerepe a
mezőgazdasági gépek megismertetésében és terjesztésében jelentős volt. Hamarosan
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„Gazdasági Főügynökség” név alatt fejtette ki tevékenységét, állandó kiállítással
egybekötött gépraktárt szervezett és mindennemű gép meghozatalát vállalta gyári árban,
csakis a hozatali költség rászámításával. Fő célként a gazdasági gépek „olcsó
megszerezhetőségének eszközlését” jelölte meg és ennek érdekében kapcsolatba lépett
hazai és külföldi gépgyárakkal is.
L.Roth András.
-1847-ben már működött a Zsigmond Elek által felállított gőzmalom Kolozsvárott.
L. Tar Károly
-1852-ben rendezi meg Nagy Ferenc itt az első gyümölcskiállítást amelyen 160
alma és 33 téli körtefajtát mutatnak be.,amely a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola
(1862) megalakulása után rendszeressé válik.
L. Nagy-Tóth Ferenc
- Emlékszem jól, hogy 1869-ben Kolozsvárt is volt egy faggyú főző.
L. Dr. Szentkirályi
A kolozsvári 4-ik terménykiállítás. 1855 december
A terménykiállitás, melly ezelőtt 4 évvel keletkezett nálunk, mindenesetre szép és
sok előnynyel jár. Hogy mivel ? — azt már sok szakavatott egyén bőven felfejté, én csak
röviden az eredményekre szoritkozom.
Jó érzéssel léptem be a terembe, mellyben a két hon terményei —bár hiányosan —
szemlélhetek.Ez évi kiállításról annyit előre is mondhatok, hogy dúsabb a múlt évinél. De
hogy hosszasok ne legyünk, édes olvasó nyújtsd karodat, sétáljunk egyet a teremben.
Négy bosszú asztal áll a teremben elhalmozva a számozott terménynemekket.
Mindent összevéve mintegy ötszáz hazai termény van kiállítva.Tekintve a körülményeket,
e szám kielégítő.
Vegyük a gyümölcsfajokat. Legtöbb almanemet találunk; kitűnőbb fajuak: Donátit,
Dr. Entz, Gr. Degenfeld Pál, Bethlen Jánosné és a Gazdasági egyesület termesztményei.
Figyelemre méltók még Sckütz János igen jófaju almái; az almák legszebb példányának
a gazd. egylet kertjében termett pónyikot mondhatni. — A körtvefajok közt első helyen
állanak Miké Sándor argenson-jai, és Dr. Entz küldeményei. A körtvefajok gyengén
képviselvék. — Most menjünk által a mezei termékekre. Első helyen említendő
méltóságos Tisza László ur, ki ez osztályt legtöbb buzgalommal álittá ki saját
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termesztményeivel. — Tiszta buza van — bodoki, dobokai,maros-újvári, magyarcsányi
(Tisza L.-tól). — Van még igen szép árpa,rozs, borsó, lencse, paszuj, stb. többnyire mind
Tisza úr m. csányi jószágából kiállítva. — Jeles termesztmények : angol krumpli (Mezei
Istvántól); óriás kártifiol, — igen szép példány; — továbbá téli dinnye, görög (veresbelü),
sárga dinnyék, — ismét Tisza L. úrtól.
Figyelemre méltó még a döbleczfaj. Tisza ur egyedül 15 fajt állított ki, mellyeket Ő
kerítésnek (?) használ. Szép példányok e nemben : a kilenczven fontos döle (Török
Antaltól);' továbbá a guggoló, Lehelkürt nevü fajok.
Emlitendő meg az óriás káposzta, Thordáról (Mezei Istv.-tól); igen szép gesztenye
— Brassóból: továbbá len, kender stbMegérdemlik a megtekintést még a gr. Teleki Domokostól Gernyeszegen termelt
selyemtekercsek. Mikor leend már egyszer iparunk e fontos ága is kellőleg mivelve. A
kifolyó, közvetlen haszon olly nagy, hogy bizony háromszorosan kifizeti a munkát!
Most jövünk a borokra, melly osztály igen gyengén van képviselve. Nagy részt gr.
Mikó Imre szőlőhegyei u. m. lapádi, herepei, tasnádi (1848-beli) stb. Ezenkívül még 2
palaczk ozdi. Megemlítendő még Mike Sándor 6 féle szőlői; a t. termesztő urnak
szőlőhegyében mint halljuk 102 féle szőlője van! Ezenkívül még — hazai rizs-, gyöngyés egyéb kása.
A terménykiállitással — kicsiben — gép kiállítás is van összekötve. Mintegy 20—
24 gép van itt kiállítva Rajka erőművész úrtól, Keményfi és Tisza L. uraktól. A két utóbbi
gépjei Vidacs és Farkas készítményei. Figyelemreméltók Rajka ur — szecskavágó, és
kukoriczafejtő saját készitményü gépei.
E gépek mind eladatnak, ha találkozik — vevőjök.
Végül köszönetet és méltánylásunkat kell nyilvánítanunk a gazd. egylet titoknoka
és e kiállítás rendezője Nagy Ferenez urnák, ki fáradhatlanut munkált, s ritka kitartással.
Adja Isten , hogy e czélszerü kiállítás, minden évben megújuljon gyarapodva és
javulva.
A városi tánczteremben lévő terménykiállitás dec. 2-tól egészen dec. 8-ig nyitva
állott. ll.
L.Vasárnapi újság 1855 december 16
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- A csemetéskert alapítása mind gyakoribbá vált, s a 19. Század végén Erdélyszerte államilag is kötelezővé tették. Egy 1892. évi kimutatás szerint Kolozsvárt 9 ha-nyi
területen 23 947 oltott csemete és 60 000 vadcsemete létezett.
- Egy 1894. évi törvénycikk a csemetekertek termesztendő gyümölcsfajtáit is
előírja, melyek között már sok az ősi eredetű („Batul alma", „Sóvári alma"„Sikulai alma";
„Motyó körte", „Erdei vajonc körte"; „Besztercei szilva"; „Zilahi korai kajszi barack")
A szakszerű gyümölcstermesztés serkentése és népszerűsítése, nemkülönben a
fajtaazonosítás és fajtaminősítés tekintetében igen fontosak voltak a gyümölcskiállítások,
a „gyümölcsizlelések", amelyeknek ……..Nagy Ferenc volt a kezdeményezője és
megszervezője. Meghatározó jelentőségűnek bizonyult gyümölcsészeti, de társadalmi
vonatkozásban is, az 1852. évi decemberi kiállítás, amely némi dicsekvést is kiváltott.
„Miután a vidékről kevés kivétellel, szinte semmi sem küldetett be... egészében véve
kolozsvárigyümölcskiállításnak nevezhetjük...
Ilyen körülmények között képesek voltunk közel 160 darab külön faj alma, és 33
téli körte fajokat kiállítani, tehát a legelső kísérleti alkalommal is csak Kolozsvárról
többet állítottunk ki, mint 1850-ben dr. Entz Pestről és vidékéről".
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
-a Bodoláról küldött Cotswold x erdélyi juhokat, gróf Teleky József pedig
Sárpatakról Lincoln x erdélyi vérüeket .-a kolozsvári kiállításra.
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-A hatodik kolozsvári kiállításon 1888.
Nagyfaluból Hampshirei keresztezéseket láttunk.

báró Bánffy Györgytől SzilágyL.Dr. Szentkirályi

- Az „Excelsior Hungaria” szabadalmazott peronoszpóra fecskendőt az idő szerinti
legjobb, legegyszerűbb és legszaporább fecskendőként reklámozta Kiss Ernő, a
„Hungaria” műtrágyagyár részvénytársaság kolozsvári főraktárának vaskereskedője.
- 1872-ben a kolozsvári Jankó Vincze gépgyárában húszféle mezőgazdasági
eszköz, illetve gép volt készleten. Az árak a mérettől és típustól függtek. Az eketaligák
voltak a legolcsóbbak (10–12–13 Ft), az arató és cséplőgépek voltak a legdrágábbak
(480–650 Ft között mozogtak).
- Az erdélyi gazdák negyedik vándorgyűlésére 1875-ben, három osztályban
hirdettek eszköz és géptárlatot. Az elsőben a talajművelő eszközök (ekék, boronák,
hengerek), a másodikban a gabona-betakarítással kapcsolatos gépek (tisztító és
morzsológépek, szelelő és tisztító rosták), míg a harmadikban a borászati gépek kerültek
kiállításra. Díjazásukra 4–4 darab állami arany, ezüst, illetve bronzérem és 16 darab
magyar királyi arany állt a bírálóbizottság rendelkezésére.
- Üzleti lehetőséget vélt felfedezni a javítás tényében kolozsvári Dietrich Sámuel
„első erdélyi gazdasági gépgyára” is 1878-ban……
L. Roth András
-„Egy 1896-ban kelt miniszteri rendelet következményeképp 1897-ben több
kakasnevelő tenyésztelepet is kialakítottak, ahol a magyar mellett erdélyi kopasznyakú
kakasokat is neveltek. Ilyen telep volt ………….Kolozsváron…”
L. Magyar tyúk……
- Az 1896-os milléniumi kiállításon május 15-én a király megtekintette a
vegyészeti pavilonban, Heinrich és Társa kolozsvári szabadalmazott szappan-gyárának
kiállítását.
L .Wikipedia
-Kolozsváron sertéstenyésztő telep müködött.
L.Pallas N.L.
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Kolozsvári marhavásár, október 29, 30 és 31. (A városi főkapitányi hivatal
tudósítása a «Köztelek» részére.) A szarvasmarhavásár közepes, a ló- és juhvásár lanyha,
mig a sertésvásár élénk volt. Árak: urad. ökör 310 —400 frt, kisbirtokos czéljaira 250300 frt, tinó 3 éves 150—155 frt, magyar mustraökör 200—250 frt páronkint. Tehén
65—140 frt drbonkint. Magyar üsző 80—120 frt, bivaly- ökör 220 260 frt páronkint.
Remondaló 180—300 frt, igás ló 200—300 frt, hintós ló 400 -80 0 frt, paraszt ló 50—
100 frt drbonkint. Mustrajuh 6'50—8 frt páronkint. Süldő 1 éves 28 - 40 frt párjával
L.Köztelek 1891 november 4
Kolozsmonostor ma Kolozsvár része.
- a XV.században Kolozsmonostor oppidum, mezőváros.
L.Borossy
-Kolozsvár egykori szőlőművelése::A kincses város lakói egykor szőlőt is
termeltek és bort is készítettek. A szőlőtermesztés a Szent Dónáth oltalmába ajánlott
Szamos menti déli oldalon történt. A Szent György hegyen,a Brétfűn,a Nádas-völgy
felett,Bács határában, fel a Túzokmálig,a Lombon,,a Kerekdombon,,a Hója déli
oldalán(Túzokmálon,Borjumálon,Kőmálon,és Kányamálon)de még a Házsongárdon,a
Békásban és a Borháncson is .Híres volt a Vinum de Hoia bor. A városi magisztrátus a
XVI.-XVII. században meg is tiltotta idegen bor behozatalát. Akkori feljegyzés szerint
egy holdon 1500 liter bort termett. Az 1702-es összeírás szerint Kolozsvár határában 699
hold szőlőt műveltek meg. Sűrűn ültette szőlők voltak és vesszőre metszették. Az
Erdélyben általánosan honos ,illetve őshonos fajtákat termesztették. A kolozsvári Kövér
szőlő bora egy jelentés szerint 1870-ben Gyulafehérváron és Kolozsváron volt a legjobb
bor. A szőlőt a helyszínen dolgozták fel,nem volt szabad azt a városba bevinni. A
kolozsvári székhelyű Erdélyi Pince Egylet kezelte és értékesítette a legjobb szőlősgazdák
borait Erdélyben. A kolozsvári borok …..többségükben száraz,savanykás asztali borok
voltak. A kincses város virágzó szőlőskertjei a XIX. század végén a filoxéra
pusztításának áldozatai lettek.
L .Csávossy.
- 1690 augusztusában sáskajárás pusztítja el Kolozsvár határát.
-XVIII. század elején a szőlőkkel borított Hója hegyvonulat egyik kimagasló
pontjára barokk Szent Donát-szobrot állítanak (erről kapta nevét a Donát út, majd az
egész negyed).
-1838 elején répacukorgyár létesül Kolozsvárt részvényesi alapon.
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-1839-ben – a későbbi Javítóintézet telkén – felhúzzák a répacukorgyár épületeit.
-1840-ben megnyílik a Rajka Péter-féle mezőgazdasági gépgyár a Külső FelsőSzén (utóbb Trefort, ma V. Babeş) utcában.
-1846–1848 között jelenik meg Berde Áron szerkesztésében az első magyar
természettudományos népszerűsítő folyóirat, a Természetbarát.
-1851 augusztusában indul meg a termelés az ideiglenesen a Római Katolikus
Szeminárium Belső Torda (Egyetem) utcai épületében elhelyezett Dohánygyárban.
-1852 októberétől 1855-ig jelenik meg a Berde Áron szerkesztette gazdászatikereskedelmi, irodalmi-tudományos jellegű Hetilap.
-1853 februárjában nyílik meg Csiki és Sigmond Szeszgyára a Külső Magyar
utcában (ma 1989. december 21. u. 81–83. sz.).
-1854-ben létesíti az első gőzmalmot Sigmond Elek Kolozsvárt.
-1860 augusztusában költözik ki saját Külső Magyar (ma 1989. december 21.) utcai
épületeibe – az első kolozsvári gyárépületekbe! – a Dohánygyár.
-1868–1869-ben felállítják a kolozsvári telekkönyvet.
-1869 novemberében 45 beiratkozott hallgatóval megnyílik az Erdélyi Gazdasági
Egylet kolozsmonostori Gazdasági Tanintézete, melyet 1906-ban akadémiai rangra
emelnek.
-1869-től 1944-ig jelenik meg az Erdélyi Gazda, az Erdélyi Gazdasági Egylet
havilapja.
-1877–1889 között Kanitz Ágost szerkeszti a Magyar Növénytani Lapokat.
-1878-ban megnyílik a kolozsvári sörgyár
-1886–1950 között jelenik meg a Méhészeti Közlöny.
-1887-ben épül fel Pákey Lajos tervei szerint a vágóhíd; 1922-ben és 1936-ban
kibővítik.
-1900-ban Szászrégenből Kolozsvárra költözik a Renner bőrgyár, mely rövidesen a
vidék legjelentősebb cipőgyára lesz.
-1920. december 5-én az Erdélyi Gazdasági Egyesület tiltakozó nagygyűlést rendez
Kolozsvárt a román agrárreform ellen, küldöttséget menesztenek a királyhoz.
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-1945 novemberében indul a Falvak [Dolgozó] Népe című, földműveseknek szóló
félhavi, majd hetilap.
-1948. október 26-án törvényrendelettel a korábbi Mezőgazdasági Akadémia
helyén Mezőgazdasági Főiskola létesül román és magyar előadási nyelvvel (a magyar
tagozatot 1959-ben felszámolják)1960-ban.
L.Ezer éve - 1000 éve-
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A Széchenyi téri piac.

Mindkét kép a kolozsvári Széchenyi tér képe.
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A Kolozsvár Főterén létezett piac↑
Vásárai és hetipiaca, elővárosai, szőlőskertjei és igen termékenyföldjei vannak.
-Török Bálint
- gazdasági szaklap szerkesztő, egyesületi titkár ,1887-ben Kolozsvárt született.
Gazdasági Akadémiát végzett. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület titkára;ugyan ilyen
minőségben vezeti az Erdélyi Méhész Egylet és a Kolozsvári Gazdasági Egylet ügyeit
is.Saját kiadásában megjelent szaklapok :Erdélyi Gazda, Méhészeti Közlöny ,
Közgazdasági Sajtó -tudósító szerkesztője.
L.Erdélyi lexikon
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-Gróf Teleki Árvéd
-(Pest, 1865. június 19. – Nagyszeben, 1942. augusztus 30.) magyar
mezőgazdasági szakíró,földbirtokos.
-1918-ban drassói kastélyát feldúlták, ezt követően Kolozsvárra költözött,
szövőgyárat hozott létre, alelnöke volt az Erdélyi Múzeum- Egyesületnek.

Földbirtokosként növénytermesztési kísérletekkel foglalkozott. Tapasztalatainak
eredményét Növényeink hasznáról című könyvében (Kolozsvár, 1926) foglalta össze.
L.Erdélyi Lexikon
Rajka féle mezőgazdasági gépgyár, Rajka féle eke.
- Rajka Péter Marosszentgyörgyön született 1807. február 11-én.
- Iskolába a vásárhelyi Református Kollégiumba jár.
-1840-ben a Felső Szén utcában/ utóbb Trefort utca/, megnyitja Kolozsváron a
gépműhelyét.
-1842-óta jól működnek az általa épített selyemfonó gépek- kezdettől fogva készít sokféle vasekét pl. irtó ekét/három vagy 5 vassal/,töltögető
ekét/mozdítható kormányokkal/,kertásásra való ekét, és a nevezetes váltó ekét. Termékei
közé tartozik a kétsorsos vetőgép” mely törökbúza és répa vetésre az eddigieknél
célszerűbben használható”,a szecskavágó „mellyel egy óra alatt 2 ember segítségével
250 véka 163 hüvelyk hosszúságú szecskát lehet vágni,a törökbúza fejtő gép,mely a
szemet a csuszától tökéletesen elválasztja s 2 ember segedelmével 10 óra alatt 100 véka
szemet fejt „, a burgonyaszeletelő, a kapálógép stb. Külön említjük a cséplőgépet amely
a Seidl-félének javított változta.
- Tőle vásárol gépet Wesselényi Miklós kiváló gazdaság vezetőjével Kelemen
Benjáminnal 1846-ban egy szecskavágót.
-1845 július 29-én az Erdélyi Gazdasági Egylet tárgyalja Rajka Péter beadványát”
Növekedő szükségeink,állapotunk javítása ,a polgárosodás
kívánatai egyenlően
hatalmasan követelik eddigelé egyetlen keresetmódunknak a (mező)gazdaság
felvirágoztatását „
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-1845-ben az iparmű kiállításon Kolozsváron a szecskázó gépéért tiszteletdíjat és
köszönő oklevelet kap.
-1844-ben a legjobb ekének járó díjat az E.G.E Rajkának itéli oda./a rajka féle eke
a legkevesebb vonóerőt követeli………..81 sőt 100 fonttal is kevesebb vonóerőt igényel
a Zugmeyer ekénél.
-1848-ban a kolozsvári fegyvergyár igazgatójának nevezik ki,ekkor dolgozik rövid
ideig Gábor Áronnal.
- Gyárt még szőlőekét és kapát ,borsajtolót, rostákat, arató gépeket ,gépeinek
minőségét és képességét állandóan javítja.
-1857. március 22-én támogatói kérést
Imrének .

nyújt be az E.G.E elnökének Mikó

-Lánya Rajka Teréz írja apjáról:
„Ti urak,ti földes gazdák,
Ti vettétek legtöbb hasznát
Hosszú élte folytában…..”
-1866-ban Bécsben az országos
nagy seregszemlén ekéi bizonyulnak a
legjobbaknak elnyerve a díjat a félelmes amerikai ekék elől.
-A kolozsvári versenybizottság véleménye az ekéről: „Ezen az ekén a gerendely
meggörbítését tartja a leglényegesebb és legelőnyösebb javításnak,azáltal ti.,hogy a
gerendelynek a vánkoson fekvő része a húzó vonal iránya szerént meggőrbíttetett,az
van elérve,hogy a húzóerő mindég a dolgozó eke súlypontjára hat, minek az a
következtetése ,hogy a lapos vas akár csak daraszoljon vagy akármi mélyen szántson ,a
barázdából kiszökni vagy orrolni nem fog ,hanem talpának egész hosszával mindég
simán fogja megfeküdni a barázda fenekét”
-1869-ben társul egy kolozsvári családdal ami fellendíti munkáját. Gőzgéppel
hajtja meg gépeit. Új kis gyárrá alakul műhelye. 1876.április 28-án hunyt el.
L. Imreh István
-I g y történt, hogy gazdasági egyesületünk pinczeegyleti osztályának több tagja,
közös költségen, a Rajnamelléki legjelesebb borokból számszerint nyolczfélét rendelvén
meg, hazai ugyanazon fajú borokkal összehasonlító kísérletet rendeztek itt Kolozsvártt,
egyik részvényes lakásán, december 11-én. Szerencsés levén alulirt(E.G) e bíráló
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bizottságba meghivatni, kedves kötelességemnek tartom az eredményt, az ezen ügy iránt
élénken érdeklődő közönséggel közölni.Lásd Fugad, Nagyenyed, Miklóslaka Fehér
megye ,Szőkefalva Maros megye , és Mácsó Hunyad megye cimszavaknál.
A fennirtakból a következő fontos tanúságot vonhatjuk ki magunkra nézve: 1-ör.
Mi is tudunk a rajnai borokkal egyenlő zamatu és illatú, sőt szeszdúsabb borokat termelni,
ha szőlőmivelésünket és pinczekezelésűnket okszerűen javitjuk. 2-or. Mindenek felett
legyünk kitartók, s azért, mert rizling-borunk az első években nem bir feltűnő illattal, ne
itéljük el, mert a rizling-bor különben is más boroknál későbben éri el teljes érettségi
fokát. Nyugtasson meg másfelől azon a tapasztalaton épült tudomás, hogy fiatal tőkék
soha sem adnak oly zamatos és illatos bort, mint a korosabbak, s igy teljes
megnyugvással ültessünk mentől nemesebb szőlőfajokat, melyek előbb-utóbb a
ráfordított költséget és fáradságot gazdagon meg fogják jutalmazni. (E. G.)
L.Borászati 1870 február
- Az 1873-as bécsi borászati kiállításon haladási érdemérem kitüntetést nyert gróf
Mikó Imre erdélyi borért valamint Apor Károly báró, Erdélyország, Kolozsvár, 1868-ki
rizling borért, Bethlen Sándor gr., Magyarország, Erdély, Kolozsvár, 1862-ki bakator
boráért Földváry Ferencznek, Erdély, Kolozsvár, 1866 és 1862-ki leányka boráért,
Gerendi István, Erdély, Kolozsvár, különféle boraiért, Kemény István br., Erdély,
Kolozsvár, 1866-ki rizling boráért, Sámi László, Erdély, Kolozsvár, 1860-ki bakator
boráért.
-Elismerési diplomát kapott Bánffy Albert br., Erdély, Kolozsvár, 1866-ki aszú
boráért és Bartha János, Erdély, Kolozsvár, 1868-ki bakator boráért valamint Zeyk József,
Erdély, Kolozsvár, boráért és Zsigmond Elek, Erdély, Kolozsvár, alexandriai muskat
boráért
L.Borászati 1873 szeptember
- Érdekes pezsgő kóstolást rendezett f. hó 23-án báró Bornemizsa János a
kolozsvári uri casinó helyiségeiben. Kóstolásra kerültek : Mehrer és társa erdélyi
pezsgője (helyesebben pezsgő-bora = Schaumwein) vegyes szőllőből, ugyanettől riesling
pezsgő és végre rosé. Evvel szemben Pethő Imre, kinek gyártmánya a bécsi közkiállitáson
is méltó figyelmet keltett, egy olcsóbb és egy drágább rosét, továbbá első minőségű fehér
pezsgő borát állította a küzdtérre. Hogy azonban hazai termékeink értékét annyival
biztosabban megítélhessük; arra a hires Jaquesson et fils czégnek néhány (természetesen a
legmegbízhatóbb forrásból nyerve) palaczkja szolgált. Mondanunk sem kell, hogy a
franczia jóval túlszárnyalta társait; de másrészt örömmel constatálhatjuk, hogy ugy
hazánk termékei becsülettel állották meg helyüket, nem szabad felejtenünk, hogy az
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eredetinek ára 3—4.szerte magasabb a miénknél, minősége azonban a kóstoltakhoz
viszonyítva koráutsein éri el ezen arányt. Azt hizszük, hogy Mehrer és társa jó uton
haladnak és mindinkább le fogják győzni azon előítéletet, hogy csak a franczia
etiquettenek nyújtja a pálmát, ha mindjárt szodaporos„honi" kotyvadékon brillíroz is.
L.Borászati 1874 október
- Kiállítási nagy éremmel lett kitüntetve Benel János, Kolozsvár, jeles fehér czelnai
aszú boraiért.
L.Borászati 1885 október
- A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy éremmel
lett kitüntetve: Szentjánosi Ferencz, Kolozsvár, jeles pezsgőért.
L.Borászati 1885 október
Mozgalom községi hitelszövetkezetek létesítése érdekében. Az Erdélyi Gazdasági.
Egylet ujabban akcziót indított meg, melynek az a czélja, hogy Erdélyben minél több
községi hitelszövetkezetet létesítsen és azok vezetése és segélyezése czéljáljól egy
Kolosvártt székelő központi szövetkezet alapítását tervbe vette. A központi szövetkezet
üzletrészeinek jegyzése, 'érdekében a múlt napokban küldte szét az egylet körleveleit,',
márczius 20-iki' ülésén pedig maga az egylet -is 1500 forint értékű alapítványi üzletrészt
jegyzett: Örömmel üdvözöljük az Erdélyi gazdasági egyesület.e hasznos és követésre
méltó kezdeményezését .
L. Köztelek 1887 március 27.
-1889-ben Erdélyrészi Méhészegylet jön létre az Erdélyi Gazdasági Egylet
szakcsoportjaként. Szakközlönyöket és értesítéseket adott ki, méhészeti könyvtárat ,
múzeumot ,méhészköröket hozott létre. A Házsongárd nevű szőlőhegyen egyleti
mintaméhest hozott lére. Méhészeti eszközöket és termékeket is forgalmazott.
- 1909-ben 81 kolozsvári gazda részt vesz a Budapesten az OMGV állat és
gépkiállításon, illetve egy nemzetközi tejgazdasági kiállításon. Kecskeméten a
földművesiskola gazdaságát és nevezetesebb kertgazdaságokat tekintettek meg.
L.Balaton Petra
- A 19. század végén a kormány rendeletére az országot bejárta egy kertészeti
bizottság, melynek az volt a feladata, hogy a szaporítható gyümölcsfajtákat vidékenként
meghatározza. A javasolt fajtákat 4 állami faiskola nagy mennyiségben szaporította és
terjesztette kedvezményesen………. Kolozsvárt a szaporítóanyag 1/3-a alma, 1/3-a körte,
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2/9-e besztercei szilva, 1/9-e cseresznye és meggy volt, s évente 45 000 fát adtak ki. A
javasolt fajtákat ezenkívül szaporították a gazdasági intézetekben, iskolákban:
…………….Kolozsmonostoron, ………
L.MNL.II.k
- T. Hutflesz Károly úrtól Kolozsvárról malomipar czikkek. A Pincze Egylettől
Kolozsvárról borok. voltak az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra felajálva.
L.Nemere 1879 szeptember 25
Kolozsvár helynevei:
- Kolozsmonostor, Monostori kertek: Gálcsere, Kopár-hegy, Kép alatt.
- Dónát negyed:-Hajtás-völgy, Hója-erdő, Törökvágás
- Kerekdomb ,Kardosfalva: Aszú-patak, Túzokmál, Lomb, Brétfű
- Irisz: Nádastéri szőlők, Kajántói-völgy, Szentgyörgy-hegy alatt, Szentgyörgyhegy.
- Bulgária telep:Kölesföld.
- Szamosfalva:Eperjes tere.
- Tóköz
- Kétvizköz
- Györgyfalvi negyed: Kövespad, Palocsai kert, Békás, Békáson innen
- Házsongárd: Házsongárd felett, Csorgónál, Király-domb
L.Wikipedia
Díjkedvezmény a Kolozsváron tartandó tenyészkiállitásra szállítandó lovak,
szarvasmarhák, juhok és baromfiak után.
A folyó év augusztus 28-tól 31-ig Kolozsváron az Erdélyi gazdasági egylet által
rendezendő tenyészállat- : kiállítás és vásárra Kolozsvár állomásra és onnan vissza
szállítandó lovak, szarvasmarhák, juhok és baromfiak után a szálitásnál tekintetbe jövő m.
kir. államvasuti vonalakat illetőleg a díjszabás I. részében a kiállítási állatokra nézve
megállapított díjkedvezmény az ott kikötött feltételek és módozatok fentartása mellett jő
alkalmazásba. A küldeményeknek „Erdélyi gazdasági egylet állatkiállitási és,
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állattenyésztésiá szakosztálya" czim alatt kell feladatniok és az igazolványoknak az
Erdélyi gazdasági egyesület által kell kiállítva lennie.
A díjkedvezmény folyó évi augusztus hó 20-tól kezdve szeptember hó 5-ig
érvényes
L.Köztelek 1897 augusztus 18
Bereczki Máté kolozsvári kapcsolatainak eredményei:
Mosolygó alma
Származása. E becses alma is Erdély ős gyűmölcse. bold. Nagy Ferencz tanár
szerint, Maros- és Udvarhelyszék a hazája. Nyár derekáig is épségben elálló
gyümölcseivel a székely atyafiak nyereséges kereskedést űznek. ,Az öszszel vermekbe
rakott gyümölcsöket késő tavaszon zsákokba szedik, mondja Nagy Ferencz s a megtelt
zsákokat kíméletlenül egymásra hányva, fakó szekereiken, döczögős utakon szállítják a
távolabbi piaczokra. A mosolygó alma épségben állja ki a szállítás viszontagságait.
Ojtóvesszejét Vályi Elek, ref. esperes, barátom Kentelkéről és Nagy Ferencz, tanár
Kolozsvárról küldöttek meg nekem. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága
kétségtelen..
L.Bereczki Máté III.
Bodorféle iskolai körte.
- Származása. Bizonytalan. Jalm, német gyümölcsész az Illustr. Handb.der Obstk.
11. 24.5-ik lapján, leir ugyan „Schulbirn" név alat egy körtefajt,de ez a föntebbitöl
teljesen külömbözik. Nagyon valószínű, hogy Erdélyben lépett a világra; mert nevét és
rövid jellemzését egyedül csak néhai legidösb Bodor Pál közli először egy, 1826-ban
kiadott catalogjában. Mint kicsisége mellett is igen becses és terjesztésre méltó körtefajt,
1885-ben ismertette meg velem idősb Bodor Pál, az erdélyi gazdasági egylet
gyümölcsészeti szakosztályának elnöke, a ki 70 évet meghaladott kora daczára is,még
folyvást élénken érdeklődik,a gyümölcsészet ügye iránt. Ö küldött hozzám leírásra
alkalmas példányokat és ojtóvesszöt is, e becses fajról, aztán ö szolgáltatta kezeimhez a fa
növényzetének leírásához szükséges adatokat is, neki köszönhetjük,tehát, hogy e körtefajt
teljes leírásban már is bemutathatom. –
Piros jeges alma.
Származása. E jeles alma valószintileg hazai faj. Kész ojtványban kaptam meg
1863-ban, Kis-Jenöröl. József főherceg kertéből. Azóta mindenfelé kutattam, hogy merre
lehet hazánkban leginkább elterjedve és mi lehet valódi gyümölcsészeti neve? de
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kutatásom eredménytelen volt. Erdélyben, a folyó század elején bold. legidősb Bodor Pál
Őszi jeges alma-név alatt, valószínűleg ezen fajt terjesztette; mert catalogjának rövid
jellemzése nagyon jól ráillik az én fajomra is. Lehet ennélfogva, hogy ezen alma is
Erdélyből került hozzánk. Arad megyébe is. Könyveimben hozzá hasonló vagy vele
azonosnak vehető fajt egyet sem találván leírva, hazai fajnak tartom s mint
ilyent,körülményes leírásban ezennel bemutatom.
Érésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon hiszem, hogy tavaszig is eltart.
Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs.
Nagysága. Nagy, néha igen nagy.
Fekete tányéralma.
Származása. E jeles alma Erdélyben mindenfelé el van terjedve és így
valószínűleg ez is egyike Erdély ős gyümölcseinek. Vályi Elek, ref. esperes, kedves
barátom, az én gyümölcsészeti törekvéseim hűséges támogatója valóban is, mint ilyent
mutatta be nekem e fajt 1879-ben, a mikor róla gyümölcspéldányokat is, ojtóvesszöt is
küldött volt nekem. Nagyon valószínűnek tartom, hogy a Szász-tányér alma, melyet bold.
Nagy Ferencz tanár Erdély ös gyümölcsei közt fölemleget, azonos lesz a Fekete tányéralmával ; mert e két faj növényzete nálam teljesen egyező; de, mert nálam még csak a
fönebbi mutatta be termését és igy a két fajt gyümölcseiben is összehasonlítani még nem
volt módomban; határozott véleményt a köztük levő azonosságról még nem merek
koczkáztatní.
Allard ügyvéd. körte
Grégoire nyerte magról 1853-ban. Ojtóvesszejét maga, Grégoire küldötte meg
Veress Ferencz, kolozsvári fényképésznek, a kitől aztán 1870-ben én is megkaptam e fajt.
Belga királyné emléke
Ojtóvesszejét1870-ben kaptam Veress Ferencz fényképésztől. Kolosvárról.
Delfosse Antal körte
Ojtóvesszejét 1870-ben Kolosvárról, Veress Ferencz fényképésztől kaptam, a ki a
fajt Grégoiretól magától, ajándékba kapta volt.
Grégoire Henrik körte
1870-ben kaptam Kolosvárról, Veress Ferencz fényképésztől, kinek a fajt
ajándékban küldötte meg maga, Gtégoire.
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Grégoire Leó körte
Ojtóvesszejét 1869. és 1870-ben, két ízben is megkaptam Veress Ferencz
fényképésztől. Kolosvárról.
Grégoire-né körte.
Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Kolosvárról, Veress Ferencz fényképésztől, a kinek
a fajt ajándékban küldötte meg Grégoire.
Ledocte Henrik.körte
Ójtóvesszejét 1870-ben kaptam Veress Ferencz fényképésztől, Kolosvárról.
Lentier orvos körte
Ojtóvesszejét 1870- ben Veress Ferencz, fényképésztől. Kolosvárról
Maisin Jenő körte
Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Kolosvárról, Veress Ferencz fényképésztől, kinek
Grégoire maga. ajándékban küldötte meg e fajt.
Mignard Ágost.körte
Ojtóvesszejét 1881-ben kaptam Kolosvárról, Veress Ferencz fényképésztől, kinek
maga Grégoire ajándékban küldötte meg e fajt.
Montlaur-i Rajmond körte
Ojtóvesszejét 1885-ben kaptam Aradról, Ottrubay Károly barátomtól és az idén.
Kolosvárról, idősb. Bodor Pál barátomtól is.
Téli kétszínű körte.
Ojtóvesszejét az elmúlt tavaszszal (1887.) kaptam Kolosvárról, idősb Bodor Pál
bátyámtól, a ki egyúttal két gyümölcspéldányt is küldött róla mutatóba, melyek, a
nagyságot kivéve, igen jól egyeztek a Güide pratique 109.lapján közlött rövid
jellemzéssel; minélfogva, hiszem, hogy a faj valódi.
Gyümölcse, a Gu'íde pratique szerint, ,.nagy, Kálmán körte alakú, félszerint
olvadó húsú, czukros, igen kellemes ízű; érésideje ápríl végéig eltart" ; szára, mikép ezt a
Kolosvárról küldött gyümölcsökről lejegyeztem, hosszas, vékony, fás, görbe; kelyhe
nyilt; bőre vékony, de keménykés, sima, értével aranysárga, napos oldalán pedig élénk
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vörössel inkább vagy kevésbbé kirivóan bemosott; minélfogva e két rikító színétől nevét
valóban helyesen kapta.
Fája, mikép ojtványom hajtásáról gyanítom, lassu növésü.
Körülményesen, tudtommal, még senki sem írta le.
Uj-Zephirin
Ojtóvesszejét az Uj-Zephirinnek 1870-ben kaptam Kolosvárról, Veress
Ferencz, fényképésztől, kinek maga, Grégoire, ajándékban küldötte meg e fajt.
Cox narancs-pepinje alma
Ojtóvesszejét 1880-ban kaptam bold. Brassai Józseftől Kolosvárról.
Lucas rambur-renetje
Ojtóvesszejét 1884-ben kaptam idősb Bodor Pál bátyámtól, Kolosvárról.
Szacsvay tafotája. alma
Valószínűleg Erdély volt bölcsője. Nevét viseli néhai Szacsvay Zsigmondnak,a ki e
fajt a folyó század elején kezdette terjeszteni és Erdélyben megismertetni. Valljon
Szacsvay Zsigmond vagy édes atyja nyerte-e magról ? Kérdés maradt és az is fog
maradni előttünk; mert a gyűmölcsészet eme két, lelkes barátja, a kik erre
megfelelhetnének, nem élnek már köztünk.
Ojtóvesszejét 1882-ben idősb Bodor Pál, kedves bátyámtól kaptam Kolosvárról.Ö
volt szíves részemre e faj leírásához szükséges adatokat is megküldeni. Minthogy nálam
még nem termett; ezúttal csak Bodor Pál bátyám adatai után jellemzem e fajt.
Gyümölcse, kicsiny vagy kisded; néha csaknem középnagy; alakja lapos
gömbalaku, mint a Fehér tafota alma, melyhez sokban hasonlít; szára rövides vagy
középhosszú, fás; kelyhe zárt vagy félig nyílt; bőre flnom, sima, fényes, fehéres sárga;
napos oldalán néha gyöngéd pirossal mosott; húsa hófehér, néha azonban sárgásba játszó
fehér, igen finom, tömött roppanós, De teljes értével porhanyó; leve bö, czukros,
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresizü. I. rendű, néha azonban csak II.
rendű csemegegyümölcs; érésideje dec. mart. — Fája mérsékelt növésü, de egészséges,
edzett és bőven termő. — Később, ha nálam is termőre fordult e faj, körölményes
leírásban is szándékozom megismertetni.
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Tordai alma.
Erdély egyik ösgyűmölcse. Tordán és vidékén „Káposzta alma" hétköznapi
név alatt, rég óta nagyban el van terjedve és mikép Dr.Wolf Gyula öcsém, a kitől 1881ben gyűmölcspéldányokat és ojtó vesszőt is kaptam e fajról,szíves volt egyik levelében
engem értesíteni. Tordán 4—5-féle változványa is van e Káposzta almának, de
valamennyi közt az a legjobb, a melyikről ő gyümölcsöt is, ojtóvesszőt is küldött. Nálam
ugyan még nem termett e faj: de valódiságában teljes okom van bízni; mert a kitől
kaptam, abban úgy megbízhatom, mint saját magamban. Ha termőre fordul ojtványom;
szándékozom később e fajt körülményes leírásban is megismertetni. Ez úttal csak rövid
jellemzésére szőritkozhatom.Gyümölcse nagyobb a középszerűnél;alakja kissé
szabálytalan gömbalaku, szelíden bordásfölületü; szára rövides, fás; kelyhe kicsi zárt;
bőre elég- vastag, igen szívós, sima, száraztapintatu, értével zöldes-sárga vagy sáppadt
sárga; napos oldalán némi hamvas tüdöszin-pirossal befuttatott és élénkebb piros
pettyekkel tarkázott; húsa sárgásba játszó fehér, félfinom, kissé" laza, elejénte roppanós,
később elég porhanyó; leve elég bő, czukros, finom savanynyal emelt, elég kellemes,
noha kevéssé,fűszeresízű II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs.
Érik novembertől februárig. —
Fája elég vignövésű, egészséges, edzett és termékeny.
L. Bereczki Máté IV.
-A kolozsvári Vetőmagvizsgáló Állomás "ingyenes és kedvezményes
vetőmagvizsgálatot végez erdélyi gazdák részére (csírázóképesség, tisztaság. A 15 kat.
holdon aluli gazdálkodóknak 50%-os volt a vizsgálati díjkedvezmény.
L.Oláh Sándor
Annak a híres új csoda aranykölesnek a termelésével tettek Kolozsvárott kísérletet
melynek czélja valódi takarmány értékének megismertetése volt. A kitűnő erőben lévő
földön termelt újdonságnak előmunkálatai őszi és tavaszi szántásból, vetése alkalmával
pedig kézi kapával való porhanyítás és vasgereblyével való boronázásból állottak. A
vetőmag csiraképességét a kolozsmonostori m. kir. magvizsgáló állomáson Dr. Szaniszló
Albert tanár vizsgálta és 95 % csiraképességűnek találta. Vetése két ízben történt, még
pedig május hó 2-án 100 és június 6- án 40 gramm maggal és mindkét esetben 20 cm.
széles és 2 cm. mély sorokba kézzel hintve és gereblyével behúzva lett a mag a földbe
elhelyezve. Az első ízben elvetett magból kikelt 15, a másodikból szintén kikelt 12 szál
új csodaköles; a tenyészidő alatt kétszeri gyomlálás és kapálásban részesült. Alakjára és
fejlődésére nézve a moharhoz hasonlít, azon különbséggel, hogy erősebb növésű, levelei
molyhosabbak, magja pedig sokkal fehérebb. Az egyes növények 42—84—105 cm.
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magassággal bírtak és 97% csiraképességű magot termettek. Mindezekből tehát azt
tanultuk, hogy az állítólagos, az amerikai farmertől származott új csoda aranyköles nem
egyéb Fanicum italicum L. vagy Setaria italica P. B. válfajtájánál, mely Walz Lajos
kolozsvári tud. egyetemi főkertész állítása szerint.
L.Köztelek 1891 deczember 23
-1941-ben az Országos M. Kir. Növénytermelési Kísérleti Állomást, amit akkor
Dworák Lajos vezetett, egyesítették az Országos M. Kir. Növénynemesítő Intézettel
Magyar-Királyi Növénytermesztési és Növénynemesítő Kísérleti Intézet néven. Az új
szervezet élére Villax került, s ezzel egyidőben Kolozsváron azonos néven létrehoztak
egy intézetet, melynek vezetője Dworák lett.
-Magyar Királyi Növénytermesztési és Növénynemesítő Kísérleti Intézet
(Mosonmagyaróvár) -1941-ben-Állami intézmények: Budapest, Szeged, Kolozsvár,
Marosvásárhely, Nagybakta, Újvidék
M. Kir. Vetőmagvizsgáló Intézet-1941-ben –…………, Kolozsvár
L.Kajdi Ferenc 1
Kísérlet a temesvári konczentrált marhatrágyával
Az 1890-ik év őszén 110 métermázsa Saxi. Zweig et Go.-féle temesvári
kenczentrált marhatrágyával tettem kísérleteket, melyből a gyár utasítása szerint 400 kg.ot alkalmaztam búza alá magyar holdanként. Vagyis egy 20 holdas kísérleti táblára
hintettem 80 q.-t. A pontos kisérlet czéljára két egymásmelletti, egyforma nagyságú,
fekvésű és egy-forma minőségű táblát választottam. A két táblának vetés forgója és
trágvázása is ugyanaz volt 4 éven át.
A táblák 1888-ban búzát termettek istálló trágyával, 1889-ben zabot, 1890-ben
zabos bükkönyt tavaszszal 200 kg. "thomas-salakkal hintve, és végül 1891-ben a
megelőző év vetőszantásakor 400 kg. temesvári trágyát kapott az egyik, a parallel tábla
pedig e nélkül vettetett el.
A temesvári tragyás tábla kezdettől fogva gazdagabb volt. tavaszszal pedig a
szárba induláskor nagyon elhagyta a másikat. Dűlt rész vagy rozsda a táblák egyikén sem
volt található.
Aratás előtt a temesvári trágyával hintett rész szemmelláthatólag nagyobb
kalászokat mutatott.
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Az aratás eredményekép a nem trágyázott terület 299 keresztet adott, tehát
kerekszámban 15 keresztet 20 kévével számítva holdanként. A temesvárival trágyázott
20 hold adott 404 keresztet, vagyis a hold 20 keresztet és 2 kévét.
A szalmatermés többlete tehát 25% volt. Vagyis összesen 105 kereszt. Melynek
értékét polyva és törekkel együtt 40 kr -ra téve 42 frt termés töblet mutatkozik
szalmában.
A cséplés eredménye azonban még kedvezőbb adatokat tüntet fel a trágya javára.
Ugyanis a trágyázatlan terület keresztje 50,5 kg. szemtermést adott, azaz 299
kereszt termése: 150,99 kg. vagyis kerekszámban 150 métermázsa elsőrendű szem volt.
Nem akarok optimistának látszani következtetéseimben, de e számok a végleges
cséplési eredmények hü reprodukcziói.
Egy kísérlet sohasem lehet alapja absolut érvényű következtetéseknek, de miután
egy velem szomszédos mostoha talajú gazdaság thomassalak és temesvári trágya együttes
alkalmazása mellett már két éven át szinten igen szép eredményeket ért el, én részemről
daczára annak, hogy a temesvári trágya
chemiai elemzése nem jogosít fel
theoretikus alapon ily kedvező sikerekre, főleg hideg agyagtalajon igen nagy hatást
tulajdonitok a gyakorlatban a temesvári trágyának, főkepen akkor, ha ez gazdag
foszfortartalmu műtrágya társaságában alkalmaztatik………..
Herényi Gotthard Sándor
L.Köztelek 1891 december 23
A chevalier árpa termelési kísérleteiről Ásványi Lajos a következőket írja, A
chevalier árpa termesztése temesvári szárított marha trágya után a trágyázást követő
második évben eszközöltetett. Hogy ezen kísérleti termelés végeredményét pontosan
kiszámíthassuk, szükségünk van az első évi adatokra is, melyeket röviden az alábbiakban
foglaltam össze. (Teljes kidolgozásban a kolozs-monostori m. kir. gazdasági tanintézet
1888—89- ik tanévi évkönyvében jelent meg). Az egy kat. holdra felhasznált 960 klg.
temesvári koncentrált marhatrágya alkalmazása után ugyanis 452 klg. szemes tengeri és
64 + 45 = 109 klg. tengeri szár és csutka-többletet nyertünk, melyet a kérdéses 960 kg.
trágya után járó 52 frt 80 krnyi befektetésbői levonva, kat. holdanként 28 frt 02 kr.
veszteséget szenvedtünk, De mivel az első év terhére az alkalmazott trágya értékének
csak felét számithatjuk, ennélfogva a helyesbített számítás után a temesvári koncentrált
marhatrágya számlája csakis 1 frt 62 kr, veszteséggel záródott. Ezek után az idei kísérleti
adatok elsorolásához fogva mindenekelőtt felemlítem, hogy az elvetett Chevalier árpa
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előmunkálatai a talaj őszi szántásából, tavaszszal vető szántás és boronálásból állottak, a
minek megtörténte után a vetést - Hungaria Drill- sorvetővel végeztük. Egy kat. holdba
121 liter 95% csiraképességgel és q-ként 73.5 klg. súlylyal bíró saját termésű Chevalier
árpát vetettünk,mely az egész tenyészidő alatt egyszeri aszatoláson kívül egyéb
mivelésben nem részesült. Az aratás június 23-án történt, a midőn a trágyázott területről
25 kereszt és 2 kéve, a trágyázatlanról pedig 24 kereszt és 14 kéve termést nyertünk.
Cséplési eredményül a trágyázott területről 1236, a trágyázatlanról" pedig 1226 liter
magot kaptunk, melyek hektoliterenként 75.6 klgmot nyomtak. Ezen adatokból tehát
láthatjuk, hogy a temesvári koncentrált marhatrágya alkalmazása után a második évben
kat. holdanként 10 liter árpa vagy 60 kr. termés-többlet származott; amely összeg a
második 1 év terhére irt 26 frt 40 krból. vagyis az első évben befektetett trágya-érték
feléből levonva, a második év terhére 25 frt 80 kr. veszteséggel záródott. A jelen
viszonyok közti kísérletezések mellett,' tehát az egy kat. holdra alkalmazott 960 klg.
temesvári koncentrált marhatrágya után az első évben 1 frt 62 kr., a második évben 25 frt
80 kr. s igy a két év alatt összesen 27 frt 42 kr. veszteség mutatkozott.
L.Köztelek 1891 december 23
-Állattenyésztési felügyelő kinevezése.
-A hivatalos lap egyik legutóbbi száma a következő kinevezést hozta: " A
földmivelésügyi m. .kir. miniszter…..; Tulogdy Somát, a tordai m. kir. bika-nevelő-telep
felügyelőjét a kolozsvári kerületbe, kerületi állattenyésztési felügyelővé kinevezte ……
L.Köztelek 1896 augusztus 5
-Az ezredéves kiállításon sikeres működésért kitüntették Kertész György, gazd.
tanár, Kolozsvár.
L. Köztelek 1896 november 28
- Az ezredéves kiállításon millénimumi nagy érmet kapott Bálint Sándor
dr.Kolozsvár szakmájának magas szintre való emeléséért , Virág Ferenc mézeskalácsos
nagybani termeléséért ,Turcsányi Gyula állati termékei jó minőségéért , elismerő
oklevelet Bodor Erzsi 5 üveg mézért és Csiky János József mézért.
L.Köztelek 1896 december 5
ELADÓ
LÁSZLÓ ÉS TÁRSAI nagy-iklődi—kis-jenői—széplaki- vizszilvási legelő
gazdaságából vásárinál minden körülmények között egyöntetűbb és jelentékenyen
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mérsékeltebb áru erdélyi magyar faj gazdasági szarvasmarha elsőrendű fiatal igás ökör és
tinóság.
Az anyagot hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb uradalmai ismerik és
vásárolják teljes megelégedésre.
Hogy az egyes uradalmak jelentékenyebb szükségletüket minél egyöntetűbb
anyagban szerezhessék meg, ugy rendezkedtünk be, hogy előre meghatározott feltételek
mellett direct megbízásokat is hajthassunk végre, melyeknek kifogástalan kiviteléről
eddig is velünk összeköttetésben álló uradalmak szives felvilágosítást adnak.
Legelőink, valamint tanyáink közvetlen vasúti állomások mellett feküsznek.
Rakodások vétel napján hajthatók végre. Vonatközlekedés naponként délelőtt kétszer délután kétszer.
Bővebb fölvilágosítást levélbeli megkeresésekre szívesen adnak: LÁSZLÓ ÉS
TÁRSAI, Kolozsvárt, Nagy-utcza l.szám
L.Köztelek 1899 január 14
-Kolozsvár város a Fellegvárba vezető utat Erzsébet-útnak nevezte el, fákkal ülteti
be és emlékszobrot is emel.
L.Köztelek 1899 április 22
Állattenyésztési felügyelő
XV. kerület működési területe: Kolozs, . Alsó-Fejér, Aranyos-Torda és MarosTorda vármegyék.Vezető: Tulogdy Soma,állattenyésztési m. kir. felügyelő. Lakik :
Kolozsvárott.
L.Köztelek 1900 december 8
- 1937 szeptember 19-20- án a K.G. E. gazdanapot szervezett Kolozsvárott.
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L.Erdélyi gazda 1937 október 1.
- A Maros megyei Földmüves Szövetség tagjai 1937 szeptemberében
meglátogatták a kolozsvári gazdasági akadémia gazdaságát,a növénynemesítő állomást s
a botanikus kertet.
L.Erdélyi Gazda 1937 október 1
Teleki Arvéd
gépeiből 2 Rekord vetőgép kombinálva műtrágyavetővel, ásványi
kukoricaszártépőgép, Kirchner-Leipzig famegmunkálógép, komplet műmalom Kolozsvár
Ürmösinél eladó.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1
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Megjegyzés.:
felszámolásából!!

Egy

szomorú

pillanatkép
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nagyszerű

uradalom
Kiss Károly

- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták Klusch Jánost, Török Árpadot, és Dr.
Kolozsvári Lászlónét,ezüst éremmel Molnár Károlyt és Zabolai Keresztes Árpádot. A
háziipari csoportban aranyérmet kaptak Angyal Antal , Vincze Margit,Folyovits Endre,
Hantz Piroska,Lőrintczy Gábor,Ozoncsok Irén és Tisch Miklósné valamint az Unitárius
Nők Országos Szövetsége Kolozsvár.
- A vetőmag csoporthoz 92 kiállító jelentkezett..A kiállítás nem volt túlzsúfolt de
ami ott volt :Odvosi, Bánkuti,Garnet, Manitóba, Baross, Amerikai búzák: Chevallier,
Hanna,, Kneipfel, Isari, Abed-Opal árpák: Hatvani, Svalőfi, Kanadai, Duppani, Csanádi
zabok: Zaharoza takarmány cukorrépa: Bánkuti korai, Pettendi arnyözön, Fleschman,
Putyi, Váradi-tengerik: az őszi és tavaszi takarmánymagvak-borsó- bükköny- lednekbab- répa- lucerna-lóhere-szarvaskerep- bizonyságai annak ,hogy gyors ütemben térünk
át a haladó mezőgazdálkodás útjára.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-1941 márciusában megtartották 46 község 270 magyar kisgazdájával a Zöldmező
napot.
L.Erdélyi gazda 1941 április 1

L.Erdélyi gazda 1944 február 1
-1941 júniusában a Földművelésügyi Minisztérium létrehozta az Erdélyi
Kirendeltségét, kolozsvári székhellyel. Az intézményt miniszteri tanácsos vezette,
hatásköre. "erdészeti, állami mezőgazdasági birtokokat illető, vadászati, lótenyésztési,
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vám- és kereskedelempolitikai, mezőgazdasági társadalombiztosítási, kísérletügyi és
terményhamisítási ügyágazatok."
-„…egy régiót kiszolgáló kísérleti intézményeket is létrehozott a kormányzat. pl. a
Kolozsvári Gyógynövénykísérleti Intézet a gyógynövénytermesztés és -gyűjtés terén
szolgált útmutatásokkal, szaktanácsadással, a begyűjtés és forgalmazás elősegítésére
gyógynövénybeváltói tanfolyamokat szervezett.
- „….. Kolozsváron és Marosvásárhelyen a Mezőgazdasági Vegykisérleti Állomás
az élelmiszerek, mezőgazdasági termékek hatósági ellenőrzését végezte.”- 1941-1944L.Balaton Petra
- Gyógynövénykísérleti Intézet, Kolozsvár Treiber János szakmunkaerőként való
alkalmazása iránt .-1942 - Engedély Sallak Dezső kolozsvári lakos részére bortermelésre-1944- Szőlészeti és Borászati Ker. Felügyelőség, Kolozsvár negyedévi jelentése-1944- Kolozs vármegye köztenyésztésben magántulajdonban lévő racka tenyészkosok
kicserélése.-1944- Olajos Gábor gazd. főfelügyelő lemondása a Kolozs vármegyei Állattenyésztő
Egyesület igazgatóságáról -1944- Jelentés a kolozsvári 371. sz. honvéd téli gazd. tanf. záróvizsgájáról-1944-.
- A kolozsvári Gyógynövénykísérleti Intézetnél munkaerő alkalmazása (Kubaszek
Erzsébet, Harmath Erzsébet, Treiber János)
L.M.O.L.
-Helynevek a Pillich Városom évgyürüi c. könyvéből.(sajnos sokszor évszám
nélkül, de számunkra értékes jelzésekkel.)
-Kölesföld-1870- a negyvenes-ötvenes években alakult kertségből lakóterületté.,
- Dobai tanya rendezett, gazdagon termő gyümölcsöse,
-Csemetekert utcában szénásmajor nyílott, ahova minden gazda kazlakba rakta be
a télire valót,
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-Nádas partján alig hetven éve még csak itt-ott emelkedett ki a szántókból,
zöldséges-és dombokat uraló gyümölcsöskertekből egy-egy földésztanya (1987-ben) ,
„…….a Nádas mentének kiváló a földje…..”
-Cukorgyár,-Hidelve végében patakig lenyúló szántóktól.
-Új telep- ott olyan kukorica termett, hogy annak karvastagságú csövei voltak! A
csapgyár helyén nagy gyümölcsös volt-nagy alma-,
-Jöttem ’29. november tizenötödikén Kolozsváron Bálgáriából……..- Rengeteg
voltak, mind földet kereste a bulgárok-………..Varga Dánielnek hívták, attól vettem ki
három évre, hatezer lejért holdanként
…… Zöldséget árultunk a piacon, Nádason csináltunk nagy bolgárkerteket, tíz
holdat dolgoztam. Olyan csimasz volt, mind hüvelykujjam, kiszedtem vederrel, legalább
20–22 ezer lejre behoztam ganét, károsodtam is első év vagy hatvanezer lejre, aztán
másodikban, harmadikban helyrehoztam.-egy bolgár vallomásából.
-Schultz Rezső „műkertészete” ott volt a Nádas-fürdővel átellenben-a „kertészeti
telep”1881-ben létesült ………virágok, fajrózsák legnagyobb választékát kínálta főtéri
Virág-csarnokán keresztül……Talán akad egynéhány kolozsvári, akik számára ismert a
Schultz Rezső név. Ha másról nem is, de a botanikus kerti nemesített rózsákról, melyek e
régi virágkertész nevét viselik,. Nos, …Schultz Rezső „műkertészete” ott volt a Nádasfürdővel átellenben, bal kéz felől, ahogy a Gyufagyár utcai Nádas-hídon átmegyünk. A
parttól húzódott a jó félszáz méter széles telek, fel egészen a Brétfű dombjának oldalába.
Sok virágháza volt.
A kerítés mellett jázminbokorral volt végigültetve, és gyönyörű lila meg fehér
oltott borostyánnal…..Mindenki ismerte Schultz bácsit a városban, olyan szép virágai
voltak. Palocsai is inaskodott ott
-„Krumpli, murok, petrezselyem – a hóstáti veszedelem”,gyermek csúfoló-„….
mind olyan, szántókat, kerteket, gyümölcsösöket eltüntető őssejtjei voltak a ma itt
működő ipari egységek-……” Négy-öt gyermeknek kellett a szájába adni valamit! Biza
soknak az istállójában még egy-két tehén is volt, nem kellett tejet venni.
- Brétfű -A Brétfű fölött volt még két gyümölcsös rész, a Lombi és a Zsidói Hegy.
Azoknak is külön birtokossága volt...
Túzokmál, Lomb, Aszúpataka felé, Hosszúpataknak is mondták, a régi Gyergyaiés Vajda-birtokok helyén a gazdaság van.
444

A Hancz-tanyán, volt vagy tizenöt marhájuk, reggelente hoztuk be szekérrel a
tejet, aztán a nőféle hordta szét házakhoz... Hatalmas csűr volt ott, tele finom, illatos
szénával.
-Kakasváros - itt lakott Erdődi József,állatokkal is foglalkozott, ……….külföldről
jöttek és vették meg tőle a teheneket, bikákat. Valami különleges fajtákat nevelt az öreg.
-Nádastere-alja néven – határbeli dűlőként emlegetve- Béres-tanyája-Marianum-tanya
-„Vackor út” vackorfák voltak a két oldalán. Most a domboldalon végighúzódó,
almafákkal beültetett nagy gyümölcsösbe lehet kijutni rajta. A húszas-harmincas években
parcellázták fel a helyeket le a Nádas felé, az mind kukorica- és más szántóföld volt.
Tizenötezer lejre emlékszem, annyiba parcellázták az akkori pénzben.
- A Nádason túli domboldalakon, melyek a patakvölgyet északról szegélyezik,
évszázados szőlői voltak a város polgárainak, mindaddig, amíg a múlt század második
felében bekövetkezett nagy filoxérajárvány kinem pusztította azokat. A szőlőtövek
helyébe azután kerültek rendre a gyümölcsfák, de a régi szokás alapján a hely
megnevezése továbbra is szőlőhegy maradt
- Nádastéri Hegy,- Hegyesdombi Szőlő.
- a Cserealja. Azok már szántók voltak, jó szántók, nyilakra osztva
-„….az első kolozsvári repceolajsajtó vagy selyemszövő manufaktúra, Rajka Péter
gépgyára, a kolozsmonostori papírmalom, a dohányszárító vagy az első gázlámpák
fénye-…..”
- „……az 1895-ben kolozsvárivá vált kolozsmonostoriak,….”
-“…… a múlt századi szamosi faúsztatás emlékét mába hozó – kis telepen élő
kétvízköziek, valamint a magukat külön egységként számon tartó hegyalattiak és
tómellékiek……”
- Híres hóstáti gazda volt Hancz bácsi…..tanyája is volt.
-Egy 1873. október 5-i jegyzőkönyvi beszámolóból például kiolvasható, hogy
miként is törvénykezett a Nádasteri Szőlőhegy Beke János gazda ügyében, aki „felhozza
panaszát” Barabás Mihály ellen, amely szerint ez nyáron a kalyibáját feltörte és
szerszámaiból elvitt. Íme a bejegyzett ítélet:
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-„Erre a gyűlés azon határozatot adván ki, hogy Barabás Mihály hibás, és az általa
tett károkat szomszédjainak térítse meg, és a főhegygazda úr előtt béküljön ki
mindenkivel, a hegy salariumát pedig fizesse meg, hogy a hibái ne adódjanak a külső
törvény elejibe, mind első tettét az elöljárás csak ennyiben bünteti meg.”
-Nem volt, kérem, hídelvi földész, aki valamelyik hegybe ne tartozott volna! De
üsmertük is, igaz, a helyeket, úgy, mint a tenyerünket.
Úgy vettük át apánktul s nagyapánktul... A Nádasteri Szőlőhegyben például a
tagságnak körülbelül 40–55 százaléka volt földész a beépülések kezdetén, a
századforduló táján. A hegyközségek tisztségviselői – főhegygazdák, gyepűsgazdák,
jegyzők, jegyzőkönyv- ellenőrök – közé is számos földészgazdát beválasztottak az idők
folyamán. És arra vonatkozóan, hogy a hely ismerete valamikor még perdöntőis volt,
álljon előttünk példaként egy másik múlt századi jegyzőkönyvi részlet:
II. Ülés. E folyó 1845-ik Esztendő Szept. 7-én a Nádasteri Birtokosság által a hegy
Közkalibájában tartatik Köz Gyűlés a Nagy Mihály és Csizmadia Horváth János között a
feljárás, azaz szabad mesgye iránti egyenetlenség eligazításáért. Jelen lévén: Kováts
Márton, Sallai István Gyepűsgazdák, Gyulai Ferenc, Bruzer Sámuel, Perdéli..., Suszter,
Nagy Mihály, ... Horváth János, Mezei..., ... bés György, Hatházi Balog Pista, Schuszter
János úr, Nagy Antal Jegyző;
Nos, Nagy Mihálynak a Horváth Jánossal a szabad feljárás iránti
egyenetlenségiben fő Hegygazda [...] Szatmári P. Gábor úrnak a folyó 1845.Esztendő
Augusztus 30-ról adatott e következendő Comisiója: Nádasteri birtokos Nagy Mihály úr
panaszolja, hogy Csizmadia Horváth János őtet felső lábban levő birtokához való
járástól, az holott elejitől fogva járt, el kívánja zárni, sőt cselédjeit tolvajnak nevezi,
marháit meghajítván, ez okon meghagyatik Nádasteri Gyepűs Gazdáknak, hogy a fent
nevezett felek közötti egyenetlenségeit megvizsgálják, azt eligazítani igyekezzenek,
mindenesetre kit-kit eddigi jogaiban megtartván. [...]
Kik szükségesnek tartották a Hegygyűlés s több öreg birtokosok elibe terjeszteni
ezen eligazítást [...] több vitatkozás után a Gyűlés elment azon nevezett mesgyén annak
tetejéig, hol is több öreg birtokos felszólíttatván afelől, hogy értik és tudják az itteni
Szabad feljárást, kik is csaknem egy szájjal és egyenlően azt mondták, hogy emberi
emlékezet óta ottan szabad Mesgye volt. [...]” (Részlet a Nádasteri Szőlőhegy
hegyközségének múlt századi jegyzőkönyvéből.)
– Ahogy erőnk és képességünk engedte, mindig igyekeztünk rendet szabni az
életünknek, mert gazdálkodni csak úgy lehetett. Mindenki tartozott valahová, melyik
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melyik hegybe volt, s aki ment előre, azt támogattuk, hogy jobban menjen, aki állt volna
félre, azt húztuk vissza a sorba...
Ismét vissza kell térnünk a valamikori Nádas-fürdőt körülvevő, ma már szinte el
sem képzelhető világba, hogy azoknak is nyomába szegődhessünk, akik – a Ráczteleppel, Kakasvárossal, Nádasterével, a szőlőhegyekkel, a Schultz-kertészet területével,
s a Nádastere-alja jól termő földjeivel egyidőben – a nyugatra, északnyugatra,
Kardosfalva és Bács felé elterülő városhatárt népesítették be.
-1377-ben kelt határjáró oklevél (az első a város életében) tanúskodik arról, hogy
ez az Aszúpatak és Tarcsa közötti táj már akkoriban városi birtok volt. Undótelke (vagy
Tarcsaháza), Boctelke, Lomb és Szentgyörgy az akkor előforduló négy itteni
helymegjelölés.
- Undótelkét – mint birtokot – 1352-ben vásárolták kályáni nemesektől, s még a
múlt században is „tarcsai praedium”-ként emlegetik, jelezve, hogy nem tartozott a város
eredeti területéhez. Lombot, mely lakott falu(villa) volt, 1291-ben vették meg Miklós
kolozsvári várjobbágytól. Szentgyörgyöt, mely ugyancsak falu lehetett a mai
Szentgyörgyhegy környékén, már 1263-ban jelzi a kolozsmonostori apátság
birtokábanegy oklevél, s a város számára a püspök szerezte meg 1299-ben……..,
-„……a kolozsvári és az erdélyi gazdasági egylet..... Még ezüstkalászos
tanfolyamok is szerveződtekott, mind segédgazdatiszti diplomát kaptak, akik kijárták.
Malmos volt ez a Friedmann, a Vasút utcában, a hóstátiak közül sokan nála
őröltettek a tízes években.
-A Túzokmál kiparcellázása.-itt egy Incze nevű kertész is vett bérbe, emlékszem
arra, hogy dinnyét is termelt rajta……. Szép szegfűje is volt, mert virágokkal is
foglalkozott Kömöcsi-telep-Kömöcsi Pál gazda lakott itt. A parcellákat vásárlók voltak,
udvarhelyi, csíki, marostordai, bácsi, Brassó környékiek. 1916-ban parcellázták ki.
- Kőváry-telep-Gella dombja, -1326- Boctelek
- Hídelvét, ezt az 1500-as években már írásban is említett északi külvárost
állattartó, gazdálkodó földészemberek lakták…….
-Kőmáli szőlők felett. Hosszú évszázadokon át csak a szőlőskerteket, gyümölcsöst
és földet megmunkálók nemzedékei váltogatták egymást a kőmáli dombos határban,
Kérem, mi úgy tartjuk számon, hogy Pál János volt az utolsó Nagy utcai hóstáti, Pál
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Györgynek, jó ötvenholdas gazdának a fia. Az Ellenzék 1880. október 7-i híradása még a
közelgő szüretre várható terméseredményt mérte fel, nem túlságosanlelkes hangnemben:
,,A kolozsvári szüretek gyengén fognak kiütni. A kevés szőlő is, ami termett, nagy
részben rothadásnak indult. Különösen a kőmáli termés nagy része. Pedig a kőmáli
egyike a legkitűnőbb boroknak.” De még 1890 januárjában is közgyűlését hirdette a
kőmáli szőlőhegy,……….. „A kőmáli szölőhegy birtokosságának vasárnap du. 3 órakor
közgyűlése lesz....…….
-Fellegvár- az 1700- as években a vár megépítésekor a legnagyobb
közfelháborodásra meg sem várták, hogy az áldozatul esett területek birtokosai legalább
utolsó, gazdagnak mutatkozó szőlőtermésüket betakarítsák a földmunkák megkezdése
előtt=idegen hatalom- a régi szegények malma -az Irén-malom-Kismező,-Berbécs-kert az 1696. május 4-étől emlegetett iskolakertben Egy időben
tele volt eperfával, mert egy Nagy Lázár nevű iskolamester,„előkészíteni akarva
Kolozsváratt az eperfatenyésztést, s később a selyem-termelés hasznos iparágának útját”,
miközben „sok ezer csemetét ajándékozott olyaknak, akikben hozzá kedvet látott”, ide a
kollégium kertjébe is sokat ültetett.
Biró major-Adler kert- „Lasky-féle repceolajgyár -Libucgáti malom-Zsemlyések
malma-. „Kamuka-gyolts-fejéritő-gyár” s az 1841–1848 között ,üzemelő selyemfonó
gyáracska. A méretekre jellemző, hogy e nőegyleti vállalkozások összesen 104 font
tollút, 300 kalangya lent és kendert, 104 font gyapotot, 128 juh gyapját dolgozták fel
évente
Kolozsmonostor- az egykor virágzó monostori „promontóriumokat” –hegyfoki
szőlőket – is, és az állódium, az urasági terület- a XVII. század elején már alig 58 hold
szántóból és 112 kaszásnak egy napig munkát adó rétségből állott
- Egy 1869-ből való beszámoló szerint „itt helyben van élénk tevékenységben egy
nagyobb serfőzési és egy szeszgyári üzlet, úgyszintén háromrendbeli őrlőmalom,
nemkülönben több téglagyár”. Fontos lépést jelentett aztán a város és falu kapcsolatainak
szorosabbá válásában a gazdasági tanintézet létesítése is, melyhez a korabeli
laptudósítások szerint „hazai gazdászatunk jövő felvirágzásas a szakismeret terjedésével
nemcsak reménye, sőt biztosítéka is van kötve” (Erdélyi Gazda 1869. okt. 31.). Az
oktatás 1869 őszén kezdődött meg az addig elhanyagolt és leromlott haszonbéres helyen,
a katolikus iskolai alap – szántóból, kaszálóból, legelőből, valamicske szőlőből álló – 755
katasztrális holdnyi birtokán, valamint kiterjedt erdőségében.

448

A falu Kolozsvárral való egyesítésének ügye már 1882-től a városi tanácsülések
visszatérő témája volt, mígnem – a közgyűlési jegyzőkönyv 1894/296-os számú
bejegyzése szerint – a csatolás végleges dátumát 1895. január l-ben jelölték ki.
-Kenderes-Szentjánoskút-Gálcsere- Egy1590-es urbáriumban „Kazalo Reth ketteo
Also Rúdasban,harmadik Omlasban”, „Berecz” nevű „teolgj erdeo”, „Byk”, s a falu
használatában levő „Apad erdeye” felsorolása között azonban az áll, hogy „vagion Gatt
chereye az malom zewksegere ualo”!- Ahol most az új gát van a Szamoson, az átjáróval a
Donát-negyed felé, mi oda vittük a kendert áztatni,a nagy gáthoz.
-A Hegyalatt az utcában is egy malom, szárazmalom volt, egy ló húzta, forgatta a
kereket,……. urbáriumi bejegyzés, mint „Vagion [...] Byk erdeo bewseggel; Nyers Byk
fa tilalmas...”
-Fásberek- Az idén is nagy mennyiségű hasított fát bocsátottak le a Szamoson,
mint rendesen minden évben” – olvashatjuk a Kolozsvári Közlöny 1871. június 10-i
híradását.
- a város kabalapataki erdejeA Tó környéke- „...vagion az feiedelemnek harom kerekeo Molna az Zamoson, az
harmada az malom mestere, az malom por is...” – ez már egy 1590-ben készült
urbáriumban olvasható.
- Az éppen újraéledő falu 1638. évi urbáriumában „Serfeozeo János” nevére
bukkanhatunk, aki „szekeli feoldereol jeott” és „zolgallia egethbor es zabad ser
feozessel”. Az 1618 táján, a Bardóc-fiúszéki Magyarhermányból érkezett férfiú az
„alzeghen” telepedett le ,ott ahol ma a sörgyár van- Molnár és Pintér malom,- a Heltaiféle papírmalom,
- Hegyalatti utca-,amelyet Nyárfasornak hívunk,az a monostori tangazdaságnak
volt egy nagy kertészete, néhány épülettel és öntözőcsatornákkal, rengeteg ágyással.
-Csíkos kert-bolgár kertészekkel- az országút mellett, az volt a Zöld sapka, Na,
akörül is tiszta zöldséges volt, az is bulgár kézen, csak ott ló húzta a vizet.. Tókörnyék
egykori tavára, a Kocsárdiféle nagy kertre,
-Nagy Gábor –több mint húszholdnyi szőlőből, kertből, szántóból álló tanyája„Házsongárdi szőlőhegyet”,
-…..az 1585-ben megnyílt házsongárdi köztemető fölött és tőle nyugatra elterülő
gyümölcsösökben-….
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-Botanikus Kert- mely tulajdonképpen a gr. Mikó Imre által az Erdélyi Múzeum
céljaira 1859-ben adományozott az akkori Alsó-Szén, mai Klinikák utcai tízholdas
díszkert örökébe lépett.
A jó tizenöt hektárnyi új növénykert két nagybirtok: a Dávida és Holdámpf-kert,
valamint néhány ezekkel szomszédos kisebb gyümölcsös területén létesült, az aláfolyó
Cigány- vagy Házsongárdi patak két oldalán.
-a Méhész Egyesület nyilvános minta- és iskolaméhese - Gyümölcsösök a Kert
utcában- Itt virág, gyümölcs, tyúk, disznó volt mindenfelé- például a Grébe-féle, onnan,
kérem, még Fiuméba is vittek exportra, kiállítástnyertek a gyümölcsei. Igaz, hogy ott
nagyban ment a gazdaság, lovat, tehenet tartottak, trágyázták a kertet. Minden
kertben
volt vagy két-három hatalmas diófa, összesen vagy száznál is több volt a környéken.
Csak úgy egy-egy kertből, ha ráálltak, eperből lekerült a piacra legalább nyolcszázezer kiló! – Olyanok voltak, kérem, akik itt laktak, hogy mentek le a Gazdasági
Akadémiára, szedték ki a könyvtárból a könyveket, csepegtető öntözést, villamos
melegágyat, rendes melegágyat, üvegházat, mindent megpróbáltak.
,,NAGYENYED-en, Alsófehér megyében lehet beszerezni kifogástalan minőségű
gyümölcsfa alanyokat, Gyümölcs és Sétányfákat, Sima gyökeres és oltott szőlővesszőket.
Árjegyzéket ingyen küldenek. FISCHER és Tsai faiskolák és szőlőoltványtelepek.
Tulajdonosok: ifj. AMBROSI M. és Fischer L. örökösei”, volt olvasható már a század
első évtizedeiben a kolozsvári lapokban is megjelenő hirdetés. És sok házsongárdi
gyümölcsösben kerültek a régi, kiöregedett fák helyébe a híressé vált enyedi kertészet
csemetefái, hogy azután a belőlük kialakított gyümölcsösök is lassan ………..
-1700-as évek „felso külso Szen Uczcza”Györgyfalvi negyed- az üvegházak környékét és mögöttük a borháncsi dombra
kúszó, teraszosan telepített gyümölcsöst még ma is Palocsay-kertnek nevezik-kisérleti
telepBékáson innen” dűlő-=„Békás előtt” dűlő összterülete még mintegy 282 hold
szántóból, 12–13 hold kertből, 34 holdnyi rétből, valamint több mint 5 hold legelőből és
18 hold terméketlen területből tevődött össze, az 1913. évi tagosítási felmérés szerint.
A „Kövespad” dűlője ugyanakkor valamivel több mint 475 hold szántóból, 138
négyszögöl kertből, 13 holdnyi rétből, 154 négyszögöl legelőből, valamint 35 holdnál
valamivel nagyobb terméketlen területből állott.
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„tuzi fanak Magazinalis hellye”, katonai gyakorlótér, „taxás” szénatároló, baromés fapiac volt a XVIII–XIX. század egyes időszakaiban, egészen az elmúlt század
második felében bekövetkezett rendezésig.”
Az akkortályt Trencsini néven emlegetett térségtől délkeletre a Cigánysor, keletre
pedig a két „suburbis”, a Külmagyar és a Külközép utcai hóstátok házsorai következtek.
-„ Téglás utcai kertészetből ment nyugdíjba. Az, kérem, egy gyönyörű
virágkertészetet rendezett ide be, rendes üvegházzal. Rengeteg palántot, aztán
krizantémot, margarettát, más virágot lehetett nála kapni”.
1823-„Eperjesi Kert”, Apor-kert, Hatalmas „füvelőkertje” volt a bethleni Bethlen
családnak, a’ Minoriták Malma, volt 1817-ben) az hostad véginél a veres kereszt nevezet
alatt, amelly minden Esztendőbe káposztának és dohánytermesztésre oszta-tik ki,
Cukorgyár, A „Tégla Csűrök mellyéke” felé vezető útból a későbbi Téglás, mai Gyár
utcábólleágazó mezei utat ugyanis 1837 tájától kezdték „a répaczukor-fabrika,uttya”-ként
említeni, attól kezdve, hogy a Cukorgyár-társulat megalakult, hogy gyárat hívjon életre a
Külmagyar utca akkori végében. A mezei út „a Kolozsvár városa külső Magyar utcája
végén lévő azon nagy láb földét” közelítette meg, „mely közelebbről [ti. 1848-ban] az
ottani Czukorgyár részére tartatott haszonbérbe”. Korabeli adatok szerint a répaföldeken
dolgozóknak 7318 napra járó fizetéssel, valamint a finomítóban alkalmazandó 80–100
napszámos összesen 2487 munkanap utáni napszámbérével számolt alakulásakor a
Cukorgyár-társulat
Farkas Antal „műkertész kertészeti telepe” 1878-ban jött létre, és virágok,
fajrózsák „legnagyobb választékát” kínálta még a tízes évek végén is a „legízlésesebb
kivitelben, a legjutányosabb árban”, a korabelihirdetések tanúsága szerint.
Szomszédságában valamikor 1913 táján határozta el a Gazdasági Egylet, hogy
szakminisztériumi, városi és hitelszövetkezeti támogatással a Téglás utcában „a bolgár
rendszer szerintikertészkedés további fejlesztése céljából” „bolgár rendszerű öntözővel”
felszerelt kertészeti telepet hoz létre. E kertészet tehát, melynek üvegházait a tömbházak
sem temették el ezidáig, ugyancsak itt fogadta az első letelepedőket, a Malomárok
közvetlen szomszédságában
Igaz azért, hogy amíg nálunk még édesanyám idejében is, ahogy sokszor
elmondogatta, fejen hordták ki, kérem, a cseber vizeket a mezőre öntözni, addig ezek a
déliek nagy kerekeket eszkábáltak a Malomárokra, ami merte ki a vizet. Vagy pedig kutat
ásattak, s egy lovat csak arra tartottak, volt úgy, hogy nem is egyet, hogy egész nyáron
csak járjon körbe a kút körül és tekerje fel a vizet a zöldségre. „Bulgáriából bevándorlott
szegény emberek ugyan e helyen évi bér címén 60 frt-ot fizetnek a rossz földek holdjáért.
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Feljavítják trágyával. Öntözik a zöldséget, mely buján tenyészik ottan” (Ellenzék, 1901.
Július 25.).
„Nem vesznek bérbe többet 2–3 holdnál. Erre 3–5-ön társulnak. A területet
körülkerítik primitív, de praktikus rendszer szerint. Ellátják öntözőcsatornákkal a
művelés alá vett területet. A víz felemelésére fakereket állítanak be; a járgányt kút- vagy
pataknál lóerő, Szamos közelében a vízerő hajtja. Csodálatos ügyességgel állítják be az
öntözési rendszert. Termesztenek nyári és téli káposztát, kétféle hagymát, különböző
retket, paradicsomot, murkot, petrezselymet, tököt, karalábét. [...] Ma már ők
szabályozzák a vetemények árait” (Ellenzék, 1902. május 21.)
L.Pillich
A Szőlő utca és környéke.:
A Medrea tanya egy nagyon jól felszerelt tehenészet volt….Az út kétoldalán
fiatal alma és körtefák sorakoztak egyenes sorokban……baloldalt volt a modern tehén
istálló..
-A Deák tanya –tehenük volt, gazdálkodtak.
-Velük szomszédos volt a híres Jablonowszki virágkertészet.Ott mindig komoly
munka folyt.
…….Gyönyörű rózsáik voltak,kardvirágaik. S minden másfajta piacra vihető
virágok. A családban két fiú volt, a Jablonowszki Elemér és Márk. Mindkettőjük kitűnő
kertészek lettek.
L. Kiss Károly
A Hostát
-Amikor 1405 július 2-án Zsigmond király uralkodása idején Kolozsvár
önkormányzatot és,,Szabad királyi város” címet kapott, megkezdték a várost védő
falrendszer építését.
-A várfalon kívűl eső keleti, északkeleti és nyugat felé eső terűleteket
mezőgazdasági termelésre, állattartásra használták. Ezeket a területeket Hóstátnak
nevezték.A Hóstátba , az anyakönyvi bejegyzések szerint a Szilágyságból, Székelyföldről
és Kalotaszegről, Erdély különböző vidékeiről, telepedtek le a történelem folyamán a
földeken dolgozó mezőgazdasággal és kertészkedéssel foglalkozó kűlvárosi földészek,
hóstátiak.
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A Bolgár kertészek
Említésre méltó a Hóstáthoz tartozó Bulgária-telep szóhasználat eredete.
Magyarország terűletére a XIX-ik század közepén, Kolozsvárra az 1900-as évek elején
vándoroltak be a Bolgár kertészek. ( Tatár Zoltán, Erdélyi Napló 2005. szept.27. szám)
A Bulgáriából bevándorolt és a Hóstátba -egyesek csak ideiglenesen letelepedettszegény sorsú kertészek, akik csodálatra méltó ügyességgel öntözőrendszert állítottak
be az általuk bérelt területekre, amelyet körűlkeritettek egyszerű de gazdaságos rendszer
szerint.
Közűlük sokan csak a szezon idejére jöttek, öntözéses kertészkedést folytattak,
majd ősszel hazatértek Bulgáriába, mások meg végleg itt maradtak. Termesztenek kétféle
hagymát, különböző retket, paradicsomot, murkot, petrezselymet, tököt, karalábét,
jelentősen hozzájárúlva a kolozsvári lakosság ellátásához.
-Széken a hóstátiaktól átvett mondás”Ha eljön az ideje kapálj egész nap, mert
később még ingyen kapálásnak sincs foganatja”
-„A hóstátiak széna gyűjtéskor vontatnak. Ha végigtekintünk kaszálóhelyük, a
hatalmas kiterjedésű, erősen tagolt kolozsvári Szénafű meredek oldalú, lombtalan,
szakadásos részein — a Bakamáj, a Bikákkúttya, az Elővőgy, a Fejérdiszíl, az
Alsóhármadvőgy, a Felsőhármadvőgy, a Hármadvőgyihálmak, a Halmakköze, a
Hálmakvége,a Jukastyúp (!), a Kóllancsas, a Melegvőgy, a Kismórgó és Nagymórgó, a
Németivőgy, a Nyíres, a Rákosikút és a Tőgyes néven emlegetett szénatermő helyeken”
-A hóstáti hagyma: hosszukás
-Hóstáti káposzta:
A Kolozsvári piacokon ma is kapható a hóstáti savanyított káposzta ,fejes és
gyalult formában.Színe szép világos sárga, ebből tudható,hogy természetes úton, csak
sóval és nem vegyszerekkel tartósított .A gyalult káposztát vékony szálú szeletekre
vágják , tisztára mosott hordóba, sóval megszórva rétegezik majd addig tömörítik amíg a
káposzta leve fel nem jön a tetejére . Ekkor a hordót lezárják és meleg helyen
tartják,hogy az erjedés meginduljon.Két-három hét alatt a káposzta megsavanyodik és
fogyasztható akár önmagában vagy levesek,főételek,saláták készítéséhez.Ilyen pár híres
Kolozsvári étel :
Kolozsvári káposzta, Kolozsvári töltött káposzta, Korhelyleves.
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A savanyú káposzta nagy C vitamin forrás, ezen kívül szabályozza a
vércukorszintet és csökkenti a koleszterinszintet is. A savanyú káposzta erjesztése során
olyan, jótékony baktériumok szaporodnak el, amelyek kedvező hatást gyakorolnak a
bélflórára, megakadályozva ezzel a káros mikrobák megtelepedését.

↑Hóstáti asszonyok a piacon

↑ Hóstáti melegágyak.

↑Hóstáti család.
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Hóstáti savanyú káposzta↑
-A hostáti paradicsom:
-A hóstáti fejenhordás.
- egy 1696. október 18-án hozott diétai cikkely szerint :
-“A kétfogatú szekér után három dénár, négyfogatú után hat dénár,hatfogatú után
kilenc dénár fizetendő a városnak; valahányszor pedig, amikor a hóstátot elpusztított
állapotából helyreállítják, s onnan a városba jönnek eladó holmikkal, a nyerges lovak
után fizetni kell két dénárt, azaz egy krajcárt.”

A Szénafüvek Természetvédelmi Terület
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-A hóstátiak Szénafűi kaszálói: a Bakamáj, a Bikákkúttya, az Elővőgy, a
Fejérdiszíl, az Alsóhármadvőgy, a Felső¬ hármadvőgy, a Hármadvőgyihálmak, a
Halmakköze, a Hálmakvége, a Jukastyúp (!), a Kóllancsas, a Melegvőgy, a Kismórgó és
Nagymórgó, a Németivőgy, a Nyíres, a Rákosikút és a Tőgyes.
L.Sándor Gábor.
- A Kolozsvár-hóstáti „földészeknek” a 19. század vége óta – a marhatartás mellett
– a zöldségtermesztés volt a legfontosabb jövedelemforrása.
-A hóstátiak (Kolozsvár) a szénagyűjtést összeverések, a kaszálón végighúzódó
szénasorok készítésével kezdik
Hóstátiak
-Kolozsvár K, ÉK és Ny felé eső külvárosainak mezőgazdasággal és kertészettel
foglalkozó magyar lakosai. Nevüket a külvárosok „hóstát” neve után kapták. A hóstátok
kívül estek Kolozsvár középkori városfalain. A várárok közelében tartozéktelepüléseket
vagy önálló falvakat alkottak (pl. Szentpéter). Lakosságuk kezdettől szőlő- és
földműveléssel, marhatenyésztéssel és fuvarozással foglalkozott. A hóstátiak ősei a 16–
17 sz.-ban gyakran dúló háborúk elől menekültek Kolozsvár védelmébe, másrészt
vonzotta őket a város, ahol terményeiket eladhatták, és munkájukra is szükség volt. A
hóstátiak Erdély különböző tájairól verődtek össze. Sokan költöztek a hóstátokba
székelyek, kalotaszegi, szilágysági, Szamos menti és mezőségi magyarok, sőt a
hagyomány szerint a 17. sz. elején → hajdúkat is telepítettek közéjük. A 18–19. sz.
folyamán állandóan gyarapodtak ifjabb bevándorlókkal, és sajátos, a városi piachoz
alkalmazkodó paraszti kultúrát alakítottak ki. Városrészenként szerveződött közösségi
életük, és szokásaikat, népi öltözetüket a nagy városban is az 1950-es évekig (az
idősebbek napjainkig) viszonylag elkülönülten megtartották. Hasonló eredetű Dés és
Torda magyar paraszti lakossága. – Irod. Jakab Elek: Kolozsvár története (Bp., 1888); K.
Kovács László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése (Kolozsvár, 1944); Kós Károly:
Népélet és néphagyomány (Kolozsvár, 1972).
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Valamikori hóstáti kert és udvar.↑
-A Hostáti bokorbabot magnak is, gróf Teleki Arvéd termeli az alsójárai birtokán
1937-38-ban
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1.
-A hóstáti udvar is rendeltetésszerűen van felosztva. Az udvar első része
rendszerint az asszonyok birodalma volt, ennek bizonyítékai a tornácra kiaggatott
edények, kosarak. A főzést rendszerint a kis házban bonyolították le, ennek oka az volt,
hogy szerették a tiszta házat, márpedig nyáron a légytől alig lehetett megóvni a házat, ha
bent főztek volna. Az udvar közepe táján nagy „rakópajták” állnak. Ezek egyszerre
voltak csűrök és istállók is. Ez az épület választotta el az udvart a kerttől. Ez utóbbit
rendszerint a csűrön át lehetett csak megközelíteni. Gazdasági jelentőségük mellett a
csűröket mulatságok megrendezésére is használták. A rakópajtákban aludtak a cselédek
is. A hóstátiak, ha csak tehették, soha sem fogadtak idegen nemzetiségű cselédeket. A
szolgálók nagy részre Székről származott.
A kolozsvári hóstátiak megélhetésének az alapja az elmúlt századokban a
gazdálkodás, a földművelés, meg az állattenyésztés volt. Ezen kívül a szőlőművelés,
fuvarozás is biztosította megélhetésüket. A hóstátiak hagyományőrzők voltak, de ez nem
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jelentette azt, hogy gazdálkodási módszereiken ne változtattak volna. A gyors ütemben
növekvő városi lakosság igényeit csak úgy tudták kielégíteni, ha olyan állatfajtákat
tenyésztettek, amelyeknek nagyobb volt a hús és tejhozama, a zöldségtermelést pedig
századunk első évtizedeiben a külterjes gazdálkodásról a belterjességre való áttéréssel
növelték.
A 19. században, a város északi részében (a mai Bulgária-telep területén)
megtelepedett bolgár kertészek hatására tértek át az öntözéses zöldségkertészetre,
átvették a kertgazdálkodás módszereit, egy-két éves időtartamú tanfolyamokat
szerveztek, amelyek során a gyümölcs- és zöldségtermesztésben jártas szakembereket
képeztek ki
L.Wikipedia
-Gazdaság
A hóstáti földművesnek ekére, boronára, kaszára, sarlóra, ásóra, kapára, csépre,
szekérre, ostorra, szórólapátra, rostára, seprűre, villára, gereblyére van szüksége. A
törökbúzát szedi, a búzát aratja és csépeli. Mikor a búzaaratást elvégzik, koszorút kötnek,
és az aratók közül egynek a fejére teszik, és ez megyen elöl. Menet közben énekelnek.
Mikor aztán beérkeznek a saját utcájokba, a szomszédok leöntik, kinek a koszorú fején
van. Otthon a gazda jól megvendégeli őket, és még pénzt is ad nekik. 223 A törökbúzát
tokjából hántja, a törökbúzaszemet lefejti, a gaztól megrostálja. A füvet lekaszá- lja. A
kaszálást „rúdszámra” adja ki. Egy rúd füvet egy ember két és fél nap alatt kaszál le. Ára
2 frt 40 kr - gereblyével ódalazza a szénát, azután vontatja. Az ódalazás és vontatás a
következő: az elterített szénát a rét hosszában gyűjtik össze két oldalon; közbül utat
hagynak. Mikor így megódalazták, az ódalak végén egy csomót készítenek, azt aztán
lánccal körülkötik és tehenek után akasztják. Ekkor aztán végighajtják az ódalak közt, és
az ódalakról a szénát csomóra rakják, s úgy vontatják össze egy helyre. Innen aztán
hazaviszik. A szekérre rendkívül szélesen rakják, hogy könnyen ne boruljon. Otthon
aztán kazalba rakják.
A gazdálkodás módja
A szénán teheneket tartanak. A tejet aztán rendesen az asszonyok viszik minden
reggel rendes házaikhoz. A törökbúzát és búzát, ami felesleges, eladják. Amit
megtartanak, a hijuba teszik, vagy koszorúba fonják, s a kakasülőre teszik. A zöldséget
pedig úgy osztják be, hogy egész esztendőn át abból is pénzt szereznek. Október végén
van egy híres vásár, melyen a hóstátiak nagy rakott szekerekkel rakodnak ki a Belközép
utcába, mindkét felől egész sort képezve. Itt látja az ember, hogy mily nagy mennyiségű
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zöldséget termeszt a hóstáti. Ekkor szerzi be a kolozsvári közönség a szükséges zöldséget
télire a hóstátiaktól. A hóstáti a verembe és pincébe annyit elteszen, hogy egész télen
vigyen az asszony a piacra belőle.
Foglalkozás
Az asszonyok nem szoktak sem fonni, sem szőni. A téli estéket nagyrészt
tollúfosztással, törökbúza-fejtéssel és varrással töltik, mert úgy a saját ruháikat, mint a
férfiak ruhaneműit maguk varrják. Semmi varrottas és szőttes ruhájuk azonban nincs,
mert mindent boltból vesznek. A nők mezei munkát sem végeznek, csak káposztát,
pityókát, paszujt ültetnek. Otthon aztán a veteményezést ők végzik. A zöldséget, tejet ők
hordják a piacra - a fejükön. Ha sokfélét visznek s a fejükön el nem vihetik, a kis
egylovas szekérbe teszik. Így gyakran maga az asszony a kocsis.
L.Németh Sándor: A kolozsvári hóstátiak.

Erdély népei. Az „Erdély” néprajzi melléklete. Kolozsvár. 1899.

Hóstáti a kolozsvári piacon 1948

Hóstátiak 1948 Kós Károly

Kós Károly
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Kerti munka a Hóstátban1948

Hóstáti asszonyok a kolozsvári piacon

Kós Károly

1948 Kós Károly

-A Kolozsvár-hóstáti „földészeknek” a 19. század vége óta – a marhatartás mellett
– a zöldségtermesztés volt a legfontosabb jövedelemforrása.
L.MNL.II.k
„A hóstáti házak inkább úgy épültek, hogy kettő egymásnak, ugye főleg ha
testvérek vagy közeli rokonok között oszlott a kerthelység, oldalt tornáccal, az udvar
kirakva krumplikővel vagy le is betonozva, szélibe a zöldségmosóval, istálló akkora
mindenütt, amennyire a gazda az állatot szerette, aztán ahhoz hozzáépítve a rakodószín.
És a házzal szemben, a telek másik szélin minden egyes udvaron ott volt a kicsiház, a
nyári konyha. Az istálló mögött pedig ott sorakozott a harminc-harminckét melegágy.”
L.Pillich
Ahogy én ismertem meg a hóstátiakat.
Az 1940- es magyar években Kolozsváron az EMGE amelynek központja a
Majális úton jobboldalt volt, angora nyulakat adott ki tenyésztésre családoknak..
Ekkor hozták haza a szüleim az első angora nyulakat, köztük a két bak nyuszit a
Basát és a Szultánt, s körülötte az eme nyulakat. Nagyon szép fehér selymes szőrű
és piros szemű állatok voltak, addig amíg enni kellett adni nekik. A füvet,ehető
gyomokat nekem kellett össze-szednem a Kert utca akkoriban még elég gyomos
járdáiról. De a nyulak szapora állatok lévén hamar megnőtt a számuk 50-re,60-ra
stb. ezért nekem kellett további lehetőséget megtalálnom takarmányozásukra. Egyik
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ilyen lehetőség volt a piacokon murok,retek ,káposzta stb levelek,szárak össze
szedése. Minden második nap egy zsákkal a vállamon tehát ott kellett lennem s
gyűjtenem az elhullott zöldség leveleket.
Akkoriban a Széchenyi tér belső felén voltak a zöldségárusok. Itt rakták le
minden kora reggel a hóstátiak,az apahidaiak és a város körüli más
zöldségtermesztők árujukat. Az apahidaiak és környékbeliek leginkább
retket,murkot,petrezselymet,zellert árultak,a káposzta szezonban nagy szekerek
fordultak be és rakodtak le. Mi az apahidaikat bolgároknak mondtuk de ők
románok voltak. Én minden lerakodásnál ott voltam,mert ott lehetett a legtöbb
káposzta levelet összegyűjteni. A lerakás után pedig segítettem az eladásnál, amikor
a legtöbb murok levelet tudtam összegyűjteni. A lerakáskor jelentek meg úgy 5-6
óra között a hóstátiak a zöldségeikkel.
Náluk nem lehetett semmilyen zöldséghulladékot összeszedni. Miért ?
Leginkább azért mert minden munkát a gazda és felesége végzett el. Minden
lépésük,minden mozdulatuk előre kidolgozottak voltak. Igy rakták le árujukat a
szüleik,a nagyszüleik és így rakta le a hóstáti kisgyerek is.
A hóstáti piac mindig a piac első felében volt,beljebb következtek a bolgárok.
Korán reggel jött a magasítóval ellátott hóstáti szekér,tele friss árúval. A lovat vagy
lovakat néha-néha a tehént is a hóstáti gazda hajtotta a szekérről de leginkább a
lovak előtt haladva. A hóstáti gazda mindig zöldköténnyel átkötve érkezett, s vele
jött a feleség is vagy a nagymama aki később a kosarak mögé állva és kisszékről a
megkezdte az eladást. A gazda szájában mindig ott volt a szivar, amelyet általában ő
gyúrt meg szivarrá. De a Honvéd,később a Nationál szivar is használatos volt. Az
asszony vagy a nagymama mindig is a hagyományos öltözetben jött. Kendőjüket
amely általában a piacokon sötét színű volt,csak hóstátiasan megkötve viselték.
Ahogy ők kötötték a kendőt a fejükre más nép sohasem kötötte még hasonlatosan
sem. A hóstáti módra megkötött kendő rögtön elárulta gazdájának foglalkozását.
Földész asszony.
Vasárnap a Főtéren ,a Deák Ferenc utcában vagy a kétágú templom előtt
gyönyörű fehér és rózsaszínű kendőt viseltek. A zöldségek lerakása gyorsan
ment,mert minden zöldség kis és közepes nagyságú kosarakban voltak. A gazda és
felesége az ügyesen egymásra rakott kosarakat nagyon gyorsan le tudta rakni.
Fogták a kosarak fülét és egyet lendítve már helyükön is voltak a kosarak. Sokszor
megnéztem,hogy hogyan is rakják meg a kosarakkal a szekereket úgy,hogy az
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árunak semmi baja nem volt. Ezt az ügyes,kármentes kosár rakást csak ők tudták
így megcsinálni.
A hóstáti áru mindig egy kis és közepes nagyságú füles kosárban volt,
amelynek a szája szélesebb volt mint az alja. Ezek a kosarak egymás mellé kerülve
alkották a hóstáti asszony pultját. Egy kosár mindig üresen volt a hóstáti asszony
széke mellett amiben az ételt,vizet,levetett kendőt stb. tartották. De,hogy is voltak a
kosarak elhelyezve egymás mellett?A kosarak úgy voltak elhelyezve,hogy a körbe
rakott kosarak közepén mindig az eladó asszony volt. Így meg tudta védeni áruját a
lopástól,a vásárlói zúzásoktól. S könnyebben tudta kínálni eladásra a napi
zöldséget. A hóstáti asszony ura volt a 7-8 kosarának. A kis mérleg is előtte volt
mindig .Kilóra árulták a burgonyát,káposztát,paradicsomot,tököt. stb. Kötésre a
murkot,petrezselymet,kaprot,csombort. Kevesebb retket árultak s azok is
amelyeket árultak korai piros retkek voltak. Szép fénylő pirosak. A paprika sem
volt kosarakban. A retket is a paprikát is leginkább a bolgárok termelték és
árulták Kolozsvár piacain. A két legfinomabb hostáti áru volt a paradicsom és a
káposzta, de ez leginkább téli időszakban savanyítva.
Paradicsomjaik nem voltak nagyon nagyok, nem virágházban termelték,a
Nap melege tette természetes paradicsommá és ízűvé. Amely ízeket sajnos azóta
mindenkorra elvesztettünk,ma már
csak emlékezetünkben van meg a
finom,ízletes,leveses,puha hóstáti paradicsom. Emlékszem a hóstáti paradicsomot
magára meg lehetett enni,annyira jóízű volt. Csak körbe harapdáltuk, s egy
nyeléssel el is tűnt a paradicsom. S a nagy menet ősszel jött, amikor kosár számra
adták el a befőzni való paradicsomot. Ilyenkor egész nap a gazda, csak hozta
otthonról a leszedett paradicsomot. Kelt nagyon ősszel a befőzéskor a hóstáti
paradicsom. Emlékszem mi is általában egy-két kosárral cipeltünk haza,amit
édesanyám passzírozott és tette el télire. Télen csak úgy kortyoltuk az édes
paradicsom levét. Milyen finom volt. Ma már keresni is hiába volna azt a finom ízt.
Eltűnt a hóstátiakkal együtt.
A hostáti asszony az eladásból eredő pénzt mindig a köténye alatt levő
ruhazsebébe tette .Biztonságos helyre. A hóstáti eladóval, nem nagyon lehetett
alkudozni. Ők tudatában voltak annak,hogy árujuk kitűnő minőségű. S ezért az
árat mindig magasabbra szabták. Megkérték munkájuk értékét, s meg is kapták
mindig mert az árú mindig kitűnő minőségű volt. Általános volt,hogy a hóstátiak
drágások. De ez érdekes, sohasem volt hátrányukra. Söt !!
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Néha- néha tojások is voltak a tányér alakú kosarakon, és tejet is árultak
ritkán , kondérokból. A hóstáti inkább házhoz hordta a tejet.
Kiss Károly
-Szentpéter egy 12-13. században létezett önálló, saját templommal rendelkező
falu volt, Kolozsvártól keletre. Idővel a várfalakon kívül is építkező Kolozsvár és a
terjeszkedő falu összeértek. Így jött létre a későbbi Kül-Magyar utca……..
-A helytörténeti vizsgálatok kimutatták, hogy Kolozsváron, az Óvárból kivezető
fontos utak mentén már korán mezőgazdálkodó-állattartó települések alakultak, így a
várostól keletre fekvő Szentpéter nevű falu is…
-A 15. században a falakon kívüli magyarság külön közösséget
alkotott (communitas hungarice nacionis de Coloswar in platea Sancti Petri
commorans).…
- A korabeli iratok egy malomról is beszámolnak, ami itt állt. A malmoknak
mindig is fontos szerepük volt a városok életében, nem csak élelmezési szempontok
miatt, hanem a céhes iparban (csertörő, posztóványoló és fűrészmalmok, érctörő,
kovácsoló és lemeznyújtó hámorok), továbbá a városvédelem (puskaport őrlő malmok),
sőt az írásbeliség (papírmalmok) terén is. Birtoklásukról éppen ezért mindig pontos
feljegyzések készültek. A szentpéteri malomnál rév is volt, ………
L.Wikipedia
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