Bőlkényi Kiss Károly
„ Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége.
- adatok-magyarázatok- „
VIII.kötet
A VIII. kötetben a kedves olvasó megtalálja Kovászna és Krassó-Szörény
megye örökségi adatait, s a megyéknek a kötetben szereplő helységei magyar és
román elnevezéseit:
Kovászna megye …………………………………………….....2 – 152. oldal
Krassó-Szörény megye ……………………………………. 153 – 165. oldal
Itt jelenik meg egy sor nem a megyékhez kapcsolódó szócikk mint:
Az erdélyi magyar háziállatok……………………………. 166– 199. oldal
Az erdélyi magyar szövetkezetek…………………………. 200 – 227. oldal
Az erdélyi magyar mezőgazdasági ipar………………….. 228 – 240. oldal
Az erdélyi magyar termékek nevei……………………….. 241 – 254. oldal
Az erdélyi magyar mértékegységek………………………. 255 – 278. oldal
Az erdélyi magyar népi szokások…………………………. 279 – 289. oldal
Az erdélyi magyar népi foglalkozások…………………… 290 – 322. oldal
Az erdélyi magyar mezőgazdasági törvények…................. 323 – 351. oldal
S az erdélyi magyar népi ételek és italok…………………. 352 – 382. oldal
Mindezen szócikkeimben csak az általam összegyűjtött örökségi adatok
vannak jelen, amelyek további gyűjtéssel, kutatással állandóan bővíthetők. Mert
nagyon sok van még.!!!!!!
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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Kovászna megye általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi adatai.

Háromszék megye
“Moldováról el lehet mondani, hogy neki Háromszék ad enni. Háromszéki
földmives szántja meg először a földet. Késő . 26 ősszel, tél elején, hosszú szekérsorokkal
találkozható! az ójtozi szorosban, valamennyinek kásához/a szekér oldalán felkötözve
.látod az ekét, a kasban az eketalyigát é s e g y k é t kövér disznót. Ezeket ott szerezte,
meg a földmives ; a kenyérért, mit elvetett, hogy másnak teremjen, hozott cserébe
pecsenyét magának. Kell az a télre ; fölfüstölve puliszkával páratlan az oldal-o s a. No
meg egy pár „hektó" törökbúza is van a kasban ; a móduvai kukoricza a legédesebb és ott
bőségben terem. A kalászt, mikor megérett, ismét háromszéki munkás vágja le.„Hova?"
kérdezed az atyafi csoportot.. „Móduvába aratni". — O vetette, ő arat, magának aranyat.
Mert a háromszéki munkás csak aranyat fogad el fizetésül; ha fáradt, koplalt hetekén á t :
legalább gyönyörködik néhány, napig a „szé p p é n z b e n . " Hiszen csupán azért ment
Móduvába. Gépekben a moldvai mezőgazdaság, ugy látszik, nem bővelkedik, mert a
gabonát ismét_a háromszéki cséplők „v er i k k i " . Egy- egy társaság alakul falunként,
.együtt mennek Móduvába, együtt térnek haza. Útközben semmi csábbal sem lehetne más
munkához édesgetni, nagyobb munkadíj sem tántorítja el czéljától, mert ő most elindult
Móduvába.”“.
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“ A deszkát viszik Móduvába. Hanem ez már jelentékeny éxport-czikk, tehát ke z
e l é s e van. A tulajdonosok Soósmezőre szállítják, hol megveszi valamelyik raktáros, a
maga százalékait — természetesen — leszámítván. Innen „ d e s z k á z ikot M ó d u v a
" s nemcsak Móduva, hanem maga Stambul is kap az ojtozi völgyben vágott „t ö r ö k d e
s z k á b ó l " , mint a 16 cm. széles — tehát keskeny — deszkafajt nevezik Soósmezőn, e
közvetlenül a határszélen fekvő, többnyire Moldovából települt oláh lakosú nagyközségben néhány kereskedelmi szellemű oláh mint közvetítő vásárolja össze és adja tovább
a deszkát. Ezekről aztán azt tartják, hogy „ a n n y i a p é n z e , h o g y m e g s e m t u
d j a s z á m l á l n i . " Minthogy másfelől a kukoricza nevezetes import-termény,
ugyanők nagy készletet tartanak belőle s készek a székely deszka szállitót pénz helyett
törökbúzával fizetni. Ezen eljárás egyidejűleg előnyösebb, mert a perczent duplán esik, itt
is, ott is. Ezen kereskedőktől hordják Háromszékre azon nagymennyiségű kukoriczát,
mely Moldovából behozatik. A különféle pénznemekben forgó tekintélyes tőke kezelését
némelyik raktáros külön pénztárnokával végezteti; en gros megy az üzlet. “
H á r o m s z é k n e k is v a n s z ü r e t e , a mit nem a vasút teremtett, hanem a
nyers gyümölcsök vámmentessége. Soósmező és Bereczk az utóbbi két év alatt
magaszürte borát fogyasztja. Behozza a szőlőt és bort, sajtol belőle itthon vám mentesen.
Igaz; hogy csakis az tartja ezt a hon szüretü .,móduvait" j ó n a k , kinek „nincs rósz bor a
világon." Senki sem fogja soha kétségbe vonni, hogy a móduvai szőlő az olajtartalmú —
vám alá eső — gyümölcsök közé tartozik : nem lesz abból soha „ bor, mint az olaj. "
„A székely munkaerőt Móduva l e g e l ő v e l szolgáltatja vissza. Bereczknek van
körülbelől 30,000 darab juha Nyáron át késő őszig ott legelnek saját „ h a v a s a i k o n' ,
ekkor behajtják telelni Móduvábá, hol még legeltetik egyidejig, aztán a már előre
megszerzett olcsó' takarmánynyal teleltetik ki a szomszéd országban. Noha legkevésbé
sem ezen juhok, valamint a hétfalusi birtokosoké stb — kedvéért van mint Magyarország
a protektionalis közgazdasági rendszer alatt: talán az egész ország legszebb juh; i ezek;
gyapjujokat Brünnben fölötte becsülik és keresik, s ennek egyszerű oka abban rejlik,
hogy tüskéje bokra által, maga a természet folytonosan fésüli a gyapjút. A füstös sajtot,
melyet a „ c s o b á n o k" készítenek, inkább lehet különlegességnek, mint delicatesse
nek tartani „
L. Nemere nagy naptár Gy-s Gy -ö/Sepsiszentgyörgyi
”A barátosi nádasnak nagy része ősidők óta, „botikát" termett. (botikának vagy)
botikónak nevezi a nép azt a növényt, melyet a tudósok széles levelű gyékénynek Typia
latifolia-| neveznek!)" Ezt a botikas helyet- Botmezejének hitták”.........
„Ha eljött a tél és megfagyott a víz és a föld ,a Botmezején beköszöntött az aratás.
A nők és a férfiak sarlóval kezökben mentek ;Botba botikát szedni. — A virágzat (a szár
hegyén levő buzogány) pelyhéből párnákat, derékaljakat töltöttek, a leveleiből szotyrokat.
gyékényeket szőttek s ezekkel le Brassóig, fel Bereczkig élénk kereskedést űztek. Egyegy közepes gazda 20--25 zsákkal is szedett: két tömött zsákból egy derekalj lett.
Dálnokba. Albisba szekér számra vitték: sok jó dálnoki búzát adtak érte cserébe,”
L. Nemere nagy naptár Üti Páké Barátost
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1607. jun. 27. Maksa.
Kezdi és Orbai székek gyűlésének végzése a fejedelmi biztosok élelmezése
dolgában.
Eredetije szakadozott papíron, pecsét nélkül, birtokomban.
Az okirat hátán más egykorú kézzel:Feiér Pállal való compositiója Giárffás
Istvánnak.
1607. 27. .1UNII MAXÁN AZ KIZDY ÉS ORBAY GYÜLÉSHBEN I AZ
COMMISSARIUS URAKNAK VALÓ ÉLÉS FELLIGAZODAS FELÜLL VALÓ
VÉGZÉSÜNK.
Pénzt, az kinek ekéje vagyon, adgyon den. 10. Az kinek két ökre, ha pedig 2 lova
vagyon, az adgyon den. 5.
Ha egy lova vagyon, az adgyon den. 3. Ha semmi vonó marhája ninttsen, de egyéb
barma vagyon, az adgyon den.2. Az kinek semmiféle barma ninttsen, semmit ne adgyon
ebbe lófő, drabant, szabad székeli. S az nemes ember jobbágya is megadgya értéke
szerént. Az nemes ember is értéke szerént megadgya, az kinek jobbágya ninttsen. Sub
poena flor. 12.
Maxa és Bytha adgyon búzát vékát 1, zabot köblöt 1,tyúkot 4, lud 2.
Dalnok adgyon búzát vékát 1, zabot cub. 1, tyúkot -1,ludat 2. Ezek berbécset 1
adgyanak.
Albis és Mátisfalv[a] búzát vékát 1, zabot cub. 1, tyúk 4, lud 2.
Alchycrnáton búzát vékát 1, zabot cub. 1, tyúkot 4. lud 2. Ezek berbécset 1
adgyanak.
Felchyernáton és Ikafalwa búzát vékát 1, zabot cub. 1, tyúk 4, lud 2.
Futásfalwa búzát vékát 1, zabot cub. 1, tyúk 4, lud 2.Ezek berbécset eggyet
adgyanak.
Alsó és Felső Thorya búzát vékát 2, zabot köblöt 2, tyúkot 8,1) ludat 4, berbécset
eggyet ezek.
Szenttlélek búzát vékát 1, zabot cub. 1, tyúkot 6, ludat 4.
Pólyán s Bellafalwa búzát vékát 1, zabot cub. 1. Tyükot 4, ludat 2. Ezek egy
berbécset adgyanak.
L.Barabás
Kézdi széki ,húsvéti hímes tojásfestés: Kézdiszentkereszten, Gelencén, Ozsdolán,
Kézdiszárazpatakon, Bereckben, Kézdikőváron újra tanulják a híres Kézdi szék húsvéti
hímes tojásfestés ősi motívumait. Alapja,hogy megtalálták a Sepsiszentgyörgyi Székely
Múzeumban az 1929-ben dr Szini Gyuláné által gyűjtött tojásokat.
L. Székely Hírmondó
2010.04.12-én.

Jancsó Katalin.:Visszatanítani a régi helyi mintákat
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SzépmezőHáromszék vármegyében Sepsi-Szent-Györgytől délre elterülő termékeny térség
az Olt és Feketeügy folyók közt, szélein számos község van .
„Az a szokás, hogy az asztagokat künn a mezőn rakják fel, tudtomra Királyhágón
innen, csak is Háromszéken divatos, s az mindenesetre a vagyon tiszteletére mutat;
előidézhette e mellett ezen szokást még az is, hogy Háromszéken igen gyakoriak a
tűzvészek, mit néha bosszú, de leggyakrabban ügyetlenség és vigyázatlanság is idéz elő.”
L. Orbán Balázs A székely
Sepsiszék
Az elsô rovatban vannak a lakott telkek, a 2.-ban az elhagyott telkek, a 3.-ban a
szántóföldek köbölben, a 4. rovat a mûveletlen földeket adja köbölben, az 5. a kaszálókat
szekér szénában számítva.
Sor- A falvak

Lakott

Elhagyott Szántóföld Mûveletlen
köbölben

Kaszáló

Szám neve

telkek száma

szekérben

1 Aldoboly

20

2½

641

67

108½

2 Illyefalva falu

24

3

518½

-

117½

3 Szentkirály

36

18

1024

86

77½

4 Szotyor

16

4

289

-

37½

5 Szemerja

27

15

782

6 Kilyén

18

21½

7 Szentgyörgy falu

29

8 Árkos

16½

145½

352½

-

35

46½

501

6

66

44½

3½

1014

39

61

9 Kálnok

25½

20

627½

13

42

10 Kôröspatak

49

22½

657

14

55½

11 Zalány

26½

36

786

112½

186

12 Bodok

45

16½

847

34

112

13 Oltszem

18

-

479

9½

111½

14 Málnás

16

1½

493

1

132

15 Gidófalva

19½

6

1176

336½

131½

16 Zoltán

4

4

160

-

19½

17 Étfalva

16

4½

463

38½

67

18 Martonos

12

7½

362

39½

4

8

146½

6

-

19 Fotos

5½

5

20 Angyalos

15

8½

501

22½

-

21 Besenyô

19

16½

757

21

59½

22 Eresztevény

6½

4½

298

6

3½

23 Szentivány

26½

3½

569½

24 Réty

23½

8

677

2

95½

25 Komolló

17½

3

543½

1

104½

26 Uzon

45

31½

1838½

4

370

27 Kökös

22

12½

865

-

319½

28 Bikfalva

52

12

1401½

55½

655½

29 Lisznyó

34

18

644½

19

115

30 Szacsva

3

4½

257

18

46

24½

90

31 Magyaros

12½

20

402½

18

77

32 Égerpatak

23½

20½

877

37

431

33 Kisborosnyó

32½

4

447½

16

195

34 Nagyborosnyó

35½

13

1004½

15

255

35 Feldoboly

22

9

477½

63

136½

Az 1. rovat mutatja az igásökröket, a 2. a teheneket vagy bornyazó teheneket, a 3.
A tulkokat és az üszôket, a 4. a méneket és a kancákat, az 5. a juhokat és a kecskéket, a6.
a disznókat, a 7. a méhkasokat.
Igás ökrök tehenek tulkok mének juhok disznók méhkasok
1 Aldoboly

64

64

9

30

407

44

10

2 Illyefalva falu 29

49

21

36

269

44

15

3 Szentkirály

48

52

13

49

202

112

41

4 Szotyor

27

41

11

39

46

55

30

5 Szemerja

36

63

27

62

142

114

105

6 Kilyén

14

24

5

22

57

52

9

7 Szentgyörgy

38

59

10

36

278

55

36

8 Árkos

67

78

17

66

344

203

65

9 Kálnok

46

53

21

36

351

129

53

10 Kôröspatak

60

57

18

25

299

109

28

11 Zalány

38

14

46

37

240

91

26

6

12 Bodok

40

55

5

33

173

121

29

13 Oltszem

64

53

5

10

229

102

25

14 Málnás

69

58

26

19

428

127

17

15 Gidófalva

89

68

8

57

467

135

59

16 Zoltán

4

9

5

-

14

27

1

17 Étfalva

66

49

8

31

359

98

31

18 Martonos

27

19

6

13

142

55

16

8

11

3

9

110

29

19

20 Angyalos

38

27

2

21

245

35

24

21 Besenyô

34

31

6

21

130

50

47

22 Eresztevény

6

6

2

7

26

23

19

23 Szentivány

47

56

18

29

279

62

51

24 Réty

44

45

9

14

231

67

22

25 Komolló

44

33

2

14

130

39

33

26 Uzon

56

107

29

87

518

147

34

27 Kökös

24

70

17

61

372

98

47

28 Bikfalva

71

146

32

114

773

234

52

29 Lisznyó

58

60

16

56

469

81

9

30 Szacsva

4

-

-

11

77

6

3

31 Magyaros

18

21

4

9

17

32

25

32 Égerpatak

48

53

15

42

135

106

27

33 Kisborosnyó

30

53

21

39

241

47

43

34 Nagyborosnyó 67

78

20

67

353

183

44

35 Feldoboly

53

14

43

270

72

35

19 Fotos

40

A falvak neve utáni 1. rovat mutatja a búza- és rozsvetést köbölben 1722-re; a 2. az
ebbôl termett kalangyákat; a 3. az árpa-,zab- és tengerivetést köbölben; a 4. az ebbôl
termett kalangyákat; az 5. a borsó, bab és lencse vetését köbölben; a 6. az ebbôl származó
termést köbölben; a 7. a kender vetését köbölben; a 8.az ebbôl termett kalangyákat.
A len termését nem vettük be a táblázatba, mivel az egész székben nem több mint 7
köbölnyit vetettek, amibôl termett 403 1/2 kalangya. A dohányból termett 1614 font,
szintén az egész kerületben.
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Falu

búza kalan- árpa
rozs

gya

vetés

kalan- borsó,

zab

gya

tengeri
1184 108½

2 Illyefalva 117

1047

3 Szentkirály 224

1786 180½

89

bab

gya

lencse

köbölben vetés köbölben
1 Aldoboly 142

kalan -kender kalangyák
vetés
köbölben

vetés köbölben
1049

6½

61

9½

150

903

6

89

10½

184

1514

12

153

18

378

4 Szotyor

99

819

65

623

2½

24

5 Szemerja

248

2153

203

1835

9

65

72

581

534

4

29

8½

107

6 Kilyén

53½

5½
16

119
211

7 Szentgyörgy
F alu

124 1192

109

1329

4

28

13½

207

8 Árkos

284 2462

218

2111

11

91½

30

436

9 Kálnok

201 1602

148½ 1624

15

139

17

382

10 Kôröspatak 169 1399

122½ 1499

6

49

22½

416

11 Zalány

176 1286

110

4½

12 Bodok

179 1452

100

1212

8

78

16

290

13 Oltszem

156 1439

88

1080

3

15

14

234

14 Málnás

185 1785

87½ 1154

7

54

13½

224

121½

20

354

15 Gidófalva 336 3190
16 Zoltán

36

276

189

1157

2151 12½

36½

13

343

17

273

2

16

2½

54

84½

13

221
108

17 Étfalva

195½ 1925

118½

1735

4½

18 Martonos

106½ 1087

54½

515

3½

31½

5½

19 Fotos

60½ 678

34

439

4½

48

3

20 Angyalos

137½ 1232

74

1000

8

81

8½

187

21 Besenyô

121

849

74

957

4½

69 ½

6

144

22 Eresztevény 29

222

24½

289

5

43½

2½

23 Szentivány 171½ 1517 131½ 1877

4

42

24 Réty

3

863

1½

259½ 1356

12½

36½

28

560

7

91½

13

285

25 Komolló
26 Uzon
27 Kökös

140½ 1316 104½
80½ 787
363 3720

57

186½ 2068 112

1367

1398
8

71

50

10

210

35½

7½

145

16

4½

100

28 Bikfalva

431½ 3793 253½ 2751

30

207

38

844

29 Lisznyó

172 1772 123

1543

6

49

12

222

30 Szacsva

30

770 10

95

-

-

¾

7

31 Magyarós

47

355 39

383

2½

19

4½

87

223½ 1891 109½

1540

8

96

33 Kisborosnyó 134½ 1243 59½

746

6

51½

1931

16½

192

16

310

895

6½

40

8

125

32 Égerpatak

34 Nagyborosnyó 317 3148 165
35 Feldoboly

145 1338 61

11

187

9½

83

Háromszék
Sorszám Lakott telkek Elhagyott telkek Szántóföld –köböl Kaszáló –szekér Külső
birtokosok – köböl Külső birtokosok– szekér Külső birtokosok telkei Műveletlen föld –
köböl
Malmok
Az 1. rovat tartalmazza a lakott telkeket; a 2. az elhagyott telkeket; a 3. a
szántóföldek hozamát köbölben; a 4. a műveletlen földeket köbölben; az 5. a
szénásszekerek számát; a 6. azt, hogy Kézdiszékben az idegeneknek vagy a szomszéd
falvak adózó lakosainak hány köböl hozamú szántóföldjük van bármely falu területén; a
7. azt,hogy ugyanezeknek hány szekér szénájuk van; a 8. azt, hogy hány telkük van
(amelyek többnyire elhagyottak); a 9. a malmok számát bármely faluban.
1 Ozsdola

98

62

1136

220

198

10

-

58

5

2 Martonos

21

31

586

84

33

12

-

33

-

573

-

5

Megj.

3 Lemhény

123

21

1398

4 Almás

35

31

927

159

-

-

-

17

-

5 Csomortány

17

14

468

5

199

8

1

7

-

6 Esztelnek

50

47

773

215 264

44

8

35

12

198

37 261

10

1

19

-

392

261 139

230

4

1

-

7 Kurtapatak

12

10

8 Bélafalva

25

9 Polyán

77

34

1277

320 548 137

–

48

169

33

2328

490 463

58

-

-

11 Nyújtód

55

34

909

208

-

-

11

1

12 Szászfalu

20

12

594

62 271

48

4

3

-

13 Sárfalva

30

15

604

49 194

34

6

27

-

14 Oroszfalu

25

1

323

88

-

1

-

2

10 Szentlélek

13

225 255

9

-

27

Megj.

15 Szentkatolna

47 36

973

180 299

-

-

-

1

16 Hatolyka

28

5

696

72 113

6

-

-

-

17 Mátisfalva

11 14

444

114

59

-

5

-

1

18 Márkosfalva

54

21

997

198

61

-

13

9

1

19 Mártonfalva

29

19

799

97

73

-

-

-

-

20 Lécfalva

72

34

1340

234 352

30

8

-

2

21 Maksa

36

13

803

89 257 13

8

3

2

22 Bita

28

1

320

22

1

3

-

23 Dálnok

94

32

31

104

-

24 Albis

42

8

25 Alsócsernáton 96

26

26 Felsôcsernáton 33

21

840

27 Ikafalva

34

20

28 Futásfalva

35

29 Alsótorja
30 Felsőtorja

57

-

2293 599 378 154
1016

95 100

2

5

3

-

2360 171 949

2

-

-

4

75 853 11

8

-

4

1059

79 473

-

-

10

-

6

1064

93 209 12

9

7

-

121

40

1691

42 1502

-

-

-

2

25

12

396

68 271 19

-

6

1

Megjegyzés: Lemhénynél és Szentléleknél a malmok számát nem írták ki, de
feljegyezték, hogy van elég, és igen jók.
III. TÁBLÁZAT
A falvak neve után az 1. oszlop mutatja az igásökröket; a 2.az ellôs és nem ellôs
teheneket; a 3. a tinókat és üszôket; a 4. A méneket és kancákat; az 5. a juhokat és
kecskéket; a 6. a sertéseket; a 7. a méhkasokat.
Sor- A falvak Igás-

Tehén Tinó,

Mén, Juh, Sertés

Méhkas

szám neve

ökör

1 Ozsdola

82

118

24

62

445

135

34

2 Martonos

22

15

12

20

225

23

14

3 Lemhény

90

154

24

106

1205

259

28

4 Almás

34

48

10

36

489

100

11

5 Esztelnek

35

79

12

50

484

117

30

6 Kurtapatak

15

3

14

157

26

13

7 Bélafalva
8 Polyán
9 Szentlélek

21

üszô kanca kecske

17
38

4

41

264

67

6

83

122

17

83

1234

147

26

121

194

27

137

1315

284

50

10

10 Nyújtód

55

68

9

56

496

154

26

11 Szászfalu

21

39

4

27

112

63

11

12 Sárfalva

43

44

4

36

383

157

26

13 Oroszfalu 16

26

2

29

25

56

5

14 Szentkatolna 58

63

6

38

572

127

42

15 Hatolyka

41

7

48

248

67

27

32

Az 1. sor mutatja a búza- és rozsvetést köbölben 1721-re; a 2.az innen termett
kalangyákat; a 3. az árpa, zab és tengeri vetését köbölben; a 4. az ezekbôl termett
kalangyákat; az 5. a borsó,bab, lencse vetését; az 6. a termésüket köbölben; a 7. a
kendervetést köbölben; a 8. kender kalangyáinak a számát.
1 Ozsdola

222

2088

128

1689

3

27

18

274

2 Martonos

32

317

31

411

3

14

4

66

3 Lemhény

309

3235

159

2294

14 86

32

457

4 Almás

136

1423

61

841

6 60

11

171

89

865

40

501

3 30

5

77

6 Esztelnek

197

168

171

958

6 50

14

118

7 Kurtapatak

52

517

16

250

3 30

3

48

8,Bélafalva

119

1336

38

632

3 29

8

104

9 Polyán

439

5841 132

6 48

26

433

10 Szentlélek

872

10428 188

2902

7 67

50

684

11 Nyújtód

279

3103 103

1564

16 136

15

270

12 Szászfalva

112

1344

35

585

7 44

7

111

13 Sárfalva

201

2464

78

1183 10 93

11

180

14 Oroszfalu

112

1407

37

563

8 48

8

155

15 Szentkatolna 210

2481 102

1856

5 53

13

222

16 Hatolyka

191

2329

68

1342

3 22

9

166

50

483

18

357

3 15

2

31

18 Márkosfalva 303

3298 105

1801

6 65

14

242

19 Mártonfalva 200

2194

61

948

3 41

5

105

20 Lécfalva

497

4866 191

3204

32 391

29

21 Bita

92

44

553

5 55

6

132

1534 123

1643

10 111

9

270

5 Csomortány

17 Mátisfalva

22 Maksa

186

893

2076

11

616

23 Dálnok

633

7026 306

4293

22 281

39

761

24 Albis

341

3574 127

1941 12 157

15

307

15 Alsócsernáton 577 5769 155

2610 13 160

27

439

26 Felsőcsernáton139 1504

97

1471

5 57

11

175

27 Ikafalva

234

2650

87

1299

6 97

13

259

28 Futásfalva

317

3289 150

2098

12 157

18

256

29 Alsótorja

456

5294 132

2324

9 94

34

639

30 Felsôtorja

177

2088

2796

7 83

12

184

45

Orbai szék
-„Az erdélyi Háromszékben a fűzalma vagy magotlan alma igen elterjedt.
Gyökérsarjairól, mások szerint ágainak dugványaival, mint a fűzfát, könnyen lehet
szaporítani, mindenféle almafajtát belé lehet oltani, sőt ezen az alanyon jobban díszlik,
mint bármely máson, és gyorsabban is növekszik. „Nagy becsben is tartjuk ezen almafajt,
nemcsak gyümölcseinek szépsége és jósága miatt, hanem fájának ezen említett
tulajdonsága miatt is” – írja Bereczki Máténak 1875-ben Orbay Mihály, akinek a
kertjében ilyen fa is volt. Bereczki Máté fajtaleírásában ezt az almát elnevezte orbai
almának „
L .Magyar néprajz II.Gazdálkodás-Gyümölcskultura
-Háromszék megye orbai járásában „berke” vagy „czigáj” juhunknak neve.
L. Dr. Szentkirályi
-A háromszéki gazda ma három termést is begyűjt évente a földjéről. Művelés
alatt álló földje 85.894 hold.
-1935-ben több búzát,árpát, kevesebb zabot, burgonyát és még kevesebb kukoricát
és rozsot termelnek. Nagy tért foglalnak
el a háromszéki gazdálkodásban a
takarmánynövények ,lóhere,lucerna,cukorrépa és a lencse. Szép eredményt értek el a
kender és a kendermag termelésében. Erdélyben evvel első helyen állnak.
-1935-ben 38.074 szarvasmarha ,13.555 ló,1215 bivaly, 53.907 juh ,1903 kecske,
és 25.283 sertés volt nyílván tartva.
-Háromszék megyében, a miklósvári járásban és Sepsiszentgyörgy környékén
érzõdött a legjobban.a fajtaváltás. Itt 120–150 darab berni-szimentáli, 90%-ban vemhes
tehenet osztottak ki három évi részletfizetéssel csoportokban Sepsiszentgyörgy, Kilyén,
Szotyor, Sepsiszentkirály,Illyefalva, Kökös gazdái között.
-A Háromszék megyei Gazdasági Bizottság, majd 1910-tõl a Gazdasági Egyesület
is támogatta a székelyföldi Kirendeltségnek azon törekvését, hogy az erdélyi fehér
12

szarvasmarha tenyésztéséről a nyugatira térjen át, sőt saját számlája terhére is vásárolt
eredeti svájci teheneket nagyobb mennyiségben és azt kedvezményes árban bocsátotta a
közönség rendelkezésére.
- Főleg a sepsi és orbai járásokban az eredmény szépnek ígérkezett. 1912-ben a
brassói országos tenyészállat kiállításon a háromszékiek csoportosan már első díjat
nyertek. Csoporton kívül kiállított üszőkért már egyénenként is több első és második díjat
kaptak. Maros-Torda megyében is hasonló volt a helyzet. Amikor Gáspár József e megye
községeit látogatta előadói körútján, megállapította, hogy a szarvasmarha állomány „már
mindenütt színezett”, főleg szimentáliakkal, pinzgauiakkal és egy-két bonyhádi fajtával.
L.Fehér vagy fekete
-Háromszéken a vető egykor napfelkelte előtt kiment a temetőbe, s az onnan hozott
földet a másnap elvetendő mag közé keverte.
-Háromszéken 1688: Boronáló-Borna 4; 1716: a’ szekér szin mellett találunk
három boronáló bornát .
-1736: „... a múlt Tavaszszal egy 13 Esztendős leányomat gyomlálni küldtem volt,
ő kglme le vonatta és jól meg tsapatta...” (Háromszék –)
- Háromszéken egy keresztet engedtek a patakba, és rövidesen jött az égi áldás .
-Az erdélyi Háromszékben a fűzalma vagy magotlan alma igen elterjedt.
Gyökérsarjairól, mások szerint ágainak dugványaival, mint a fűzfát, könnyen lehet
szaporítani, mindenféle almafajtát belé lehet oltani, sőt ezen az alanyon jobban díszlik,
mint bármely máson, és gyorsabban is növekszik. „Nagy becsben is tartjuk ezen almafajt,
nemcsak gyümölcseinek szépsége és jósága miatt, hanem fájának ezen említett
tulajdonsága miatt is” – írja Bereczki Máténak 1875-ben Orbay Mihály, akinek a
kertjében ilyen fa is volt. Bereczki Máté fajtaleírásában ezt az almát elnevezte orbai
almának.
-A XIX. század végén Háromszék megyében ….61,6% az erdő aránya a megye
össz-területén belül.
L.Magyar Néprajz.II.k.
-Háromszéken mintegy 15 éve ily malmokat kezdenek, s ma 10—12 helyt
készitnek, mundlisztet ha bár egy kövön is.-1840 körülL.Nagy
EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. Ezüstéremmel kitüntetett kiállító a
vármegyei gazdasági egyesület,

Háromszék

L.Köztelek 1896 november 7
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Marharakodó állomások engedélyezése.
-A földmivelésügyi miniszter Háromszék vármegye területén fekvő Sepsi-Szt.György és Málnás-Fürdő állomásokat, kocsirakományokban való feladásra és larakásra
marharakodó állomásul engedélyezte.
L.Köztelek 1897. március 31
-A megyében 1897 áprilisában 11 fedeztető állomás 44 ménnel működik.
L. Köztelek 1897 április 8
-1893-ban Háromszék vármegye gazdasági bizottsága március 18-i ülésén a
földművelési miniszter támogatásával szervezendő mintagazdaságokra vonatkozó
tervezetet bocsátották a nyilvánosság elé. Mintagazdaságok csak tagosított községekben
jöhettek létre, lehetőleg a vármegye minden járásában, elsősorban olyan falvakban,
amelyek közel helyezkednek el a vasúthoz és valamelyik piachoz. Következő lépésként a
távolabb lévő helységekben is lehetséges volt a mintagazdaságok megalakítása.
Szervezésüknél figyelembe kellett venni az utak állapotát, a bérmunka lehetőségét, a
művelés alatti és legeltetésre használt területek egymáshoz való viszonyát.
-A mintagazdaságok megszervezésére kiszemelt birtokokat 5–20 holdra
méretezték. Az 5–10 holdas birtokon vasút és város közelében tej- és répatermelő
gazdaság létesítését ajánlották. A 10–15 hold területen a piactól és vasúttól is távolabb
szemtermelésre alapuló gazdaságot javasoltak. A jó legelőjű, de a piactól távolabb fekvő
településen 10–20 holdon haszonmarha-nevelésre épülő gazdaság létesítését támogatták.
Szeszgyárak közelében a burgonya termesztésére berendezkedett gazdaságot tartották
célszerűnek. A mintagazdaságok 4–6 éves próbaidőre szerveződtek a következő
helységekben: Karatna, Kilyén, Uzon, Szentivány és Besenyő. A tagosításban való
előhaladás esetén újabb mintagazdaságok alakítása előtt nyílt lehetőség.
A helységek megnevezésével, a mintagazdaságok kijelölésével és az arra alkalmas
szakemberek kiválasztásával elkezdődhetett a nagy hozamú növénytermesztésre és
állattenyésztésre alapuló gazdaságok megalakítása. 1893. április 6-án az iparfejlesztési és
közgazdasági bizottság ülésén kijelölték a leginkább érdemes települések nevét és az azok
vezetésére kiszemelt szakembereket. A következő falvakban javasolták az újszerű
gazdasági egységek telepítését: Kilyén, Sepsiszentivány, Besenyő és Karatna. A
kiválasztott mintagazdák nevei: Pap György, Pál Ferenc, Kovács Dénes és Könczei
György.
- Roppant erőfeszítések árán és központi segítség felhasználásával végül
Sepsiszentgyörgyön gyökeret verhetett két könnyűipari üzem: Az Első Székely
Szövőgyár, később pedig a Dohánygyár……..
L.Máthé Domokos
-Háromszék megyében
az Erzsébet Árvaleány –nevelő Intézet méhese
közvetítette az okszerű ismereteket,és első sorban a kézdi járásban.
L.Balaton Petra
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- Háromszéken a Nemere szele uralkodását bő gabona s szűk gyümölcs termés
előjelének tartják.
L.Köváry László
- Új lapok. „Gallu s " Szakközlöny a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. E
képekkel illustrált kitűnően szerkesztett szakközlöny megjelenik minden hó l0-én.
Szerkeszti Grubicy Géza. Ára egész évre 3 forint.
L.Nemere 1877 január 6
Felhivás
Háromszék megye összes gazda közönségéhez!
Sepsi-Szentgyörgy, 1877. január 12.
Midőn a „Székely háziipar-egylet" megalakult, ugyan akkor Háromszék megye
gazdasági jövőjének magva is elhintetett, mely csak úgy lesz bő termést hozó, ha e
megye gazdaközönsége az eddigi hagyományos gazdasági rendszeren változtat annyiban,
menynyiben az iparnövényeknek nagyobb tért enged mint ezt eddig tevé.
A mindennapi élet tapasztalata meggyőzött már minden számítani tudó gazdát
arról, hogy ez idő szerint a legköltségesebb s- egyszersmind legjövedelmezőbb gazdasági
terményünk a búza sem jövedelmez annyit, mennyit méltán várhatunk tőle. A statisztikai
adatok elég világosan bizonyítják, miszerint egy hold átlag 10. hektolitert ad, melynek ára
közép számítással 6 frt 50 kr. számitsuk le ebből a munka költségeket s nagyon kevés
tiszta haszon marad. S ha még hozzá vesszük, hogy a szomszéd Oláhország már is
versenyez velünk s ma- holnap egészen leszorít a térről,annál inkább indokolva van, hogy
sorakozzunk oly termény mellé, mely nagyobb hasznot ád és ez a len, mely éghajlati és
helyi viszonyainkat tekintve holdankéntátlag 18—19 méter mázsát ad, mely ha
vékonyszálú és legalább 0, 8 méter magas, áztatatlanul kiszáradva métermázsánként 6 frt
50 kr. 7 frton értékesíthetőazaz a háziipar-egylet által beváltható.
Kitűnik ebből tehát a len előnye a búza felett s ép ezért a háziiparegyletválasztmánya által megbízva, bizalommal kérem a megye tisztelt gazdaközönségét,
hogy felhasználva a kínálkozó alkalmat, a lentermelésre fordítsunk nagyobb gondot.
A termelni szándékozó gazda közönségnek a lenmaghoz való olcsóbb hozzájutást a
háziipar-egylet megkönnyítendő, elhatározta, miszerint a rigai lenmagot tisztán a vétel
áron adja el, tehát a hozatali költséget maga fedezendi.Ez okból tehát tisztelettel kérem
azokat, kik lenet szándékoztak termelni f. hó 28-ig alólirtat levélben értesíteni
szíveskedjenek, hogy mennyi magra van szükségők, hogy a megrendelést a szerint
intézhessük. - Egyúttal tudatom azt is, miszerint a készletben lévő nyers lenet az egylet
beváltja és pedig 0,8 méter magas vékonyszálunak métermázsáját 6 fit 50 kr. 7 frt-ig ; a
durvábbat 4 frt 50 kr. 5 frt-ig. Tarcali Endre, házi-ipar-egyleti titkár
L. Nemere 1877 január 11
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A Feketeügy mellől, január 10.
Hazánk egyik elsőrendű pomologjának —fájdalom, már csak néhai N a g y Ferenc
tanár — szivessége folytán az 1875. évben hozzám intézett nagybecsű levelét van
szerencsém a „Nemere" t. olvasóival megismertetni, vélvén,hogy ebből a kevésbbé
jártasok okulást nyerhetnek.
A levél tartalma a következő:
Tordán, 1875. Julius hó 16-án.
Tisztelt tekintetes ur !
Tisztelt levelére azon okból késtem válaszommal mert tudtam, hogy semmiesetre
se fogok elkésni.
Háromszék pomologiai ipara s azon viszonyok, melyek annak javára vagy
hátrányára esnek, őszintén bevallom, kevésbbé ismeretesek előttem, mint például
Belgium vagy Németország e nembeli ipara és földirati viszonyai. Mostanig nagyon is el
voltunk hazánk ezen szép és igen érdekes részétől szigetelve. Több ízben tett
felszólításaink a nyilvánosság terén viszhang nélkül maradtak A g y ü mö l c s i p a r r a
vonatkozóstatistikai adatok az ország majd minden megyéjéből beküldettek a központi
egylethez. Háromszékről semmi.
Az állandó s rendkívül is tartani szokott tárlatokon az ország majd minden vidéke
megjelent pomologiai ipara termékeivel. Háromszékről egyetlen küldeményse érkezeit,
melyből megítélhettük volna, hogy ha ezer számra közkézen forgó fajokból, melyek
volnának azok, melyek Háromszék climaticus s geologicusviszonyaival leginkább
egyeznének.
A midőn tehát t. úr felhívására egy gyümölcs csoportot kell javaslatba hoznom,
nem kevéssé aggodom, ha vájjon eltalálom-e a dolgot s épen az oda beillő fajokat
szemelem-e ki, vagy jót, sőt a legjobbat akarva, nem okozok-e haszon helyett kárt, s nem
,gyűjtök eleven szenet saját fejemre ?
Hogy ne 'áttassam az ajánlatot kételyim által magamtól elutasítói, egy-egy
csoportot a kijelölt nemekből megnevezek, alapul vévehogy Háromszék klímájával és
talajával körül" belől Csehországgal hozható párhuzamba ;
b) hogy az erdélyi gyümölcsvidékekhez mérve hőmérséklete inkább le- nem (elfelé
gravital, tehát a kényesebb s a mi teleinnkel megbirkoni képteien fajok oda általában nem
ajánlhatók ; tekintettel t. ur soraiban kifejezett óhajtásra következő fajokat ajánlomfel
tenyésztésre:
I. A l m á k b ó l.
Charlomosszki. (Nyári)

Carmelita R.

Nyári piros asztralára.

Szürke francia kormos.

Revalli körte izű alma.

Do ton pepin,

Carolina Augusta.

Szász pap alma.
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Biborszinü parmüne. Őszi

Beuman R

Gráfensteini,

Téli piros ángol parmüne

Őszi piros, (alvil).

Deák Ferenc muskotállja

Scbönbrunni kormos. Téli

Muntinesko.

Dancigi.

Nagy Casszeli R.

10. Batullen.

20. Széchényi 2.
II. K ö r t é k b ő l.

Nyári Magdolna. (Nyári).

I Napoleon. (Téli).

Stuttgarti kecskeőr.

Diel vajkörtéje.

Nyári pergament.

Grumkowi v. körte.

Torsátlan v. császár körte.

Téli espergt.

Transylvania.

Colmár souverain.

Őszi pargament. (Oszi).

Esperon va|körtéje.

Isambert.

Virgouleuse.

Fahaj szinü körte.

Six vajkörtéje.

Mária Luiz őszi.

De la motte,

10. III. Napoleon.

20. Brüsseli pergament

A mi a szilvákat illeti: 2 évtized előtt hozattam az erdélyi egylet s a magam
számára az európai leghíresebb szílvatermelőtől s tekintélytől 60 fajba oltógalyat,
rábizván azokat legbölcsebb tapasztalása szerint a 4—500 fajból kiválogatni.
Ezek rendre termés alájöttek. Nagy részét rendre elvetettük, egyik csak formájáért,
a másik szépségeért ért valamit, de csemegegyümölcsnek vagy kereskedelmi árunak nagy
része semmit se ért.
Gazdasági gyümölcsnek ítéletem szerint első helyen állanak : a besztercei szilva,
zöld ringló ; aszalványnak és csemegének : olasz szilva, sárga mirabelle, fehér perdrigon,
Barray ringlója, muskotál, berencei ;házi orvosságnak s aszalványnak egyszersmind az
úgynevezett kövér szilva; a többi csupa luxus.
A meggy félékből szinte nagyon sokkal tettem kísérletet. Rendre leszállottam a
magasból s néhány ítéletem szerint finomabb fajra szorítkoztam, melyeken kívül mást
nem termelek; ezek a következők: Hortensia királyné, spanyol meggy, montmorency
meggy, prágai muskotáll meggy, korai északi meggy, késői északi meggy ; aszalni:
osztheimi meggy és a marellák.
Megjegyzem, hogy ezek, valamint a szilvák is a gazd. egylet köztelkén kaphatók,
és hogy a meggyet csoportosan — legfölebb 3 négysz. ölet számitva egy fára — kell
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ültetni; egymástvédik, jobban s izletesebben érik árnyékban, s egy fészekben vagy
fenékben könnyebben is őrizhető.
Azon kérdésre : az őszi, vagy tavaszi ültetés előnyösebb-e ? azt mondhatom
akármelyikről: aliquando valet, aliquando non valet; hol az egyik, hol a másik nyújt több
előnyt, absolute, egyikről se mondhatni, legjobb, vagy legrosszabb. Ha az őszi ültetésre
nagy és kemény tél következik, akkor rosz, ha szelid tél jön rá, mindennél jobb, tavaszira,
száraz szeles tavasz jön, nagyon rosz, ellenben jó. Itt is az időjárás a legbölcsebb gazda.
Nagy telepek befásitása sok munkát s költséget igényelvén, tanácsos
megosztoztatni az ültetésre alkalmas évszakokat, egy részt ősszel, másikat tavasszal
ültetni be.
Fődolog, mire figyelni kell :
1, 3 láb széles és annyi mély gödröket az ültetés előtt 3—4 hónappal előre kiásatni,
hogy a kiásott s az üregben levő földnek ideje legyen naptól, légtől, nedvességtől eléggé
megtermékenyittetni.
2) Semmi esetre sem mély, inkább csekély fölszínes ültetés.
3) Ha száraz idő jár, az ültetvényt hetenként egyszer megöntöztetni s utána gazzal,
törekkel 2—3 ujnyira befödni.
Honnan szereztessenek be az ajánlott fajok?
Erre nézve első helyen az erdélyi gazd. egyletet ajánlom. Ha ez a kívánt fajokat ki
nem tudná adni, akkor a zámi iskolát Hunyad megyében, melyet nem régiben láttam s
igen- jelesnek találtam ; a mi innen sem telnék ki, azt méltóztasson Debrecenből a
kertészegylet telepéről megrendelni.
Magam csakis gyümölcsösöm kedvéért tartok iskolát.
Azon fajokból, melyekből anyafáim vannak', hogy az elpusztultak helyét azonnal
pótolhassam' könnyen tudok eladni.
Gondolom, a fennebbiekben megfeleltem azon kérdésekre, melyekre ajánlatba
hozás vagy felvilágosítás, útbaigazítás kéretett.
Örömemnek tartom, ha t. úr célját egyszerű tanácsommal előmozdíthattam.
Tisztelettel lévén
T o r d á n, 1875.
Nagy Ferenc
Bár nem voltam följogosítva ezen levél közzétételére, mindazonáltal tudva néhai
páratlan tevékenységét a gyümölcsészet terén, tudva azt, hogy bárkinek mily édes
örömest szolgált felvilágosítással gazdag tapasztalatainak tárházából, tettem ezt némileg
azon okból; vajha az annyira fontos gyümölcsiparunk eszmecserére adna alkalmat, mi
által képesek lennénk a még nagyobbrészt parlagon heverő községi faiskoláink részére a
jót, a legjobbat megválasztani.
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A1oe
Megjegyzés: Köszönet az ALOE név alatt rejtőző úrnak ,most 136 év után.
Megismerhettük ürögdí Nagy Ferenc gyümölcs nemesítő ,tanár szakvéleményét.
L. Nemere 1877 január 24
A házi ipar érdekében.
A nemes fűz termeléséről.
A Maros vidékéről évenkint több szőlőt szállítnak külföldre 80,000 mázsánál. E
roppant mennyiségű szőlő-export évenkint több mint 400,000 szállitó kosaratigényel,
melyeknek nagy részét Dánia, Lengyel-,Olasz-, Morvaország, Hamburg, stb. állítják elő s
kevés belőlük váci készítmény. Mily könnyen megköthetnék vidékünk szegényebb lakói
a tétlen téli napokban e kosarakat, melyeknek darabját 50—60 krjával fizetik s nem
volna-e jó nyomorúságos zsebünknek ama 200,000 forint, mi évenként ezekért hazánkból
kivándorol s idegen iparosok száját zsírozza, mig népünk éhezik ?
L.Nemere 1877 március 21
A fonászat- és szövészetről a székely gyáripar érdekében.
(Binder Lajos gépész-mérnöknek a háziipar-egylet március 21 én tartott
választmányi gyűlésén tartott értekezése.)
L. Nemere 1877 április 12
-Igen szép lendületet vett a komlótermesztés Háromszékben, a hol
legmegfelelőbbnek bizonyult s legkeresettebb a spalti komló, melyet a Taussig Alajos
linczi czég szokott összevásárolni, a czég főnöke 'ez okból személyesen járja be a megyét.
L.Köztelek 1896 július 16
-A Háromszék megyei közgazdasági bizottság már a múlt évben is tanújelét adta
életrevalóságának a sikeresen rendezett gazdasági előadások tartásával. Hatáskörében úgy
a mezőgazdaság, mint a közgazdasági ügyeket hathatósan törekszik előrevinni a székely
nép között. A gazdasági előadások iránt a múlt évben tapasztalt élénk érdeklődés arra
indította a bizottságot, hogy ez évben szélesebb körben rendezze előadásait, ennek folytán
az algyógyi földmivesiskola tanszemélyzete és Beteg Kese Lajos és Balázs Károly
állatorvosok, mint előadók közreműködésével a megye 7 községében tartatott népies
gazdasági előadásokat, melyek mindegyikén nagyszámú székely földmives jelent meg,
élénk figyelemmel hallgatván az előadottakat. Az előadásokat mindenütt dr. Sinkovics
Ottó gazdasági előadó rendezte.
L.Köztelek 1899 március 4
-„……….Háromszékben (itt van az ország legmagasabban — 585 méterre a tenger
szine felett - fekvő komlóskertje)...............”
L.Köztelek 1899 december 23
Székely jelzálog hitelbank. A Székelyföld gazdasági bajainak orvoslására
tudvalevőleg nagyobbszabásu mozgalom indult meg.Ebben a mozgalomban, a napokban
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nevezetes lépés történt. Ugyanis a Háromszéki Gazdák Szövetkezete Szepsi-SzentGyörgyön, amelynek alaptőkéje most 170.000 korona, tekintettel arra, hogy ekkora
alappal eredményes működést, a szövetkezetekről szóló uj törvény értelmében csupán egy
község területére szorítva, nem tud kifejteni, a tegnapi napon tartott közgyűlésén
egyhangúlag elhatározta,hogy a szövetkezet megszűnik, de tapasztalva azt a nagy
veszedelmet, amely a székelységet fenyegeti, azzal, hogy a szomszédos nemzetiségi
pénzintézetek drágán ugyan, de gyorsan adnak jelzálog-kölcsönöket a székelységnek s
így könnyen megeshetik, hogy a székely birtokok lassanként idegen nemzetiségek kezére
kerülnek: elhatározta a közgyűlés, hogy Székely Jelzálog-Hitelbankot fog alapítani. Az
erre való előzetes intézkedések megtételére a szövetkezet elnökét, Potsa József főispánt
kérte fel a közgyűlés s az igazgatóságot megbízta, hogy már április 12-ére kész tervezetet
dolgozzon ki. A szövetkezet fel fogja szólítani a hazafias mozgalomhoz való
.csatlakozásra a megye országgyűlési képviselőit. A létesítendő székely jelzáloghitelbank megalapításához nyilván hozzá fog járulni az E. M. K. E. is, amely eddigelé
alig működött e téren, továbbá számit ez a hazafias akczió a községi, az egyházi tőkék és
a megyei takarékpénztárak részvételére is.
A közgyűlésen hangoztatták, hogy a kormány támogatását is ki fogják kérni, mert a
nélkül ezen az exponált vidéken nem lehet nagy eredményt elérni.
L.Köztelek 1900 április 4

L.Erdélyi gazda 1940 május 1
-A Háromszék vármegyei EMGE elnöke N.Toth Sándor .A megyében 95 gazdakör
működik több mint 5000 taggal,ezen kívül még 2300 E.M.G.E .tagja is van a megyének,
eddig 15 tanfolyamot tartottak.1940 után.
L.Erdélyi gazda
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A háromszék megyei gazdák vándoroktatót kértek az E.G.E-től aki több
községben a talajművelésről tartson előadást. Megérkezett Várady Mihály.
L .Erdélyi gazda 1937 október 1.
-Magyari Jenő, Grisza A. Béla, Donka Ferenc és Bodorsi Béla állatorvosok
kirendelése Háromszék vármegyébe a juhfürösztések ellenőrzésére (működési naplók,
útiszámlák)-1944-Háromszék vármegye juhfürösztő berendezések iránti államsegély kérelme-1944-Háromszék vármegyei állattenyésztési alap részére juttatott államsegélyek
elszámolása.
L.M.O.L.

Mocsári kockás liliom.Kovászna megyei ritkaság.

Erdővidék
-ifj. Zathureczky István (1821–1858) atyjával együtt Erdővidéken virágzó
mintagazdaságot teremtett.
L.Szőcsné
Kovászna megye falvai.
Aldoboly

A Hollaky-kúria 17-18. századi udvarház.

-a Reznek-Kós udvarház, a Hollaky-kúria 17-18. századi udvarház.
L .Wikipedia
-Határrészek: Akasztóra menő,Alsó réten apró rész,Bartha szege, Délre menő,
Szilos, Eger, Pataki hágó, Felső nyomásban, Nagy föld, Középső nyomás,Olt felől jövő.
-1595-ben egy malmot említenek amely Mihálcz Györgyé, s egy udvarházat,ekkor
méhészt is említenek.
L .Erdélyi testamentumok
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Alsócsernáton

Domokos kuria ma Haszman Pál museum.

A Damokos János-féle kúria Csernáton alszegi részén áll, szinte átellenben a
Damokos Mihály-féle udvarházzal, illetve a Damokos–Cseh-kúriával. Építésének pontos
idejét nem ismerjük, minden bizonnyal 1835 és 1840 között húzták fel.
L.Iochom Háromszék 2013 augusztus 7
-1639-ben udvarházat,malmot említenek és egy kastélyt-tulajdonos Lázár Judit
Domokos Istvánné.
„Az alsócsernátoniak 1666-ban úgy szabályozták az erdőhasználatot, hogy azok,
akik az osztott résznél többet kérnek vagy sajátos célra igényelnek fát, tartoznak
megfizetni az árát. A 19. században szokásba jött az is, hogy egy-egy kivágásra ítélt
erdőrészt vagy szálfákat árverésen adnak el.”
L .Magyar Néprajz II. kötet
-Az alsó-csernátoni Bernáld és Damakos, továbbá a Lázár és Kálnoky családok
leszármazására és rokoni összeköttetésére vonatkozó adatok egy tanúkihallgatás szerint,
1656. sept. 8.
Kálnoki Mihályné asszonyom bizonysági Rákossi Péter és András ellen.
-Ezt az felső udvarházat cserébe az alsóért, minden hozzá tartozandókkal együtt.
Azt is tudom, hogy az udvarházaknak cserélésekor úgy végezének, hogy ha valamelyik
elad az jószágban, az másik fél pénze után magához válthassa.”
-„ Azt is tudom, hogy az néhai Bernáld Ferencz abból az alsó udvarházból ezzel az
felsővel elégíté ki Damokos Istvánné asszonyomat,”
-1574. Bardócz Imre és Fekete Péter elosztják a Bernáld-féle csernátoni földeket.
Kelt Csernátonban pünkösd után való szerdán a. d. 1574.
L.Székely oklevéltárVI.k.
-Az 1820-ban felvett parasztvallomás: Az alsócsernátoniaknak jó erdei
marhalegelőik voltak, szabad és tilalmas erdőkben – makkoltató helyekben is –
bővelkedtek, a tilalmasokat füstszámra osztották minden falulakónak. A fával
kereskedtek is.
-Alsócsernáton határában bukkannak fel, Gohánypuszta például a Hatodon terült el.
-1713 –körül a faluban 7 kovács és 7 serföző van(1722)meg 3 molnár (1722)
L.Kilenc falu
-„Ez a síkságon kezdődő és egy völgyben észak felé emelkedő falu három igen
termékeny és széles mezőt birtokol, s elegendő erdeje van a tüzeléshez. Sok és kiterjedt
nemesi birtok található ebben a faluban.”
L .Benkő József
-Határrészek:Dirintzi,Fenék,Kő között,Márkos útja, Nádbeli, Orosz út
kelő,Pókahalma,Rétláb,Szénakert, Vizre menő, Völgyhát, Büdös kút, Horgas láb,
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Horgasszer, Jószer, Kurta szer, Márton út, Orosz út, Rét láb, Torjai út dűlőben, Felső
nagy mező, Harmadláb, Kereszt útra kelő,Kis úton feljebb a völgyben, Szentiván.,Alsó
szék, Előláb,Fenék, Gál patakára menő,Galaci hegye, Kis patakra menő,Mesdében két út,
Nyír alatt.
L.Erdélyi testamentumok
- az 1879-es
sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra felajánlott termékek:
Alcsernátonból: T. Vég Antal úrtól egy szántó és cséplő gőzgép. T. László János úrtól
buza és alma. T. Farkas István úrtól buza és árpa. Ifjabb Molnár Lajosné asszonytól kerti
vetemények. T. Czell József úrtól buza, T. Kálnoky János úrtól buza. T. Váncsa Bándi
György úrtól rozs. T. id. Kádár Ferencz úrtól tök. T. Juka István úrtól retek.
L. Nemere 1879 szeptember 21
- az 1879-es sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági tárlaton
egy cséplő gőzgépet állított ki.

Vég Antal egy szántó és
L.Roth András

-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kelemen Gábor
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 34 hallgatója volt.
L .EMGE
-A kormányzat mezőgazdasági termények tárolásához, feldolgozásához, a
korszerű állattartáshoz szükséges épületeket emeltetett a székelyföldi kisvárosokban,
nagyobb községekben. 1941– 42-ben, , Alsócsernátonban gyümölcsaszaló épült
L.Oláh Sándor
Altorja lásd Torjánál
Angyalos
-Anno 1693 die 3 Decembris in Possessione Angjalos. Szemerja... ket szamu
ökrömet Salvum sit vitte volt be az Szemerjai Avasbol.
- 1749.Angyalos: Mátépataka verőfényes nevű helye, Kilenc falu köz élő helye,,
Erdölő út, Hát út(erdőhely nevek)
L.Kilenc falu
-„. A falu mellett szép nyírfaerdő van „angyali” ruházattal (amely hófehér szokott
lenni); ez tavasszal bemetszve, bőséges innivaló levet csorgat az 122 ottlakóknak, akik az
esti órákban odahelyezik az edényeket és hajnalhasadtakor elviszik.”
L .Benkő József
Az 1879 –es gazdasági kiállításra felajánlott termékek: Angyalosról: T. Kovásznai
Gáborné asszonytól 1 drb. gyapjú szövet. T. Lovász Izsáktól körtve. T. Kátai Pétertől
alma. T. Tzörcsei András úrtól buza és lóhermag. T. Szörcsei Andrásnétól hagyma. T.
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Szörcsei Hoeorata kisasszonytól 2 drb. paplan. T. Bene Sándor úrtól buza, kukoricza. T.
Bene Sándorné asszonytól szőtemények.
L.Nemere 1879 szeptember 28
Altorja községéből: T. Benkó Dénesné és Napoleonné úrasszonyoktól 12 méter
háznál szőtt barcs. T. Csoboth Ferencz úrtól kén, mészkő és hagyma. T. Mihálcz Elek
úrtól kerti és mezei termények. T. Solyom Ferencz úrtól buza és árpa.
T. Márton János úrtól borsó. voltak bejelentve az 1879-es sepsiszentgyörgyi
gazdasági kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 18
Kik valamennyien nemesek, ……
L.Révai
-1894-ben Angyaloson is létrejöttek kísérleti gazdaság létrehozásának a feltételei,
ahol viszonylag kis területen kilencféle növényt termesztettek. 1894-ben a
földművelésügyi miniszter 300 forint jutalmat adományozott a megalakuló
mintagazdaságoknak: Kilyénnek, Szentiványnak, Angyalosnak és Karatnának újabb gépi
felszerelések beszerzésére.
L.Máté Domokos
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kovásznai János
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 35 hallgatója volt.
L. EMGE
Búza vetőmag szaporító gazdaság a m. kir. földmüvelésügyi minisztériumi
kirendeltség által beszervezve 1941—1942. évre
Kovásznay János gazdaságában
Angyaloson Bánkuti-1.205. búzával.
L.Erdélyi 1941-42

L.Erdélyi gazda 1940 november 1
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Árapatak
-1366. május. 24.
-Az erdélyi káptalan jelenti Nagy Lajosnak, hogy parancsára Miklós fia Demetert a
testvérével és Bencenc többi unokáival együtt a Sepsi széki székelyek által elfoglalt,
azonban a tordai generális gyűlésen nekik visszaadott árapataki és hídvégi földek
birodalmába, a régi határjelek megújításával ellenmondás nélkül visszaiktatták.
L.Barabás
-„Az árapataki asszonyok szemet gyönyörködtető keresztszemes hímzései ,a
szépen írott tojásaik az élő népművészet remekei .”
L Váradi Péter Pál-Löwey Lilla.:Erdély Székelyföld -Sepsiszentgyörgy és vidéke
-1707-ben egy udvarházat említenek. Tulajdonos árapataki Geréb János.
Helynév: Kis sziget.
L .Erdélyi testamentumok
-Szeszgyára volt.
L. Révai
- T. Antalfi Lajos úrtól Árapatakáról állatok, mezei és kerti termények voltak
bejelentve az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdasági kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 14
Árkos lásd Sepsiárkosnál
Bacon lásd Nagybaconnál…………..Kisbacon
Barátos
-T. Bartha József úrtól Barátosról kerti és mezei termények.T. Finta Antal úrtól
Barátosról kerti és mezei termények,voltak bejelentve az 1897-es sepsiszentgyörgyi
gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 15
„. Három földdarabja van, ezek trágya hozzá adásával bármilyen gabonát jól
megteremnek.” „Ide és a szomszédos falvakba minden évben eljönnek a gólyák
(Marosszék kivételével ritka madár a többi székely székben), és ott lakoznak mint
békákban és ilyenfajta állatokban bővelkedő nedves helyeken.”
L .Benkő József
-1940-ben az itteni gazdakör elnök e Benkő Ferenc
L. EMGE
- Gyümölcsfeldolgozó építése Barátoson benne: tervrajzok is (Erdélyrészi Hangya
Szövetkezetek szervezésében)-1944L.M.O.L.
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Bardóc
-Itt született 1740-ben Benkő József református lelkész, történész, flórakutató,
nyelvész.
- Bardocon bordakötéssel foglalkoznak a földmivelésen kivül;…….
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke Benkő József
L. EMGE
Barót

sokszor Sepsibarót

-Itt született 1923-ban Kádár
Zoltán halbilógus

Zsombor erdőmérnök

és

1928-ban

Kászoni

L. Wikipedia
-“……van itt erdővidéki házi iparegylet,két takarékpénztár (Baróti
és
erdővidéki),erdővidéki népbank, hitelszövetkezet, különböző egyesületek; továbbá
iparos-tanonciskola, felső népiskola, két mezőgazdasági szeszgyár ós székely turógyár,
mely naponként 10 mmázsa túrót szállít az ország különböző részeibe.
L.Révai
-Zathureczky István telepedett meg, Baróton 1817-ben aki ….”…szép kiterjedésű
birtokokat szerzett…..” „… nemes Zathureczky István az 1820-as évektől egyre több
székelyföldi és belső-erdélyi nemes bizalmát nyerte el, elsősorban uradalmi intézői
funkciók elvállalásának köszönhetően.” “…vagy a háromszéki Wesselényi-birtokok
intézőjeként, a zsibói uradalomban szerezte meg a kellő ismereteket…?”
-Cserey Anna például perei folytatására és élete fenntartására” bérbe adja
Zathureczky Istvánnak olasztelki és baróti telkeit,
-1830-ban a Wesselényiek bízták rá udvarhelyszéki és miklósvárszéki birtokaikat,
-1831-ben a Szentkeresztyek és a Mikesek Fehér vármegyében lévő birtokaik
jutnak kezelésébe.
-1838-ban …….már „Mlsgs Gróf Haller László Generális és Gróf Kálnoky György
Ő Nagyságok Jószágai tellyes hatalmu Igazgatója” volt .
„Jó gazdaként Zathuretzky tudta, csupán akkor van esélye arra, hogy
jövedelmezővé váljanak a birtokok,ha gyorsan termékennyé teszi a földeket,lakhatóvá és
kihasználhatóvá az építményeket.”
-Vargyasi Daniel Polixéna és Daniel Borbála például 1828-ban megjegyezték,
hogy birtokaikat………a gazdálkodásra nézve szinte tiz esztendők el forgása alatt
administrálván, ..most a Jószágnak nagy részét maga Személyére Árendába ki vette”
-1831-ben a Cserey Anna baróti jószágát 32 esztendeig zálogba vette, 1010 váltó
forintot fizetve érte.
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A gyorsan rendbeszedett birtokok ugyanakkor azt jelezték a tulajdonosoknak is,
hogy érdemes szerződést kötni a felvidéki ismeretlennel: romos kúriák helyett ragyogó
épületeket, terméketlen földek helyett termővé tett területeket kaptak vissza.
-A gyümölcsfák oltása a filoxéravész elleni küzdelem időszakáig (1880-as évekig)
különlegesen értékes és ritka tudománynak számított, művelőit őszinte tisztelet övezte.
-“A mások birtokait gondozó és irányító idősebb Zathureczky István e ritka tudás
ismerője volt, aki az évtizedes gazdálkodása és a kora birtokgondozóivalvaló kapcsolatai
során hatalmas tapasztalatot szerzett. Fia, ifj. Zathureczky István, mint már említésre
került, nem pusztán édesapja mellett sajátította el a gazdálkodást, hanem ismereteit német
és magyar szakmunkák olvasásával is mélyítette. 1852-ben a kufsteini fogságból írt
levelében részletesen beszámolt e tanulmányairól a Komlómívelést sajátomá tevém
megpróbálunk Baróton is termeszteni, valamint a Kertészetből is sokat jegyzék ki.”Fia
Zathureczky Gábor (1839–?) mosonmagyaróvári gazdasági tanulmányok után atyja
mellett, Baróton telepedett le, ahol elkezdte egy sörgyár működtetését. Atyja halála után ő
lett a baróti és olaszteleki gazdaság mindenese.
- Zathureczky Gyula szeszgyárát az 1890-es években Baróton említették.
- id.Zathureczky István lányai közül Emília volt a legidősebb (1824–1905), ő is a
háromszéki,egyáltalán a székelyföldi kultúra és közélet kiemelkedő személyisége.
Legjelentősebb megvalósításának a Székely Nemzeti Múzeum létrehozását tartjuk.
-Ugyanakkor a nyugaton élő, …………..testvér, Zathureczky Károly egy-egy
Európában jól bevált, itthon ismeretlenebb gazdálkodási ágazat meghonosítását javasolta,
a remélt jövedelemtöbblet elérése céljából. 1864-ben például arról faggatózott, hogy „mi
sikerre volt és van ki látás az seljem és eperfa tenyésztésére?” Az erdőgazdálkodás
folytatására is ő buzdította a testvéreit és a szüleit: „Az erdőkre nézve azon meg
jegyzésem van, bár forditanának nálunk nagyobb gondot általjában az erdő gazdálkodásra
és használatra, hogy ne végtére oda jussunk mint itten a rossz erdő kezelés mián. Más
felől Erdélyt és a Kárpátokat nagy előny ketsegteti, mert társulatok szándékoznak
alakulni mostan előre Erdély erdőit ki aknázni hajóépitési fákra. Különösön tsere, szilfa
és fenyő fáknak nagy a jövője, már fiumei kereskedőházak Aradon tul Erdély szélén
dolgoztatnak s ma holnap tovább is mivel rendkivül meg kezdet a hajo épitésre szükséges
fa apadni. Sok még meg bánja ki legelő kedviért az erdőt ki irtotta, annak nagyob hasznát
vette volna. Más felől a Donga fát is nagy mérvben dolgoztatják”
L.Szőcsné
Megjegyzés:. Az előbbi szócikkben leírtak,tipikus esetei annak amikor egy
szemfüles, jóképességű,szorgalmas vállalkozó típusú, elszegényedett családból
származó nemes megtalálja helyét a székelység között és a székely társadalom
hasznos tagjává, válik tudása és munkája révén. Értéket tud teremteni.
Kiss Károly
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„ Alakjában Székelyföld egyik első valódi gazdasági vállalkozóját ismerhetjük
meg. Másrészt elismertségének záloga talán éppen az volt, hogy sohasem vált gazdag
emberré, és a megszerzett vagyon egy része mindig a térség fejlesztését is szolgálta.”
-1857-ben Zathureczky család elkezdi baróti mintagazdaságának kialakítását. A
család a hatásosabb és szakszerűbb gyümölcstermesztés megvalósítása céljából a század
közepén már kertészt is alkalmazott, aki teljes munkaidejét a kert gondozására tudta
fordítani. A nagy méretű gyümölcsös telepítése már nem pusztán a családi igények
ellátását célozta meg, a faiskola meghonosítása és a szakszerű oltási munkálatok a
környék egyre növekvő igényeit is elláthatták.
-A gyümölcsös megteremtése, a faiskola létrehozása bizonyára válasz volt az
Erdélyi Gazdasági Egylet intenzív népszerűsítő- és reklámpolitikájára, amelynek
köszönhetően feltehetően nőtt az igény a gyümölcsnemesítés iránt.
-Gyümölcsöse a térség viszonylatában eléggé nagyméretű lehetett, erre utalnak a
Zathureczky István levelei: „Az idén ki ültettünk oltoványt medgy, som, hárs, nyár ’s más
fákat ezeren felül. Oltottunk Cseresznyét 300-at, körtve, alma, baraczk, szilvát csak 200
körül, mert a meleg idő járás hamarább ki fejté a’ fák tevékenységét a szokotnál.
Vadfákat csak 30 darabot tudék bé oltani, a’ többit el ültetni az oskolába.
Szerencsétlenségünkre eppen most tavasszal – midőn legtöbb és sürgősebb dolgunk
let volna – betegedett meg Bogdán György kertészünk, és lehetetlenség vala nekem a sok
szándékolt munkákat el végeznem. Az uj foglalás a hegybe már bé van ültetve egészen,
mintegy két véka Cser és bikkmagot szintén el ülteténk.
A körül sánczolást már nehány nap alatt bevégzik.Ma kezdénk hozzá
a’Malomkertbe a Kenderáztató tó és halastó ki ásatásához. A hegybéli fák mintha hóval
volnának fedve ugy néznek ki a sok virágtol. Ottan a’ kopárabb helyeket elvetém
esparzett, lohere és feketeborsoval ,hogy az egész hegy szépen bégyepesedjen.Az itteni
also kertet már tökéletesen bé ültetők fákkal, ugy hogy ennél többet nem is űltetendünk,
csak ezután a’ hiányzokat kell potolnunk.
- “Tavasszal sok esetben az egész család a fákat takarította a rügyeket támadó
hernyók ellen: „Nálunk eddig elő 100 napszám forditodott ezen veszedelmes pusztittok ki
irtására” – írta az ifjabb István ugyancsak 1857-ben. De nem pusztán az élősködők,
hanem időnként az éghajlati tényezők is megkeserítették a kertészkedők napjait. 1857
júniusában például a sorozatos árvíz okozott tetemes károkat: „Csak a’ Malomkertbe
néhol egy ölnél magasabb a viz.”.
-“…. egy nagy szilvást ültetetett mindegy 1300 darab fával a’ malom meleti rétbe
az ugynevezet Laczi kertet s az udvarba valo kertet is nővelte…..”
-„Az idén szép hasznuk volt édes Atyuséknak a’ szilvábol, öszesen kaptak mindegy
1250 valtoforintot azon kivül sokat aszaltak s szilva izet is főztek vagy 90 kupát, egyéb
gyümölts nem volt olj bőven”
-„…..a Zathureczkyk által alkalmazott háromfordulós vetésrendszer a korszak
gazdasági szintjéhez képest fejlettebb gazdaságot feltételezett.”
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-A gyümölcskertészet mellett természetesen a gabonatermesztéssel és a hüvelyes
növényekkel is kísérleteztek.
-a baróti és olaszteleki mintagazdaságokban – akárcsak a korábban emlegetett
Szentkereszty-uradalomban – nagyobb mérvű gépesítés is lehetett.
-A nagyobb mérvű gyümölcsaszalás ugyanakkor korszerű aszalóberendezések
meglétére utalhat.
-A Zathureczky család nagyobb mérvű állattenyésztéssel is kísérletezett.
Tudomásunk van róla, hogy az 1857-es baróti árvíz a falu határából a majorból 450
bárányukat vitte el, amelyből csupán 8 darab élte túl a pusztítást.
- „ ezenkívül még számos állat tenyésztésével foglalkozott a család: „a’ malatzokat
mind ki hajhászám éji lakjokbol és még elég korán felhajtám a’ felső udvarba az Lo Istálo
melletti Ganéj domb tetejére, ezen működésem alatt a Biroval szintén a’ nagy Sertéseket
aklaikbol ki botsátám és szerencsésen az udvaron át veretém ugy hogy csak egyet a’
gyengébbek közül sodra magával el a Víz, azonban a’ nagy Csűr háta megett ez is
ponkosabb lévén a hely meg marada. A’ Disznokat és hon lévő tehen és Bivalakat hamar
biztositva (annyiba mennyibe lehetett az az a pajták ajtait bé rakva ganéjjal) kezdém a’
pinczék védelmezését”.
-A Zathureczky család által művelt tudatos gyümölcskertészet,állattenyésztés,
mintagazdálkodás azonban nem pusztán a népes család pillanatnyi létfenntartásának a
biztos záloga, hanem egyben hoszszútávú stratégia alapja is volt.
- „….1857-ben Zathureczky István már arról számolt be, hogy Baróton „László a
Szeszt gyártattya,.
-A Gyula által Papolcról feltehetően Barótra áttelepített szeszfőzde , évi
feldolgozott termékmennyisége 72 592 kiló maláta volt, ebből a 45 540 liter szesz mellett
évi 45 marhát sikerült hízlalni.
-1883-ban megalakuló Erdővidéki Takarékpénztár Részvénytársaságnak igazgatója
a Barótra áttelepülő Zathureczky Gyula.
L.Szőcsné
Megjegyzés : a fent leírtakból nagyvonalakban következtetni lehet a
Zathureczky család birtokainak nagyságára. A gyümölcsészetűkben voltak
szilva,
meggy, som, hársfa,-ez ott lehetett gyógynövényként is—, nyár –talán diszfánakcseresznye, körte, alma, barack ültetvények. 200-tól 300-on keresztül 1000
darabokig. Vadfákat ültetnek el. Oltvány iskolájuk van, gyümölcsfa oltással
foglalkoznak. Az oltással feltehetően személyesen is foglalkozott id. Zathurecky
István. Termesztett növényei közül megismerjük a kukoricát,lóherét.
Kiss Károly
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- báró Eötvös hajdani boldog emlékű cultusminister látnoki szemmel látta, hogy a
Székelyföldön a gazdasági szakértelem fejlesztésére szükség van, azért a Székelyföldön
négy osztályú gazdasági iskolákat szervezett pl., Baróthon,. is
L.T.Nagy Imre
-1892-ben Erdővidéken -Baróton- alapítottak erdőőri szakiskolát.
L.Roth
-A gazdasági tanintézettől Baróthról kerti és mezei termények voltak bejelentve az
1879- es sepsiszentgyörgyi gazdasági kiállításra.
Közli dr. Szász Istvánkiállítási jegyző
L.Nemere 1879 szeptember 18
-T. Langer Hermán úrtól Baróthról 3 drb lombfürész munka. volt bejelentve az
1879-es sepsiszentgyörgyi gazdasági kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 14
-A baróthi gazdasági iskolától a) egy 6 éves erdélyi fejős tehén borjúval b) egy
béres szekér c) egy eke volt bejelentve a sepsiszentgyörgyi gazdasági kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 11
-„Barót község dicséretéhez hozzá kell tenni, hogy itt egy esztendő leforgása alatt
háromszor, mégpedig február 3-án,pünkösd vasárnapja utáni szombaton és november 12én igen népes nagyvásárt tartanak, ahol a kendertermesztésről híres lakosok (akik közül
kitűnnek a középajtaiak, mert a közrendű férfiakból is nem kevesen a hosszú téli
éjszakákon a csúf tétlenséget és a mértéktelen alvást szövéssel küszöbölve ki, sok cséve
fonallal szokták segíteni feleségüket) igen sok göngyöleg kendervásznat adnak el.”
L .Benkő József
-„.....a jobb oldali hegyen burgundi szőllőültetmények vannak, melyek a híres
pomolog, a páratlan jó gazda, s a hazának oly sok jeles fiat s nemesen érző honleányt
nevelt Zathuretzky industriája „
L. Orbán Balázs A székely
- Barót keleti bejáratánál az ún. Szőlős vagy Cserés, amelynek burgundi szőlő
telepítéseit Orbán Balázs is emlegeti.
L.Szőcsné
- egy nemesi házat említenek.
L. Erdélyi testamentumok.
- már 1903-ban a gazdák kitűntek a legelő feljavítási munkálatokban.- Koós Mihály kirendeltség vezető 1907 novemberében megdicséri Mórik Lajos
közbirtokossági elnököt a kitűnő gyakorlatban végzett legelő javítási munkákért.
L.Balaton Petra
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L.Erdélyi gazda 1940 május 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Nagy Tamás
L. EMGE
-1940 február 1-én tartották az EMGE gazdatanfolyam záróvizsgáját 44 gazdának.
Ezen részt vesz Tóth István a megyei gazdaegyesület elnöke is.
L. Erdélyi gazda 19450 március 1
Bálványosfürdő
A székely kirendeltség 1903 nyarán a kisgazda vendégek szórakoztatására a
fürdőnek népkönyvtárat adományozott.
L.Balaton Petra
Bereck (város)
-B e r e c z k (Háromszék) szarvasmarha vásárairól nevezetes.
L.Nagy
-1820-ban a földközösség maradványai tovább éltek Bereckben is.
- Bereckben rozsot, zabot, árpát és burgonyát termeltek.
L. Pál Judit
-Határnevek: Farksavár, Halastóra jövő, Hidegkút, Pap szere,Város mezeje.
Keresztfa, Ördöngös.
L. Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Barabás Gyula
L. EMGE
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Bélafalva ma
- a bélafalvi csűrmúzeumot létrehozta Orbán Lázár,……………

L. Gábor Dénes
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bíró Balázs
L. EMGE
Bibarcfalva
-“….újabban kezdettek ....Bibarczfalván túrót gyártani forgalomba hozatal
czéljából.”
- A turókészitök Bibarczfalván, az ú. n. kaskavál-sajttal jelentékeny forgalmat
értek el
L. Barabás Endre.
-1940-ben a gazdakör elnöke Bándi István
L. EMGE
Bikfalva
- A bikfalviak erdeje is távol esett a falutól, de nekik saját makktermő erdejük volt,
és a fával kereskedtek is.
L.Kilenc falu
-„…..a faluban három malmot építettek, egy-egy malomkővel.Tüzifája van
elegendő a falunak; a tölgyerdők az egyház tulajdonában vannak, s innen az épületekhez
kb. 24 dénárért árulják a lakosoknak akármelyik fát. A bükkerdő ellenben a falu birtoka
mind épületfájával, mind makkjával; itt mintegy 300 sertés hizlalható.”
L .Benkő József
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-1675-ben Andok Gergely udvarházát említik és egy malmot
L. Erdélyi testamentumok
- 40 kúria van a faluban
L .Erdély .ma 2012 március 9.
Határnevek:Alsó bástelek,Kerek tó,Bástelek réve, Csákány Lisznyó felett, Doborló
felől,Dugás ,egérpalló, Éget malom vápája, Felsőfok erdeje, Felszeges domb, Fenyőpalló
réve, Forrás, Fűzes pataka, Gáthíd, Gyente mezeje,Hágó, ,Határút, Honcsok, Hontrok,
Hosszú a Lisznyó felől való határban, Keresztút, Kórédomb,,Köbölkút, Kökösi
határ,Kökösi út altal kelő, Kurtapatak hídhídján túl Zákány Lisznyó felől való Zokán,
Magyaró,Márton malma,Murdal alatt,Muzsdaly Doboly felől,Nádra menő,Omsor,Patak
Lisznyó felől való határban,eleske töve, Rét,Sár ösvénye által kelő,Sarklat tája,Sárra
jövó,Szak patakára jövő,Szakadékra menő,Szász határ,Szász pataka, Szék
pataka,Szénégető alatt,Szinte mezeje,Uzon felől,Vágás árka,Cser, Horap patak
tája,Erdőszeg, gyep,Kert mente,Kút alatt, Nagy út, Száldobos kapu, Tanorok, kapu,
Tanorok kert, Tanorok szeg,Tók között.
L.Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Harkó Ferenc
L .EMGE
Bita
-„.Három sík, de keskeny földtáblája van, amelyek a gabonát jól megtermik, bár
trágyázást igényelnek. „
L. Benkő József
-Határnév:Vajdahídja
-egy malomhelyet említenek.
L. Erdélyi testamentumok
-1902 -ben az itteni gazdakör 1 láncboronát kap ingyen.
- 1910-1911 ben 1000 K államsegéllyel bika istálló épült.
L.Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Sikes András
L. EMGE
Bodok lásd Sepsibodoknál.
Bodos
-Itt született 1851-ben Budai József pomológus, geológus.
L. Wikipédia
33

-„….a falu, ügyes ácsokat és fuvarosokat nevel. Itt aránylag több gyümölcsöst
gondoznak, mint a szék más falvaiban. Dombon fekvő szántóföldjeiken páratlan
dicséretre méltó borsót és lencsét termesztenek. Végül: bodosi területen (és a szomszédos
erdőkben) több helyen él és a fák üregeiben búvik meg a Glis sciurus egy neme,amelyet
ott a hazai nyelven pülünek hívnak. Makktól, diótól, mogyorótól s a vadalma és vadkörte
magjától őszire kövér húsát egyesek mohón fogyasztják.”
L. Benkő József
-1796-….. a ludak taxája…..,….a kecskék taxája…..,…. Sánta havas tetjén,
…ménes pásztor…….,
-1803-…..a Hatodra járt három emberem……kétrendbeli makkos sertés……
L.A rendtartó
-Az erdőfülei diatomit
telepen felfedezett
új kovamoszat fajoknak
helyi
elnevezéseket adtak, így egyik ilyen faj Bodosról kapta Navicula bodosensis nevét.
L.Wikipedia
-1912-ben a bodosi hegyközség
kirendeltségtől

8000-10000

szőlőoltványt

kapott a

L.Balaton Petra
Bodzaforduló-régen Magyarbodza
-1902-ben akkor még Magyarbodza névvel az itteni gazdakör 2 láncboronát kap
ingyen.
L.Balaton Petra
Bölön rég Nagybölön.
A Biró család tulajdonában lévő Dónáth-kúria a 18. században épült
L .Wikipedia
- Bethlen Gábor Nagy-Bölön, Közép-Ajta és Nagy-Ajta háromszéki falvaknak
megengedi, hogy -felelő pásztor-t tarthassanak. Kelt Gy.-Fejérvárt 1616, április 26-án.
-„Noha ennek előtte az egész Háromszéknek constitutioja szerint csak egy
falubelieknek is az egész Háromszéken felelő pásztort harminczhat forint birság alatt nem
volt szabad tartania; mindazonáltal, mivel a nagybölöni, középajtai és nagyajtai
híveink eo in loco Erdőközben és oláhok közel való szomszédságokba constituáltanak és
közöttök az helynek is alkalmatlansága mia az orvok és tolvajok felette bővölködnének:
ez okon megengedtük nékik, hogy marhájok oltalmára afféle pásztorokat mind az három
faluban tarthassanak.”
L.Székely oklevéltár VI. k.
-Itt született 1795. december 14-én Bölöni Farkas Sándor utazó és emlékíró. Ő
alapította az első magyar hitelszövetkezetünket,a Kolozsvári Gondoskodó Társaságot. A
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Biró család tulajdonában lévő Dónáth-kúria a 18. században épült.A faluban négy halastó
van..
L . Wikipedia
-1677 április 19-én egy csere egyesség köttetik egy gyümölcsösről,egy malomról,
szántóról a Kis Mogyaroson,Zenegetheo-ban,Wereofel-ben a Nagy-aytha-i Olth felöli
mezőn,az Egenleo-ben , a Keozeplak-on levő Hozzw mezőn a Kert megett,az
Orothwany-ban (egy trágyázott, teleö földet)a harmadik mezőn Bolon felé a Thwlso
Orotwany-ban ,még hat nagy vemhes kancával és az Eger keozt egy „reth zena fwet”-ről.
L. Báthory Zsigmond
-1707-ben köröspataki Kálnoki Farkas udvarházat hagy fiára
L. Erdélyi testamentumok.
-az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra felajánlott termékek: T. Mikó
József úrtól Bölönből egy vaseke. T. id. Barabás Sándor úrtól Bölönből két faj tyúk és
paszuly.
L.Nemere 1879 szeptember 21
-az 1879-es sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági tárlaton
állított ki.

Mikó József egy vasekét
L.Roth András

-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Tana Albert
L .EMGE
Bükszád
- Koós Mihály kirendeltség vezető 1907 novemberében
megdicséri Császár
Istvánt közbirtokossági elnököt a kitűnő gyakorlatban végzett legelő javítási munkákért.
L.Balaton Petra
Cófalva
„1813-ban ……….a Nemes család kastélyt épített, maradék köveit a 19.
században szeszgyár és istálló építéséhez hordták el”
-„A Veress-udvarház 1794-ben épült.”
L. Wikipedia
T. Deák Sándor úrtól Czofalváról kerti és mezei termények.T. Csia Gergely úrtól
Czofalváról kerti és mezei temények voltak bejelentve az 1897-es sepsiszentgyörgyi
gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 18

35

-„ Három nagy földdarabja van, amelyek bőségesen elegendők volnának még egy
falunak, annyira, hogy nagyobb részük az utóbbi néhány évben mindenütt földművestől
és ekétől háborítatlan,műveletlenül hevert. Földjük mindenfelé sík, fekete, de híjával a
termőerőnek, hacsak meg nem segítik trágyával. Mihelyt megművelik, bármilyen gabonát
megterem.
L .Benkő József
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Farkas György
L. EMGE
Csernáton

1861-ben épült István Dániel-kúria.

-Alsó és Felső Csernáton egyesültéből.
-„1607.VI.27.: Alchyernáton buzát vékát 1, zabot cub. 1, tyukot 4, lud 2. Ezek
berbécset 1 adgyanak {a fejedelmi biztosok élelmezésére}………”
L. Vistai
-1639-ben udvarházat ,malmot említenek és egy kastélyt-tulajdonost aki Lázár
Judit Domokos Istvánné.
L. Erdélyi testamentumok
A faluban számos nemesi udvarház található, az 1831-ben épített Damokosudvarházban van az 1974-ben nyitott Csernátoni Tájmúzeum. 1881-ben Itt szállt
meg Jókai Mór, aki a 1882-ben megjelent Damokosok című regényben írta meg az itt
gyűjtött élményanyagot. A múzeumkertben van Jókai hársfája, a hársfa alatt jelképesen
kőasztal és pad van.
-Damokos-Cseh udvarház (épült 1838)
-Damokos-Eperjessi (épült 1840)
-Damokos Mihály-féle (épült 1839)
-Sándor István-féle (épült 1860)
-Bernáld kúria (épült 1820 körül)
-Farkas kúria (épült 1840-1850)
-Molnár Sándor-féle (18. sz. )
-Kelemen Gábor-féle (épült 1859)
L. Wikipedia
Határnevek : Csehek füve,Csernáton vize mellett a Nagyrév, Fehérkút, Rákos útja,
Domokos Istvánné Lázár Judíth udvarháza , malommal.
Felsőcsernátoni határnevek:Alszeg,Cserefark,György kútja,György kút lábja a
torjai útra fordulóban, Haraszt, Kisfelhágó, Kisvölgy, Kökényes, Kölestarló, Középláb,
Közkert Libecz fészek, Márkos utja, Márkosfalvi út, Mart szeg,Nagy út, Pókahalma, Rét
Alszegen, Rőszer, Rövid lábbal a hegy alatt, Vásár út szere, Negyedláb, Árvaszer,
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Felhágó lábja, Felhágóban, Tonorok, kapu, Galos út, Galosra menő, Keresztút, Kis
völgy, Középláb, Kút farka, Kút völgye, Ravasz lik, Torjai útra forduló, Galos farka,
Horgasszer, Kajtár út, Kő hídra menő,Köher szer, Köles törlő, Márton út, Nagy falura
menő, Nyomásszer, Patóhalma, Tanorok farka, Út által kelő,Völgyhát,
Pál István két kőre menő malmát említik.
L. Erdélyi testamentumok,
Felsőcsernáton. -1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bölöni Antal
L. EMGE
Csomakörös
-Itt született Körösi Csoma Sándor 1784 március 27-én-Dardzsiling 1842 április
11_--nyelvtudós, könyvtáros, tibetológus- fejfáján ez áll:”Egy szegény árva magyar, pénz
és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve – Kőrösi Csoma Sándor –
bölcsőjét kereste a magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távol a hazától
alussza itt örök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében. „
- „.....e faluban készülnek a nemcsak Háromszéken, hanem a Királyhágón inneni
részben is ismeretes, legjobb, legfinomabb és legkeresettebb sziták, melyekkel lakói
országszerte kereskedést űznek, s e mellett nagy mennyiségben gyártják a szita-, rostakérgeket, nyűgöt (lólábra való szőrbékót) és pórázt (bocskor kötőt).
L .Orbán Balázs A székely
Határnevek:Csahol, Ovás, Tanorok kapú,
L .Erdélyi testamentumok
- Körösi Csoma Sándor családja kertjében a Felszegben ahol volt a szülőháza ott
vannak a falura is jellemző és Körösi Csoma diófáinak nevezett diófák.
L.Erdély. ma 2013 november 18
Csomortán
-„Részint fekete, részint fehér és vöröses földet művel. Makktermő bükkerdőnek
örül, és elegendő vágható fának.”
L. Benkő József
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Mátyás Béla
L .EMGE
Dálnok
-„. Három mezeje van, ezekből kettő, hosszan elnyúló határaival, egészen a
Feketeügy folyásáig lebocsátkozó síkságra esik; a harmadik ugyanabban a völgyben
fekszik, mint a falu, terméketlenebb helyen, és ennek vöröses, erősen trágyaigényes a
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földje, míg a síkságon lévőnek jó, fekete és termékeny (kétségtelenül igen termékeny – B.
J.).”
L. Benkő József
-A dálnoki templom felirata, valószínűleg 1526-ból. Innen indult el 1514-ben
Dózsa György.
A Beczási-kúria 1885-ben épült.Térségi jelentőségű. A Beczásy-kert arborétuma.
Ritkasága a páfrányfenyő (Ginkgo biloba), az arizóniai lúc (Picea engelmanni), a japán
liliomfa (Magnolia kobus), valamit a vidéken eléggé ritka illér juhar(Acer hyrcanum).
Több kúria is van a faluban: a műemlék értékű udvarházak: Lázár-udvarház (1753),
Gaál-Borbáth-kúria (1844), Bartha-ház (XIX.sz.), HadnagyXX.sz. eleje), a Veress-ház és
a-kúria (XX. sz)Darkó-kúria (XVIII.sz)
L. Wikipedia, és a K.M.T.h
-Az 1820-ban felvett parasztvallomásból: A dálnokiaknak közeli szabad erdeiben
tűzifa, távoli szabad erdeiben épület-, eszközfa és mindenféle erdei gyümölcs is termett, a
fával kereskedtek is. (A dálnokiak 1676 januárjában jogvitába keveredtek a Mogyorós
nevű felfogott erdejük fölött.1864-ben Dálnok és Mátisfalva közös erdejét,valamint
Dálnok és Lécfalva közös erdejét,a Széphegyet és a Kárbahágót említik.
-1578. április 28. A dálnokiak az Alsó árokaljai erdejüket elcserélik a fejedelem
által a darabontoknak adományozott Szásznéárnyéka erdővel, és említik a
Harmincembererdejét.
- 1578. Harminczembererdeje; Keskenybércz vagy Darabontok erdeje.
L.Kilenc falu
- 1646-ban egy halastavat említenek.
L. Erdélyi testamentumok.
- híres ménese volt-lipicai ménes.
- a mintaszerűen művelt Hadnagy birtok.
- a “lencsekirály” Beczássy.
L. Erdély ma 2012 április 17
1 0 0 d a r a b j u h e l a d ó.
100 darab fehér, fiatal, egéazségos válogatott bertán juh illendő áron eladó.
Bővebben értesülhetni Dálnokban Lázár László körjegyzőnél.
L. Nemere 1877 január 20

38

Eladó lovak.
Két 4 éves, 15 markos pej kanca (csikózók a legszebb államméntől) — továbbá
nagy herélt 5 — 6 éves hámos (páros), 15 1/2 , marok nagyságú pej, — a kanca és
heréltek hibátlanok — eladók.
ÉrtekezhetniLázár László, körjegyzővel, Dálnokban
L. Nemere 1877 január 24
-T. Gál Zsigmond úrtól Dálnokból több faj buza, rozs, árpa, zab, kukoricza,
lóhermag, sójabab, gyümölcsök, kerti és mezei termények, 2 drb. borjas tehén. 4 csikó, 10
drb. juh. volt bejelentve az 1897-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 18
E l a d ó bika
Dálnokban Lázár Istvánnál egy 3, eves bika eladó.
L. Nemere 1877 március 21
Határnevek: Avasban, Tornyos vápája, Bércz út, Bolgár út, Bolgári kert, Borsós
kert, Csobot, Daru árka, Egyholdas, Falu szabados pázsintja, Feketeügy vízre menő,
Gyepü tonorok, Hasvölgyre menő, Hét mező, Hutlen völgy, Kenderes, Kenderesháti
mezőszél, Kökény hely, Márkosfalvi határszéle, Marton, Nádas karéja,Nádra menő,
Nyíresekre forduló . Nyírkert,Rákos út által kelő, Ravaszi völgy,Rét,Sajgó, Sajgó hídja,
Szászút, Szászné feje, Szép hegy,Szepegi háta,Szepegi mező, Szepegi orra, Verőfény.
,Depső, Fejér Péter dombja, Haraszt,Kőrév, Rét völgy tízes,Alsó orosz út,Bolgári tízes,
Csorgó felett a Kiskút tízes,Egyholdos, Farok, Felső orosz út, Gyepes út,Gyűlnusz tízes,
Harsztfarok, Kerektó,Két szász út, Márkosfalvi út kelőben,Mocsár, Rofain, Rofain a
patakra menő,Sajgóalja útja,Sajgó réve, Sajgó útja,Sajgó valuje, Sentove, Szélyes
tízes,Vízre menő, Által a salygó útjára jövőben, Csobod töve, Csotova, Gaál oldala,
Lécfalvi határszél, Orosz út, Ökör huttató-itató, Ököritató tízes,Rét oldala, Rétben
patakra menő, Sajgó útja, Szász híd, Szederjes tízes, Széphegy farka, Széphegy oldala,
Széphegy oldalában szász út, Tanorok, Varsa, Alsó szegély, Alsó rész, belső által,
Csobod, Csobod karéja, Csobod torka, Csobott töve, Fás út, Felső szegély, Gyep mellett,
Kereszt út, Két szász út, Koncz orra, Kötörvén, Köztó, Markó határ, Nádas, Nádas fenek,
Nádas oldala,Nádas pataka mellett, Nádas torka, Nádason túl a vessző lábban, Ravas
völgy, Rét láb, Szász híd, Szederjes, Széphegy ár, Széphegy háta, Széphegy oldalában
ököritató, Nagy mezőben, Dölő mellett, Combat földje, Ebres, Hoisszú Martonalvi út
által kelő, Padláb, Rofai mező, Sugás, Tonorok kapu,Vadászút átal kelő, Völgyre menő,
L. Erdélyi testamentumok
- Az aratáskori kölcsönös segítség több formáját ismerjük elsősorban Erdélyből
már a 18. századból. „1760 dje 9-na Augusti itten Kézdi Székben Dálnokba a midőn is a
senior Nobilis Dálnoki Lázár Mihály Uram Arato kalákája volt”.
L.Magyar Néprajz.II.k.
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Beczási Imre
L. EMGE
-Búza vetőmag szaporító gazdaság a m. kir. földmüvelésügyi minisztériumi
kirendeltség által beszervezve 1941—1942. Évre Hadnagy István gazdaságában
Dálnokon Bánkuti-1.205. búzával.
L.Erdéáyi 1941-42
-Az 1942-es év gazdatanfolyamán 48 gazda vett részt.
L.Erdélyi gazda 1940 március 1
Egerpatak
-az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra felajánlott termékek: T. Márk
István úrtól Egerpatakról mezei termények. T. Dénes Mihály úrtól mezei termények, len
és lenmag. T. Kiss János úrtól Egerpatakról rozs.
L.Nemere 1879 szeptember 25
-Határnevek:Beneszege, Ferenciszeged, Hosszú, Kerthely, Veresmart,
L. Erdélyi testamentumok
-1911-és 1912 között itt szövetkezeti ház épült.
L. Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Dénes György
L. EMGE
Erdőfüle

Boda kúria 1713-ban épült.

Az erdőfülei Boda-kúria a XVII. századból.
1667 –“Halmágyi László Istvánt 1/3 haszonélvezettel fülei malmába………”
L.Magyar Mezőgzdasági Múzeum
- „A faluban a 1842 és1886 között vashámor működött. 1848-ban itt önttette Gábor
Áron az ágyúgolyókat”
- Benkő József szerint az Erdőfüle határában lévő Boroszlányos erdőben 1790-es
években még lőttek bölényt.
- A falu északkeleti dombján, a Fok alatt található nárcisz kert.
L.Wikipedia
- Erdőfülében kiváló földes-meszes, szénsavas ásványvízforrások találhatók.
L. A falu honlapján
- Itt a lakosok sok bordát készítenek.
L.Szász Ferenc
40

-„a zsibói Wesselényi-uradalom híres mezőgazdásza,Kelemen Benő 1863-ban a
következő levéllel fordult Zathureczky Istvánhoz:„Kedves Barátom ara kérnélek tudatnád
velem ha a fülei hámorba készitenek é még cséplő gépet s az eddig készitettekből
vidéketeken van e vagy egy használatban s minő eredményel………”
L.Szőcsné
-1940-ben a gazdakör elnöke Boga Sándor
L. EMGE
„Lakosai közül nem kevesen a földművelésen kívül beverőt vagy inkább leverő
fésűt (borda) készítenek, és különböző vidékeken eladják. Mások malomkövet gyártanak,
ismét mások galócát fognak vagy vadállatokra vadásznak; medvére, vaddisznóra, őzre
stb. stb., s nemrég a Boroszlános erdőben a vadászok bölényt is láttak.”
„E helység körül a mágnásoknak és a nemeseknek sok kaszálójuk van. Látható itt
egy nagy kiterjedésű nyíres is, ahol kemencékben olajat vonnak ki a nyírfa kérgéből és
sima héjából a bőr és a kerekek kenésére, fazakakban pedig szurkot vagy enyvet
készítenek a fonal vagy a cérna bevonásához, amellyel színezik a szalagot.
L. Benkő József
-„.....Füle, melynek lakói a borda készítésről híresek”.
L. Orbán Balázs A székely
- A fülei vashámor kollektív kiállításában :Vasércz, faszén, nyers vas, öntött vas,
kovácsolt vas, 2 mozdony, 2 cséplőgép, egy maláta zuzó gép, 12 drb. eke, egy
szabályozható tőltő kályha (Füllofen) asztali tűzhelyek egy forgattyú (Tourbíne)
különféle gépek és malom részek voltak felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazda
kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 14
Eresztevény
-Itt van eltemetve Gábor Áron / 1814-1849. / ágyúöntő székely mester. Elesett a
kökösi hídnál.
- T. Pap András úrtól Eresztevényböl egy 7 éves hazai faj tehén borjával. volt
felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra
L. Nemere 1879 szeptember 14
- Határnevek:Egerszeg, Felső útra jövő, Gyepes kert a Szentegyház útra jövőben,
Horgas, Iván széke, Losonczi erdeje,Szász útra jövő,Dobolyi út,Kápolnán felül a vápa,
Közép út, Cerjék képe, Szász útra jövő,Temetőkert,
L. Erdélyi testamentumok
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Esztelnek.
-A II.ik Világháborúig híres volt a Szacsvay -féle
esztelneki Édes alma

szép almáskert Híres az
L. Nagy-Tóth Ferenc

-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Péter Imre
L. EMGE
Étfalvazoltán-

Czirjék kúria 1900- ban egyesül Étfalva és Zoltán

-Étfalva Zoltánt, tehát a kilenc falu erdeje egyik társbirtokos falva a másikat
perelte, feltehetően a kilenc falu erdejére felhajtott marhák kártevései miatt:
Anno 1694. die 12 Januarii in Oppido Sepsi Szent György Olt mellyeki Ispán
Szék... aszt mondgjak, az felső hatarunkban jarván fel az ő kegyelmek marhái Salvumsit
az erdőre, mikor gabona vagjon benne, sok karokot tesznek, sokatis fizettünk erettek, aszt
kiványuk jaromban vagj kötelen vigjek fel, vagj vitessek marhajukat, alioquin ami kar
leszen in posterum tarozzanak ő kegyelmek meg fizetni, ezen causabol excipiallyuk
Czerjek Tamas uramot, Czerjek Simon uramot, Benkő Janos uramot.
- Erdőt őrző és tilosban járó személy közötti per: die 7 Julij 1690. Comproballya
Csiszer Marton hogy az Gabor Diak uram jobbagyat magaoltalmaban verte mivel a’
tamadott rea elsőbben a’ vert hozais fejszevel econtra Gabor a’ Diak Uram jobbagya,
hogy az jobbagya be akarta vinni a szekeret mivel hogy az Etfalvi tilalmas erdőben erdőlt
ugy ütötte Csiszer Marton.
L.Kilenc falu
-Ez a falucska a Czirjék család ősi fészke,………. Értékes műemlék épület az
1832-ből való Benkő-Zágoni kúria
L.K.M.T.h
-A székely Étfalván 1825–1835 között a tisztításra szánt erdőt nyolc tízes között
egyenlően osztják fel cinkus, sorshúzás szerint. Ezután egy-egy tízes népe kivágja a sűrűn
nőtt, életképtelen fákat. Egyenlő csomókat alakítanak ki, melyeket a tízesbeliek sorshúzás
útján egyformán osztanak el.
Határnevek.: Bándi, Gál kútja, Pálos domb.
L. Erdélyi testamentumok
Helynevek: Herecz közerdő és közlegelő-1826-,Várhavas legelő,kaszáló,erdő 1808-.
-„A székely Étfalván 1825–1835 között a tisztításra szánt erdőt a nyolc tízes között
egyenlően osztják fel cinkus, sorshúzás szerint. Ezután egy-egy tízes népe kivágja a sűrűn
nőtt, életképtelen fákat. Egyenlő csomókat alakítanak ki, melyeket a tízesbeliek sorshúzás
útján egyformán osztanak el.” „ Zabolán és Étfalván előfordult, hogy a marhás gazdák
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kétannyit jussoltak. Ha a marhás ember egy szál fát kapott, két gyalogszeresnek kellett
egy részt együttesen átvennie. „
L. Magyar néprajz II kötet
-gróf Hallerkői Haller József képzett, szorgalmas, széleskörű tapasztalatokkal
dolgozó gazda is vala s udvarai s mintagazdasági berendezései Zoltánon is messze földön
kiváló hirnek örvendettek.
L.Chalupka
-Zoltánból; T. Czirjék András úrtól gyümölcs. T. Matrók Daninétól ugorka. T.
Kicsid Istvántól buza. T. Demeter Zsigmondtól 2 ökör volt a sepsiszentgyörgyi 1879-es
gazdakiállításra felajálva.
-T, Péter Eduárd úrtól Zoltánból buza és lencse volt felajánlva
sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra

az 1879-es

L. Nemere 1879 szeptember 14
- további Étfalváról felajánlások : T. Ördög Ferencznétől szőtemény ágyteritő,
hagyma. T. Nagy Ferencz úrtól egy 6 hónapos bikaborju, burgonya. T. Biró Józsefné
asszonytól szőtemények. T. Ferencz Istvántól 2 drb. kecske. T. Incze Zsigmond úrtól
cserép edények.T. Böjthe Andrásnétól szőtemények. T. Molnár Dávidtól köles. T. Molnár
Annától ágyneműk.T. Hatházy Károly úrtól 2 drb. asztalterítő. T. Vitályos Károly úrtól
gyapjú szövet. T. Zsunkuly Ferencztől lencse, hagyma. T. Szabó Jánosné asszonytól
szőttemények. T. Zoltáni Rákheltől fenyővíz. T. Zsunkuly Mózesnétől gyümölcs. T.
Bakcsi József úrtól haricska és kukoricza. T. Kövér Istvánnétól szőttemények. T. Péter
Gergely úrtól petrezselyem. T. Bartha Anna kisasszonytól Szentiványból női kézi
munkák.
L.Nemere 1879 szeptember 28 és 25-én
-T.Imreh Albert úrtól Étfalváról több faj takarmányrépa. T. özv. Imreh Károlyné,
szül. Babos Franciska úrasszonytól Étfalváról egy saját készitményü szőnyeg". Mélt.
Gyárfás Imre és Albert uraktól bor, buza és rozs voltak felajánlva az 1879-es
sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra
L. Nemere 1879 szeptember 18
-T. Bakcsi Gergely úrtól Étfalváról egy szalmával kirakott czukortartó. volt
felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra
L. Nemere 1879 szeptember 18
-T. Prázsimári Miklós úrtól Étfalváról ekék, talyigával, fejszék voltak felajánlva az
1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra
L. Nemere 1879 szeptember 14
- T. Péter Gergely úrtól Étfalváról retek és. Gyümölcs volt felajánlva az 1879-es
sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra
L. Nemere 1879 szeptember 14
43

-az 1879-es sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági tárlaton Prázsmári Miklós egy ekét
taligával állított ki.
L.Roth András
-a házipari kiállításon Vitályos Gáborné Étfalváról csinos mustráju szép házi
szőtteseket mutatott be.
L.Nemere 1879 október 5
-1903- ban baromfi minta magántelepet hoz létre itt Imreh Pál földbirtokos.
-Étfalván Benkő Pál megbízott, a határjáráson készített fényképek segítségével
tartott gazdasági előadást 1911-ben .
L.Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Benkő Gábor
L. EMGE
- Az itteni EMGE tanfolyam 1943 január 6-án nyílt és 6-án volt a záróvizsga 36
gazdával.
L.Erdélyi gazda 1943 február 1
Feldobolj
- az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra felajánlott munka.: T. Mátyás
Mihály úrtól Feldobolyból 10 kas méh és egy méhészeti munka.
L.Nemere 1879 szeptember 21
- 1906 nyarán Dilnbeger Béla a minisztérium szakembere helyszíni bejárásokat és
vízügyi műszaki felvételeket végez Feldobolyon.
L.Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Szilágyi János
L. EMGE
Felsőcsernáton
-Itt született 1712-ben Bod
irodalomtörténész.

Péter református

lelkész,

az

első

magyar

- Itt született 1861-ben Bodor János református lelkész, elbeszélő, emlékíró.
L. Wikipedia
- Az 1820-ban felvett parasztvallomás: A felsőcsernátoniaknak némi gyenge,
kerttel védett erdei kaszálóik voltak, kaszálás előtt és után azokon legeltették marháikat.
Jó vagy könnyen karbantartható utakon megközelíthető szabad erdeik bőséges tűzifájával
44

kereskedhettek is: ha ezen erdőket felfogták volna, fájuk épületfának is alkalmas let
volna.
L.Kilenc falu
- a Szentkert nevű helyen egy Remetének nevezett kaszáló van,
-A faluban falumúzeum van.
L.Wikipedia
Felsőrákos
-Itt született 1898-ban Lőrinczi
mezőgazdasági szakíró.

László unitárius

lelkész,

egyházi

író,

L. Wikipedia
-“………akik igen jó búzatermő földet szántanak, és nem hajlott szarvú, nem vörös
és nem alacsony ökreik vannak, hanem jó növésűekben és szépekben
gyönyörködnek…..”
L. Benkő József
- 1806- „….eltévelyedvén egy fejős bivaly…”
L.A rendtartó
- Bíró János f.-rákosi kisbirtokos „Ficzkó" nevü bikája 2-dik dija 80 koronát nyert
az 1900-as székelykereszturi kiálitáson .
L.Köztelek 1900 március 7
- 1907- szeptemberében a felsőrákosi tejszövetkezet fordult a kirendeltséghez.,
hogy a helyi hitelszövetkezet részére 20000 K rendkivüli kölcsönt kérelmezzen.A három
évi törlesztésre 2% -o s kamattal kapott kölcsönből a szövetkezeti tagok 30-40 bonyhádi
tehenet vásároltak Hőgyészen(Tolna megye).A szövetkezet 600 K szállitási
költségtámogatást is kapott.
-az itteni gazdák 1906 tavaszáig lelkiismeretes,pontos legelőjavítási munkát
végeztek.
-Koós Mihály kirendeltség vezető 1907 novemberében
megdicséri Székely
Mózes közbirtokossági elnököt a kitűnő gyakorlatban végzett legelő javítási munkákért.
-1905 őszén Felsőrákos közös legelőjén, a miniszter támogatásával 25 holdas
közbirtokossági gyümölcsöst hoznak létre, ingyen kapott oltványokkal.
L.Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Csiki Dezső
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 28 hallgatója volt.
Megnyitva február 20-án
L. EMGE
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Felsőrákosi kép.
-Felsőrákos közbirtokossági közös legelő megjavítására államsegély kiutalása1944-Felsőrákosi Hangya Szövetkezet államsegélyének elszámolása-1944L.M.O.L.
Feltorja Torja nagyközség felső része. Lásd Torjánál.
Fótosmartonos
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Magyarosy Vilmos
L. EMGE
Futásfalva
„- egy hegy völgyében és oldalán helyezkedik el, s a termékenység dicsőségével
ékeskedő földjei vannak”
L .Benkő József
-szilvapálinkájáról híres-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Vargyasi András
L. EMGE
Gelence
-„A síkságon három földtáblája van, s a földje is elég jó, de a trágyázásra nagyon is
rászorul. Különben ha a földműves megdolgozza, bármilyen gabonát megterem” ” A falu
Zernye nevezetű, Havasalföld határával érintkező hegyén nő a Taxus baccata, magyarul
tiszafa, amelyből egyes eszközöket és edényeket szoktak készíteni, mivel szép vörös a
színe.”
L. Benkő József
Határnevek: Hosszú láb, Palkó dombja Tholdalagi malom
L. Erdélyi testamentumok
-1578.november 23-án jelentik Báthory Kristóf vajdának,hogy beiktatják egy
udvarház ,egy malom , két szénarét , két majorház tulajdonába Chyma Miklóst .
L. Báthory Zsigmond
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- 1840 körül Gelencén papirgyár működött .
L.Nagy
Keretlécet három oldalon meggyalulva, 5 cm hosszuságtól lefelé 5 kgrmos
postacsomagokban, 130 cm. hosszúságtól lefelé bármily méret szerint feldarabolva,3
korona 80 fillérért bárhova bérmentve szállít Cseh Gáspár fürészmester (Török utóda)
Gelencén (Háromszékmegye).
Nagyobb megrendelések a legjutányosabb árban vasúton küldetnek el.
L.Méhészeti Közlüny 1913 március 1
Gidófalva

Czetz János kúria

- térségi jelentőségű.
L.T.K.A.
-1690. 8 Julij. Gidofalvi felső hatarban Fotos alatt egy földem az mely az erdőlő
utra megyen.
L.Kilenc falu
-Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra szept
26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.:
Gidófalváról: T. Ferencz György úrtól alma,T. Zajzon Zsigmond úrtól mezei
termények, T. Imreh György úrtól egy tehén borjával buza, árpa ,T. Ütő Zsigmond úrtól
mák, szőtemények. T. Csulak Mihály : tói haricska, tök, alma, T. Nagy Dénes úrtól buza,
árpa. Orbán Lajos úrtól alma. T Sonár Annától szőtemények. Miskolczi Sándor urtói
szilvórium, méhser, viasz, mezei termények gyümölcs. T. Szentgyörgyi Mártontól
szotyor ,Kölcze Józseftől burgonya, hagyma. T Szentgyörgyi Istvántól egy tyukboritó.
Mendél József tői buza és gyapjúszövet.
L.Nemere 1879 október 2
- A földművelésügyi minisztérium a háromszéki Gidófalván megalakitja a pinzgaui
szarvasmarha-tenyésztési egyesületet.
L.Fehér vagy tarka
-az MGVSz tervbe vette gabonaraktár építését és raktár szövetkezet megalakítását.
-1911-és 1912 között itt szövetkezeti ház épült.
L. Balaton Petra
- Határnevek: Hegyalja, Horgas, Rakottyástó, Hosszú, Átkelő, Mezőre jövő,
L. Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke dr. Vajna Ádám
L. EMGE
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Haraly
-Haraly községétől faedények,
sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.

szövetek

voltak

felajánlva

az

1879-es

L.Nemere 1879 szeptember 14
-„Szántóföldjeit nem kell ócsárolni termékenységük miatt,……”
L. Benkő József
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Illyés Gergely
L .EMGE
Hatolyka:
-T. Bartha Lajos úrtól Hatolykáról rozs. T. Domokos Ferenczné úrasszonytól
Hatolykáról burgonya és káposzta. T.Biró András úrtól két drb. kosár volt bejelentve az
1897-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 15
- Híres volt a kakasütésről. A bekötött szemű versenyzőt elszéditették,majd egy
botot adtak a kezébe, hogy üsse meg a kakast
L .Orbán Balázs A székely
-362. sz. hatolykai téli gazd. tanf. vezetésével Kovács Ágoston megbízatása-1944L.M.O.L.
Hídvég Mikó kastély .A Nemes család kastélya 18 – 19. századi, a Sárga ház 1606ban épült, a Kövesdi udvarház 1820 körül épült.
1366. május. 24.
-Az erdélyi káptalan jelenti Nagy Lajosnak, hogy parancsára Miklós fia Demetert a
testvérével és Bencenc többi unokáival együtt a Sepsi széki székelyek által elfoglalt,
azonban a tordai generális gyűlésen nekik visszaadott árapataki és hídvégi földek
birodalmába, a régi határjelek megújításával ellenmondás nélkül visszaiktatták.
- 1512. febr. 1. Nagyenyed.
Thuróczi Miklós és Barlabassy Lenért erdélyi alvajdák és székely alispánok
szentiváni Apor Lukácsnak, köröspataki Kálnoky Tamásnak, Nagyborosnyai Ferencnek
és szentgyörgyi Daczó Jánosnak meghagyják, hogy az iránt, váljon a Nemes családnak
Hidvég határában az Olt folyón volt-e nagy közlekedő hajója, vagy ilyent Nagybölön és
Mogyorós között régtől fogva a nagybölöni szent Katalin egyház tartott volna fenn,
Mogyoróson tartsanak vizsgálatot.
L.Barabás
Sok viszályra adott okot a Székelyföld közelében keletkezett magánbirtok amiért
a Hidvégi nemesek és a sepsi székelyek harcoltak hosszú időn keresztül.
L. A középkori székelység.
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- Itt született 1585-ben Mikó Ferenc krónikaíró, csíki főkapitány
L. Wikipedia
-„Mikó Pál 1738-ban Hídvégen 373 kőből szántóval és 242 szekérnyi szénát
termő kaszálóval rendelkezett.”
L. A Kastély
-1840 körül„….a hídvégi,pálinkaföző eddigi birtokosa Seethal János úr, napjában
40 vedret járatott 39 fokút, 3020 font gabonából ( egy köböl búza 1 20 font, zab 70 font);
s hízhata mellette 100 szarvas marha, 100 sertés. Mostani tulajdonosa gr. Nemes Ábel,
hogyan kezelteti nem tudom.”
- gabonán kívül pityokát is főznek, mit főleg Hidvégen,hol köble 30 v. xr. igen
haszonhajtónak mondának,,minthogy köble 4 kupát is ereszt 30° jóságut.És úgy találják,
hogy a pityoka 33 faja közül a kék az, mely legjobban fizet.
L.Nagy
Hilib
-T. Fábián Gyárfás úrtól Hilibről burgonya és köles. T. Szalay István úrtól Hilibről
buza és lencse volt felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 21
-Híres csipkebogyósok....”sokan nagy mennyiségben gyűjtötték a csipkebogyót és
az abból készített lekvárnak való pépet eladták....”
L.Kovászna Megye Honlapja
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Gaál Dénes
L. EMGE
Ikafalva
„Művelésre és bármely gabona termesztésére kiválóan alkalmas földje s elegendő
erdeje is van.”
L. Benkő József
Határnevek: Árnyék , Csókás alatt, Nagy út, Nagy völgyben, Poka halma, Pap
általa, Szilvágás.
L. Erdélyi testamentumok
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Illyefalva- Séra kúria,Bornemissza kúria-1913-ban,Bakó ház.

-1431.VI.7 Jakcs Mihály székely ispán bizonyítja,hogy Illyefalvi Kis Gergely
(Gregorius Parvus de Iliefalwa) és az odavaló székelyek némely peres kaszálókra nézve
Kálnoki Demeter székbíró előtt egyezséget kötöttek .
L.Vistai András János
-Geréb János Alaksa nevű oláhot jobbágyáúl leköti.
Illyefalván 1674.április 12.
„…..in hoc anno praesenti 1674. Die 12. Aprilis, mikoron volnánk ugyan
Ilyefalván, Sepsi-székben, nemzetes János Geréb uram udvarházánál,……….”
L.Székely oklevéltár VI.k
-1677-ben egy malomrészt említenek.
L.Magyar Mezőgazdasági Múzeum.
-1809-ben 4 véka (1 kőből) rozs 6 kalangya kalászos gabonát eredményezett
Minden kalangya 2-2 véka rozsot eresztett. Az arány 1:3 hoz.
L. Bicsok
-1707 -ben árapataki Geréb János hagyakozik egy udvarházról s az Olton levő két
kövű kásatörővel felszerelt malmáról.
Határnevek: Ország útja, Rét a két tó között, Szép mező,
L .Erdélyi testamentumok
-A háromszéki Illyefalváról Nagy Mihály …………………felhívással fordult a
gazdaközönséghez. Õ ………… a gőzgépe felszereltségére hivatkozott, midőn annak
újdonságait ecsetelte (gépre szerelhető fűrész, legújabb szerkezetű üszögtisztító, állítható
magválasztó henger). Úgy gondolta, hogy ajánlata még vonzóbb lesz, ha a gépe
felülmúlhatatlan munkaképességére, csökkent üzemanyag fogyasztására, vagy
szeptembervégi jutányos árszabására is utal.
L.Roth András
-a föld minősége szerint. ……..Illyefalván főképp búzát és rozsot ,…..zabot és
kölest is – termesztettek.
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-Ezt a megközelítés nehézsége szempontjából három nyílra osztották, és ennek
függvényében szabták meg azt az összeget, amelyért bárki egy szekér fát hozhatott, a
pénz pedig a közös kasszába folyt be. Hasonlóan kezelték a közös vesszős területet is.
Volt még egy közös erdejük is Dobolló faluval, és részük a szék közös erdejében, ahová a
sertéseiket hajthatták, és minden hatodik évben ők kaszálhatták, ekkor 30–40 forintért
adták el a szénát. Ezen kívül a „pityókásföld” is közös volt, és a jobbágyok is részesültek
belőle.Itt még 1870-ben is szabályozták a közlegelőn a juhok legeltetését: a helyi
birtokosok minden 2 hold „városi határon levő külső birtok után” legeltethettek egy nagy
juhot vagy bárányt.
L.Pál
-T. Sándor Albert úrtól Ilyefalváról egy hazai faj tehén 5 hónapos bika borjával.volt felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 18
-…..berni-szimentáli, 90%-ban vemhes tehenet
részletfizetéssel csoportokban Illyefalva gazdái között.

osztottak

ki

három

évi

L.Fehér vagy fekete
-A württenbergi kései komló kevésbé keresett. Legnagyobb itt Imreh Lajos
illyefalvai telepe, mely 6 hold 300 □ ölnyi kiterjedésű. Termeszt kései -württenbergi és
korai spalti komlót. A termés Illyefalván átlag 3—5 q.
L.Köztelek 1896 július 18
-Illyefalván 40 tarka tehén és 160 magyar tehén mellett csak tarka bikákat tartottak.
-már 1903-ban a gazdák kitűntek a legelő feljavítási munkálatokban. - az okszerű
gazdálkodás gyakorlati bemutatására és művelésére Háromszék megyében Illyefalván
alakítottak ki kisgazda mintagazdaságot.
L.Balaton Petra
EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. Ezüstéremmel kitüntetett kiállító Imreh Lajos
komlótermelő
L.Köztelek 1896 november 7
Tudósítás.
Alólirott a t. gazda közönségnek tudomására kívánom hozni, hogy már két év óta
meglevő gözcséplö gépem fürészszel van ellátva (előnyei: legújabb szerkezetű üszög
tisztító, állitható magválasztóhenger, felülmulhatlan munkaképesség és kevés tüzelő
anyag) a t. gazdaközönség szolgálatára felajánlom s egyúttal a t.gazdaközönség
pártfogását kérem.
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Továbbá tudomására hozom a t. gazdaközönségnek, hogy nagyobb gazdaságoknál
september végével jutányosabban fogok csépeltetni.
Ilyefalva 1879. julius 20.
Nagy Mihály
L.Nemere 1879 július 27
-1938 januárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Farkas Béla

Farkas Béla
- 1911-től tagja a gazdakörnek 1918-óta elnöke.
L.Erdélyi gazda 1941 január 1
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak
volt. A háromhetes EMGE tanfolyamot február 10 én nyították meg.

44 hallgatója
L. EMGE

- 1941-ben itt elindúl a rendszeres tejellenőrzésre épített törzskönyvelési munka.

L.Erdélyi gazda 1940 november 1
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Imecsfalva

Cserey udvarház

-Az épület akkor került be kitörölhetetlenül a magyar kultúrtörténetbe, amikor a
ház úrnője, özvegy Cserey Jánosné Zathureczky Emilia (1824-1905) 1875-ben a ház
mögötti kerti épületben (ez ma már nem áll) megnyitotta a család saját tárgyaiból
(ékszerek, okiratok, vas és fa tárgyak, porcelánok) ill. néhány vásárolt éremből és
természettudományi jellegű tárgyból álló kiállítását. E gyűjteménnyel kívánt megalapozni
egy háromszéki múzeumot, amely pár év múlva, az anyag Sepsiszentgyörgyre
költözésével meg is valósult:………
L.Határeset
-„….három jó minőségű földtáblája van.”
L .Benkő József
Luka Antal leányainak a birtokeladása
(1561. május 3.)
In anno domini 1561. 3. die Mai.131
Mi, kik vagyunk ez alatt megirt dologban fogott bírák, Imeczi Damokos Orbaiszéki imeczfalvi nemes ember, Osvat Lukacz de eadem, Szent-Katolnáról Cheh István,
adjuk emlékezetre mindeneknek, az kiknek illik. Jövének mi elõnkben ilyen jámbor
személyek, egyfelõl Kondorát István imecsfalvi lófõ-személy, másfelõl Luka Antal leányi
Margit, Anna, minthogy Kondorát Istvánné, Annos, Luka Demeter leánya volt és az mely
örökségen lakik Kondorát István, az Luka Antal leányival oszló volt mind falun, mezõn,
adák azért az õ részek jószágot Imecsfalván levõt, mind falun, mind mezõn és akármi
névvel nevezett helyen Kondorát Istvánnak, feleségének Annos asszonynak és
maradváinak örök örökbe négy ökörért, melyet bevevének pro flor. XIIII. és kísz pénzt is
võnek flor. XXVI.ilyen ok alatt, hogy minden törvény szerint való háborgatók ellen
menedékséget fogadának, az megnevezett Luka Antal leányi, kötelet is vevének magokra
az Luka Antal leányi és Luka Demeter leánya, Annos asszony, szabad akaratjok szerint,
hogy valamelyik fél meg nem állaná, része vesszen, és az felett maradjon 25 flor.,
melynek bizonyságára adtuk ez hit szerint való levelünket pecsétünkkel megerõsítvén.
Datom ex Imeczifalva, die et anno supranotato.
L. Kordé Zoltán
- „A jó minőségű terményeket ugyanakkor a beinduló gazdasági kiállításokon is
népszerűsítették: az Imecsfalván élő Zathureczky Emília és férje Cserey János „azon
álhatatos buzgalmáért, melyet a honi hüvelyes vetemény termelésben 1860 september 30ik napján Kézdivásárhelyen tartott gazdasági és termény kiállitási versenyen kiállitott
jeles faju lencséjével tanusított”, 1861-ben Gróf Mikó Imre aláírásával dicsérő oklevelet
kapott”
L.Szőcsné
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-Paltán Zsigmond úrtól Imecsfalváról káposzta és lencse felajálva az 1879-es
sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 21
Kanta ma Kézdivásárhely része
- konventuális ferences atyák rendháza
L. Benkő József
- Határnevek: Hosszú Sándor, Malomra jövő, Oroszfalú felől való mező, Vízre
menő.
L .Erdélyi testamentumok
Karatna ma Torjához tartozik.
Kálnok
Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra szept
26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.: - Ütő Dániel úrtól méz és dió. Szabó
Izrától csirke, Bedő Dávidtól csempe, Pura Pétertől virágtartó, Váncsa Györgvnétől buza.
zab. T. Gyöngyösi Lajos úrtól buza. T. Szabó Zsigmondtól buza,zab. T. Bedőliázi
Aronnétál buza, dió. T. Kis Györgynétől paszuly, borsó. T. Kis Dávid úrtól kalap T.
Szász Mihálytól buza, zab.T. Szász Ferencztől mezei termények. Bedőházi József úrtól
ezukkorrépa. T. ifj. Gyöngyösi Károly úrtól buza, zab Ütő Andrásnétól buza, kukoricza.
T. Kis Ferencznétől szőtemények. T. Bedő Árontól cserép edény Kovács Mózestól tök. T.
Sebestyén Istvántól fojtott szén. Bartók Józseftől kukoricza. Kovács Lászlótól fakalán.
Ütő Károlytól fakalán. I.Nagy Tamásnétól tök. T. Magyarosi Mihálytól sajt. T. Vitályos
János úrtól kukoricza. T. Ütő Mihálytól dió. T Téglás Árontól buza, hagyma, ifj. Ütő
Idától kézimunkák.Vaska Dánielnétől dió. Vitályos Károly úrtól dió.
L.Nemere 1879 október 2
- Kálnok községében sok szép makkos sertés járja az erdőt.
L. Nemere 1879 december 25
-1906 nyarán Dilnbeger Béla a minisztérium szakembere helyszíni bejárásokat és
vízügyi műszaki felvételeket végez Kálnokon.
L.Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Rostás Dénes
L. EMGE
Kézdialbis
-1713 –körül a faluban 4 kovács és 3 serföző van(1722).
-Az 1820-ban felvett parasztvallomásból: Az albisiaknak közeli, jó erdei
marhalegelőjük volt, de olyan szabad erdejük nem volt, hogy fával kereskedhettek volna:
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távol feküdt, és az útja is rossz volt.Az erdő ugyanis felnyúlt a Bodoki-havasok névadó
csúcsa alatt elterülő Kincsás-pusztájáig.
L.Kilenc falu
-„...Albison sok gyümölcs, kiválóan sok szilva terem, s azért a magyar absynthet,
az oly kedvelt silvoriumot itt nagyban főzik, ….”
L. Orbán Balázs A székely
-Határnevek.:Belsőhordó út, Ebhát,Feketeügyre menő, Hoszzú föld, Kölesszer,
Középláb, Lókert, Parlagrész, Pókahalama, Rákos kutja, Rétre menő, Roffára menő,Vető
út,Felső mezőben:Felszegi kapu, Haraszt farka,Mocsár,Rofain,Szász út,Tsák tava,Vápa
kelő,Vízre menő.Kis mezőben:Csobos karéja,Csobod torka, Falu árka,Harmadfél tüzes,
Horgas tó, Kis völgy?Kötörmény, Nádas karéja, Rákáész, Rét küllábja, Sajgó,
L.Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bartha Mózes
L. EMGE
Kézdialmás
- a lemhényi és almási közös erdőt 1799-ben Almásban említik.
L.Kilenc falu
-„….nyugati földjéről tiszta búzát, a két északiról rozsot és zabot bőven arat. Irtásra
alkalmas erdője van elegendő, makkoltatásra kevesebb. Saját juhai legeltetésére közös
havasi legelője van hat másik környező faluval.”
L. Benkő József
- 1912-ben a sok eső ellenére sikerült megépíteni a falu vízművét.
L. Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Veress István
L. EMGE
Kézdikővár 1905-ig Peselnek.

Pótsa udvarház

-„Kézdikővár (Peselnek) Nagykert határrész. A Faluhely határrész
szemrevételezendő. Orbán Határában még 1714-ben Halastótető, 1715-ben Sóskútoldal,
1736-ban Dugás, 1760-ban Halastó kútja, Nádas kútszere, Sóskút nevek vannak.
Más határnevek:Polyvár,Nagykert,Faluhely.
L. Borcsa János
E l a d ó b i k a.
-Peselneken Pócsa Gyulánál egy 3 éves-valódi tenyész bika van eladó.
L.Nemere 1877 március 28
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- Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra
szept 26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.:
- Mélt. Pócsa János nyug. őrnagy úrtól Peselnekről buza, rozs. Mélt. Pótsa János
úrtól buza, rozs, mák. T. Solyom Ádámné aszszonytól burgonya, répa T. Opra P. úrtól
buza. T. Opra István úrtól buza .
L. Nemere 1879 október 2
- Kővár viszonylag terjedelmes határral rendelkezett. 1896-ban 5810 katasztrális
holdat mondhatott magáénak, ebből a különböző típusú határrészek megoszlása a
következő volt: 3015 hold erdő-, 1699 hold szántó-, 723 hold legelő-, 111 hold kaszáló-,
67 hold zöldségtermő terület, 192hold terméketlen határrész
L. Cserey -Binder
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Orbán János.
L. EMGE
- Kézdikővári közbirtokossági közös legelő megjavítására államsegély kiutalása1944Kézdimárkosfalva
-Itt született Barabás Miklós festő 1810 február10-én-Budapest 1898 február12
” Három mezeje van, jó földdel ellátva.”
L. Benkő József
-Az 1820-ban felvett parasztvallomásokból.:A márkosfalviaknak csak Dálnokkal,
Albissal és Mátisfalvával közös erdejük volt (az orbaiszéki – zabolai, pávai, kovásznai és
gelencei – erdőket, ahol 1703-ban az épületfát vágták, nem említik), ám mivel
mindhárom csak vesszőt termett, ezért a málnási erdőről hoztak fát mindenféle
szükségletre, és sertéseiket is ott, valamint más falvak erdeiben makkoltatták.
L.Kilenc falu
-Kézdi Márkosfalván Kanta utcában egy beltelek, rajta kőház, kettős csűr, szép
gyümölcsös kert és tiz hold szántófölddel eladó. Értekezhetni Márkosfalván Barabás
Károly úrral.
L.Nemere 1877 január 3
-Az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra felajánlott termékek.
Márkosfalváról : T. Forró György úrtól mezei termények. M. br. Apor Miklós úrtól mezei
termények. T. id. Koos András úrtól mezei termények. T. Barabás Irmától mák és lencse.
Özv. Mátyás Zsigmondné asszonytól borsó, lencse. T. Hatházi Adámné asszonytól
paszuly. T. Barabás Gyuláné asszonytól kerti termények. T Barabás István úrtól
gyümölcs. T. Kocsis Károlyné aszonytól kerti termények. T. Székely Maristól
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szőtemények. Márkosfalva községétől egy 3 éves tenyészbika. T. Domokos Albert úrtól 2
jármas ökör. T. Barabás József úrtól egy drb. 1 éves kosbárány.
L.Nemere 1879 szeptember 25
-Határnevek:Belső halom,Belső hosszú, Belső kurta, Cseh füve, Dér leső a nagy
ér mellett,Ebres Dálnok felé,Ebres a lécfalvi úton, Ebrét, Csokor jegenye a Feketeűgy
partján, Depső, Kálna, Kerektó, Kis István szege, Középláb, Külső halom, Külső hosszú
menő, Nagy osztás, Nagy nádra menő, Nagy rész a Feketeügy vize mellett, Nyír,
Osztás, Osztásban a beceiek füve, Padföld a régi hidacskára menőben,Rövid láb, Sajgó,
Sajgó lábja, Szépláb, Pap földe szere,Ponk,Sajgóban az alsó és felső tízes,Syenfw
(!),Szentegyház másodlábja, Szépláb,Tófenék, Völgy felé,Csatak, Hát a derék kimenő
útnál, Háton.
Egy malmot említenek.
-1639-ben egy udvarházat említenek
L .Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Forró Béla
L. EMGE
Kézdimártonfalva
- 1820-ban felvett parasztvallomásokból: – A martonfalviaknak makkot és épületre
való fát termő erdeik nem, csak tűzifa-termő erdejük volt, amelynek fájával vagy a belőle
égetett szénnel néhányan kereskedtek is, makkoltatni a szomszédos– nyilván a Bodokihavasok lábánál fekvő vagy a Feketeügyön túli, orbaiszéki – falvak erdeiben
makkoltatták sertéseiket, a fenyőfát is ezen falvak lakóitól vásárolták pénzért.
L.Kilenc falu
Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra szept
26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.:
-Kovács László úrtól martonfalváról kert és mezei termények.
L. Nemere 1879 október 2
-„Mártonfalva kövér szántóföldnek örvend.”
L. Benkő József
- 1910-1911- ben 1000 K államsegéllyel bika istálló épült.
L.Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bogdán Károly
L. EMGE
Kézdioroszfalu
1872. borsót és mákot emlitenek mint termelt termelvényeket.
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1768- Szent Mihály napjától fogva Szent György napig aki a faluban belöl lakik
,vagy kinek egy marhája vagyon : tartozik a falu bikájára gondot viselni,azért,hogy a
falu bikája el ne vesszen.Erre pediga bírónak legyen igen n agy gondja.
L .A rendtartó
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Vargyasi Árpád
L. EMGE
Kézdipolyán- ma Kézdiszentkereszt 1899- ig Kézdipolyán
-„Három tágas, annyira jó minőségű és mindenből sokat termő földtáblája
van,hogy a három közül egyik sem szorul egy csepp trágyára sem.
…………... Van közösben egy kaszálója is, amely mintegy 150 szekér szénát hoz,
és minden évben felosztják a lakosok közt stb. Ebben a helységben ásványvizek
buzognak fel.”
L. Benkő József
-Polyánban az emberek nagy része földművelésből, állattenyésztésből élt meg.
Kivételt képeztek azok az emberek, akik olyan mesterségeket űztek, mint a kőfaragás,
takácsmesterség vagy az ácsmesterség
-Jövedelmet jelentett a polyáni ember számára az, hogy bevitték Kézdivásárhelyre
a tejet és a gyümölcsöt. Nagyon sok embernek előre kiszegődött emberei voltak, ahová
rendszeresen behordták az eladandó árut.
A földeken rozsot, feketeborsót, árpát, lent, kendert termesztettek.
1960-ban megalakult a községi könyvtár, ami előtt a lakosság csak az iskola tulajdonát
képező könyvekből olvashatott, amik főleg Gazdakörök könyvei voltak
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Király Ferenc tanító
L. EMGE
Kézdiszárazpatak

Pótsa kúria

1324. febr. 5.
-Az erdélyi káptalan jelenti Tamás erdélyi vajdának, hogy Szárazpataknak és
Feltorjának igazságtalan felosztását s Szárazpatakon a rutének elvételét a vizsgálat
igazolván, Apor fiait Sandrint és Aport s István fia Egyedet Szárazpataki Istvánnal
szemben törvénybe idézte.
L.Barabás
- Rettegi Zoltán körjegyző leírása alapján a lakosság 99%-a római katolikus
felekezetű. A falu „csekély nagyságú” szántóterületén pityókát, árpát, zabot, feketeborsót,
búzát, lencsét termesztenek. Nem hiányozhat egyetlen család gazdaságából sem a len és a
kender. Ezeket a textilnövényeket kis területen termesztik, saját szükségletre. A lenből
ruhaneműt, ágyneműt, terítőt szőnek az asszonyok. A kenderből zsákot, törlőkendőt,
kötelet készítetnek. A család állatállománya vagyonmércének számít, akárcsak a
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földtulajdon mértéke. A viszonylag szerény mezőgazdaság a gyenge minőségű
szántóterületekkel, valamint a fejletlen termelőeszközökkel magyarázható. Ebben az
időben kapnak a gazdák a magyar államtól akciós teheneket és ekéket. Állattenyésztéssel
és fuvarozással is foglalkoznak, de a legnagyobb jövedelmet a törött kőből nyerik, melyet
az utakra hordanak, és amelynek kibányászásához, valamint megtöréséhez még az
asszonyok is értenek. A gabonát a Kászon vizén működő malmokban (Lukács-malom,
Kerezsi-malom) őrlik meg. A régi Lukács-malom ma is eredeti formájában áll és
működik a Kászon partján.
Ha az utazó Kézdiszárazpatakra érkezik és letér a falu szélét érintő aszfaltról, a
köves úton felfele haladva, úgy érzi, időutazáson vesz részt. A barátságos, egyszerű
székely faluban tornácos boronaházak várják a látogatót. Vannak, amelyeket
módosítottak, átépítettek, de sok az eredeti, székely parasztház.Egyszerűek és
jellegzetesek ezek a házak. Az épület szemközti oldalán tornác fut végig, amelynek
közepén van a kőlépcső, a feljárat. Ha a ház oldalas területre van építve, az alsó részt is
lakóhelyiséggé alakítják, így kétszintes a lakás. A tornácdeszkákat tulipán, vagy
„cserelapi”-s motívumok díszítik.A tornác közepén lévő beugró rész a pitvar, ahonnan a
konyhába, a tisztaházba, illetve a kamarába lehet belépni. Szintén a pitvarból lehet
feljutni a padlásra is – létrán -, ahol a szellős, zsindelytető alatt füstölik a szalonnát.A
hátsó udvaron vannak a melléképületek: csűr istállóval, vagy csak istálló, disznópajta és
fásszín. A „tűzifa” méterben van felrakva hosszan a kert mellett. A hátsó udvarról a
kertbe lehet jutni, ahol a szükséges zöldséget termesztik. Itt van a gyümölcsös is. Főleg
szilvafa van sok, amelynek terméséből „szilvóriumot” főznek a helyi főzdében.

L.Kézdiszárazpatak honlapja
-A falu összhatára 3207 katasztrális holdat tett ki, melyből 840 hold szántó-, 559
hold kaszáló-, 1665 hold erdő-, 94 hold legelő- és 47 hold zöldségtermő terület
L. Cserey-Binder
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-Kézdiszárazpatakról Roska a következőket írja: „Kézdiszárazpatak–Határában
1723-ban Harangos tó, 1760-ban Sókert, 1761-ben Gátszeg,1805-ben Kicsi mohos tó,
Pénzes alatt nevek.
L.Borcsa János
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke György Bálint
L. EMGE
Kézdiszászfalu
-A gazdakör 1941 december 31-én összesen 39 tagot számlált. A mult év végén
csak 23 tagunk volt..
A kézdiszászfalvi gazdakör eredetileg 1930. évben alakult Solyom Béla plébános
elnöksége alatt.
-1936. év folyamán történi, hogy a román hatóságok a község közbirtokossága
tulajdonát képező 1 darab gabonarostára árverést tűzött ki, miután a közbirtokosság
adóját nem fizette ki. Imre Ferenc és Erdős Béla akkori elöljárók érdeméül tudható be,
hogy a gazdakörnek újból való megszervezése eszméjét a gyakorlattá változtatták. Az
alakuló közgyűlésen engem választottak elnökül, összesen 12 tagunk volt, akik szembe
mertünk nézni a román hatóságokkal. Akik megalakulásunknak nem nagyon örültek.
Elhatároztuk, hogy a szóbanforgó rostát megvesszük, mert tudtuk, hogy a gazdakör
működni csak akkor fog, ha vagyona is van, amely köré tagjait tömöríteni tud ja.
Erőss Bála akkor községi pénztárnok volt, aki merészen vállalta azt is, hogy a
közpénzből előlegezte a rosta árát.
Nemsokára tagjaink szánui 16-ra szaporodott fel. Ekko már nagy terveket
forgattunk fejünkben. Gépszínt akartunk építeni, ahova elhelyezhessük nemcsak a rostát,
hanem a jövőben vásárolni szándékolt gépeket is. Az akkori községi biró Kiss József
magáévá tette elgondolásunkat és így a község részéről 20 darab fenyőfát és 5 köbméter
deszkát kaptunk. A jó példára többen fellelkesedtek és a hiányzó anyagot a lakosság
adakozása és közmunkája révén gépszínünket felépítettük. Akkoriban már 31-en vallottuk
magunkat gazdaköri tagnak. Sokat köszönhet gazdakörünk akkori, fáradtságot nem
isinerő munatársamnak, Imre Ferencnek. Eljártunk a kézdisárfalvi paphoz, a nyujtódi
EMGE alelnökhöz és végül fáradtságunkat siker koronázta és a ,körjegyző révén a község
mezőgazdasági gépek beszerzésére „46.000 lejt kitevő szubvenciót szavazott meg és
sikerült a költségvetést jóváhagyatni. Ez az 1940.évben történt.
Gazdakörünk mai leltára a következő: 1 darab 14 soros vetőgép, 1 drb. 12 soros
vetőgép, 1 drb. talajporhanyitó, 1 drb. lókapa, 1 drb. rétborona, 1 drb. földmérőszalag, 1
drb. trágyalé hordólajt.
Később a gazdakör magához ragadta a juhos gazdaság vezetését. Az átvételkor
meglevő két darab tenyészkost további 5 darabbal szaporította.
Az EMGE kezdeményezésére átvettük a községi apaállat kezelését és tartását is.
Ma a gazdakörnek 1 darab tenyészbikája és 1 darab tenyészkanja van.
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Még csak egy kérésünk lenne: Nagyon érezzük egy hidmérleg hiányát. Sohasem
tudjuk ugyanis, hogy a vásárlók, illetőleg eladók becsapnak-e és hogy mennyivel. Ha
óhajunk megvalósulhat, úgy az nemcsak a mi, hanem innen felfelé Bereckig az összes
községeket szolgálná, mert Kézdivásárhelyig mindenki útba ejtené.
Gazdakörünk multévi bevétek 2.313.25 P. volt.
Ebből multévi pénzmaradvány — — — — 363.33 P.
Tagsági díjakból befolyt — — — — —

„84.20 P.

Géphasználati díjakból befolyt — — — — 170.47 P.
Kiselejtezett apaállatok eladása? révén — 870.— P.
Idegen juhok után legeltetési díj fejében — 34.40 P.
Juhok kosarazási díjából — — — —

42.30 P.

Tenyészapaállatok után fedeztetési díjak —361.55 P.
Földhaszonbérletből — — — — — —

387.— P.

összesen: 2.313.25 P.
Kézdiszászfalu, 1942 február 9.
Jancsó Gyula s. k., g. elnök
L.Erdélyi 1941-42
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Jancsó Gyula
L. EMGE
Kézdiszentlélek

Tarnóczy–Mikes kastély

-A kézdiszentléleki kúriakert leírása arra utal, hogy a szőlős- és virágoskertek
abban az időben nem váltak szét egymástól, és a szőlőt támrendszerre, valószínűleg
lugasra futtatták fel: „jobb kéz felöl vagyon egy leczes Tamaszos, Sendelezés alatt egy
Szőlős, a’ vagy virágos kert, mellyre nyilik fenyő deszkából való vas Sarkokon, pántokon
forgó retezes, retezfejes felszer. Aitó.
-Háromszéken, a Kálnoky-birtokokon is megjelennek a reneszánsz kertművészetre
jellemző elemek
L. Fekete Albert
- A Kálnokyak kézdiszentléleki udvarházánál is volt virágoskert, ugyanúgy, mint
Kőröspatakon és Miklósváron. A virágoskert itt a tó mellett volt, nyílt rá egy ajtó a
filagória felől. Ebben a kertben négy táblában puszpángok voltak virágokkal, a négy tábla
körül pedig sűrűn szilvafák. A szimmetrikus kertek rendszerint négy részre voltak osztva,
általában 4x4 ágyásban, tizenhat táblás kertként. A már említett siménfalvi kertben 1636ban minden részt még további négyre osztottak fel.
L.Csoma-Tüdősné
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- gróf Kálnoki Sámuel inventáriumából 1698-ban.
„……job kéz felől vagyon egy leczes Tamaszos, Sendelezés alatt egy Szőlős, a’
vagy virágos kert………”
„…..job kézre az Udvarra, vagyon fenyőfábál faragott Szépen öszvő eresztgetett jó
Séndelézet alatt valo Gabonás ház, hét szakasszay…”
„…..Szekér szin, ehez csak közél a’ veteményes kertre nyilik…”
„…….Ugyan jnen ki jövén, mingyárt a’ Szegeletben egy fenyő fa boronábál rakot
disznó ólly, azon főllyűl Tyuk óll…….”
„……a’ Tisztartó háza felé a’ meg jrt Szőlőskert vagyon,…….”
„……Ki menvén az meg jrt Udvarrol, az Istállo körül való kerten vagyon félszer
fenyő deszka Aitó, melly kertben egy nagy Szegre három rekeszben boronábál fel rótt
Istálo……..”
„……..Vagyon ezen Istállók végében be keritve egy Marhák akla, abban hat Tölgy
Fa Agasokra csinált Marháknak valá Szin.ló, jó uy Szalma fedél alatt….”
„……A’ Marha kertből ki jővén, a’ Csűrös kertre nyilik egy fenyő deszkábál
csinált jó Uy kapu,……”
„….., Szarvazás nélkül egy bornyu Paita, jó Szalma fedel alatt, mellyen vagyon egy
felszer…”
„…….. A’ csürös kertben, a’ csür mellett egy Zab Asztag continet Gelimas 900.
Vagyon ezen csürös kert oldalában, a’ Perkő felől egy Török buzás kert, Vasárhelly felől
valo Szent Leleki határon egy Buza Asztag continet Gelimas 535 (ötszázharminczöt
kalongya)…”
„……Meg írt csürös kert Udvarán vagyon nap kelet fele egy Tyukos ház…”
„…..vagyon egy ucsunak valo kas, a’ ház alatt egy Pincze, ………… Innén ki
jövén, az Udvaron egy disznó Pajta. Ezen meg jrt ház mellett vagyon egy Galambugos
faragot fa, ………….., Tőke Zárjával jó Sendelezés alatt, a’ meg jrt Udvarház minden
épületivel körös körül meglehetős leszás kertel vagyon bé kerítve. Vagyon fenyő Tőke
hat, a’ csür mellett faragott fenyő Gerenda nro. 16, hosszu Laitorja 4. Innen ki menvén, a
kisseb Koncz Mihálly az Ur eő Nagysága jobbágya háza mellett, vagyon egy káposztás
kert, gyalogh kerttel bé kerétve, mind két felől az Öszvö járó Utt Szomszédságiban. Buza
In Granis Cub. 69, mellynek utollya cub. 12,1/2. Sarfalui Buza cub. 28, vetésről maradt
buza cub. 11, vám Buza Cub. 3. Arpa cub. 34, Haricska Cub. 16, Majorság Szalad Cub. 5,
Zab Cub. 37, Kender mag Cub. 2. Len mag Cub. l, Borsó Cub. l. Köles Metr. 2. Csorda
Dellőbeli Asztagoknak Szeme Cub. nr. 38/3…” Maiorság, Marha
„…….Béres Ökör 10. Hizó őkőr 4. Harmadfű Gyermek Ló 4. Kancza Csikó 3.
Negyedfő-Gyermek Ló 4. Tavalyi Csitkó 6. öregh kancza Ló 15. Szamár nro.l. Rideg
Disznó 13,Hízó 4.Tollyas maiorságTyuk nro.17. Lud nro.33. Puika 5. Recze 17 . Malom
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„……A’ meg jrt Faluban, allszegben, Szent Leleken, a’ Falu végin egy Boronából
fel rott jó Sendelyezés alatt, három kőre épitetett Malom, melly Malomnak Garattyai,
Csap és korong vasai, Perselyei, Lisztelő Tekenői minden hozzá tartozandó eszközeivel
edgyütt uyak. Vanjolóia, őtt nyilas kása Törö Külüivel edgyütt a’ nyilaknak vas a’
vegekben.
Vagyon ezen Malomház előtt két Istállo, Boronából való, Szalma fedél alatt……”
L. Tüdös S. Kinga
-„Van három földtáblája, amely sík, tágas, termékeny, a trágyát nem nagyon
igényli, négy ökörrel felszántható, és bármilyen gabonát bőven megterem.”
L. Benkő József
-Viszonylag nagy határral rendelkezett a falu, melyből kiterjedt terület szolgálta a
földművelést. 1896-ban a 8824 katasztrális hold faluhatárból 3089 hold szántó volt, 3911
erdős terület, 1071 legelő, 223 kaszáló, 173 kertrész és 355 terméketlen terület. Amint a
felsorolás is sejteti, a lakosság alapfoglalkozása a földművelés és állattenyésztés volt.
-Már 1703-ban szépszámú háziállat-állománnyal rendelkezett Szentlélek: 213
lóval, 279 ökörrel, 471 tehénnel, 1710 juhval, 576 sertéssel és 160 méhcsaláddal.
-Polyánnal és Ojtoz faluval együtt Kézdiszentlélek volt Felső-Háromszék
legfontosabb kőfeldolgozó központja.
-Egy 1881-es hírlapi forrás szerint Illyefalva, Szentkirály és Szentlélek falvak
csaknem egészen a szövésből éltek.
L. Cserey -Binder
A’ Község három határaiban előforduló nevezetesebb határrész elnevezések a’
következők:
a.) Sári; hajdan Sáros rét, mit okozott a mellette, vagy rajta elömlő Kászon vize.
b.) Törökforduló, – nagy térség, – népmonda szerint innen fordították vissza a’
Törököt.
c.) Tántzospad,
d.) Báné,
e.) Bisserika, – ezen láb nevit költsönözte a’ hajdani görög hitű Szentléleken
megtelepedett Bissenusokról, kiknek Bisserikájok, vagy Kápolnájok helyét máig
mutogattyák az öreg emberek.!!!!
f.) Beczéné Dombja, – a’ híres Becze család egykori birtoka.
g.) Sinka, – a’ többi határ részen valamivel feljebb emelkedett föld rész.
h.) Halomszer,
i.) Bota, – családi név.
k.) Folta, – régi, híres kihalt család.
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l.) Bereske, – hajdan csigolyás hely, jelenleg buzatermő legjobb föld. m.)
Várpataka, – kapta nevezetit, az azon erdős hellyen hajdan építtetett várról, – melynek ma
csakis igen kevés romjai egyik hegy csucson láthatok.
n.) Ravaszlik, – hol hajdon rókák tanyáztak, ’s ma is legtöbbet tulajdoníthatni és
o.) Kakuts, – kakuk madárról – K[ézdi] Sz[ent]lélek Sept[em]b[e]r. 20 1864.
Urakszerelábja-,Perkő határrészek.
Határában 1617-ben Nagytó, 1700-ban Verebes tava, 1712-ben Városi domb,
1714-ben Nádaskút, Verebeske tava, 1734-ben Sárvár, 1753-ban Sárfalvi domb, Tófenék,
1795-ben Halastó bérce nevek
-1584-ben Kászon rétjének vagy mezejének hívnak.
-Régen a házat, az istállót és csűrt gömbölyű fenyőfából rótták össze, a rovásnál
egyik fát hosszú faszeggel erősítették a másikhoz. Fedélnek zsúppot és zsindelyt
használtak.A nagy tűzvész után csupán egy ilyen jellegű épület maradt fenn a Pálházi
Ferenc udvarán
L. Borcsa János
- 1685 -ben egy udvarházat említenek.
L. Erdélyi testamentumok
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Marty János
L. EMGE

Az 1940 január 29 és február 10 között megtartott gazdatanfolyamnak 43
hallgatója volt.A képen a záróvizsgán résztvevők.A falu jelszava „ Porból lettünk,fából
élünk”.
L.Erdélyi gazda 1940 március 1
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Kézdivásárhely:
-1530. aug. 10. körül.Zápolyai János király Kézdivásárhely mezővárosának heti
vásárokat és évenként három országos vásárt adományoz..
L.Barabás
- K é z d i v á s á r h e l y {Háromszék.} országos vásáraira, sok szarvas marhát
visznek. A' Torján készülő igen csinos,tarka vászonnemük/s ugyan csak torjai vékony
fonal nagy mennyiségben árultatnak.Héti vásárain akármennyi ro's elkel,mivel a' lakosok,
egyről egyig pálinkafőzők, nagy mennyiségű szeszt gyártanak, 's vele Szebenig és
Kolozsvárig békereskednek. Nevezetes árruczikk Kézdivásárhelyt a' deget vagy dohot,
melylyet Erdélybe csak ezen környék terem. A' degetforrások Kezdi Sz. Lélek körül
találtatnak.
L.Nagy

Egykor a kézdivásárhelyi vásár ↑

-Az alakor értékének besorolását egy Kézdivásárhelyről származó, 1695-ben
feljegyzett adat jelzi: „Zabnak, Tönkölynek, Alakornak vékája 30 pénz”
L.Magyar Néprajz.II.k.
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-Az 1800-as években nevezetes volt a báró Purczell által alapított „ palánta
iskola”
L. Nagy-Tóth Ferenc
-Báró Eötvös hajdani boldog emlékű cultusminister látnoki szemmel látta, hogy a
Székelyföldön a gazdasági szakértelem fejlesztésére szükség van,azért Székelyföldön
négy osztályú gazdasági iskolákat szervezett pl.Kézdi-Vásárhelyen is.
L. T. Nagy Imre.
Kanadai zab vetőmagnak.
Ezen kitűnő zabfaj gazdaközönségnek igen ajánlható, a mely faj eddig
Háromszékre behozott zabfajokat minden tekintetben felülmúlja, tulajdonai ezen zabnak:
terem évenként 15-18 magot, magja szép, nagy, rövid, vastag, héjja vékony, igen dus
liszttartalmu, sulya egy régi köbölnek 85—87 régi font, — magot nem hullaszt, —
talajban nem válogat, gyéren kell vetni, erősen elbokrozik, szárazságot jól állja ki, és
pedig olyannyira, hogy az 1875 ik száraz évben nálam zabjaim közt legszebben diszlett,
és 11 magot eredményezett, takarmánya jó, földre nem fekszik le — érik buza után 8—10
nappal később.
Ezen kitűnő zabból magnak való kapható Kézdi-Vásárhelytt dr. Sinkovits Ignácnál,
ára 1 hectoliter 5 frt. o. é.
L. Nemere 1877 március 3.
-báró Kemény Gábor miniszter háromszéki –kézdivásárhelyi útján elismerését
fejezte ki a jó minőségű kenyér,a székely különlegességet képező mézespogácsa és az
ottani mümalomban készített lisztek felett.Előnyösnek találta a kanadai zab
meghonositását is.
L.Nemere 1879 július 20
-Határnevek:Alsótorjai határ, Akasztófa, Boltára menő, Csodomián, Ebres,
Fejérkút, Herbar/Herbat,Herbat láb, Hosszú láb, a Szentkatona felől való mezőben,
Hosszú Sándor, Jeszkeny Kászon vize, Keresztút, Kis mocsár, Kis út, Kút, Lenföld,
Liboc fészke, Másodláb, Móric földje, Nagy tóra menő, Parlag, Pinceszer, Rácz kertje,
Rövid Sándor, Bolyó mellett, Szentléleki domb,Szentléleki útra forduló,Tanorokra menő,
Torja vize, Torjára menő, Varga halma, Város mellett.
L .Erdélyi testamentumok
-1820-ban a földközösség maradványai tovább éltek Kézdivásárhelyen is.
L.Pál
-„1860 september 30-ik napján Kézdivásárhelyen tartott gazdasági és termény
kiállitási versenyen……..”
- A háromszéki millenniumi emlékkönyv kimutatása szerint,
szeszgyár működött.
- A századvégen sörgyár volt Kézdivásárhelyen.
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itt nagyobb

- A Kézdivásárhelyi Takarékpénztár 1872-ben jött létre.
L.Szőcsné
- Az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra a következő termékek voltak
felajálva: Kézdi Vásárhelyről: T. Czimbalmos Ferencz úrtól asztalos munka. T. Rácz
András úrtól asztalos munka. T. Pánczél András úrtól asztalos munka. T. Zimmermann
János úrtól hordó. T. Kovács József úrtól czipő. T. Megyaszai Máté úrtól csizma. T. Tóth
József úrtól csizma. T. Török Bálint úrtól vaseke. T. Nagy Teréztől kézi munkák. T. Nagy
Dániel v. h. őrnagy urtól kerti termények.T. Hosszú Ferencz nyug. adótárnok úrtól kerti
termények és a gyümölcsös kert tervrajza.
T. Török Ferencz úrtól kordován, T. Molnár Dániel úrtól kordován. T. Szabó Elek
úrtól fekete bőr. T. Sükösd Károly úrtól hám. T. Gál Gáspár úrtól bunda és sapka. T.
Jancsó Daniné és Molnár Judittól mézes pogácsa.
L.Nemere 1879 szeptember 21
- T. Kölönte Mózes úrtól Kézdi Vásárhelyről borok.voltak felajálva az 1879-es
sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra
L. Nemere 1879 szeptember 18
- az 1879-es sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági tárlaton Török Bálint egy vasekét
állított ki.
L.Roth András
- 1906 tavaszán alakul meg a z itteni minta baromfitelep, építésre 2800 K
,benépesítésre 1000 K segéllyel.
- Kézdivásárhely és Vidéke Gazdasági Egylet 1907 tavaszán 200 mesterséges
odút osztott ki a kézdi járás gyümölcstermelői közt ” Védjük hasznos madarainkat”
jelszóval.
L. Balaton Petra.
Háromszék első tejszövetkezete itt alakult meg 1934-ben Kézdi Gazdasági
Szövetkezet névvel 34 taggal,sertés hízlalással is foglalkozva,bekapcsolják a járásnak
még hat községét. Naponta 800 liter tejet dolgoznak fel.leginkább árpát és lencsét
termelnek.
L. Bözödi György
A felső háromszéki gazdák értékesítő szövetkezete alakult meg Kézdivásárhelyen
Paál Lajos és dr. Sólyom Miklós alapos előkészítő munkája után. A tejtermeléshez
Jakabos Sándor nyujtódi fiatal gazdát nyerték meg, aki az érettségi után Svájcban végzett
tanulmányokat.
L.Székelység
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- Eladó Dálnoki Pál Lajos kézdivásárhelyi 80 családos
Boczonádi 42-es vándorkaptárok, prima) teljes felszereléssel

méhészete (Nagy

L Erdélyi gazda 1940 május 1
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke dr. Sólyom Miklós
- 1940-ben újra indul a kézdivásárhelyi róm. kat. Téli Gazdasági Iskola
L .EMGE
-Ugyancsak 1941-ben "négy erdélyi gabonatárház építését rendelte el a
földművelésügyi miniszter köztük Kézdivásárhelyt is.
-Állami támogatással tovább működőtt a kézdivásárhelyi téli gazdasági iskola.1941-44-A Földművelésügyi Minisztérium Erdélyi Kirendeltsége télen 2-3 hónapos
gazdasági tanfolyamokat és hathetes háztartási vándortanfolyamokat szervezett
háziasszonyok részére. A 3 hónapos tanfolyamokat gazdasszony iskoláknak nevezték;
ilyen volt 1941– 42 telén
Kézdivásárhelyen…….
-1943 telén Kézdivásárhelyen az EMGE állami támogatással zöldmező-gazdasági
és pásztorképző tanfolyamot szervezett.
L.Oláh Sándor
-Kézdivásárhely legelőjavításra igényelt államsegély kérelmének elutasítása-1944- Róm. Kat. Téli Gazdasági Iskola, Kézdivásárhely-1944L.M.O.L.
Kilyén lásd Sepsiszentgyörgynél-Sepsikilyén
Kisbacon

Mari kúria-ma emlékház.

-itt született és itt halt meg Benedek Elek (Kisbacon, 1859. szeptember 30–
Kisbacon, 1929. augusztus 17.) újságíró, író, „a nagy mesemondó” Emlékháza van.
-Kisbacon gúnyneve Kalácssütő Kisbacon.
L.Webvidék 2008 november 26
- Keresztes család ma is működő vízimalma.
L. A község honlapja
-„ három nemzetség az ősfoglaló : a Benedek,a Benkő és a Boda „
-„Ma is érzem szájamban az elein érő körte édes levét.:ide száll a babos –
pettyes”zsíros alma illata a tulipános ládából,melynek ruhaneműi közé néhányat elrejtett
édesanyám. Ez az illat megörökösödött a ládámban,a ruhanemű minden darabján,a
leheletemben,s ,hogy soha el ne szálljon, a lelkemben is. Látom az öklömnyi nagy
nyakas körtéket,a borízű íros almákat s még mindig mosolyognak reám a kerítés tövéből
a sötétpiros málnaszemek -ó édes jó András nagyapó ,be nagy szived lehetett neked
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,hogy még málnabokrot is ültettél nekem,aki a világon sem voltam akkor.”” …S e kertet
nem őrizte senki más csak az Isten s a még romlásnak nem indult Becsület”
L. Benedek Elek Az én szülőfalum.
-„Nagyon egészséges ásványvizet szolgáltat. A Gyerkovács kaszálón több
ilyenfajta ásványvízforrás buzog fel. A közeli erdőkben a komló ([Humulus] lupulus) oly
nagy bőségben fordul elő, hogy Csíkszék lakosai, akiknél nem terem meg, sok
nyeregtáskával szabadon hordják”
L .Benkő József
- a fazekas-ipar űzetik Kisbaconban, két fazekas van itt ekkor.,
L .Barabás Endre
- Lakosai földmivelésből, barom-és juhtenyésztésből élnek. A fafaragás: gazdasági
eszközök, szószék készítés szintén egyik lényeges foglalkozása a községnek.
Gazdag erdeiből nagymennyiségű fa jut eladásra is.
-Fogyasztási szövetkezete, gazdaköre, népkönyvtára kifogástalanul működnek.
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke Zsigmond Gyula
L. EMGE
Érdekes vállalás !
Kiss Károly
Fontos mü a magyar népről!
Emlékmű a magyar nép felszabadulásának ötvenéves jubileumára
A MAGYAR NÉP MÚLTJA ÉS JELENE IRTA: BENEDEK ELEK.
Számos szövegképpel és műmelléklettcl 40 füzet á 30 kr. Előfizetés 5 füzetre 1 frt
50 kr, 10 füzetre 3 frt-Előfizetéseket elfogad a Köztelek kiadóhivatala. A mü 40 füzetben
befejezést nyer.
„A Magyar Nép Múltja és Jelene" czimü az első részben a föld népének történetét
tárgyalja a szolgaságtól a szabadságig.A második rész a nép jelen életét, szokásait,
viseletét, életmódját mutatja be a bölcsőtől a sirig. Egy füzet ára 30 kr
L.Köztelek 1897 november 10
Kisborosnyó
„Az erdőkre, az erdők között lévő hegyi legelőkre sok ember és marha járt fel, ami
a közelebbi-távolabbi sepsiszéki falvak közötti számos perlekedés okává vált. Ilyen volt a
nagyborosnyaiak és a kisborosnyaiak közötti: 1701. Die 11. Martij. szabadoson Erdőben
jartanak mind KüsBorosnyo között s mind KüsBorosnyonkívül az kertmeget felső
hatarban, mind mikor nyomulasban volt s mind mikor tilalomban volt... mikor az felső
69

hatar tilalomban volt nem volt szabadaz Nagyborosnyaiaknak sem mas videk faluknak ot
Erdőben fel jarniok es tanorok kaput sem tartottak akkor.”
L.Kilenc falu
-Kisborosnyóról az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra
termékek: T. ifj. Tompa Miklós úrtól mezei termények,, gyümölcs.
Gizellakisasszonytól női munkák. T. Réz Béláné ő nagyságától női munkák.
Endre úrtól nyers és kikészitett len, méz és viasz. T. Albu Endréné
szőtemények. T. Mihályfalvi Károlyné asszonytól női munkák.

felajánlott
T. Tompa
Tiszt. Albu
asszonytól

Közli dr. Szász István, kiállitási jegyző.
L.Nemere 1879 szeptember 18
Mélt. Tompa Imre úrtól Kisborosnyóról kerti termények, mezei termények, több
faj gyümölcs, faátmetszetek.T. Kiss Elek úrtól Kisborosnyóról egy faeke. volt bejelentve
az 1897-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 18
-T. Réz Farkas úrtól Kisborosnyóról gyümölcs és termény. volt bejelentve az
1897-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember14
-1893-ban a gazdasági egyesület kiválasztott
négy
gazdaságot ahol
mintagazdaságot hoznak létre. Ezek közül egyik a karatnai Könczei György
gazdasága.1894-ben a földművelésügyi miniszter 300 frt jutalmat adományozott a négy
gazdaságnak gépi felszerelések beszerzésre.
L. Máté Domokos
Hirdetés a gyümölcskedvelök számára Miután gyümölcstelepem délnek fekszik s
fáimnak háromnegyed része gazdag terméssel mutatkozik s mintegy 200 hectoliter jó
fajta gyümölcscsel rendelkezhetem felkérem az illetőket, szíveskedjenek engem október
1-sö napjáig becses megrendeléseikkel annyival inkább megtisztelni, — mert tudva azt,
hogy nemcsak Erdély és Magyarországon, de sőt még Németországban is az idén
gyümölcs nem termett, a hová az egész termést kiszállíthatják, a kitűzött határnapig 3- 4
frtig hektójával szolgálhatok.
Karathna és Felvolái, 1879 szept- 4 Köntzei Ferenczné
L.Nemere 1879 szeptember 25
- az 1879-es sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági tárlaton Kisborosnyóról Kiss Elek
egy faekét állított ki.
L.Roth András
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Debreczi ref. lelkész
L .EMGE
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Komandó:
-Híres volt a Komandón főzött hamuzsír. Megtaláltak egy hamuzsír főző edényt
amelyet 1764,ben készítettek, egy fának a gyökerei alatt.
L .Székely Hírmondó.
Komolló
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Dombora Péter István.
L. EMGE
Kovászna
- a Pragmatica sanctio korában- 1720-21- Kovásznán, az átlag 12,15 köböl szántó,
2,17 szekér kaszáló,
L. A Kastély
- K o v á s z n a (Háromszék} hetivásáraiba nyáron át fris havasi, télbe tömlő-túrót
kaphatni; maj 1-sején kendermag-vására van.
L.Nagy
- „A hegy alatt és a síkságról a völgybe hosszan felnyúlva,ennek a falunak három, a
síkságon elhelyezkedő földdarabja van; a föld az egyik táblában jórészt vizenyős,
kiszáradás után pedig nehezen szántható; a másik kettőben homokos és trágyaigényes,
mindazonáltal bármilyen gabonát közepes hozammalmegterem (főként pedig az éhínség
távol tartására alkalmas rozsféléket). A faluban elegendő malom van mind a birtokos
urak, mind az adózó lakosok, sőt a szomszédos falvak őrléséhez is. Fűrészmalmuk pedig
(avagy deszkakészítőjük) az adózóknak van tíz sajátjuk.”
-,”….hogy e helység ma is, de sokkal inkább a régi időkben nem csupán az
ottlakókat látta el malomköveivel, hanem széles körben a szomszédos falvakat is.”
-„A falu előnyei között említendő az, hogy minden szombaton hetipiacot tart,
amikor is húst árusítanak, legalább az ottlakóknak.”
L.Benkő József
-„Van ezeken kívül egy negyedik sokadalma is, a Fülöp-napi úgynevezett
„kendermagvásár” (mivel egyéb czikkek mellett igen sok kendermag árultatik ekkor)
L. Orbán Balázs A székely
-Határnevek:Árok között,Bolgári tízes, Borcfalvi határban, Két ér, Borcfalvi
rakottya,Cseres halom, Csere mező, Ebherélő, falú Rétire menő, Fűz és egerfák között,
Gyertyámos alatt, Kőrös felől, Hegy mögött, Híd, Hosszú, Kis mező, Thereboka, Kis
völgy, Körös felől való mező, Körösi hosszú, Körösi út által menő,Nap támat, Orosz út,
Pákéi útra forduló,.Ravaszlik, Sándor Ér Páké felől, Sárvár, Sárvár mező, Sárvárra menő
Nagy eke barázda tája,Tégla verem, Udvar mögött, Varsa rész, Vén szer, Víz mellett,
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-1627 -ben egy malmot említenek.
L. Erdélyi testamentumok
-1776: „most 3 esztendeje aratókaláka vala Kozma Györgynitt...” (Kovászna,
Háromszék m.
L.Magyar Néprajz.II.k
Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra szept
26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.:
-T.Hamar Lajos úrtól Kovásznáról zab és gyümölcs.
L.Nemere 1879 október 2
-Kovásznáról: Az elöljáróságtól közetek. T. ifj. Deák Károly úrtól fenyő és cserfa
csertöve. T, Borbáth Ferenczné asszonytól szemerkefa skatulyák és szitakéreg. T. Nagy
József úrtól külön féle kefék T. Deák Sámuel urtöl kerti termények.
Tiszteletes Incze György úrtól gyümölcs és méz.
L.Nemere 1879 szeptember 25
- T. Sorbán Stefanétól Kovásznáról román nők által viselt főre való kendő volt
felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 15
-1936-ban alakul meg az Orbai tejszövetkezet /már eredetileg általános gazdasági
szövetkezet/ 100 taggal és 12 községet foglal magába Zabolától Bitáig. Naponta 800 liter
tejet dolgoznak fel.
L. Bözödi György
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Gecse Imre
L. EMGE
- Az 1940 február 17-21 között a Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,
háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a háziipari csoportban a „Record
gyapjufeldolgozót.”
L. Erdélyi gazda 1940 március 1

Lenkévék Kovászna.
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Kökös
-…..berni-szimentáli, 90%-ban vemhes tehenet
részletfizetéssel csoportokban Kökös gazdái között.

osztottak

ki

három

évi

L.Fehér vagy fekete
-Határnevek:Bozzás, Eger, Középső határon, Káka, Nyíres tó, Sárra menő, Vízre
menő.
L Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Győrbíró István
L. EMGE

L.Erdélyi gazda 1940 november 1
Köpec
-„…..egy síkságba lejtő dombon és annak tövében fekszik. Gabonában termékeny
földjei vannak, valamint rétjei, amelyek alkalmasak nyári és őszi vagy késői szénának.”
-Köpec község lakosai a mostani évszázad kezdetéig sok és jó minőségű s ezen a
címen híres szövőbordát szoktak készíteni, amelyeket köpecinek neveztek, mivel egész
Erdélyben árusították őket”
L. Benkő József
Az erdélyi gazdák V-ik vándorgyűlése alkalmából rendezendő tárlatra szept 19ig
következő tárgyak vannak bejelentve:
- Az erdővidéki bánya egylettől a köpeczí barnaszén különféle nemei. T. Grégus
János Erdővidékről teljes közeg gyűjteménye. T. Kovács József úrtól Köpeczröl 3 drb.
Hordó és több hordófal. T. Zathureczky Gyula úrtól vasúti talpfák és több faátmetszet.
L.Nemere 1879 szeptember 28
73

- A földmivelésügyi miniszter az 1898-ik évben pályázatot hírdetett amelyen a a
községnek a saját határában a harmadrendű első nagy jutalmat, azaz 500 (Ötszáz) koronát
a Háromszék vár- megyei köpeczi ev. ref. egyháznak ezen község határában 30 k .
holdon, nagy költséggel, kiváló gonddal és szakértelemmel létesitett közérdekű
erdősítésekért adta.
L.Erdészeti Lapok 1904 január
-1907-őszén az üszők-és tehenek kiosztására alakult meg a tejszövetkezet.
- A minisztérium 1904-ben a Köpec községben építendő munkáslaktanya építésére
8000K –t utalt ki.A kirendeltség olyan székely földművescsaládokat telepített le ,akik
télen a köpeci bányában szolgálnak ,az év többi időszakában egyéb gazdasági
munkával keresik megélhetőségüket.
L. Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Benedek Árpád
L. EMGE
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán bronz éremmel díjazták Kolumbán Ellákot..
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Középajta
-Itt élt és itt hunyt el 1814 december 28-án Benkő József neves teológus,
botanikus, történetíró, nyelvész. Bővebben lásd a Benkő József szócikknél
L.Wikipedia
-Bethlen Gábor Nagy-Bölön, Közép-Ajta és Nagy-Ajta háromszéki falvaknak
megengedi, hogy -felelő pásztor-t tarthassanak. Kelt Gy.-Fejérvárt 1616, április 26-án.
-„Noha ennek előtte az egész Háromszéknek constitutioja szerint csak egy
falubelieknek is az egész Háromszéken felelő pásztort harminczhat forint birság alatt nem
volt szabad tartania; mindazonáltal, mivel a nagybölöni, középajtai és nagyajtai híveink
eo in loco Erdőközben és oláhok közel való szomszédságokba constituáltanak és közöttök
az helynek is alkalmatlansága mia az orvok és tolvajok felette bővölködnének: ez okon
megengedtük nékik, hogy marhájok oltalmára afféle pásztorokat mind az három faluban
tarthassanak.”
L.Székely oklevéltár VI. k.
-„Erdőkkel borított hegy tövében fekszik ez a község, melynek – miként a többinek
is – három földtáblája van; ezek közül egyik síkságon, a másik kettő a környező hegyek
oldalán. E kettőnek a földje vöröses és agyaggal elegyes, amannak fekete és jó, de
mindkét helyen szükség van trágyára.”
-“Malom van három; az egyik nemesi, a második az adózóké, a harmadik egy
nemesé, két adófizetőé és a községé közösen, s az említett malmok elegendők az egész
nép őrléseihez;……..”
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-“Mint a hozzá közel eső Nagyajtának, úgy ennek a községnek is vannak erdői
(makktermő erdők), úgyhogy a tüzeléshez is, építkezéshez is elegendők, de a múltbeli
bőség nélkül…….”
-„….. A faluval szembenéz egy magas, szakadékos és füves hegy, a Nagyoldal (itt
terem a Helianthemum, vagyis napvirág, az Anthyllis [vulneraria], magyarul
nyúlszapuka, sárga virággal, a Lithospermum purpurexo-caeruleum vagy bíborkék
gyöngyköles stb.) és a Szent Tiborcról elnevezett Tiprotz,amelynek tetejét a Ligetnek
hívott tölgyerdő borítja árnyékba. Ezt a madarak seregei lakják, mint amilyenek a
feketerigó ([Turdus] merula), kakukk (Graculus canorus), zöld harkály (Picus viridis), kis
tarka harkály (Picus minor), a búbosbanka (Graculus epops), a gerle (Turtur [turtur]),
meggyvágó (Cocothraustes [cocco]), rozstábláink madara, nagy ellensége káposztánknak,
továbbá a nyaktekercs ([Jynx]) torquilla) stb. és néha a szalonka (Scolopa rusticola), a
császármadár ([Tetrastes] bonasia), az aranymálinkó (Oriolus [ordolus]), a sárga billegető
(Motacilla flava)
-„ A felszántott hegynek, amelyen keresztül Miklósvárra lehet menni, Szőlős a
neve, amiből megtudjuk, hogy a régi időkben itt a szőlőt művelték”
-,”…. ahol a kendertermesztésről híres lakosok (akik közül kitűnnek a
középajtaiak, mert a közrendű férfiakból is nem kevesen a hosszú téli éjszakákon a csúf
tétlenséget és a mértéktelen alvást szövéssel küszöbölve ki, sok cséve fonallal szokták
segíteni feleségüket) „
Állatlétszám: -1722- igásökrök 175 ,tehenek 138 ,bikaborjak és üszőborjak
45,mének és kancák 29,juhok és kecskék 787,sertések 352,méhkasok 49. Szántóföld,
köböl 120 7,műveletlen, köböl 219. Búza- és hüvelyes vetés köböl 440 ¾,az innen nyert
kalangyák 3042 1/2, Árpa-, zab-, muharvetés köböl 225 3/4,kalangyák 1877 1/2,
borsóvetés, köböl 73 ¼ ebbôl köböl (termés)70 3/4,kendervetés, köböl 51 ¾,kalangyák
814 ½,szekér széna 343,pálinkafőző űst, darab 1 12 .
L. Benkő József
Határnevek :Belső rakottyás, Hosszú
L.Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Simon József Gy
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 46 hallgatója volt.
L. EMGE
Kurtapatak:
„Részint fekete, részint fehér és vöröses földet művel. Makktermő bükkerdőnek
örül, és elegendő vágható fának.
L. Benkő József
- itt élt és működött Lengyel Béla ezermester, feltaláló, aki szélerőművet épített,
csillagászati távcsövet állított össze75

- Ezeréves erdő Lassúági természetvédelmi láp található itt.
- Széles e vidéken jó híre van a kurtapataki szilvapálinkának.
L.Wikipedia
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Zanda Péter
L. EMGE

L.Erdélyi gazda 1943 február 1
Lemhény
A Hat falu (Sárfalva, Szászfalu, Nyujtód, Lemhény, Almás és Csomortán
marhalegelőül szolgáló közös havasát 1799-ben Lemhényben emlitik.
L.Kilenc falu
-APOR ISTVÁN birtokain az udvarház jellegzetességeit (udvarház, kertek,
malom, haltartók) a következő helyeken szemléljük:……., pl.lisztelő malmot
Lemhényen.
-A malom nemcsak a ház szükségletét fedezte, hanem jövedelmet is hozott.
L. Bíró Vencel
- 1910-1911- ben 1000 K államsegéllyel bika istálló épült.
L.Balaton Petra

Tóth Miklós 1940-ben az itteni gazdakör elnöke
L. EMGE
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Lécfalva

Nemes kastély -gazdasági épületekkel

-Várhegy ma Lécfalva része.
L. Orbán Balázs A székely
-Nemes János Béldi Pálnak……………, a nagy árvizekről és kártevéseiről,
házassági terveiről, bor-szűkiről stb.
Kelt Várhegyen 1675. ápril 25
-„Az szegénység most kezdett már aratni, azt mongyák, a hun meg nem dőlt az
búza,jól ereszt.” -„………most az jó bor is szűk, noha úgy értem, most is nem igen bőven terem
Erdélyben,…….”
- “…Régen olyan árvizek nem voltanak, mint most mindenfelé. Hidvégin az én
kertem tartotta az víznek egyik szélyét, Oltszemin szénámat minden elvitte, semmi nem
maradott, valami az víz mellett volt; minden patakok oly nagyok voltak, hogy Dálnokban
az asztagokat (úgy hallom) lánczczal kötötték meg; Torján házakat is vitt el a víz.”
L. Székely oklevéltár VI.k.
-1892 k. iskolakörtve körtefajta; Oskola Körtve Ez az első a nyári körtvék között Létzfalvi Szatsvay Sándor kezével-.
L. E.M.Sz.T.- V.k.
-Határnevei:Albisi útra forduló, Apor szege, Bak Péterné öröke ,Csere megett,
Csiky öröke, Dálnok rétjére menő, Dálnoki rét, Delló felé, Depseö útja, fagyas öröke,
Feketeügyre menő, Galat felé való mező, Galat Csernáton mellett, Gele füje, Közép
lábbal a markosfalvi útra,Maksai határra forduló,oroszút,Oroszutra fordulóbanDepseő
felé, Ördögereszkedő, Ördögereszkedőben a Tima öröke,Patakszökő, Bartalis földje,
Sándor rétje, Széphegy, Válszút, Vízentúl, Gelejék kertje, Impár árka, Lopály, Mál,
Orotvány, szer.
L. Erdélyi testamentumok
- 1855-ben egy Sepsiszentgyörgyön tartott” nagyszerű gyűlésen gazda ügyben
„elhatározták ,hogy mintagazdaságokat hoznak létre „ahol gazdák képződjenek.”
-„E határozat következtében a Szentkereszty család létre hozta várhegyi
mintagazdaságát. Ahol nem pusztán szakkertészeket alkalmaztak, de Háromszéken
csaknem elsőként cséplőgépet is használtak, a megtermelt gabona felhasználására ………
szeszfőzőt alkalmaztak,…..”
- a baróti és olaszteleki mintagazdaságokban – akárcsak …….a Szentkeresztyuradalomban – nagyobb mérvű gépesítés is lehetett.
L.Szőcsné
-1893. július 17-én a gazdasági bizottság kirándulást szervezett Várhegyre, a Szentkereszty Béla ottani birtokán kialakított, a Magyar Cukoripari Részvénytársaság által
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működtetett, korszerű, a legújabb technikai eszközökkel felszerelt gazdaságba. Megtekintették a cukorrépaföldön használatos, háromsoros töltögető eke teljesítményét. A
részvénytársaság, amely 12 évi haszonbérletre vette ki Szentkereszty Béla ötszáz holdas
tagosított birtokát, csúcstechnikai berendezéseket használt: rögtörőket, mélyítő ekéket,
szénagyűjtő sorvezetőket, kapálógépeket stb.
- Jellegzetességei közé tartozott az ugarrendszer nélküli váltógazdaság folytatása,
ahol még a gyepet is felszántották.
-A kirándulás tanulságait ekképpen összegezték: tagosítás hiányában igazán
eredményes földmegmunkálás elképzelhetetlen, csak ugarhagyás nélkül lehetséges
sikeres váltógazdaságot folytatni, a mélyszántás pedig a jó termés titka.
L. Cserey Zoltán
-T. Bodor Zsigmond úrtól Léczfalváról buza és lencse. Mélt. Gyárfás Sándor úrtól
Léczfalváról burgonya és kukoricza. T. Szabó Elek úrtól egy koszorú hagyma T.
Dálnoki Mózes úrtól 3 fő káposzta, mindkettő Léczfalváról.volt felajánlva az
1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 18
-1897-ben itt népies mintagazdaság alakult.
A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra,hogy: 1. a már
előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat,gépeket s egyéb
segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott vetőmagot vagy egyéb anyagot
gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra felhasználja; 2. Gazdaságában előállított
takarmányt és szalmát állatai takarmányozására és almozására, a gondosan összegyűjtött
és megfelelően kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a használatra
nyert nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése után
gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő mérsékelt dij
ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első sorban az eszközök
javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai szerint a gazdaságban
szükségesnek mutatkozó beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a megállapított vetésforgót
szigorúan betartja és megfelelő nagyságú területet évenként betrágyáz 5. gazdatársainak a
gazdaság minden részére és menetére vonatkozó bárminő kérdéseire felvilágosítással
szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével megbízottnak a gazdaság szakszerű vezetésére
vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre
nem látható okok miatt a vetésforgó módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése
mutatkozik szükségesnek, tartozik a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak
előzetes engedélyét, illetőleg intézkedését kikérni.
L.Köztelek 1900 december 19
- 1938 januárjában itt gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
78

Lisznyó
- Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra
szept 26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.:
- Jakó László úrtól Lisznyóból mezei termények,bükkfatermények, barackmag.
- T.Mihály Róza kisasszonytól Lisznyóból kézi munka,téli alma.
- T. Csia Györgyné asszonytól Lisznyóból női kézi munkák.
- T. Damó Józsefné asszonytól Lisznyóból nöi kézi munkák.
L.Nemere 1879 október 2
„Erdőkben elég gazdag………, a falunál feljebb, elismerést érdemel Hamar Mihály
úrnak, a háromszéki nemes Állandó Tábla jegyzőjének a kertje, amely válogatott
gyümölcsöket és főként a székelyeknek ezen a vidéken egyébként idegen őszibarackot
terem jelentős haszonnal”
L. Benkő József
Magyarhermány
-Itt született 1898-ban Máthé János helytörténész, etnográfus. Monográfiáját
László Márton adta közre. A kötet címe: Máthé János. Magyarhermány kronológiája
(1944-1964). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008
L. Wikipédia
-„Magyarhermány a 20. század elején még jelentős fazekasközpont volt, ma
azonban a határában fellelhető kiváló minőségű agyagot csak a kisbaconi és a nagybaconi
téglavető cigányok hasznosítják. Ugyanígy megszűnt a kőfaragó mesterség is, pedig a
Kövesbércen bányászott hermányi kő az egész térségben ismert volt. Az egykori
kőfaragók emlékét a sok kőház és kőkerítés őrzi. Érdekes ipartörténeti emlék a falu
vízimalma.”
-„… e faluhoz kapcsolódik a bodvaji vasgyár, ahol Gábor Áron 1848-ban a székely
tüzérség első két ágyúját öntötte…”
L. a falu honlapján.
-„Terméketlenebb földet művel,mint a szék többi falva, de a kosárkötők és az
ácsok a föld silányságát kipótolják. A vasbányát, amelyet ennek a századnakaz elején
még műveltek, de felhagytak vele, tíz évvel ezelőtt kezdték újra kiaknázni.”
L .Benkő József
- a fazekas-ipar jelentékeny mérvben űzetik Magyarhermányban 5 fazekassal,
- kádárok dolgoznak Magyarhermányban ,5 kádár dolgozik itt.
L .Barabás Endre
- A kosarazás nagy értékét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a juhászok
pénzért másnak is trágyáztattak titokban ezen a módon, melyről Magyarhermányban
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(Udvarhely m.) 1803-ban elrendelik: „Ezen pásztoroknak a nyájjal magok hasznokra
személyes ember helyin semmi szin alatt ganézni szabad nem lészen falu engedelmin
kivül, 3 magyar forint büntetés alatt” .
- A faeke vas alkatrészei: az ekevas és a csoroszlya a kis hámorokban készültek.
A Székelyföldet többek között a csíki és a magyarhermányi (Udvarhely m.) huták látták
el......
L. Magyar Néprajz.II.k.
-1798-„…minthogy pedig régi elejink reánk maradott szokás és törvény az, hogy
midőn a makkon a sertések mellett levő pásztor valamely sertést lát s észreveszen
,hogy az nem életre való ,vagyis beteg ,tehát legottan szorgalmatos kötelessége a
pásztornak ,hogy abba mindjárt kést üssön,megperzselje ,kettéhasítsa ,megtakarítsa
,megsózza és alkalmatos helyen megfüstölje és számadásig úgy tartsa minden hiba
nélkül,ha akkor a gazda ,mikor kár esik hozza nem nyúl……
L.

A rendtartó

-Ez a székelyföldnek egyik leggazdagabb községe. Lakosai szorgalmas
földmivesek; mint kőfaragók, kádárok, cserépedénykészitők évenkint több ezer koronát
keresnek. Állatállományuk nagy. A közbirtokosságnak sok erdeje, nagy tőkepénze van,
úgy, hogy a lakosok összes terheit, -pótadóit, földadóit ebből fedezik……….Gazdaköre,
Emke dalosköre, fogyasztási szövetkezete van.
L.Szász Ferenc
- 1911-1912 között itt népház épült fogyasztási szövetkezet és gazdakör részére.
L. Balaton Petra

A falu vizimalma.
Megőriztük az ősi malmot, a családi hagyományt – jelentette ki büszkén a Kossuth
Rádió munkatársának a magyarhermányi Pető Vilmos, aki az 1600-as években épült
vízimalmot a szüleitől, illetve a dédnagyapjától örökölte.
Ha fiatal lennék, akkor is ezt a mesterséget választanám, a köves malmot nem éri
meg semmi – mondta határozottan Pető Vilmos, miközben Erdei Edit-Zsuzsannának
bemutatta az óránként 2-3 száz kiló gabonát őrlő malmot.A kuriózumszámba menő
malomhoz nyáron napirenden járnak vendégek, és ennek örvend a molnár, aki
gazdálkodik,
területén
szálastakarmányt
termel,
de
van
halastava
is.
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Pető Vilmos arra is büszke, hogy van akire hagyja az ősi malmot, nagyobbik fia
veszi majd át tőle a malmot, a kisebbik fia pedig a gazdaságát
L.Kisrégió-Kossuth Rádió
-Magyarhermány legeltetési társulat közös legelő megjavítására államsegély
kiutalása
L.M.O.L.
Maksa
-„……legnagyobb részben igen termékeny szántóföldön dolgozik”
L. Benkő József
MAKSAI BEKES ADORJÁN VÉGRENDELETE
(1560. október 15.)
A latin részletet ford.: Kordé Zoltán
Az Úr 1560. évében, Dénes ünnepe utáni kedden. Mi, Maksai Bekes Adorján
önszántunkból és akaratunkból kifolyólag a gondos férfiak –tudniillik Dálnoki Kovács
Miklós, aki jelenleg Kézdiszék székbírája,valamint Léczfalvi Bodor János és Pál, akik
jelenleg az említett szék kapitányai és Maksai Pető Lukács és az ugyanonnan való Veres
Balázs, valamint az előbb mondott Maksáról való Maksai István, aki ugyanonnan való
község- vagy falubíró – színe előtt szabad akarattal ezt a végrendeletet hagyom és teszem:
-Én Bekes Adorján, mint megvagyon írva, az én szabad akaratom szerint minden
leleményemet, ki nem őstől maradt volna, hanem tulajdonom, én hagyom mindenütt az én
unokámnak Janco Ferecznek, Zalánból. Léczfalván három lakó örök, egyiket híják
Fagyas örökének, azon örökön lakik Fagyas István, az más örökséget híják Csíky
örökének, azon lakik Fagyas János, harmadikat híják Bak Péterné örökének, azon laknak
Kovács István és Kanyó László; továbbá vadnak ugyanazon Léczfalva határán mezõn
való szántóföldek is, kiket vöttem örök áron, megkínálván minden vért vele, az csonka
jigenyível, egy szél az Ördögereszkedõje alatt, két szalagot, kit hínak Tima örökének, az
két út között három hold egy barázdán, kit az Cseresek adtak az Tima öröke váltságában,
vagyon az Dálnok Ríti mellet egy hold, kit hínak Patakszökő Bartalis földének, ezeket
örökbe vöttem; ugyanezen határon vagyon szénafű, kit az dűlőben hínak Gele Fűjének,
kit vöttem azon atyafiaktól Gele Andrástól, Mátyástól és Fábiántól, fia fiával; továbbá itt
Maxán az örökben, az kiben lakom, ezt vettem Patakszökő Lõrincztől örökáron, kinek
több harminckét esztendejínél, hogy bírom, szabad uraságában voltam, senki érte meg
nem keresett; továbbá ugyan ezen örök mellett vagyon egy darab, kin vagyon csűröm
ésaklom, kit vöttem Máthé Jánostól örökben, ennek is elmúlt harminckét esztendeje;
továbbá ugyanezen Máthé Jánostóly bitai határban vöttem örökbe egy malomhelt, egy
hold földet és egy darab szénafüvet, kit idegen kézre akar vala adni Bessenyey Gáspárnak
és Miklósnak, ezektől tarttam, miérthogy én velem mesgyés és egy oszlás vala,
14forinton; továbbá it Maxán ezen Máthé Jánostól vöttem egy tóhelt az ároknak az
belfelével egyembe vöttem örökbe, fizettem érte négy ökröt, egy tömlõt, egy szalonnát,
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egy karasia szoknyát egy [...] 8 forintot, két köböl búzát, továbbá értem egyszer vala egy
birságon is, ezen ára fizetés számba azt is; továbbá vagyon több leleményem is itt, Maxán
az malom az falu felvégén, az füves kert. Továbbá az kin lakik Csángó András, esmeg a
kin lakik Seötét Györgyné, esmeg a kin lakik KisFerencz, esmeg ahul lakik Mátyás,
esmeg az kin Chsanto Mihály lakik, ezeket én mind örök áron vettem és több harminczkét
esztendejénél, hogy szabad uraságában voltam, most is vagyok, mint én leleményembe.
Ezeket én hagyom tisztán az én szabad akaratom szerint fia fiára kiváltképpen így, hogy
holtam napig engem jámborúl hallgasson és békességgel tartson, ezeket én az én lelkem
szerént vallom és éltembe íratom. Item mi feljűl megírt személyek t. i. Kovács Miklós
Dálnokból, u. m. székesbíró és Bodor János és Bodor Pál Léczfalváról, mint székeshadnagyok adjuk emlékezetre mindeneknek az mi hütünk szerént, hogy mi előttünk így
lőn ez vallás Bekes Adorján urunktól, ezt az mi pecsétünkkel megpecsételtük.
Item Mártonfalván az István Demeter pinze ki volna, az is én leleményem ősre, azt
is Ferencznek hagyom, az több én leleményemmel egyembe.
L.Kordé Zoltán
-Az 1820-ban felvett parassztvallomás: A maksaiaknak jó erdei marhalegelőik,
tűzifát termő szabad és épületfát termő tilalmas erdejük is volt, amelyből építésre 2-3
szálat kaptak. Erdeikben mindenféle erdei gyümölcs megtermett. A fával kereskedtek
is.Maksa határában már 1548-ban ismeretes volt a Fahordóút helynév .
-1597. október 6. “...akkoron mű előttünk Maxafalva képében Benkő István, Maxai
Bálint bíró és Böjte Tamás egy felől, más felől penig Eresztevényi Mihály, Zajzon Bálint
és Orbán Mihály bíró Eresztevényfalva képében és magok kévánák mü tőlünk és ex
spontanea eorum voluntate így deliberáltunk köztök, hogy ellegyenek egymás határa
nélkül; miérthogy azon Kézdi és Sepsi székek között való határ ez két falu határa, az
ország szokása és törvénye szerént mindenik falu az ő határát Szent György naptól fogva
Szent Mihály napig tilalmasba tarthassák, Szent Mihály napután Szent György napig a
hol egyiknek szabad, a másiknak is szabad legyen. Ez alatt penig a kinek barmát
behajtják a tilalmasból, az előbbi szokás szerént egy ember barmától négy pénzt
fizessenek és vehessenek”.
L.Kilenc falu
-T. Prázsmári János úrtól Maksáról 2 eke és 1 talyiga.voltak felajálva az 1879-es
sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra
L. Nemere 1879 szeptember 18
- az 1879-es sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági tárlaton Maksáról Prázsmári János 2
ekét és egy talyigát állitott ki.
L.Roth András
- 1910-1911- ben 1000 K államsegéllyel bika istálló épült.
L.Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Labanc Miklós
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- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 43 hallgatója volt.
L. EMGE
-Határnevek.: Alsó tó, Árok belső fele, Füves kert,Kis mező, Rétlábra jövő. Dálnok
patakára menő, Kis út, Fahordó út.
-János biró malma
L .Erdélyi testamentumok
Martonfalva lásd Kézdimartonosnál.
Málnás
Haszonbéri hirdetés.
Málnás községében az Olt vízen levő 3 kövű lisztelő malom, kása törő és posztóványalóval ellátva — ahoz tartozó 3 hold kiterjedésű tőrökbuza termő és kaszálló helylyel
1877 év Szentgyörgy napjától kezdöleg több egymásutáui évre haszonbérbe kiadó, vagy
örök áron eladó.
Értekezhetni tulajdonos Sándor Albertnél Ilyefalván.
L. Nemere 1877 január 17
-1911-és 1912 között itt szövetkezeti ház épült.
L. Balatoni Petra

A kirendeltség 1903 nyarán a kisgazda vendégek szórakoztatására a fürdőnek
népkönyvtárat adományozott.
L.Balaton Petra
Miklósvár

Kálnoky kastély ,térségi jelentőségű.
L. T.K.A

-Háromszéken, a Kálnoky-birtokokon is megjelennek a reneszánsz kertművészetre
jellemző elemek.
L. Fekete Albert
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-Legújabb, s tán legnagyobbszerü a gr. Kálnoky Dénes miklósvári malma az Oltan,
melynek fél ereje vashámor.
L.Nagy
- „E falu területén az Olt és a mocsaraktól elöntött rétek igen gazdagok réti csíkban
(Cobitis fossilis), továbbá az Olt az előző századokban a halászatra alkalmasabb volt. A
tavakban található itt tőkés réce ([Anas] boschas), kendermagos réce ([Anas] strepera),
nagy bukó ([Mergus] merganser), vízi guvat (Rallus aquaticus) stb. A vízi növények
között, amelyekről megemlé-keztünk a mocsár körül megél a szürkegém (Ardea cinerea),
a daru (Grus [grus]), a bíbic (Vanellus [vanellus]), a harismadár (Crex [crex] vagy
Ortygometra) stb. A tavak és a mocsarak szélét a közönséges nád (Arundo phragmitis),
sárga vízi nőszirom ([Iris] pseudo-acorus) veszik körül, s ha nincs elöntve, a keskeny
levelű gyapjúsás (Eriphorum polystrachyon) stb.”
L. Benkő József
-„A faluban a Kálnokyaknak van kastélyuk, valószínűleg a 17. században épült,...-”
Itt született 1879. február 17-én Gáll Imre tanító és méhész, méhészeti szakíró.
L. Wikipédia
Hirdetmény.
-„Ezennel közhirré tétetik, hogy méltóságos gróf Kálnoky Dénes úrnak a
miklósvári udvarában — rozsból és török búzából főzött 1000 irva egyezer erdélyi veder,
33 1/2—34 1/2 fokú szesz, — fokját 16 osztrák értékű krajezárban számitva, —
készpénzért eladó.
Miklósvárt, 1872. junius 27-én.
Herbst Ignácz,
udvari számtartó
L. Nemere 1872 második évfolyam 53 szám
- Gróf Kálnoky Dénes ö nmlgtól, Miklósvárról törökbuza, zab, paszuly, borsó,
lencse, kendermag,vaj volt felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 11
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Barabás F. Gyula
L .EMGE
Mikójfalu
Itt született 1956-ban Zakariás Erzsébet néprajzkutató.
Alapítója gróf Mikó Miklós, aki 1763-ban üveghutát telepített ide a Zsombortetőre.
L.Mikóújfalu honlapján
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Nagyajta
19. század végén épült

A Cserey udvarház a 18. században épült.A Dónáth kúria a

- itt született 1778-ban Molnos Dávid természettudós.
-itt született 1805: Barra István természettudós (–1865, Kiskőrös). 1841-ben
megjelent növénytana számos új magyar növénynevet tartalmaz.
-itt született Kriza János (1811-1875) unitárius püspök, teológiai tanár, költő,
néprajzkutató, nyelvész.
-Itt született Kisgyörgy
gyógynövénykutató.

Zoltán (1929. március

31.)

gyógyszerész,

docens,

L. Wikipedia
-Bethlen Gábor Nagy-Bölön, Közép-Ajta és Nagy-Ajta háromszéki falvaknak
megengedi, hogy -felelő pásztor-t tarthassanak. Kelt Gy.-Fejérvárt 1616, április 26-án.
-„Noha ennek előtte az egész Háromszéknek constitutioja szerint csak egy
falubelieknek is az egész Háromszéken felelő pásztort harminczhat forint birság alatt nem
volt szabad tartania; mindazonáltal, mivel a nagybölöni, középajtai és nagyajtai híveink
eo in loco Erdőközben és oláhok közel való szomszédságokba constituáltanak és közöttök
az helynek is alkalmatlansága mia az orvok és tolvajok felette bővölködnének: ez okon
megengedtük nékik, hogy marhájok oltalmára afféle pásztorokat mind az három faluban
tarthassanak.”
-Barabás Péter jelentése Alvinczy Péternek a Cserey János elítéltetésének
végrehajtásáról, birtokai, javai összeírásáról, lefoglalásáról s, hogy mennyi illeti azokból
a gyermekeket s mennyi a kincstárt. Kelt Magyaróson 1679. szept. 3.
-Szántófölde volt 77 köbölre való. Szénafűve 38 szekérre való az nagyajtaiés
ágostonlalvi határon………………. Volt 15 tehene borjaival együtt, 12 tinók, 33 öreg
disznó, tavalyiak 45, kövér 4, malacz 6. Fejős juhok nro 100, berbécsek 6,diszke 30, ez
idei nőstény bárány 50. kos-bárány 30…………….. Vagyon 3 búza-asztag, az egyikben
270, az másikban 225, az harmadikban 230, ugyanebben árpa nro 30 kalangyák. Az
asztagban nro 300 kala
L.Székely oklevéltár VI. k.
-„. A falunak van elegendő makktermő erdeje,…….”
-Határnevek:Árok farka, Cseren túl, Csordarév,Csuteka orotása, Egerköz,
Egerszeg, Felhágó, Felláb, Füzes, Gát a Hosszúban, Gáton túl, Godor mart, Herman
cseréje, Kerek föld Bölön felé, Középlábban hegyfarok, Kurtapatak, Pető füve, Pető
őrőksége, Szugát, Válaszút.
- Egy malmot említenek
L. Erdélyi testamentumok
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- Zathureczky József (1834–1909) Nagyajtai hazatelepedését követően ugyanolyan
jelentős mintagazdaságot alapított,mint testvérei és szülei.
L.Szőcsné
- Boda Samu nagyajtai tanítótól vannak kiállítva sokféle színű selyem gubók és egy
ügyesen lefejtett selyem matring, melyek sok utánjárásról és gondos munkáról
tanúskodnak.
-az 1879-es háziipari kiállításon.
L.Nemere 1879 október 5
- T. Török Sándor úrtól N.-Ajtáról egy 3 éves sweitzer tehén borjával és egy 2 éves
üsző volt felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 15
- T. Boda Sámuel úrtól N.-Ajtáról selyem gubó és lefejtett nyers selyem.volt
felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra .
L.Nemere 1879 szeptember 18
Henter magoncza.
Erdélyben, az úgynevezett Erdővidékén találta föl Budai József, az én szenvedélyes
gyümölcsész öcsém. Nag,y-Ajtán, Heuter Béla, szolgabíró nv udvarán, véletlenül kelt
magról s nevekedett föl ojtatlanul. Ojtóvesszejét 1885-ben küldötte meg nekem is Budai
öcsém, a ki akkoriban Magyar-Laposon tartózkodott. Nálam még nem termett: de azért
fajom valódiságáról teljesen meg vagyok győződve.
Gyümölcse, Budai érdekes leirása szerint, középnagy, néha kissebb is; alakja kissé
magasnak látszó, szabálytalan tojásdad; szára rövid, fás ; kelyhe nyílt vagy félig nyílt;
bőre vékony, gyöngédtapintatú, kissé fényes, fehéressárga, többnyire azonban csaknem az
egész fölületén szelíd pirossal van belehelve s közben-közben élénkebb piros szakadozott
csíkokkal is becsapkodva;
Húsa fehéres, a bőr alatt, a magtok körül néha vörösbe játszó, finom, könnyű
porhanyó; leve bő, czukros, gyöngéden savanykás, igen kellemes, illatos és fűszeres ízű.
I. rendű csemegegyümölcs. Érik aug. közepétől sept. közepéig.
— Fája erőteljes, edzett és termékeny.
L. Bereczki Máté IV.
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke ifj Darkó Lajos
L. Benkő József
Nagybacon
-Itt született 1679-ben Baczoni Incze Máté a bölcsészet és a keleti nyelvek tanára
-Itt született 1887-ben dr. Konsza Samu etnográfus, tanár, sírja a református
templom mellett van.
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-Itt született 1917 március 27-én Keresztes László mezőgazdasági szakoktató és
szakíró
-Itt született 1948. december
mezőgazdasági szakíró.

23-án Szakács

Nagy

Magdolna agrármérnök,

-Innen származik Vitéz Lófő Nagybaczoni Nagy Vilmos tábornok és
honvédelmi miniszter családja
-„A falu két részből, a Bacon-patak déli partján fekvő és Háromszékhez tartozott
Csinód, vagy Sepsibaconból és a patak északi partján fekvő és Udvarhelyszékhez
tartozott Telegdibaconból egyesült 1877-ben.”
L. Wikipedia
-„A községközpont
cserépégetés,……… „

Nagybaconban

ma

is

működik

a

hagyományos

-„….a ma is élő olyan helynevek mint Metsze, Kinyír, Tatárvágás, Akasztófa
dombja. A kis-baconi erdőben van az Istenkas nevű völgykatlan.”
L .A község honlapján
-„…..1843-ba a’ Baczoni romláskor..” ekkor nagy árvíz volt itt.
L.Szőcsné
-” Van itt egy piros színű almafajta,amelyet baconi édesnek, vagyis baconi édes
almának neveznek erről a faluról. Itt is ásványvizet isznak.”
L. Benkő József
-NagyBaczon községből a következő tárgyak vannak bejelentve az 1879-es
sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra :N. Baczon község részéről 100 drb. égetett lapos és
20 drb. öblös cserép. T. Zsigmond Ferencz úrtól 3 drb. szőnyeg, 3 drb. abrosz. T,
Zsigmond Béla úrtól 2 drb. kötött hárrász kendő. T. Révay Borcsa k. a, tól egy dr. pamlag
boritó szőnyeg, 2 drb. székboritó és 1 drb. Fali szőnyeg. T. Zakariás András úrtól 2 drb.
üst, 2 drb. lábos, 2 drb. kasztról, 1 drb. tükörráma, 2 drb tányér, 3 kötés vert vas, 1 drb.
nyers vas, 1 drb. vaskő. T. Révay Pál úrtól két üveg szilvórium (1877)T. ifj. Bardocz
Ferencz úrtól egy kiló dohány.Nagy-Baczon község részéről 100 üveg savanyu viz
vegyelemezve. T. id. Bardocz Ferencz úrtól 3 drb. tehén borjaikkal.
L.Nemere 1879 szeptember 18
- T. Zsigmond Ferencz úrtól N.-Baczonból szövetek.T. Benkő János úrtól
szövőszék. volt felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 11
Mit árul el mindez nekünk?
Kiss Károly
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- Nagybacon Kisbaconnal a Tányér csinálásban hiresek”
Bod Péter jegyzi fel
- Erdélyben az első tejszövetkezet itt alakult meg 1903 januárjában.
L.Balaton Petra
- Határnevek:Közbérc,Sepsi felől való, Tanorok.
L .Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Nagy József
L. EMGE
Nagyborosnyó

rég Borosnyó

Horváth cúria-

- 1655. szept. 22. Nagyborosnyó.
Pál pap özvegyétől Nagyborosnyón azon örökséget, melyet férjének oly feltétellel
adott volt a falu, hogy ha eladná, idegennek ne, csak falubeli embernek adhassa, Bede
Tamás megvásárolja.
L.Barabás
-.„...Borosnyón leginkább a sok ódon curia (Domokosoké és Tompáké) ...”
L. Orbán Balázs A székely
- Határnevek: Domb alatt, Előhegy farka, Csike torrája
- Egy malmot említenek.
L. Erdélyi testamentumok
- Kónya Kálmán mérnök. sz.1866 ban. 1927-ig a M. Á. V.-nál szolgált, akkor
nyugdíjba ment s most Nagyborosnyón gazdálkodik. A Székely Mikó kollégiumnak és
sepsii ref. egyházmegyének főgondnoka.
L. Erdélyi lexikon
- Na g y - B o r o s n y ó n a s z e s z g y á r i m a s i n a 6 é v r e h a s z o n b é r
b e k i a d ó , h a p e d i g,v á l l a l k o z ó n e m t a l á l k o z n a , a k k o r a s z e s z g
y á r m i n d e n h o z z á t a r t o z ó j á v a l e la d ó . É r t e k e z h e t n i
Kónya Dániel Tulajdonossal
L.Nemere 1877 julius 11
-T. Bede József úrtól Nagy-Borosnyóról szőlő volt felajánlva a kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 28
-N.-Borosnyóról: T. Koncz György úrtól bor és répa. T. Földes Géza úrtól kosarak.
T. Bartha László úrtól mezei termények. T. Pakus Mihálytól egy drb. egy és fél éves bika
borjú, egy borjas tehén >. T. Kendi Ferencztől egy borjas tehén. T. Szabó Jánostól egy
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borjú. T. Szabó Józsefnétől szőtemények. Ifj. Szabó Lászlótól 2 drb. tök. T .Benedek
Lajos úrtól káposzta. T. Kónya Mihályné asszonytól len.
L.Nemere 1879 szeptember 25
- Nagy-Borosnyóról küldött 12-féle festett fonalat. Sándor István,tőle még szép
nyomtatott szövetek is voltak kiállítva.-az 1879-es gazdasági kiállításon.
L.Nemere 1879 október 5
- 1901-ben a székely kirendeltség 4 kat.hold gyümölcsfa iskolát hoz létre.
L.Balaton Petra
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kovács András
L. EMGE
-Daczó Lajos (Nagyborosnyó) kérelme elhelyezése végett-1944L.M.O.L.
Nyújtód
- Apor Lázár özvegyének Mikó Annának készült leltárából 1684:
-gabonásház szuszékkel ,,gyapott kerékkel, sütőház, csűröskert, szekérszín
káposztás káddal, boroshordóval, lúddal, pulykával, tíz süldővel és tizenkét disznóval
L. B Nagy Margit
-„…elég kiterjedt és jó szántóföldjei vannak, erdői azonban nincsenek, csupán
Kézdivásárhely mezővárossal és néhány faluval közösen használnak erdőt, s ezért nyolc
vagy éppen csak tíz év leforgása alatt egyszer ha hozzá-jutnak a makkhoz. „A havasokat
(ezek az 1721-es Conscriptio Carolina szavai) ez a falu Csomortánnyal, Lemhénnyel,
Szászfaluval, Sárfalvával, Almással egykor elzálogosította 100 forintban és forintért gróf
Apor úrnak úgy, hogy ugyanezen falvak részére ma is szabad a barmok legeltetése, de
minden lakos évenként (egy napra) egy dolgozót kell adjon.”
L. Benkő József
-Határnevek: Aszonymező, Határárok, Martonos vize mellett, Hosszú, Kászon
vize mellett, Pokhalma, Vizelve,Harmadláb, Horgas.
L . Erdélyi testamentumok
-APOR ISTVÁN birtokain az udvarház jellegzetességeit (udvarház, kertek,
malom, haltartók) pl. -csűrös- és veteményeskertet ,lisztelő malmot Nyújtodon találjuk.
-A malom nemcsak a ház szükségletét fedezte, hanem jövedelmet is hozott.
L. Bíró Vencel
-Zathureczky Mária férje, Szentiványi Ignác szintén a szakszerű kertészet
meghonosításán fáradozott, ennek érdekében nem pusztán kertészt alkalmazott, de
nyujtódi házába járatta a Kertész Lapok című újságot is.
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- 1852-ben Zathureczky Mária nyujtódi kertjébe szüleitől „kifli pityókát”, „saláta
pityókát” és „telelő hagymát” kért, mivel ezeket a magokat új lakóhelyén nem lehetett
beszerezni.
L.Szőcsné
- Itt született 1940-ben Jakabos Ödön világjáró.
L. Wikipedia
- 1938 januárjában itt Gazdakör és Hitelszövetkezet működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1

Nyújtodi gazdakör és Hitelszövekezet székháza -1940
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kádár István
L. EMGE
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE vetőmag,háziipari
kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a nyújtódi Gazdakört a
fejlett
mezőgazdasági anyagáért-Korai sárga-Május királynője-Gülbaba burgonyáiért és a
kiállított csillagfürt és pannonbükköny magvakért.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
Olasztelek sokszor Olosztelek

Dániel kastély,

-Báró Dániel Samu olasztelki birtoka gazdatisztjének, meggyesi Varga Józsefnek
utasitásokat ad. -1787L.Magyar Mezőgazdasági Múzeum
-„…. a Mezőhavasnak (211. §. 1.) nevezett hely körül, ahol a mintegy közös
legelőn a juhok és a szarvasmarhák szabadon legelhetnek…”
L Benkő József
-„......nagy gyümölcsös, vadon tenyésző körte- és almafák árnyalják …...„
L .Orbán Balázs A székely
a XVI. században egy udvarházról tudunk.
L. Bicsok –Orbán
-Az olaszteleki Daniel-kúria kertjében, pontosabban a ,,derék veteményes kertben,
mely külömb-külömb requisitumokra táblákra fel vagyon szaggatva, az közepén pedig
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ezen kertnek vagyon egy nyári delectátiora való árbócz fákra kiterjedt szép cziprus fa” –
olvashatjuk az 1730. évi összeírásban.26 Kerti díszfaként tartották számon még az olajfát,
27amelyet egy fogarasi összeírás is említ.
L.Csoma-Tüdösné
-szekércsináló, dolgozik , Olaszteleken,
L .Barabás Endre
-„….1850-es levelezésben olvashatunk először arról, hogy az olaszteleki
ingatlanok rendezésére is időt és pénzt szánnak: „Sok az építés, most fel építénk a’ télen
egy uj Csürt a’ Csüröskertünkbe, ma fedik bé veres Cseréppel. ………Ugy szintén a’
Malomkert előtti kis pusztára a’ Kriptán belől ismét egy kertészházat,…..”
-a baróti és olaszteleki mintagazdaságokban …….akárcsak
uradalomban – nagyobb mérvű gépesítés is lehetett.

a SzentkeresztyL.Szőcsné

- a magyar földművelésügyi minisztérium székelyföldi kirendeltsége 1912-ben is
30%-os árkedvezmény mellett jelentékenyebb mértékben juttatta a területén lévõ
községeket apaállatokhoz és támogatta éppúgy, mint a felvidéki kirendeltség is, apaállatistállók építését, sőt indokolt kérelemre egy-egy bika teleltetési költségeire is100-100
korona állami segélyt engedélyezett. Tenyésztehenek beszerzését is igyekezett ez a
kirendeltség lehetővé tenni, azonban anyagi eszközei ezen akciónak folytatását nem tették
oly mértékben lehetővé, mint a milyen nagy volt az iránt az érdeklődés. Igyekeztek
kiállításokat több felé szervezni. Így az akkor Udvarhely megyében levő Olaszteleken
állami díjazással egybekötött kiállításra is sor került.
L.Fehér vagy tarka
- melynek reform,lakosai földmivelésből,………..; a fafaragást is ügyesen végzik.
Van gazdaköre, takarékpénztára.
L.Szász Ferenc
-1907-1912 között az olasztelki tejszövetkezet 20.000 K kölcsönnel 2%-os
kamattal tarka tehenet vásárolva 20 tagnak 23 tehenet osztott ki amelyeket Pozsonyban és
Krassó-Szörény megyékben vásároltak.
L. Balaton Petra
-1940-ben a gazdakör elnöke Biró István
L .EMGE
- Olasztelek községi közös legelő megjavítására államsegély kiutalása.-1944L.M.O.L.
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Oltszem

Mikó kúria

-„ A Mikó-kúria, amely méltóságos gróf Mikó Miklós úr, …….tulajdona,.…”
L. Benkő József
-„ ……gyönyörködtünk dús kertjében…”
L.Bede Jób
-1342-ben Hídvégi János és Jakab oltszemi házát a sebesi székelyek teljesen
lerombolták.
L .Transindex Adattár
-„Az 1827-ben épült Mikó-kastély a falu északi végében egy szabályszerű
magaslaton igen festőileg fekszik; két előudvarát roppant várszerű magas falak
környezik”.
L. Orbán Balázs A székely
-HIRDETMÉNY.
374 darab fejér tenyész juh
4 darab fekete tenyész berbécs,
ugyszíntén 60 darab idei bárány
együttesen eladó. —Értekezhetni
Oltszemen Székely Gyulánál
L.Nemere 1879 szeptember 25
Hirdetmény.
A n. b. gróf Mikó Imre ur hagyatéka az oltszemi felső malom, mely áll három
lisztelő kö — egy kásatörő ványolóval összekötve, uj szerkezettel, három vagy több évre
haszonbérbe kiadandó.
Értekezhetni Bodokon alólirottnál
Vas István, gazdatiszt
L.Nemere 1877 március 21
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Oltszem Mikó kastély
-…..olyan szórólapátról, melynek rövid nyelét fél kézzel éppen csak meg lehet
markolni, míg a kupásan kiképzett feje a nyélnek háromszorosa. Ez a forma eddigi
ismereteink szerint csak a ………..és a székelyeknél fordul elő. Ez utóbbi helyről 1720ban feljegyezték: „... egy fél kéz Szoro lapat” a budapesti Néprajzi Múzeum Oltszemről
(Háromszék) őriz egy ilyen példányt.”(a csépelt mag kinyerésénél használták)
L.Magyar Néprajz.II.k.
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Mihály Albert
L .EMGE
Orbaitelek

A Horváth-kúria 18. századi barokk épület,

-Orbaitelek mezőföldi falu,………… három nagyobb kiterjedésű határrészre
oszlik: 1. Felsőhatár, 2. Középhatár, 3. Alsóhatár. 1. Felsőhatár: A Barátos felé vezető
úttól a Pók-árkáig (Szék-, Sós-, Fenek -árka). A kovásznai határig az Ér-árka, s a Feketeügy közti területet foglalja magába. 2. Középhatár: A Kerek-nád útjától, a Pók-árka és
Barátos felé vezető útig, és a Fekete-ügyig kiterjedő terület (Szék-árka). 3. Alsóhatár: A
Kerek-nád útjától, a barátosi, a cófalvi határig, és a Fekete-ügyig kiterjedő terület.
Vízhálózata a falu északi részén halad el a Fekete-ügy, mely kelet-nyugat irányba hadja el
falunkat. A Kovászna vize, az Esztelneki-patak, a Lemhénynél lefolyó Vencze-patak, és a
Bereck patakából alakul ki. Míg hozzánk azaz Orbaitelek faluig ér összegyűjti FelsőHáromszék hegyi - patakainak vizét megzabolázva, földből készített gátak közé szorítva
hömpölyög Alsó-Háromszék felé.
-A határrészek dűlők szerinti elnevezése a következők: Szörcsei-ponk,
Kenderáztató, Avas, Érhídja, Ördöngőstó, Becőponk, Dögkert, Hosszúláb ,Sós Kishalom
,Pallósára ,Tógát ,Nagyhalom, Fenek, Keresztút, Magda ,Szék, Belsőrét, Farkasverem,
Kereknádponk, Cseremege, Nagyszegmege, Töltésút, Nagy Mózes tava, Alsórét,
Rételeje, Gátfej ,Csiperkésalja, Kápolna, Sóstava, Kétút, Szentkereszt tava ,Kereknád93

eleje, Jankó-kert, (Rókagödre) Rókalik, Soványponk, Festék, Kobon, Szegényszer,
Papszere ,Depső, Galat alja ,Széphegy, Tompa-tó, Tómart, Várhegy alja, Nyilás.
L. Wikipedia
- T. Péter Zsigmond urtói Telekről kerti és mezei termények. T. Péter Ferencz úrtól
Telekről kerti és mezei termények, házi szőttemények, len, nyersen és kidolgozva voltak
felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 15
- 1938 januárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Deák Jenő
L. EMGE
Oroszfalva ma Kézdivásárhely része
-” Egy közös rét kb. 60 szekér szénát terem, és azt minden évben felosztják a
lakosok között, ha ugyan a hely vizenyőssége miatt érdemes felosztani. Ez a falu az övén
kívül máshol nem élvez kiváltságot s (utód nélkül)elhalt lakosainak a telkeit visszatartja a
közösség részére, és nem engedi átszármazni a vérrokonokra sem; ezért hat elhagyott
telke van.”
L .Benkő József
-Határnevek:Bórkút, Hegy alatt keresztút, Nádra menő,
L Erdélyi testamentumok
-Barcsay Ákos fejedelem Háromszék tiszteinek meghagyja, hogy
kézdivásárhelyieket zabolázzák meg a szomszédos Oroszfalu határa, dúlásától.

a

Kelt Segesvárt, 1658. deczember 13
- “Kézdiszékben Oroszfaluban lakó vitézlő Barabás Péter adá alázatosan értenünk,
hogy ők az kézdi-vásárhelyiekkel határosa volnának, kik közül némelyek az falu határát
úgy mint búzájokat, árpájokat, zabjokat, kaszáló hellyeket, megtiltott vizeket, ez
exponensnek penig gyümölcsös kerteit, erőhatalommal koborlanák, olyannyéra, hogy
felesen összegyűlvén, úgy hajtják és viszik marhájokat megtiltott helyekre,…….”
L.Székely oklevéltár VI.k..
Ozsdola

.

gróf. Kun kastély

-az ozsdolai szabad erdőre 1774-es adat szerint emberemlékezet óta hat mezőföldi
falu lakosai jártak (.erdőlés,legeltetés,kaszálás).
L.Kilenc falu
-„…Ennek a helységnek az előnyei közé sorolhatók a fűrészmalmok, amelyek jó
deszkát gyártanak; továbbá a zselnicemeggy(latinul Padus, Linné szerint egy Prunusfajta, más nevén Cerasus racemosa), nem kicsiny Bauhin-féle bogyóval, amelyből
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bőséges termést szednek le, s a lakosok olcsó áron eladják mint ennek a vidéknek az
eledelét.”
L .Benkő József
-“Határa kopár, terméketlen, de terjedelmes kertjeiben nagyon sok gyümölcs,
főként sok cseresznye terem. Gyümölcséréskor aztán büszkék és rátartók is az osdolaiak,
s ha valaki kérdi, hogy hová való, büszke hangnyomattal feleli: Osdolai, há mét (hát
miért) kérdi. Ha pedig cseresnyeszedés után kérdik, alázatos hangon mondja, hogy:
„Osdolán nyomorkodom”; legalább az osdolaiakkal ingerkedni szerető más falusiak ezt
így adják elő “
L.Orbán Balázs :A székely
- az 1774-es falutörvény szerint:” Elhatározták, hogy 1 köbölféreje föld után 12
dénár volt az őrzési díj, de, ha a pénzt aratásig nem fizették ki, akkor 12 kéve gabonával
tartoztak terményben. Egy szekér széna után 12 dénár volt a fizetség. Határpásztorságra
csak azokat kényszerítették, akiknek szántóföldjük volt a faluban.
A határkerteknél is nagy volt a zűrzavar. Megállapították, hogy ahány füst van a
faluban, kivétel a paplak és az iskolamester lakása, annyi határkertet kell felállítani.
Felügyelték, hogy minden füstre háromféle 4-4 öl kertet tegyenek, negyedik irányba
pedig 2-2 ölet.”
-Azokat is megbírságolták, akik vadgyümölcsfát vágtak ki vagy ezek gyümölcsét
leszedték. Hasonló volt a sorsuk azoknak is, akik Szent Mihály nap előtt vadalmát
szedtek: gyümölcsüket elvették, szekerüket és marhájukat feltartóztatták.
-A falu határának megoszlása az 1896-os évi kimutatás alapján a 20 229
katasztrális hold összterületből 15471 hold erdő, 2113 szántó, 1557 legelő, 483 kaszáló,
200 zöldséges határrész és 457 hold terméketlen terület volt.
-Az erdő és a legelő jórészt a falu közös tulajdonának számított, ezért 1774-ben a
közvagyon megóvására pontos rendelkezéseket hoztak. A nagy kiterjedésű erdőségek
lehetőséget nyújtottak az embereknek, hogy a mezőgazdasági tevékenységek mellett
deszkavágással és eladással is foglalkozzanak. Mások szekerességgel és
gyümölcskereskedéssel egészítették ki szűkös jövedelmeiket. Így a Nagyág és a Kopolnó
vize tíz malmot üzemeltetett. A deszkát és a faanyagot szekerekkel szállították városokba,
ahol értékesítették. A kapott pénzért vagy a deszka elcseréléséért legtöbbször
kenyérgabonát hoztak, innen származik az a mondás, hogy „Ozsdolán a búzát lánccal
kötik”.
-Ozsdolán nagy gyümölcsösök voltak, melyekben többféle gyümölcsöt
termesztettek, de inkább cseresznyét. A szomszéd falvak lakói ezért is gúnyolják az
ozsdolaiakat cseresznyéseknek. Irigységből azt mondják, hogy az ozsdolai cseresznye
arról híres, hogy egy véka cseresznyének két véka magja van. De ennek ellenére büszkék
vagyunk a cseresznyénkre. Gyümölcséréskor, ha valaki megkérdezi az ozsdolai embert,
hogy hová való, büszkén feleli, „ozsdolai, há métt kérdi?”
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-Még azt is mondják, hogy az ozsdolai emberek csak télen mutatják meg kertjeiket
a sok cseresznyefával vagy szüret után, mert így nem kell megkínálni a vendéget a finom,
ízletes, ropogós cseresznyéből.
-Az 1800-as évek végén Ozsdolán is érezhető volt, hogy a mezőgazdaság
fejlődésnek indult. 1909-ben a gazdák megkeresték a„Kézdivásárhely és környéke
gazdasági egyesületet”, hogy községükben is szervezzék meg a Gazdakört. Ez sikerült is
Nagy Károly és Hamar Endre jegyző segítségével, 50 alapítótaggal és Zsögön István
bíróval, mint elnökkel. Ezután folytatták a gazdálkodást több-kevesebb eredménnyel.
Igavonó állataikkal művelték meg a földeket.
-A gazdaság 1940-től fellendülésnek indul, amikor gazdaegyleteket és
tanfolyamokat szerveznek, újabb mezőgazdasági gépeket vásárolnak. Ekkor már a
cséplést is gépesítve végzik, több gazdánál is létezett cséplőgarnitúra: Tibesz Ágostonnak
és Szilveszter Jánosnak kettő, míg Harai Ferencnek egy cséplőgarnitúrája. Ezek a gépek
1962-ig működtek,……..
-Jelentős helyet foglalt el az élelmiszeripar, hiszen számos mészárszék létezett.
Kezdetben három volt, ahol hentesárut készítettek, melyet Brassóba szállítottak. Ezek
egészen 1950-ig működtek,…….
- Két malom őrölt, ……
- Az ozsdolai földművesek is termelték a rostos növényeket, a lent, a kendert, amit
házilag dolgoztak fel, ugyanakkor a gyapjút is házilag fonták és szőtték. Voltak
asszonyok, akik fonással és szövéssel foglalkoztak. A fonás fonógéppel vagy kézzel
történt, a szövés pedig szövőszékkel. A posztót Kovásznára vitték ványoltatni.
Kaskötéssel és seprűkötéssel is foglalkoztak a Siposok és a Kerekesek.
- egy a Hangya Szövetkezet is működött.
L. Pro Ozsdola
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bende Gyula
L.EMGE
Papolc
-„…..Papolcon az erdőbíró vezetésével 24 erdőpásztor volt 1759-ben, akik a
falutörvény előírása szerint végzik dolgukat: „haton a Bikkaljára vigyázzanak,
tizennyolcan a felső tilalmasra”
L.Magyar Néprajz II. kötet
- a Zathureczky családnak két tagja telepedett le a 19. század elején Háromszéken.
Ferenc Papolcon választott magának lakhelyet és szerzett jelentős vagyont .
- itt telepedik meg id. Zathureczky István fia Gyula (1840–1924)is „… aki családi
kapcsolatai révén az ottani nagybátyja –Ferenc- tekintélyes birtokai jutottak a kezébe”.
-” a 19.század második felében a környék gazdasági vezető rétegébe került.”
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- Papolcon gőzszeszfőzdét (szeszgyárat) alapított,
-Az 1880-as években neve a papolci hatalmas, 8000 holdas erdőbirtoka
elidegenítése miatt került be a köztudatba: tettével hozzájárult Háromszék legnagyobb
mérvű erdőkitermelési munkálatainak (a Horn-féle fűrészüzemeknek) a beindításához,
róla nevezték el a későbbi Kommandó melletti Gyulafalva ipartelepet.
-A Zathureczky család másik tagja, Gyula Papolcon próbálkozott szeszgyár
működtetésével, pár évvel a Kiegyezés után. A szeszfőzde épülete mellett egy
nagyméretű gabonása állott.
L.Szőcsné
-Határnevek: Barta kútja, Bodor, Czakoly, Györke, Hegykerülő, Páké útjára,
menő, Pókai híd, Rákos útja, Szilos,
L. Erdélyi testamentumok
Páké
-„….. földje vizenyős, s a szántást megnehezítik a lehulló esők is. Ez a föld a
trágyát is hamar felemészti, s a tavaszi vetést és gabonát jobban megtermi, mint a tiszta
búzát. Mind a tüzeléshez és építkezéshez, mind a makkoltatáshoz van erdeje”
L .Benkő József
-Páké és Kőrös községekből famunkák és szita volt felajánlva
sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.

az 1879-es

L. Nemere 1879 szeptember 21
-Határnevek:Angyalosi út, Aranyas, Besenyő patakra menő Fertes út, Bokros hely
a Kőnig szegben, Decuen, Deákkertje, Gödörs út,Kerek rét,Komollai völgy,Köbánya
hágó, Len kert, Tanorok kapú, Toboljka útja, Veres mert,Szentegyház ösvénye, Besenyői
út.Szász út.
L. Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kelemen Bálint
L. EMGE
- Páké községi közös legelő megjavítására államsegély kiutalása-1944L.M.O.L.
Páva
-T. Miskolczy Lajos úrtól Páváról 1 két éves hazai faj bika borjú, gyümölcsök és
burgundi répa volt bejelentve az 1897-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 15
- Határnevek: Bándi, Folyó viz mezején, Tós kert, Gál kútja, Nádra menő. Csere
mező, Halom mező, Kutas tó.
L. Erdélyi testamentumok
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Deák tanító
L. EMGE
Peselnek lásd Kézdikővárt
Petőfalva-Székelypetőfalva
-„Síkságon helyezkedik el, három táblája van, ezeknek a földje fekete, itt-ott
vizenyős; inkább a tavaszi gabonát, mint az őszi búzát termi meg,……”
L .Benkő József
-„A petőfalvi parasztok például elmondták, hogy „a Kézdi Vásárhellyieknek
szekereskedik sok közüllünk, s nemkülömben ezen Kézdi Vásárhellyi lakosok jármas
marhákat nem tartván, velünk közelebb való falusiakkal szántassák meg földeiket
készpénz fizetés mellett”
L.Pál
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Harajd Ferenc
L. EMGE
Réty

Több udvarház van a faluban.

Az 1820-ban felvett parasztvallomásokból:A rétyieknek csak a falutól távolabb volt
lehetőségük erdőlni, fával nem kereskedtek, makkoltatni pedig csak a Szék havasán
tudtak..
L.Kilenc falu
A faluban leginkább rozsot termeltek.
- Határnevek: Hétlépés szénafű, Híd vége, Horgos tó, Kalnad, Kerektó, Köves,
Lasanczi rétje, Lukács rétje, Nagyínád szeg, Rét szege Bita alatt, Rétyi szeg, Sebes fok
,Széna kapú., Aranyas, Horgas, Komollai völgyre menő, Kőbányára hágó, Lenmezőre
menő, Szoroska, Büdös kút, Farkas vápája, Hosszú, Patakra menő, Rövid határ, Szilak,
Toboljka Eresztevény felől, Besenyei út mente, Farkasverem, Gál avas, Gombász
út,Hatartó tája, Jornád láb, Kút völgye, Lapania, Másodláb, Szász út, Völgy feje, Völgyre
menő.
L. Erdélyi testamentumok
-gróf Hallerkői Haller József képzett, szorgalmas, széleskörű tapasztalatokkal
dolgozó gazda is vala s udvarai s mintagazdasági berendezései Réten is messze földön
kiváló hirnek örvendettek.
L.Chalupka
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kovács László
L .EMGE
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Sárfalva ma Kézdivásárhelyhez tartozik.

Kézdisárfalva

-„…. földje csak kissé szorul trágyázásra és bármilyen fajta gabonát megterem.”
L. Benkő József
-1943 február 3-án nyitották meg az itteni EMGE tanfolyamot s 23-án zárult le
nagy sikerrel.Szomszédos falvak gazdaköri tagjai is vettek részt a tanfolyamon.
L.Erdélyi gazda 1943 február 1
Sepsiárkos

Szentkereszty kastélya

-térségi jelentőségű.
-Anno 1693. die 25 Novembris in Possessione Arkos. Comproballya Daczo Janos
Uram, Nagy Gergely ellen, hogy Olah Bukur nevű jobbagjanak az erdőben az fejszeit el
vette, hat po[l]turaig itta be az korcsomara;
- Anno 1693 Die 26 Novembris in Possessione Arkos. Doceallja Marton Pál uram
Vajna Samuelne ellen, hogy mikor igireti szerint az edgyik szeker veszszőt, az Szemerjai
erdőből el vitette, akkor, az szolgai ertesere adtak Vajna Samuelnenak, hogy tartozzék rá,
mert az követekezendő masod napon, az más szeker vesszőtis kiakarjak vinni, mikor az
Erdő pasztorok bé vitték, akkor is ott volt Vajna Samuell, s aszt mondotta, hogj ő bé nem
viszi, mert maga adta az vesszőt Marton Pal Urnak.
- Dje 22. Februarij. Árkos Nagy Árnyék és Küs Árnyék nevű tilalmas erdeit a falu
el hordotta és érte nem büntettek.
L.Kilenc falu
-A faluban áll báró. Szentkereszti Zsigmond kastélya, nagy park közepén. A
kastély 1870-ben épült, 1980-ban átalakították.
L. Wikipédia
-A Benkőknek két udvarháza is volt itt,az 1773-as összeírás szerint. „...a falunak
alsó szélyiben dél felől való részén egy kőből csinált udvarház,hozzá tartozó
épületekkel,csűrös,veteményes és gyümölcsös kertekkel együtt...”
-A mai kastély körül” ...új parkot,lovasiskolát ….....létrehoztak””A kastélyt
szakavatott kertészek segítségével létrehozott több hektáros arborétum övezi,ahol számos
fakülönlegességet is találunk,mint például a tulipánfa, az olajfűz, vagy a vérbükk.
L. Bicsok –Orbán
-1773-„…egy
bennvaló
kaszálóhelyekkel együtt….”

jószágot,hozza

tartozandó

szántóföldekkel,

-1781 január 27.”…lévén egy egy puszta tanorokja a faluba Gelye nevezetű
részibe….”-.
-1783 „…..bizonyos számú spárga tubákja elveszett…”-felfűzött dohány-„..ugyan
szép tubákot…”.
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-1785- „::…malmok …” „ …veteményező hely…”
„..ökörfal kert……” van elmitve.

„…kenderáztató tó…”

-1785- ház körüli portéka: 1 cserge,1 szuszék,1 pojvatartó,1 guba,1 vasas lapát,2
légej,1 hordó, 2 szál fenyődeszka, 4 üres méhkosár,…..gyúróteknő, 8 kalongya búza,31/2
kalongya zab,,5 véka csöves törökbúza,3 kalongya kender.
-1781-ban a szántóföldet trágyázzák.
-1782-„….egy tanorokot,mely vagyon a falu alsó végin a tanorok kapunál…..” /a
falu mellett bekeritett kaszáló,berek kapuval ellátva –vetéskapu/
-1783 –„…a mészárosságról csinált contractus ellen hibázott,mivel ujesztendő
napján illendő pecsenyét nem vágott,hanem olyat,amelynek fontja nemhogy poltrát de
még garast sem ért volna.Azért tetszett a törvénynek ,hogy annak bírságán forinton
maradjon a contractus szerint……”,,….mivel karácsonyra sem volt elegendő pecsenye
:ugyanazon a héten szombaton ,napja lévén a pecsenye vágásnak.akkor sem ütött őkelme
…..”
A faluban legalább 3 mészáros van.
-1786-ban tilalmas a -vonó marhák-igás állatok – részére a .Felső nyomás határban
Kattonya,a két Apa mezeje ,a Három Avassal és a Cser gyakrával együtt.
-1792- „ panasz ….. a kovácsoknak felettébb drágán való munkájokért: Mely
szerint közönséges egyezésből mindennemű munkáknak árok,a régi usus szerint való
árokra meghatároztatott eszerint: 1-mo Fojtó karikás den.6, egy karikás marokvas den.
4,egy makkos marékvas den. 5,az elötte való den.4, egy tángyér karika den.6,egy
tengely tövin való
marokvas
den.2,kerékre való főkarika den.9, az ostorára
den.6,kerékszeg den.3,derékszeg den.12, egy lőcskáva közönséges den.12, egy láncszem
den.2. forrasztás den. 1, egy pár lópatkó csinálás den.6, szegcsinálás egy párba den.6,
felütése den.6, csizmapatkót csinálni egy pár den. 6, felütése den.3, egy sorlócsinálás
(sarló) den. 9,egynek fogazása den.3,kaszakarika csinálása den.6,egy kasza fantzolás
den. 12, kiköszörülése den.3,kaszakalapács acéllás den.6,egy kasza ülő csinálás ,eszteka
csinálás den.6,egy furuacellás den.6, egy vésőcsinálás den.12, egy kézvonó csinálás
den. 18.
-1826-„ Elvégeztetett ,hogy valaki communitásunk erdején vagy mezején farkast
vagy medvét lő: megbizonyosodván,hogy az általa lövetett meg,béhozván a faluba
communitás cassájából a farkaslövésért 3 Rft,a medvéért pedig 6 RFt kapjon.
L.A rendtartó
-Nevezetes barom és lótenyésztésével.
L. Révai
- itt az első malmok közé tartozik az árkosi.
L.Nagy
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-A 19. század végéről, a 20. század elejéről származó leltárak alapján a kastély
üvegházában különféle virágok, továbbá a pálmafák változatos fajai, és a tavasszal kertbe
ültetendő cserjék, ciprusok, buxusbokrok, tuják, aranyfa (Forsytia) kaptak helyet, de sok
egzotikus növény is szerepelt a listákon. Valószínűleg az 1890-as évek elején
Szentkereszty Béla báró arborétumot telepített kastélyának kertjébe, amelyben jelenleg
mintegy 100 fa- és cserjefaj van számontartva, amelyek közül a fontosabbak az olajfűz
(Eleagnus sp.), vérbükk (Fagus syvatica f. atropurpurea), tulipánfa (Liriodendron
tulipifera), hegyes levelű liliomfa (Magnolia acuminata), óriás életfa (Thuja pliacata),
tiszafa (Taxus baccata).
L. Bordás Beáta
-Az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra felajánlott termék: T. Veress Dániel
úrtól Árkosról oltoványok.
L.Nemere 1879 szeptember 25
-Az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra felajánlott termék:
Szentkereszty Béla úrtól Árkosról 2 faj buza.

M. báró

L.Nemere 1879 szeptember 14
-Híres volt báró Szentkereszty Stefánia nagy gyümölcskertje. Még van egy fa
belőle 1956- ban még látták az utca végében báró Szentkereszty Stefánia nyári pavilonját,
hiszen itt terült el a nagy mecénás gyümölcsöse és szántóföldje. Az utca végében álló
elhanyagolt almafát a szebb kor utolsó tanújának tartják, ezért megérdemelné a szakszerű
ápolást.
L . Székely Hírmondó” báró Szentkereszty Stefánia almafája.
Határnevek:Árok, Csipár, Keringő, Nagy útra menő,Réten ,Malomszeg.,Apa
mezeje, Farkasverem, Gerébhegy,Kökényes oldala,Középdomb, Középső avas, Nagy
máté kútja, Ösvény szege,Alsó híd, Deák keresztje, Hegyfarok, Pap ösvénye, Pincehely,
Rét, Sepsi szentgyörgyi határ, Ugarszer, öld ág, Által, Bakator, Bikabőr, felett, Ehmalj,
Kálnoki út által kelő, Puszta Szentegyháznál, Tétszéle, Szárazpatk.
L. Erdélyi testamentumok
-Az udvarház környezetében malom, kert, több gazdasági épület, remetelak,
vendégház, feredő ház voltak.
L. R.M.L
-A kastélyt 9 hektáros angolpark veszi körül, melynek leírások szerint egykor
létező kerti építményei (grotta, svájci ház, mulató torony, stb.) ……….leginkább csak a
tó mutatja eredeti alakját. Az egykor igen gazdag dendrológiai parkban még ma is kb. 100
különféle faj egyedei élnek.
L.Határeset
-1911-és 1912 között itt szövetkezeti ház épült.
L. Balaton Petra
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- 1938 februárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Végh Benjámin
-Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 56 hallgatója volt.
L. EMGE
- Székács Barna gazd. tanár magatartása az árkosi téli gazdasági tanfolyamon1944L.M.OL.
Sepsibesenyő

Babos-Forró kúria

-1893-ban a gazdasági egyesület kiválasztott
négy
gazdaságot ahol
mintagazdaságot hoznak létre. Ezek közül egyik a sepsibesenyői Kovács Dénes
gazdasága.1894-ben a földművelésügyi miniszter 300 frt jutalmat adományozott a négy
gazdaságnak gépi felszerelések beszerzésre.
L. Máté Domokos
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Zajzon Béla
L. EMGE
Sepsibükszád
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kádár Béla
-Az 1941-ben az
volt.Nyílt február 15-én.

itt

szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 30 hallgatója
L. EMGE

Sepsibodok
-itt született és itt hunyt el Bodoki Mikó Miklós (Sepsibodok, 1597.Március 23. –
Sepsibodok, 1668. február 18.) erdélyi magyar történetíró, földbirtokos, hivatalnok.
- Bodoki havashegység tetéjén tavasszal nagy vonzerővel rendelkezik a
hóvirágmezők jelenléte mely ritkaságnak számít.
- 1495-ben Bodogi Cserjék Antalné, néhai Szentgyörgyi Balázs leánya Márta
osztozott meg Szentgyörgyi Balázs birtokán.
L. Wikipedia
- itt született Zajzon Géza 1875 Sepsibodokon. Budapesten műegyetemet végzett s
szolgált a budapesti, miskolczi, brassói kultúrmérnöki hivatalnál. Jelenleg (1928)
főmérnök- a vízjogi és vízépítési ügyek brassói hivatalánál.
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Szakcikkei a „Természettudományi Közlönyében és a „Vízügyi Közlemények"-ben
jelentek meg. A v í z m o s á s o k s z a b á l y o z á s a c. nagyobb tanulmánya külön
füzetben
L. Erdélyi Lexikon
Bodokon az öreg tanító úgy szoktatta a falu népét a gyümölcstermesztésre, hogy a
határban minden vadfát beoltott. A megfogamzás után „megsúgta a titkot" egy célzatosan
kiszemelt gazdának, hozzátéve, hogy ne mondja meg senkinek, nehogy az oltványt
elvigyék; jól tudván, hogy az illető fogja elsajátítani. Ezzel a székely furfanggal
rászoktatta és megszerettette faluja népével az ottani természeti feltételekhez jól
alkalmazkodott gyümölcsfajták termesztését.
L .Nagy-Tóth Ferenc IV
A családi hagyomány szerint részt vett a Váradi-féle összeesküvésben, ami nem
kizárt, hiszen a két zaláni születésű, a szabadságharc után Bodokon gazdatisztként
működő Vas István és Apor József volt honvédtisztek is be volt szervezve.
-1876 évi arányosításkor Sepsibodok
használatából megkapja részét.

a „ Kilenc falu” erdő és legelő

közös

L.Imreh István.
-„…a község büszkeségeihez tartozik az ásványvíz, amely igen egészséges. A
faluhoz közel bőven található vasas agyagfesték, amelyet az ácsmesterek kiégetnek, s
vele skarlátszínt adnak a gerendáknak .”
L .Benkő József
-„Mikó Ferencnek 1728-ban
termőképességű kaszálója volt.”

Bodokon

657 kőből szántója

és 146 szekér
L. A Kastély

„A bodokiak 1731. évi törvénye alapján „a falusiaknak szükségekre négy-négy szál
fát adhatnak”
L. Magyar Néprajz II. kötet
-Kincsás 1796-ban Bodok határában bukkan fel.
-Bodok határában lévő vagy Bodok határával szomszédos területeket jelöltek 1821ben, 1850–1860-ban , 1852-ben és 1876-ban a Gohány, a Kincsásás, a Vár havasa, a
Gohánvápa helynevek……….. a bodoki Havasmezeje erdő, a Sombormezeje és
Felgohánymezeje birtokába
L.Kilenc falu
- Az erdélyi . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra
szept 26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve :Bodokról : T. Incze Ferencz úrtól
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buza. T. Teleki Gábor úrtól fedő cserép. T. Bartók Zsigmond úrtól kupás cserép. T.
Teleki József úrtól buza. T. Henter Andrásnétól buza. M. Mikó Ferencz úrtól tök.
L. Nemere 1879 október 2
- T.Vas István úrtól Bodokról egy másfél éves bika borjú, 2 drb. kos,drb juh,egy 3
éves tehén,buza, kukoricza.voltak felajálva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra
L. Nemere 1879 szeptember 18-1911-és 1912 között itt szövetkezeti ház épült.
-a sepsibodoki gazdakör Hőgyészen vásárolt 1912-ben 26 berni -szimenthal
tehenet amelyre 80 K állami segélyt kaptak.
L.Balaton Petra
-1938 januárjában itt Hangya szövetkezet müködött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Erdős Sándor
L. EMGE
Sepsikilyént lásd Sepsiszentgyörgynél.
Sepsikőröspatak - Kőrispatak

Kálnoki kastély

- térségi jélentőségű
L.T.K.A.
-1743. júl. 10. Páva.
Mogyorósi István panasza Orbai székhez, hogy a körösiek a nyomásba fordult,
tilalmas Csaholyban szénabeli részét megvonták tőle s a falu felfogott erdeit egymásra
felosztván, neki semmi részt nem adtak.
L.Barabás
- Kőröspatakon a Kálnokyaknál a főépület udvarain (külső, belső, középső)
pompáztak még jó illatú, árnyékot adó örökzöldek. A virágágyások közepére vagy szélére
illatozó, alakjukkal, színükkel díszítő bokrokat, cserjéket ültettek, mint a fentebbi
virágos-díszkerti példák is mutatják. A kimondott díszfák fajszáma kicsi, ami abból is
adódhatott, hogy a haszonnövényként számon tartott meggy-, szilva-, alma-, netalántán
körtefák tavaszi virágukkal, érő terméseikkel és a fák alakjával díszíthettek is.
L.Csoma-Tüdösné
Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra szept
26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.:
- T. Fejér Józseftől egy pár villa. T. Vikáros Istvántól egy pár kos. T.. Ráduly
Jánostól buza. T. Kész Ferencztől buza. T. Téglás Istvántól buza és árpa. T. Rádnly
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Jánostól buza. T. Para Dánieltől árpa. T. Para Józseitől árpa. T,Sipos Lajostól buza. T.
Fejér Antaltól buza. T. Boldizsár Jánostól egy kosár. T. Lengyel Józseftől egy pár fésű. T.
Téglás Andrástól 1 kilogr. hamuzsir. T. Kis Istvántól buza. T. Szász Mihálynétól
fuszulyka. T. Szász Dávidnétöl fuszulyka. T. Tibáld Lajostól dió. T. Bálint Józseftől dió.
T. Téglás Mózestől buza. T. Költő Józseftől buza. T. Téglás Béniámtól törökbuza. T
Simon Jánostól törökbuza. T. Gábor Endre úrtól zab. T. Molnár Julitól női munka.
L.Nemere 1879 október 2
-„……mindenütt vizenyős és agyagos, inkább a rozsot,mint a tiszta búzát
megtermő szántóföldjeivel lapos talajon fekszik. A földművelés hátrányait a lakosok
kipótolják, mert szorgalmasan űzik a legeltetést (bővelkednek ugyanis hegyi legelőkben),
serénykedve szitát vagy szűrőszitát készítenek (amilyenekkel, mint mondottuk …….a
szitáskeresztúriak is haszonra tesznek szert), s mindenfelé árusítják, még Havasalföldön
is.”
„…..szinte kastély módjára épített udvarházának, valamint más házaknak, a
hozzájuk tartozó földekkel és lakosokkal együtt. Különlegesen nyírt bokrokkal ékes
díszkertje is van.”
L. Benkő József
Az itteni udvarházát köröspataki Kálnoki Farkas, második feleségére hagyja.
Határnevek: Farkasvágó, Rét patakon alul, Kálnok felől, Hegyrehágó, Suvarag,
Által, Fülöp vápája, Nagy útra menő, Pázsint,
L.Erdélyi testamentumok
- Határnév: a Vadas arra erdőnév 1752-ből is ismert.
L.Kilenc falu
- Körispatakán gr. Kálnoki Györgynének volt pálinkafőzője.-1840 körül-mely
naponta 15 vedret járatott.
- itt az első malmok közé tartozik a köröspataki .
L.Nagy
- az 1879-es sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági tárlaton
ekét állított ki.

a Kálnoki fivérek egy
L.Roth András

- A földmivelésügyi miniszter az 1898-ik évben pályázatot hírdetett amelyen a
másodrendű első nagy jutalmat, azaz 800 (Nyolczszáz) koronát a Háromszék vármegyei
Kőröspatak községnek a saját határában 35 k. holdon, nagy költséggel, kiváló gonddal és
szakértelemmel létesitett közérdekű erdősítésekért adta.
L.Erdészeti Lapok 1904 január
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-Gyümölcsfeldolgozó építése Kőrispatakon benne: tervrajzok is (Erdélyrészi
Hangya Szövetkezetek szervezésében)-1944L.M.O.L.
-Itt született a 19. század végének hírneves erdőmérnöke, Bedő Albert 1839.
december 31-én. (Meghalt: 1918. október 20.)
L. Wikipedia
-“1701. Die 19. Februarij. Benkő Mihaly uram Arkosi jobbagya Ördög Győrgy
mene az Köröspataki Szabad Erdőre az végre, hogy nekem Dominus terrestrisnek
residentiam leven Köröspatakán fat hozzon meg zalagoltak, egy lanczat el vettek... mivel
pedig zaloglas mellett akarnak amovealni engender residentias embert erdejeknek “
L.Kilenc falu
-Háromszéken, a Kálnoky-birtokokon is megjelennek a reneszánsz kertművészetre
jellemző elemek.
-Sepsikőröspatakáról a következő leírás maradt fenn: „Ezen kertbül nyilik a’ nagy
viragos és veteményes kertre egy felszer retezes, retezfős Aitó. Ezen kertnek némelly
része vagyon Táblákra fel osztva, Pusztpángal és Gyümölcs fákkal körül ültetve, más
része pedigh külömb-külömb fele veteményeknek van fel Szagatva. Vagyon ezen kertben
két halas Tóo, két hal Tartó. […] az belső udvaron által menvén, vagyon a’ külső udvaron
jobb kézre a’ Palotáknak falához ragasztva fenyő deszkából rostélyoson csinálva egy
virágos kert…
L. Fekete Albert
- Gróf Kálnoki fivérektől Kőrispatakről buza,árpa, zab. Malva nigra, telivér és
félvér japáni libák és egy eke volt felajálva
az 1879-es sepsiszentgyörgyi
gazdakiállításra. /Malva nigra-fekete mályva -a virág-kivonatát használták a Negro
cukorka színesítésére/
L. Nemere 1879 szeptember 21
-1911-és 1912 között itt szövetkezeti ház épült.
L. Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Téglás József
-Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 43 hallgatója volt.
L. EMGE
- Sepsikörispatak községben téli gazdasági tanfolyam tartása-1944- Jelentés a sepsiköröspataki 357. sz. honvéd téli gazd. tanf. Záróvizsgájáról-1944L.M.O.L.
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Sepsiszentgyörgy
- a XV.században Sepsiszentgyörgy oppidum,mezőváros.
L.Borossy
- Daczó János Csík, Gyergyó és Kászon-szék főkapitánya végrendelete.
Kelt N.-Szebenben 1686. május 3
„Az sepsi-szent-györgyi udvarházam minden ahoz való haszonvevő helyekkel,
szántóföldeivel, széna-réteivel, az Olt viziri levő, magam acquirált három kövű
malommal edgyütt……..”
L. Székely oklevéltár VI.k.
-„…A sepsiszentgyörgyi méntelep területén 50 magánménest tartottak számon.
L. Podmaniczky
-Igen jó lábon áll az sepsi-szentgyörgyi lisztes malom , s mint ilyet az egész
ismertetéséül bővebben leirom. Ugyanis ez a háromszéki szép gabona vékáját, mindig
felébb fizeti egy v. garassal mint Brassó'; s azon apróbb szeműt, melynek köble a 140
fontat nem üti egy garassal olcsóbban ; minélfogva a termesztménynemesbítésére igen
jótékonyan hat. S igy is azon gabona lisztjét, melyet ő 6 váltó forintan fizetett, mázsáját
16 rftért adván, az aradit, melynek mázsáját eddig méreg drágán fizetek, majd egész
Erdélyből kezdi kinyomni. Evenként malmában a pénzforgást 30,000 váltó frt. körül
teszik. Atalában e malmok minden köböl után l p. frtat nyernek.
L.Nagy
- S e p s i Sz. G y ö r g y . (Háromszék.) Áruczikkei közt kitűnő helyet a.'
szarvasmarha, gyolcs, vászon, pamut 's kender foglalnak el. Szepsi sz.György 's a
szomszéd Szemerja határain terem a' hires szemerjai dohány, de mi előtt vásárra vihetnék,
brassai kereskedők elalkusszák. 1841 ben az itteni dohány mázsája 80—100 rftokon
széltibe kelt.
L.Nagy
-Nagy György sepsiszentgyörgyi géptulajdonos, aki egész- vagy felerészben
bocsátotta megvételre 8 lóerős gőzcséplőgépét, egyszersmind a gép vezetésére is
ajánlkozott. A mezőgazdasági gépek adás-vételének folyamata a sajtóban is nyomon
követhető volt. A Sepsiszentgyörgyön megjelenő Nemere című lap egyik 1877. Évi
számában egy jó szerkezetű Strobel és Barris-féle aratógépet hirdettek megvételre.
-A sepsiszentgyörgyi Gottfried Ede
a ……..raktárán lévő gépeit (15 soros
vetőgépek, Sack-féle ekék, rosták, triőrök, boronák, kézi és szíjhajtású cséplők,
fecskendők, kukoricamorzsolók, szecskavágók, répavágók, csöves tengeri darálók,
előhántók, stb.) reklámozta a Székely Nemzetben, 1896-ban.
-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
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morzsológépek, szelelő és tisztító rosták), míg a harmadikban a borászati gépek kerültek
kiállításra. Az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdasági tárlat már kibővült egy negyedik
osztállyal is „különféle gépek” címszó alatt. Ezen, az erdélyi gazdák V.Vándorgyűlése
alkalmából rendezett kiállításon, az eszköz és géptárlat részlegen Klink Károly többféle
ekével jelentkezett Kovács András és Végh Ignác mellett. Mindannyian bronzérmet
kaptak.
- az 1879-es sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági tárlaton
ekét taligával állított ki.

Prázsmári Sándor. egy

- Itt a fülei vashámor többtételes kiállításában 2 mozdony, egy malátazúzógép, 12
eke és állami ezüstéremmel jutalmazott 2 cséplőgép is helyet talált.
L.Roth András
Gazdasági eszközök eladása.
-S.-szentgyörgyi Gáli Károlynak WellenreíterJános ur sorháza udvarán levő
többféle gazdasághoz tartozó eszközei, u. m : egész és fél vágás szekerek, ekék, boronák
stb. önkéntes árverezés utján 3 egymásután következő vasárnapon, u. m : junius 17., 24.
és julius 1-én d. után 3 órakor egy évi várakozás mellett eladatnak.
Vásárolni szándékozók értekezhetnek Sepsi-Szentgyörgyön Gáli Károlylyal.
L.Nemere 1877 június 27
Aratógép eladás.
Egy jó szerkezetű Strobel és Barris-féle
nyerhet a. Nemere szerkesztőségénél.

aratógép eladó. Közelebbi értesítést
L.Nemere 1877 június 20

-Beküldetett szerkesztőségünkhöz. „A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb
rendszere" cim alatt Fekete Pál, az erdélyi országrész szőllészeti vándortanára, egy igen
alapos s egészen gyakorlati irányú munkával gazdagitotta gazdászati irodalmunkat. A
munkát szerzője a m.-vásárhelyi 1871 évi gazdasági vándorgyűlésadományából az erd.
gazd. egylet által kitűzött harmincöt aranyos pályadíjra irta, melyet el is nyert. A bírálati
jelentés a többek között igy nyilatkozik e műről..Ámbár a pályamű vetélytárs nélkül áll
bírálatunkatl szemben, mégis ki merjük mondani, hogy a kitűzött kérdés
követelményeinek teljesen megfelel, s mint ez időszerint legjobb kiérdemelte a
pályadijat." A mit 14 kőnyomatu ábrával ellátott csinos füzetkében Stein János m. kir.
egyetemi nyomdásznál jelent meg s 80kron kapható ugyan csak önálló és Demjén Imre
könyvkereskedésében
L. Nemere 1877 május 16
- „….a Sepsi-Szentgyörgyön jelen év oktober 2—5. Napjain fényesen és kielégitő
eredménynyel megtartott erdélyi gazdák vándorgyűlése.…….”
M a g y a r - C s e s z t v é n , 1879. decz. 3-án. Pávai Vajna Elek
L.Nemere 1879 december 21
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- báró Eötvös hajdani boldog emlékű cultusminister látnoki szemmel látta, hogy a
Székelyföldön a gazdasági szakértelem fejlesztésére szükség van, azért a Székelyföldön
négy osztályú gazdasági iskolákat szervezett pl.Sepsi-Szt.-Györgyön.
L.T. Nagy Imre
-Van szerencsém a t cz. közönségnek tudomására hozni, hogy itt SepsiSzentgyörgyön, a Bazár-soron Fogolyán Kristóf ur házában kitűnő jó, tiszta va'ódi Ozdi
borokat árulok, u. m :
Valódi Riezling és Sztrámin borok
nagy buteliákban, egy butelia 30 kr.
Valódi Ozdi bor egy liter . . 30 kr.
Közönséges ó bor egy liter . . ?? kr.
Kotsis Albert, bormérő.
L. Nemere 1879 december 21
-a szentgyörgyi dohány. A 19. század 60-as éveiben híres a sepsiszentgyörgyi
dohánytermesztés.
-a föld minősége szerint. Sepsiszentgyörgyön …..főképp búzát és rozsot
termesztettek.
L .Pál
Szemerja falu -ma Sepsiszentgyörgy város része. Bora Benedek udvarház.
- 1701. Die 13. Januarij. Az Szemerjai Falus Biro 3[tertio]se kesz vala juralni hogy
ab antiquo az Falunak ollyan törvenye volt, hogy az Erdőt az jobbagyok hasonlokeppen
tartozanak őrizni mint az Szabad emberek.
- 1701. Die 26. Januarij. Jurála az Szemerjai Falusbiro Demeter István 3[tertio]sé
hogy ollyan törvénye volt Szemerjának az kit az tilalmasból bé vittek egy forintra
büntették;
- Die 13. Januarij. Szemerján joszágos ember és successive bírja. Ergo hogy az
Falu ollyan törvénnyel nem eltette mint más residentias embereket, es az erdőből bé
vitték potentiose cselekedtek az marhainak böcsüjin valora flr. 30 az mint tekintették, 8
forintokra, azt eliberallyak.
-Szemerja 1727-es falutörvénye a makkoltatást a bebíróknak, a juhlegeltetést
mindenkinek megtiltotta,
- az 1771-es falutörvénye pedig nem engedte makkoltatni a bebírókat, és fát se
adott nekik.
L.Kilenc falu
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-Ujjvárossy Zsigmond Ferenc nevű fia – ……. kökösi birtokos – egyik lányának,
az 1851. január 21-én született Máriának Szemerján épített kúriát. Ez az u.n” bárókastély”
L .Erdély ma internet
-a szemerjai dohány:Messze földön híres a szemerjai dohány ,a melyet a 19.
század 60-as éveiben Csíkba is csempésztek.
L.Pál Judit
-„Szemeria országszerte híres dohányáról s ismeretes lenne világszerte is, ha
hazánk kereskedelmi utai nyitva lennének, mert Szemeria dohánya bizonynyal az első
válfajú dohányok közé tartozik, s még a híres török dohány mellett is megállhat. Szívtam
én 4 éves szemeriait, mely a legjobb török „bokcsa tütün” mellett sem hátrált úgy
kellemes ízre, mint illatárra nézve. Szemerián kétfajú dohány van: a hegyi dohány, mely a
falu közeli domboldalon terem, ezen válfaj apró levelű, szép sárga-vereses színű, s
vékonyra vágva úgy csubukolásra, mint cigarette-re igen alkalmas; ismét a réti
dohány, mely az Olt terén tenyészik, ez nagy levelű, arany-sárga színű, s bár ez is igen jó
illatú, de egy kissé bajosan ég.
-Hajdan, midőn a föld termékei nem voltak még paragrafusok közé szorítva,
Szemeria és a szomszéd falvak is nagy mennyiségű dohányt termeltek, főként Szemeria
csaknem kizárólag azt, ekkor évi termelése több ezer mázsára ment, de az egyedárusság
behozatalakor nagyon felhagytak ezen jól jövedelmező czikk tenyésztésével, mert bár a
most meghatározott csekély ár (7–10 forint mázsája) s azon kötelezettség mellett is, hogy
a termelt dohányt a kincstárnak tartoznak értékének negyed részeért beadni, a
dohánytermelés még ily viszonyok közt is jövedelmezőbb minden más gazdasági
czíkknél, de a szabadsághoz, az istenadta földnek szabad használatához szokott székely
inkább lemond az előnynek igénybevételéről, mintsem eltűrje, hogy holmi henczegő
szaglár ott az ő szabad telkén rendelkezzék, s munkájának gyümölcsét számítgassa,
latolgassa, családi szent tűzhelyéhez minden időben betolakodjék s az ő birtokán úrként
rendelkezzék"
L .Orbán Balázs A székely
-…..berni-szimentáli, 90%-ban vemhes tehenet osztottak
részletfizetéssel csoportokban Sepsiszentgyörgy gazdái között.

ki

három

évi

L.Fehér vagy fekete
-A háromszéki millenniumi emlékkönyv kimutatása szerint,
szeszgyár működött.

itt nagyobb

-Testvérei javaslatára Gábor a sör gyártásra és palackozására is kísérletet tett,
1870-ben Sepsiszentgyörgyön Pál Istvánnál próbálkozott az üveges, azaz „pánteliás sör”
forgalmaztatásával .
- A századvégen sörgyár volt Sepsiszentgyörgyön.
-1871-ben szervezkedésbe kezdtek a birtokos háromszéki családok. A brassói
Oskar Luckhardt mérnöktől egy 4–6 lóerejű gőzgépet, 3 különböző nagyságú esztergát, 1
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fúrógépet, egy ventilatort, transmissiókat, kis öntödét, asztalos- és kerékgyártó
felszereléseket rendeltek meg közösen, egy„Gépgyár társulat” létrehozása céljából.
- a Háromszéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1876-ban jött létre.
L.Szőcsné
-A magyar kir. sepsi-szentgyörgyi államméntelepböl folyó év julius 27-ón
Brassóban17 db. — Kolozsvártt pedig f. ó. julius 28-án 9 db. mén fog reggeli 9 órakor
öregség vagy más hiányosság miatt árverezés utján eladatni.
A mének kisebbszerü tenyésztőknek még tenyésztési célnak teljesen megfelelnek.
A t. c. közönséget a lenn nevezett árverésekhez ezennel meghívja a m. kir. állami
méntelep parancsnoksága
L.Nemere 1877 július 21
- 1897-ben megalakul a Dohánygyár.
L. Csetri
Csutak testvéreknél
Sepsi-Szentgyörgyön kaphatók minden gazdasági- valódi erfurti vetemény- és
virág-magvakjutányos áron.
L. Nemere 1877 máércius 24.
ÉRTESÍTÉS
az erdélyi gazdák V-ik vándorgyűlése alkalmából rendezendő tárlat helyiségeire
nézve az aug. 12-én tartott gyűlésben a következő megállapodás történt.
Az állattárlat leend a kollégium udvarán, a mezei termények az „Értesítés" 5-ik
pontjában csoportosítottak kivételével a városház épületében, a takarmánymagvak és kerti
termények a Bazár I. II. és III. számú szobájában, a gyümölcs és bor, a népiskola
épületében, méz és viasz a Bazár IV. számú szobájában, az eszköz- és géptárlat a
kollégium udvarán, a fa- és vesszöipar a Bazár V. számú szobájában, a szövészeti tárgyak
saját helyiségükben, a cserépipar a Bazár VII. számú szobájában, a tápipar a népiskola II.
számú szobájában, a folyadékok(szesz, eczet, sör) a népiskola IV. számú szobájában, a
fanemek és ásványok a kollégium nagytermében. A kijelölt helyiségekben el nem férő
tárgyak a Bazár folyosóján és a fenntartott VIII. számú szobában lesznek elhelyezve.
Midőn a kiállítási elnök ur megbízása folytán a könnyebb tájékozhatás kedvéért,
ezeket a nagy közönség tudomására hozom: egyúttal nem mulasztom el felkérni
mindazokat, a kik a kiállitáson részt venni óhajtanak, hogy bejelentéseiket a 1 ó 1-i r t h o
z czimezve szept. 15 -ig szíveskedjenek megtenni, hogy a bizottság a tárgyak
elhelyezésére nézve idejekorán tájékozhassa magát.
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Tudatni kívánom továbbá, hogy Brassóban a Nr. 1 vendéglőse azok számára, a kik
Brassóból meg akarják a kiállitást látogatni, 6 frt napidíj mellett kötelezte magát fuvart
állítani ki.
Dr. Szász István, kiállítási jegyző.
Az erdélyi gazdák V-ik vándorgyűlése alkalmából rendezendő tárlatra szept 19-ig
következő tárgyak vannak bejelentve:
-T. Nagy Károly börtönmester úrtól Sepsiszentgyörgyről rabok által készített
lóször munkák.T. Sütő István úrtól Sepsi-Szentgyörgyről 2 drb.. disznó.
- T. Csíki András úrtól S.-Sztgyörgyröl 1 drb. kocza 9 malaczczal. T. ifj. Nagy
György úrtól 1 iró és 1 ebédlő asztal..
L.Nemere 1879 szeptember 28
- Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra
szept 26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.:
- Semsey Tamásnétól Sepsi Szenígyorgyről 12 darab női ing, két darab hálókabát,
így nyakravaló egy gyöngyös kép.
- Ujvárossi Ferenc úrtól Szemerjáról 12 drb juh,,1 drb berbécs,2 faj burgonya.
L.Nemere 1879 október 2.
- T. Biró Béláné úrasszonytól S. Sztgyörgyről több faj tyúk volt felajánlva az
1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 18
-Tiszt. Zajzon Farkas úrtól Sepsi-Sztgyörgyről burgonya. .T. Prázsmári Sándor
úrtól S. Sztgyörgyről ekék talyigával. Mélt. Semsey Tamásné urasszonytól ingek. T.
Gyárfás Sámuel úrtól S.-Sztgyörgyről selyem, gyümölcs,(alma, körte,szőlő) borsó és
lencse T. Kovács Gábor úrtól férfi ruhák. voltak felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi
gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 14
T. János Dávid úrtól Sepsi Szentgyörgyről 6o,20 és 10 akós hordó volt felajánlva
az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 18
Az erd. gazd. V-ik vándorgyűlésealkalmából rendezendő tárlatra szept 7 ig
kővetkező tárgyak vannak bejelentve (itt csak az idegen városokból bejelentett kiállítási
anyag van feltüntetve,a háromszéki anyag falvanként jelenik meg ) Mltsgs. Potsa József
főispán úrtól Szász Dányárói bor és gyümölcs.T. Türk J. úrtól Brassóból liszt
készítmények-T. Teutsch József úrtól Segesvárról borok. A medgyesi gazdasági iskolától
kollectiv kiállítás. A földvári gazdasági iskolától kollectiv kiállitás. T. Coppony &
Königes uraktól Brassóból lisztek és kásák.T. Horváth János úrtól Krizbáról gyümölcs. T.
Peliones úrtól Brassóból lisztek és kásák. A fülei vashámortól kollectiv kiállitás. T. Keöd
József kapitány úrtól Balaton-Füredről borok. Erdélyi gazdasági egyesülettől
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Kolozsvárról gyümölcs. T. id. Bodor Pál úrtól Kolozsvárról gyümölcs. T. Brassai József
úrtól KolozsvárrólT. Szentgyörgyi József úrtól Kólozsvárról gyümölcs. T. Szenkovich
Márton úrtól Kolozsvárról gyümölcs. T. Hutter Sámuel úrtól Kolozsvárról gyümölcs és
méz. T. özv. Csapó Sándorné asszonytól Kolozsvárról gyümölcs. T. ifj: Bodor Pál urtöl
Kolozsvárról gyümölcs. 1. W. Siedersleben & Comp. Bernburg Anhaltból gépek. T. Toll
úrtól Klosterneuburgból az „Obstgarten" czimü pomologiai lapnak eddig megjelent
számai és gyümölcs képek. T. Zsigmond Ferencz úrtól N.-Baczonból szövetek. T. Benkő
János úrtól Nagy-Baczonböl szövőszék. T. Téglás Gábor úrtól S.-Szentgyörgyön
különféle gépek. T. Fehér Miklós úrtól Szemerjáról egy fél Jackard szövőszék. T.
Solymosi Anna kisasszonytól kötőgép gyártmányok.
A háromszéki házi ipar egyesülettől szövetek. A baróthi gazdasági iskolától a) egy
6 éves erdélyi fejős tehén borjúval b) egy béres szekér c) egy eke.
T. Sándor István úrtól Sepsi Sztgyörgyről különféle kőzetek és festődei
iparczikkek.
Br. Apor Gábor sepsi alsójárási szolgabíró úrtól járása részéről, állatok, kerti és
mezei termények, házi iparczikkek. Erről a részletes kimutatást e lapok jövő száma hozza.
A sepsiszentgyörgyi felsőnépiskola gazdasági szakosztálya részéről, a gazdasági
kiállításra következő tárgyak jelentettek be: I) Egy 1O éves borjas tehén. 2) Egy 20
hónapos bika 3) Őszi rozs 4) Kanadai zab és fekete zab. 5) Muskotály és ötvennapos
tengeri. 6) I.enmag. 7) I.óhermag. 8) Baltaczim (esparzett) 9) Krumpli (rózsa) 10)
Takarmányrépák plántáról és magról. 11) Sója bab. 12) Fekete borsó volt felajánlva az
1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
Közli dr. Szász István,kiállítási jegyző
L. Nemere 1879 szeptember 14
T. Téglás Gábor úrtól S.-Szentgyörgyön különféle gépek. T. Fehér Miklós úrtól
Szemerjáról egy fél Jackard szövőszék. T. Solymosi Anna kisasszonytól kötőgép
gyártmányok. A háromszéki házi ipar egyesülettől szövetek.
T. Sándor István úrtól Sepsi Sztgyörgyről különféle kőzetek és festődei
iparczikkek.
Br. Apor Gábor sepsi alsójárási szolgabíró úrtól járása részéről, állatok, kerti és mezei
termények, házi iparczikkek.
A sepsiszentgyörgyi felsőnépiskola gazdasági szakosztálya részéről, a gazdasági
kiállításra következő tárgyak jelentettek be: I) Egy 1O eves borjas tehén. 2) Egy 20
hónapos bika 3) Őszi rozs 4) Kanadai zab és fekete zab. 5) Muskotály és ötvennapos
tengeri. 6) lenmag. 7) I.óhermag. 8) Baltaczim (esparzett) 9) Krumpli (rózsa) 10)
Takarmányrépák plántáról és magról. 11) Sója bab. 12) Fekete borsó. Közli dr. Szász
István, kiállítási jegyző.
L.Nemere 1879 szeptember 11
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Ö r ö m m e 1 ű d v ö z ö 1 j ü k v á r o s un k b an az erdélyi gazdákat!!
Ü d v ö z ö l j ü k az erdélyi gazdasági e g y l e t e t városunkban!
Reggeli kilencz órakor nyitotta meg Tisza László elnök a vándorgyűlést igen szép
beszéd kíséretében,…… gróf Kálnoky Pál és gróf Schweinitz Gyula, a kiállítást rendező
bizottság elnökei. A terménytárlat a „Bazár-épület" 8 termébe volt elhelyezve. A nagy,
tágas termek alig tudták magukba fogadni a szebbnél szebb gyümölcsöket, kerti és mezei
termékeket.
A g y ü m ö l c s k i á l l i t á s n á l , mint legnagyobb termelőt s a különféle fajok
ügyes csoportositóját, Csapó Sándort említjük fel Kolozsvárról, ki 110 faj almát állított
ki, melyek mindenike pontosan volt megnevezve. Rheind Sámuel (Botfalva) 80 faj almát
és 11 faj körtvét állított ki, Horváth János pedig Krizbáról 56 faj almát, 28 faj körtvét
mutatott be. Ezen ügyes összeállítás, a Lucas-rendszer szerinti csoportosítás feltűnést
keltett mindenki előtt. Méltán érdemli meg a dicséretet Potsa József főispán, ki dányáni
birtokából 25 faj körtve, 26 faj alma, 2 faj baraczk ésgyönyörű diókból álló gyűjteményt
állított ki. A szép gyűjtemény a terem közepén lévő asztalon volt igen csinosan
elhelyezve.Brassai József (Kolozsvárról) 60 faj almát s ugyanannyi körtvét állított ki.
Tompa Imre 23 almát és 8 faj körtvét, Fekete Pál 32 faj körtvét s 28 faj almát, Forró
Károly 41 faj almát s 12 faj körtvét, Gyárfás Samu48 faj almát és 9 faj körtvét állított ki.
S z ő l ő b ő l igen sok fajtájú és nagyon szép kiállítás volt. Természetesen csak
azon szőlők jöhettek számba, melyek b o r t e r m ő helyről valók voltak. Ilyen pedig csak
kettő lehetett: az egyik a Fekete Pálé, a hires „vándor tanár"-é, a ki 50 faj szebbnél szebb
szőlőt állított ki s a másik az erd. gazd. egylet csoportosított szőlökiállitása
A m é h é s z e t köréből,……….. A mik ki voltak állítva, megérdemlik
mindnyájan a dicséretet. Mátyás Mihálynak Feldobolyról legszebb méze és legszebb
viaszai voltak, igen tiszta mézet állított ki Hutter Samu és Péter Károly. Kiss Lajos a
méhkasok által tűnt ki leginkább (Kiss János-féle méhkassal).
-A k e r t i v e t e m é n y e k b ő l igen szép példányok voltak. Nagyobb
csoportokat-állítottak ki : a földvári földmiv. iskola, a prázsmári iskola, Ajtón György ; kisebb csoportokat: özv. Cserey Jánosné, Simó Ferencz, Péter Gergely. Simó Fe rencznek
(Sepsi Sztgyörgy) különösen szép fodros káposztái voltak feltűnő szépek. Gernard
Antalnak szép ugorkái, Váncsa Györgynek hagymái, Kiss Ödönnek általános
elismerésben részesült burgonyái, Joó Zsigmondnénak szép színű dohányai voltak
kiállítva……………….
A b o r o k b ó l kevés, de kitűnő fajuak állíttattak ki. Kovács Ferencz 1866-beli
könnyű asztali borokat, Teutsch B. József többféle könnyű, nehéz asztali borokat, az erd.
gazd. egylet 1846- beli szilvási bort. Gerendi István 1873-beli pecsenyebort, Potsa József
finom dányai asszu bort, báró Kemény István csombordi rizlinget, Gyárfás Imre és Albert
kitűnő vámos udvarhelyi rizlinget, Keöd József pompás balatonmelléki bort állított ki.
Természetes azonban, hogy a borkiállítás díszét az erd. pincze-egylet emelte főkép
különféle válogatott minőségű kitűnő boraival
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A m e z e i t e r m é k e k kiállítása szép volt.
Összesen 447 kis zsák terményt találtunk ott. A buzafajok közül igen szépen van
képviselve a teljes szemű, piros háromszéki buza; díszére válnék bármely országos
kiállításnak, dicséretére válik a valódi székely gazdáknak. Kiemelendő a háromszéki buza
után az ujonan honosított angol (manstein-fehér) buza, mely vidékünkön sikerülten
terem; szép színe, áttetsző üvegtiszta fényű, biztos, jégmentes termés (dus kalászai
védelme alatt) a legkövérebb talajban is fennálló tulajdona által ismeretessé és vidékünk
keresett terményévé fog lenni; édes testvér a sötét, piros (acintos)áttetsző m o k r i
búzával együtt, úgyszintén a bizt o s í t ó buza is; megemlitést érdemel a szomszéd
Csikmegyében szépen sikerült térmésü k o r ai (muskotály), k o r o n a - és t a v a s zbuza is.
A rozs fajok igen sikerült szép termését láttuk úgy vidékünkről, mint más szomszéd
megyékből.
-“…vidékünknek e nemben uj faja a S w a 1 i e r árpa, mely bő és sikerdus
termésével elterjedéssel és meghonosulással biztat, ugy a c s u p a s z árpa, mely több kiló
sulylyal meghaladta eddig ismert fajainkat.
-“………leginkább canadai zabot láttunk, mely korai érésével és sikerdus
tartalmával túlhaladja minden eddig termelt fajainkat. Képviselve van a 1 i g o v o i faj
is,de ez dus héjazata és kevés siker tartalma miatt messze hátra marad a canadai s még
eddig termelt fajainknak is.
A tengeri-fajok meglepő nagy mennyiségben vannak itt, gabnaféléink közt e
termény bővölködik legtöbb fajban ;igy itt találjuk a gazdászati czélra felhasználandó
fajok közül első helyen a világos, üveges, áttetsző szép olasz faj c i n q u a nti n ó t , mely
faj vidékünkön is sikerülten termett ; ezen fajnak eddig ismert tengerünk közöttszép
előnye a meglepő szín, csinos alak, finom íz, kitűnő siker tartalma ; de hátránya is van,
amenynyiben nem minden évben érhetik ki, (tudni illik, midőn időjárásunk változó,
hidegek éjszakáink s derünk korai) s ez egyetlen árnyoldala meghiusítjareményünket,
hogy vidékünk honos faja legyen e szép faj tengeri tisztán a saját fajában, hanem igen az
ép oly előnyös és kitűnő fajú P i g n o1 e t a-faj tengerivel keresztezve, mely faj
hasonlóan most honosult meg vidékünkön ; ennek színe sárga, üveges áttetsző, mély
szemű, kitűnő sikerdus.
Képviselve van a S z e n t k i r á l y i-féle k or a I s z é k e l y t e n g e r i , e sárga
színű, korán érő, gömbölyű, nagyszemü tengeri; kívánatos lenne, ha honában otthon
lehetne.
-Az asztali fajok (csemegék) közül láttuk a csemege tengerik királyát, az apró,
áttetsző, üveges fényű, gömbölyű (fölül) finom, édes, fehér c i n q u a n t i n ó t ; a nagy,
lapos szemű, különböző szinü (egy csövön) finom, édes, s z e p t e m b e r i tengerit; a
közönségesen ismeretes fehér és (kereszteződés által) különböző szinü, nagycsővü édes c
z u k o r - t e n g e r i t ; továbbá az alakja és színezete különlegessége által elterjedésnek
örvendő H y n c o c y t , mely faj vastag héjazata és dus liszt tartalma miatt nem ajánlatos
termelésre.
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Végül képviselve van az Amerikából hozzánk is elhozott C r o s b y-féle igen
finom asztali tengeri, mely vidékünknek éghajlatával megegyezik és sikerülten terem.
Köles terményünk, ugy a borsó és különösen lencse-terményünk igen szépen van
képviselve, különböző fajok által
-Hüvelyes veteményeink közül van még a nálunk most meghonosult c h i n ai ssó j
a b a b , mely vidékünkön tenyészthető; ez nem változtatja semmi
körülmények közt tulajdonait és tartalmát, nem fajzik el; fagyainkat kiállja, bőven terem,
sikerdusabb minden hüvelyes veteményeinknél, használható paszuly helyett és
sertéshizlalásra tengeri helyett.
Meglepő mennyiségben, fajkülönféleségben van képviselve a paszuly, ezen fajok
közül megemlítésre méltó ujabb faj a k é n s z i n ű paszuly, mely jóságára, bő termésére
felülhaladja a nem rég meghonosult a f r i k a i halvány gránát és halvány szinü é g s z í n
k é k paszulyt. E fajokon kivül van képviselve a viasz, pillangó, képes, gránát,
marosszéki, g y i k t o j ás stb. stb. sokféle ismert faj paszuly.
-Van len-, kender-, mák- és takarmány terményünk minden e vidéken ismert fajból
kiállítva.
Elismerésre méltó, csinos, collectiv kiállítástmutattak be: csik-sztmártoni Márton
Ferencz aljárásbiró, B.-Gyulai Göndöcs Benedek apát lelkész, Zeyk József (M.-Gombás),
gróf Iválnokyak, özv. Cserei Jánosné úrasszony, n.-enyedi Pávai Vajna F.lek, gróf Béldi
Tivadar, Gaál Zsigmond, Kiss Ödön, a sztkatolnainai „kisgazdai kör", a baróthi gazd. isk.,
és Csia Gergely urak.
B i r á l ó b i z o t t s á g o k.
Mezei terményekre: Elnök Pávai Vajna Elek,jegyző Elekes Tivadar, Bogdán
András, Bene József, Székely Endre. Kerti termények és méhészet. Eln. Gyárfás Imre,
jegy. Ritter Samu, Gyárfás Samu, Hutter Samu, Mátyás Mihály. Gyümölcs. Eln. Tisza
László, jegy. Fekete Pál, Brassai József, Tompa Imre, Bartha Ferencz, Réz Farkas,
Márton Ferencz. Bor. Eln. Kálnoky Pál, jegy. Kökösi Endre, Bikfalvy Ferencz, Geréb
János, Császár Bálint, Tímár Károly, Mikó Bálint, Gábor Péter. Géptárlat. Eln. Hintz
Lajos, jegy. Tarczali Endre, Binder Lajos, szotyori Nagy Károly. Házi-ipar. Eln. Hintz
János, jegy. Éltes Elek, Teutsch József, Szőcs Márton, Révay Lajos, Veres Gyula, Révay
Pál, Schluk Gottlieb. Fanemüek, kőzetek. Eln. gr. Schweinitz Gyula, jegy. dr. Szász
István, Boga Bálint, Kupcsai János, Görög István.
K i s z á l l ó b i z o t t s á g o k.
Földvár, Krizba, Keresztyénfalva. Elnök báró Jósika Lajos, jegyző Nagy Sándor,
gr. Schweinitz Gyula, Ritter Gusztáv. Kőrispatak és vidéke. Eln. gr. Nemes János, jegyző
Tóth Zsigmond, Madár Mihály.Uzon. Eln. Székely Gergely, jegyző Ujvárossi József,
Nagy József, Fekete Pál. K.-Vásárhely, Csernáton. Eln. Szabó József, jegyző Szentiványi
Miklós, szotyori Nagy Károly, Potsa Gyula. Dálnok. Eln. Gamauf Vilmos, jegyző
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Tarczali Endre, Donáth József. Bodola. Eln. Tisza László, jegyző Horváth László, Antal
Zsigmond. Zágon, Kovászna. Eln. Barabás János, jegyző Künle József. Baróth. Eln.
Greguss János, jegyző Bedő József, Henter Béla, Boér Miklós
L.Nemere 1879 október 5
A rendező bizottság továbbá átiratot küld az erd .gazd. egyesülethez, hogy Paget
János, Zeyk József és br. Bánfty Dániel urak azon gazdákat, kik a Paget féle angol
juhfajtával keresztezték juhaikat ezen juhaknak a kiállításon leendő bemutatására
szólítsák fel.
B e k ü l d e t e t t szerkesztőségünkhöz a kolozsmonostori m. kir. gazd. tanintézet
értesitője. Szerkesztette Vörös Sándor, igazgató. Az intézetben működik 11 tanár : a
tanuló ifjak száma a 3 osztályban 90, ezek között kettő Háromszékmegyébőlvaló. A
„Zichy Asbóth-ügy" külön füzetben is megjelent Sarkadi Elemér, a „M— g"
belmunkatársa összeállításával. Ára a röpiratnak 30 kr/Zichy-Asboth űgy= 1879. június
29-én Asbóth János egy vezércikkében bejelentette, hogy Zichy-Ferraris Viktor gróf
belügyminisztériumi államtitkár gyanús üzletekben vett részt./
L. Nemere 1879 augusztus 14
Megjegyzés: Miért idéztem ilyen sokat, a kiállitásról ? Az akkor
Sepsiszentgyörgyön megjelenő Nemere c.folyóirat részletesen ismerteti a kiállítás
előzményeit, lefolyását és eredményeit. Egy ilyen gazdasági kiállítás
Sepsiszentgyörgyön való megszervezésének célja épp az volt,hogy megindítsák a
mezőgazdasági termelésnek új alapokra való helyezését és ezért épp azt akarta
felmérni,hogy hol tart Erdély, s a székely környezet mezőgazdasága .Erdélyi
magyar mezőgazdasági örökségünk alapja, mindig is termelés volt. Ehhez szorosan
kapcsolodik a körülötte kialakuló szervezeti élet, s ennek egyik bemutatása éppen az
akkori megnevezésű “ gazdasági kiállítások”voltak.
A sepsiszentgyörgyi gazdasági kiállítás részletesebb ismertetésével, belátást
nyerünk arra az erőre amely az EGE 1844 megalakulása óta kikovácsolodott, s
amely képes volt szervezni az erdélyi nagy és kisbirtokok szervezeti életét.Ennek a
kiállításnak a részletesebb bemutatásával érdekességként arról is tájékoztatást
nyerünk, hogy általában mit termelnek Erdély magyar termelői, s leginkább a
háromszéki székely termelők falvanként. S épp az az érdekes ,hogy a kiállításra
felajánlott termékek olyan nagy változatosságot mutatnak ami egy fejlődőben levő
gazdaságot sejtetnek. Példák hosszú sora, faj növénytermesztési termények, megyei
meglétét igazolják. A fajállatok sora jelzi a magyar fehér szarvasmarhák és a
külfödről behozott fajállatok egyenlő arányú meglétét. De a felajánlott termények
között ott vannak a székely uri és földműves assszonyok szorgos kézimunkájának
eredményei is. Szöttesek, kendők, teritők ,ingek stb. alakban.
De ha a falvakból történt felajánlásokat figyeljük meg, több féle eredetü
terméket találunk.Vannak az uradalmak, a falu közösségek,a most induló
“kisgazdakörök “ és a székely földművesek termékei. Egyszóval, figyelemmel
kisérve a felajánlott, s később a kiállított termények hosszú sorát a háromszéki
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falvak fontosabb terményeit tudjuk azonosítani és leltárba venni. Az eddigi
kutatásaimból is kiderült, hogy nem minden falunak lehet megtalálni azokat a
terményeit amelyekkel nevet,érdemet tudtak szerezni falvaik részére .Ezek az
adatok egy helyes irányba tudják terelni azokat az ezután következő ilyen irányú
kutatásokat.Mert akárhogy is vesszük egy falu közösség ahhoz ,hogy fentarthassa
magát meg kellett találja, s meg kellett termelnie azokat a terményeket amellyel
fenn tudták tartan saját létüket, s a következő lépésben, be tudtak legjobb
terményeikkel kapcsolodni a piaci életbe.
Ezért is láttam szükségesnek ,hogy örökségünk helyes felméréséhez
lessz, a falvankénti termény felajánlások bővebb ismertetése.

szükség

Ugyanis, a kiállításra felajánlott termények mindig abból származhattak,
amiket a a helyi termelők úgy itéltek meg ebből ez a legjobb termék, legfrissebb
szerzemény (pl. erő és munkagépek ,ekék stb esetében ) vagy a legjobb minőség.
Igy ezek a termények, egy fényképét is adhatják a háromszéki falvakban folyó
mezőgazdasági termelésnek. Itt kerülnek elő a búza, a zab, a paszuly, a borsó, a
lencse, a kender, a cukorrépa,a dohány, a köles, a gyümölcsök, a szőlő, a méz,a vaj
………… számos jeles termelői.
Ugyanakkor fontosnak találtam,hogy számba vegyük mindazt a tevékenységet
amelyekre egy ilyen gazda kiállítás megszervezéséhez szükség volt. A Nemere c.
folyóíratban mindezt megtaláltam,lévén Örökségünk tartozéka.
Kiss Károly
- Az ezredéves kiállításon kiállítási érmet kapott id. Gödri Ferenc állati termékei jó
minőségéért és mézéért.
L.Köztelek 1896 december 5
-a minisztérium itt állami faiskolát tartott fenn ahonnan a községek díjmentesen
vagy kedvezményes áron gyümölcsfa csemetéket és oltóvesszőket osztott ki.
-az MGVSz tervbe vette gabonaraktár építését és raktár szövetkezet megalakítását.
-1902 tavaszán a Magyar Jelzálog Hitelbank kirendeltséget nyitott itt.Kölcsönt a
földbirtokra adat.
-1905 október 10-én Háromszék
lótenyésztő és gazdasági bizottsága a
miminsztériumi kirendeltség anyagi és erkölcsi segítségével Sepsiszentgyörgyön
nemzetközi lóvásárt rendez.
-1905-ben a hivatal az árvafiúképző mellett a gazdaképzés érdekében , gazdaságot
alapít amit állami segítséggel fel is szerel.
-1906 tavaszán alakul meg az itteni minta baromfitelep,építésre 2800 K
,benépesítésre 1000 K segéllyel. Itt Plymouthrocks,orpington tyúkok , emdeni lúd,
pekingi kacsákat adtak hazai tojásért cserébe. Egy gazda egyféle baromfiból 1 kakast ,
két tojó tyúkot kapott.
-1908-ban Sepsiszentgyörgyön legelőmesteri tanfolyamot szerveztek.
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-A székely akció közbenjárására az MGVSz 1905-ben itt gazdasági gépraktárat
létesít, ahol a hazai gépgyártás gépeit hozták forgalomba,a gazdák részletre is vehettek
gépeket ,eszközöket.
-1909-től a Székely Gazdák Szövetkezete –marosvásárhelyi központtal
székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi fiókokkal –forgalmazott gépeket és eszközöket.
- a sepsiszentgyörgyi fiú árva és szeretetháznak faiskolája volt innen a községek
kedvezményes áron gyümölcsfacsemetéket és oltóvesszőket kaptak.
-1904 tavaszán sepsiszentgyörgyön
kirendeltség irányításával.

egy bolgárkertészetet nyitnak meg a

- 1914 tavaszán fejezte be a kirendeltség az itteni közkút építését.
L. Balaton Petra

Állatkiállítás Sepsiszentgyörgyön.

-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Izsák Árpád- kisállattenyésztők elnöke Farkas
József, Háromszék vármegyei cséplőgép és traktortulajdonosok gazdaköre elnöke Séra
István.,Sepsiszentgyörgy Szemerje gazdaköri elnöke Csákány Ferenc
L .EMGE
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 30 hallgatója volt.
L. EMGE
-1941-ben "négy erdélyi gabonatárház építését rendelte el a földművelésügyi
miniszter köztük Sepsiszentgyörgyre is .
-1941. augusztus 30– 31-én Sepsiszentgyörgyön az EMGE és a vármegyei
gazdasági felügyelőségek közös támogatásával mezőgazdasági kiállítást rendeztek.
- Sepsiszentgyörgyön középfokú gazdasági tanintézet létesült.-1942-A mezőgazdasági gépkezelői tanfolyamon 1941– 42 telén Marosvásárhelyen és
Sepsiszentgyörgyön 454 hallgató vett részt.
L. Oláh Sándor
Augusztus 30-án, az EMGE háromszékmegyei kirendeltségének rendezésében
Sepsiszentgyörgyön megnyílt az EMGE mezőgazdasági és háziipari kiállítása, melynek
fáradságos rendező munkáját Séra István kirendeltségvezető vállalta, Apor Péter
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br.,Szent-lványi Gábor dr., Kovásznay János, Páll Ferenc, Gyöngyössy Károly és Benkő
Gábor rendezőbizottsági tagok közreműködésével. A három napig tartó kiállításon 472
kiállító vett részt, 74 a növénytermelési csoportban, 55 a háziipari, 45 a kisipari, 9 a
vadászati, 8 az iparművészeti és 20 a képzőművészeti csoportban. Ezenkívül még 14
gyáripari kollekció is szerepelt. As élőállat kiállításon 203 tenyésztő vett részt 345
állattal.
A kiállítást összesen 20171 látogató tekintette meg
L.Erdélyi 1941-42
- Szabó Béla (Sepsiszentgyörgyi középfokú gazd. tanintézet) különbözeti vizsgája1944- Kerekes Imre tanár (Sepsiszentgyörgy) visszarendelése -1944L.M.O.L.
Killyén-Sepsikilyén ma Sepsiszentgyörgy része .
A 18. századból való a Szilágyi-udvarház,A Vajna-udvarház,Székely-Potsa-kúria
(épült 1820-as évek). Czakó-ház (1813),.Szilágyi kúria (18. század).
-1701. Dje 14. Jan[uarij] In Possessione Killyen. Borbely Simonnet az tilalmas
erdőben valo erdőlésért zalaglottak megh es arra is compromittalta magat az Falu
gyülekezetiben hogy ha nem elegh az az zalogh, többet ad.
L. Kilenc falu
Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra szept
26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.:
- Kilyénböl : T. Orbán Lászlónétól hagyma. T. Vass Dénes urtól törökbuza. T. Juga
Gyrörgytől dohány. T. Kovács Antal úrtól egy pár ökör. T. Kovács József úrtól dohány és
alma. T. Ferenczi Ágnestől egy férfiing (kézi munka.) T. Ferenczi Józse úrtól buza. T.
Molnár György úrtól két borjú. T. Szilágyi Ferencznétől szőtemények. T. Nagy György
úrtól buza, árpa és olvasztott vaj.T. Szilagyi György úrtól buza, rozs, árpa és zab. T.
Márkos Lajostól vaseke. T. Para Rákheltől szőtemények.
T. Orosz Lázártól egy gője és malaczai. T. Ráduly Lajostól egy általa készített
szekér. T. id. Donáth Pál úrtól egy bival borjával. T. Bernád Istvántól egy szántótaliga. T.
Zsigmond András úrtól többféle alma. T. Nika Mihálytól törökbuza.T. Incze Ferencz
úrtól buza. T. Andrási Sándor úrtól buza. T.Donáth Mihály úrtól egy bikaborju.
Közli dr. Szász István
-1767: hat Sertés Udvar Számára s az Mólnár(na)k kettő hizlaltatik [Kilyén Hsz;
LLt]
L.E.M.Sz.T
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-…..berni-szimentáli, 90%-ban vemhes tehenet
részletfizetéssel csoportokban Kilyén gazdái között.

osztottak

ki

három

évi

L.Fehér vagy fekete
-„….két ágyban futó színes sarkantyúvirágot, egy táblában pedig négy ágyásra
osztva szegfűt termesztettek. Az egyik ágyásban kiültetettet, a másik háromban pedig
magról vetetteket. Ezeken kívül egy ágyásnyi mezei liliomot, hat ágyásnyi színes viola
magvetést, két ágy bársonyvirágot, négy ágy csokros sarkantyúvirágot, egy ágyás
szederjes violát, két ágyás bazsalikomot, ismét négy ágyásnyi sárga violát említ a leírás.
A kert közepén levő út két szélén fehér liliomok sorakoztak, és két rend rózsafa,
valószínűleg lugasok, amelyek azonban a zord télen elfagytak. A virágok mellett gyógyés fűszernövényeket is termesztettek. A gernyeszegi várkastély kertjében a virágok közt
bazsalikomot, levendulát, majorannát, tárkonyt, zsályát és köménymagot is találunk.”
Valószínűleg hasonlóan, de kisebb méretekben a kilyéni Székely család
gazdaságában is ilyen növények nőttek még a 18. században is.
L.Csoma-Tüdősné
-Nagy Imre Sepsi-Szt.-Györgyön 1 hold 200 négyszögölnyi korai spalti komlót
termeszt.
L.Köztelek 1896 július 18
-1893-ban a gazdasági egyesület kiválasztott négy gazdaságot ahol
mintagazdaságot hoznak létre. Ezek közül egyik a kilyéni Pap György gazdasága.1894ben a földművelésügyi miniszter 300 frt jutalmat adományozott a négy gazdaságnak
gépi felszerelések beszerzésre.
L. Máté Domokos
- Árkoson 1826-ban : „az elvetett mag jó termés esetén átlagosan öttel ha fizetett”.
L.Dankanits
Kiadó részes művelésre Sepsiszentgyörgyön lakó és gazdasági épületekkel jól
felszerelt 25 holdas prima birtok,3 hold gyümölcsössel és 3 hold bolgár kertészettel. Dr
Márkos Györgyné Kolozsvár.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
1868-ban a kormány is több faiskolát létesített mint például Sepsiszentgyörgyön. .
L.Budapesti Corvinus
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Ráduly András
L. EMGE
-Váry faiskolák Sepsiszentgyörgy szállít:
- 3-éves közepes magas törzsű Bathul alma oltványt,
- 2-3 éves közepes és magas törzsű Nyári alma oltványt,
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- 2-3 éves közepes és magas növésű szilva oltványokat,
- 2-éves közepes és magas törzsű meggy oltványt,
- 3-4 éves közepes és magas növésű eperfákat1-1,50 pengős árban.
L.Erdélyi gazda 1941 április 1
-1941 augusztus 30-31 és szeptember 1-én a Székely- Mikó kollégiumban
Székelyföldi Mezőgazdasági Kiállítást szervez az EMGE , a Földművelésügyi
Minisztérium Erdélyrészi Kirendeltsége támogastásával , a gazdasági felügyelőségek,
EMGE kirendeltségek és az összes gazdasági és ipari közületek közremüködésével.
-Kiadó a Gergelyfalvi-tanya a sepsiszentgyörgyi vasútállomástól 3 és fél km.re cca
70 kat.hold prima szántóföld,lakóházzal és gazdasági épületekkel együtt. Érdeklődni lehet
Rednik Péternél.Sepsiszentgyörgy.
L .Erdélyi gazda 1941 augusztus 1
Sepsiszentkirály
-Itt született Imreh István professzor (1919. szeptember 12. Sepsiszentkirály –
2002. január 31. Kolozsvár)
-1701.Dje 10. Januarij. SzentKiraly. Szentegyház erdeiben való erdőlésért lánczot
vettek el... Falu tilalmas erdeje;
-1701. Die 12. Januariij. Szentkirálynak eleitől fogvást olyan törvénye volt hogy
valakinek azon határban meg tudták hogy földe vagyon akár Falusi, akar Videk ember let
légyen is, meg izenték hogy arol szamot agyon a Faluval együtt, és ha nem ment, meg
büntették Flr. 1. es az Attrixot is azon törvenyel eltettek.
L.Kilenc falu
Határnevek: Angyalosi útra jövő, Bánya, Bányakő,Bedőházi határ, Csegely, Csősz
keresztje, Csősz kertje, Debren, Demeter völgye, Horgas, Hosszú, Kishorgas, Kiskurta,
Középláb, Nagy tó, Pálföldek, Kökényesre menő, Középhegy, Pap ösvénye, Szentiványi
útszökő, Útválasz, Vízre jövő, Völgy keréje,Baglyos, Kurta, Árkos felől, Gidófalva felől,
Pap földe szer, Nagyverles.
Említik Daczó János udvarházát
Határnevek: Hegy alatt, Szemerja felől, Kertekre függő láb, Orom alatt, Vásáros
út,
L Erdélyi testamentumok
-…..berni-szimentáli, 90%-ban vemhes tehenet osztottak
részletfizetéssel csoportokban Sepsiszentkirály gazdái között.
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L.Fehér vagy fekete
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Gyöngyösi Károly
L .EMGE
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Szacsva
-Gazdakörünk 1930. évben alakult, azonban az elnyomás ideje alatt semmiféle
jelentősebb cselekedetet nem mutathatunk fel. Ennek fő oka a község lakosságának
rendkívül nehéz anyagi helyzete volt,de részben a vezetőség és a tagok közömbössége is
közrejátszott.
Az 1940. évben történt felszabadulás gazdakörünk életében is fordulópontot
jelentett. Az év őszén újjáalakított gazdakör élete a bizalom és munkásság szellemében
indult.
Megjegyzés : az akkori közhangulatra jellemző és a majd’ minden falura
egyformán szóló meghatározások.
Kiss Károly
A közgyűlés azonban az elnök indítványára hozzájárult,hogy kél hold földet a
gazdakör dolgozzon meg és a haszon is a gazdaköré legyen. Azonkívül rendeztünk egy
gazdaköri bált és átvettük házi kezelésbe az esztenát is. Ezek által akkora tökét
teremtettünk, amelyből egy darab tenyészkant, két darab kost, az EMGE segítségével
pedig egy darab 12 soros vetőgépel és egy darab szelektort vásároltunk. A gazdakör vette
át a községi bika gondozását is. Vagyonunk a leltár szerint 1.807 P-t tesz ki és
elmondhatjuk, hogy ezt munkánkkal és az EMGE segítségével hoztuk össze. Fenti
vagyon érték összegében a bika nincs benne, mivel annak beszerzését a község fedezte.
Gazdakörünk az 1941. évi augusztus 30-án tartott sepsiszentgyörgyi kiállítás
alkalmával aranyérmet nyert. Tagja a Háromszéki Gazdák Gazdasági és Hitel
szövetkezetének egy darab üzletrész erejéig. Elnök beadványára kaptunk 207 darab
könyvet a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményének Erdélyi Osztályától, amelyeket
hetenként tartott kölcsönkönyvtári órák által tagjainknak kiosztunk.
A gazdakör végezte községünkben a vetőmagvak, egérméreg, Distol beszerzését és
szétosztását. 40 tagunk közül 21 EMGE tag is. Ezeknek legnagyobb része — 17-en — az
elmúlt évben léptek az EMGE táborába.
Tekintettel arra, hogy a községben nincs fogyasztási szövetkezet, — amelynek
létesítését elsősorban a község kicsinysége (294 lélek) akadályozza — a közellátási
cikkek kiosztását a gazdakör vezetősége végziSzacsva, 1942 február 22 Gaál Jenő s. k.,
gk. elnök.
L.Erdélyi 1940-41
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bedő Andor
L. EMGE
Szárazajta
- „…. a falu jeles szülöttje, Ajtai Abod Mihály (1704--1776) nevét viseli. Ő volt
“Árva” Betheln Kata udvari papja, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatótanára. Korának kiemelkedő szónokaként és tudósaként tartották számon.”
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- „Az újkori magyar történelemben e falu neve gyászkeretben szerepel, ugyanis
1944. szeptember 26-án a Székelyföldre bevonult Maniu-gárdisták az iskola udvarán 13
ártatlan székelyt végeztek ki megdöbbentő kegyetlenséggel.”
L.a falu honlapján.
-1938 januárjában itt Hitelszövetkezet ,Fogyasztási
szövetkezet müködött.

szövetkezet és Unirea

L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Kolumbán Géza
L. EMGE
-Szárazajta község területén végrehajtott román földbirtokrendezés kiosztási
földkönyve (telekkönyvi betét, birtoklapok), a község legeltetési szabályrendelete-1944L.M.O.L.
Szentivánlaborfalva

Apor kúria

-Határnevei: Felső szeget,Hosszú, Ragóra menő, Nagy árok,Komolai Sástóra
menő, Bodoki út.
L. Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Gál Ferenc
L .EMGE
Szentivány Sepsiszentivány ma Szentivánlaborfalva része
-„Ezt a falut korunkban méltóságos br. sepsiszentiványi Henter Ferencnek,
…………….az udvarháza ékesíti. „
L. Benkő József
-Határhelyek:Szentgyörgyi útra jövő,, Uzoni láb,Uzoni útszeg,Szegút, Határszély.
L. Erdélyi testamentumok
-1893-ban a gazdasági egyesület kiválasztott
négy
gazdaságot ahol
mintagazdaságot hoznak létre. Ezek közül egyik a sepsiszentiványi Pap Ferenc
gazdasága.1894-ben a földművelésügyi miniszter 300 frt jutalmat adományozott a négy
gazdaságnak gépi felszerelések beszerzésre.
L. Máté Domokos
-Az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra felajánlott termékek:T. Kádár
Lajos úrtól Laborfalváról mezei termények, egy borjus tehén és sertés. T. Özv.Földes
Mózesnétől szőttemények. T. Berde Mihály úrtól egy disznó.
L.Nemere 1879 szeptember 25.
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Birtok-eladás.
Sepsi-Szentiványban (Háromszék vármegye) Brassó és Sepsi-Szentgyörgy városok
közelében, vasúti állomáshoz 10 percz távolságra, állami közlekedési útban fekvő, 8 hold
belsőséggel, lakóház és gazdasági épületekkel, — folyóviz közelében szeszgyár épitésre
alkalmas helyiséggel — 80 hold teres fekvésű tagositott szántó, 33 hold kaszáló, 30 hold
bükkös erdő és gazdasági felszereléssel együtt eladó.
Felvilágosításokat- ad: P Ó T S A GYULA földbirtokos Pesetneken, u. p. KézdiSzentlélek, Háromszékmegye
L.Köztelek 1897 május 15
T. id. Tzentiványi Zsigmond úrtól S.-Szent Iványból gyümölcs.
L. Nemere 1879 szeptember 28
Szentkatolna

A Basa-Kuún-Sinkovits-udvarház

-a 19. század elején épült empire
későbbi neoklasszicista épület.

stílusban.

A

Kühnle-kúria

valamivel

-A falu szülötte Bálint Gábor (1844. március 13–Temesvár, 1913. május 26.)
magyar nyelvész, az eszperantó nyelv első magyarországi terjesztőinek egyike.
-1560-ban egy halastót említenek
-Határhelyek: Alsó mező, Bacsó, Csehfiakútja, Ebres, Fejérkút, Halastó, Kerektó,
Kőcsörrév az ökrös legelő felső szélében, Középmező, Markos útra forduló,Martonút
mente, Nagy gyep,Szentegyházra jövő, Virágos út,Alsómedgyesláb, Csernátoni
útkelő,Falugyepe, Háromkútelő, Hatolykai út, Karomosáj, Kűlsőmedgyesláb, Külsőrő,
Medgyesláb,Megye kerekfölde,Hosszú Kászon mellett,Patóhalma, Sásban, Sáskapú,
Torjai út,Vásárút, Virágos, Márton útja, Torjai útra forduló, Tusa Péter kútjára menő,
Verebek, Völgy, Vízelvén, Kapú, Kerekrét, Malomszeg, Nagynyíl, Rákos, Rákostő.
L .Erdélyi testamentumok
-„Az 1867-es kiegyezés nyomán viszont fellendűlt a falu gazdasága és művelődési
élete. A XX. sz. elején a gyarapodó egyéni székely kisgazdák megsegítését szolgálták az
alakuló gazdakörök. Bardocz Mihály tanító szervező munkájának köszönhetôen 1879-ben
jött létre Elekes Tivadar birtokos elnökletével a Kisgazdakör.
- Szentkatolna gazdasági életének sajátos színfoltja volt a Sinkovits-uradalom.
Házasság útján került a faluba Nógrád megyébôl dr. Sinkovits Ignác. Jogász fia, dr.
Sinkovits Ottó híres mintagazdaságot hozott létre, az elsőt az egykori Háromszéken.
Sinkovits támogatta az egyházat, az iskolát, a gazdakört, s a falu sok családját nemcsak
munkahelyhez, de lakáshoz vagy munkaeszközökhöz is juttatta. Ennek a virágzó
gazdaságnak és tulajdonosának, a Sinkovits családnak a sorsa a kommunista
hatalomátvétellel „
L. Bölöni Domokos
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-Nagypázsint nevű központi fekvésű falurészen zajlott a Kossuth-huszárok
verbuválása, akiket Cseh Ignác saját udvarán ( ma: Cseh-Kühnle-kúria ) megvendégelt
L. Dr. Borcsa János
-A szentkatolnai kis gazdasági kör is utánzásra méltó jeleit adta a háziipar iránti
érdeklődésének, sokféle czíkkeket küldött be inkább a házi szőttesek közül, ezek között
Deák Lajosnénak, Debreczi Albertnének tömött és tiszta munkáit emlitjük meg. az 1879es háziipari kiállításon
L.Nemere 1879 október 5
-T. Cseh József úrtól Szentkatolnáról kerti és mezei termények, len volt felajánlva
az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 21
- A „kísgazdai kör"-től Szentkatolnáról (12 gazda együttes kiállítása) buza, rozs,
árpa, kukoricza,lencse, borsó, paszuly, mák, kendermag répa mag, répa, burgonya,
murok, petrezselyem, zeller, káposzta, hagyma, többféle vetemény magvak és házi
szőtemények,voltak felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 14
-Szentkatolnán dr. Sinkovits köztiszteletnek örvendett, korszerű mintagazdasága,
tejtermékeket előállító üzeme volt, amely ellátta a szomszédos Kézdivásárhely piacát is.
L. Szentkatolna község polgármesteri hívatala.
- 1938 januárjában itt gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Hamar András .
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 31 hallgatója volt.
L. EMGE
Székelyszáldobos
- Figyelembe véve, hogy összességében 3520 ha magán és közösségi tulajdonnal
rendelkezik, amelyből havasalji alsó rész 2560 ha, havaslaji felső rész 960 ha, az egeszből
alig 640 ha mező és völgytalpi rész, annál több a legelő 650 ha, erdős kaszáló 630 ha,
valamint 1600 ha közbirtokossági erdő.\r\nEhhez a környezetheyz kellett alkalmazkodnia
a mindenkori falu lakosságának. A kevés szántó gyenge termelékenységű, ezért a
földművelés nem volt jovedelmező, a megélhetést biztosította, de többet nem. Inkább
állattenyésztés volt a fő.
L. Erdővidék.
-„Száldobos
egészséges
termékenységéről is.”

ásványvizeiről

híres……nevezetes

a

búza

L .Benkő József
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-lakosai
a földmivelés mellett mészégetéssel, talpfafaragással pótolják
jövedelmüket; különben kitűnő búzát szoktak termeszteni. Ifjúsági egyesület, gazdakör,
gabona-magtár áll a népjóllét szolgálatára.
A falutól — mintegy — 1 km. távolságban találjuk a Bethlen fürdő-t, melyet még
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ásatott volt. Borviz forrása igen alkalmas a hüléses,
reumás és csúzos betegek gyógyítására.
L.Szász Ferenc
-1940-ben a gazdakör elnöke Kolumbán Domokos
L. EMGE
Székelytamásfalva

Kastély

-„Három földdarabja van, ezek trágya hozzá adásával bármilyen gabonát jól
megteremnek.”
L .Benkő József
-1855-ben egy Sepsiszentgyörgyön tartott” nagyszerű gyűlésen gazda ügyben „
elhatározták ,hogy mintagazdaságokat hoznak létre „ahol gazdák képződjenek.”E
határozat következtében a Szentkereszty család létre hozta tamásfalvi mintagazdaságát.
Ahol nem pusztán szakkertészeket alkalmaztak, de Háromszéken csaknem elsőként
cséplőgépet is használtak, a megtermelt gabona felhasználására ……… szeszfőzőt
alkalmaztak
L.Szőcsné
-T. Thusa Elek úrtól Tamásfaíváról kerti és mezei termények voltak felajánlva az
1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 18
-1902-ben a gazdakör vetőgépet,triört és kalmár rostát kap ingyen.
L.Balaton Petra
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bányai Sándor
L .EMGE
Szotyor
- Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra
szept 26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.:
- Szotyorból: T.Nagy Károly úrtól három darab tehén, 3 drb. bikaborju és buza. T.
Imreh Ferencz úrtől egy tehén borjával, kerti és mezei termények. T. Gidófalvi Jánosnétól
csirke, kerti és mezei termények. Mltsgs Cserey Jánosné ő ngtól
Imecsfalváról eczet, málna, szesz, bor, mák, burgonya, hagyma, lenmag, alma,
kaposzta.
L.Nemere 1879 október 2
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-„…úgy hiszem, így nevezték el, mivel ennek az előző lakosai a vékony
varjúmákból (Hibiscus [trionum]) kosárkát szoktak fonni….”
L. Benkő József
-…..berni-szimentáli, 90%-ban vemhes tehenet
részletfizetéssel csoportokban Szotyor gazdái között.

osztottak
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L.Fehér vagy fekete
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Csíszér Viktor
L. EMGE
Szörcse
- Tiszteletes Péter Károly úrtól Szörcséről lépes méz. T. Szörcsey István úrtól
Szörcséről kerti és mezei termények voltak felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi
gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 18
-„…..három földtáblája van, szintén a tágas síkságon (ezt Páva leírása után
mondják – B. J.), jobb s ha még trágyával is megsegítik, bármilyen gabonát megtermő
földjével.”
L Benkő József
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Rákosi Imre
L. EMGE
Torja

Apor kúria a 17. században épült

/ altorja-feltorja- karatna/ Magyar történelmi jelentőségű kúria.a XV.században
Torjavásár oppidum,mezőváros.
L.Borossy
- 1324. febr. 5.
Az erdélyi káptalan jelenti Tamás erdélyi vajdának, hogy Szárazpataknak és
Feltorjának igazságtalan felosztását s Szárazpatakon a rutének elvételét a vizsgálat
igazolván, Apor fiait Sandrint és Aport s István fia Egyedet Szárazpataki Istvánnal
szemben törvénybe idézte.
L.Barabás
- Altorja 1899-ben egyesült Feltorjával. Szentmiklóstorjának is nevezték.
L.Bagyinszki galéria-intrnet- Az 1720-as adóügyi összeírás jelentős altorjai dohánytermesztésről ad hírt,
amelyről 1726- ból is van adatunk.
- Az altorjai Mihálcz család tubákoskertje a 18. században – talán más ilyen
kertekkel együtt – a Telek nevű dűlőben, az Apor-udvarházzal szemben, az országút
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másik oldalán volt. Feltehető, hogy az altorjaiak a dohányleveleket a kézdivásárhelyi
piacon (is) értékesítették, épp úgy, mint a 19. század második és a 20. század első felében
a lencsét és a cukorrépa-dugványt.
L.Coroi Artur
-A XIII-XIV. században Apor nagybirtok volt Torján.
-Az Apor család ősi fészke és birtokközpontja.
-Apor Gábor (1851–1898) Nagy-Küküllő vármegye főispánja, külügyi államtitkár
-A családnak Erdélyben Torján, Háromszék vármegyében és Abosfalván (Maros
megye) volt kastélya. Háromszéken 2300 hold birtoka volt.
L .Pál Judit
-Feltorja határnevek:Czeljános Lábja, Falu kútja,Hangos, Keskeny, Kis völgy,
Középláb, nagy völgy, Pad lábja, Szélyes, Tussó bérce, Víz között, Vízelve.,Külső
mezőben, Apor Lázár keresztfája,Gyep a Futásfalva felé menő lábban.
L. Erdélyi testamentumok
-1893. július 17-én a gazdasági bizottság kirándulást szervezett Várhegyre, a Szentkereszty Béla ottani birtokán kialakított, a Magyar Cukoripari Részvénytársaság által
működtetett, korszerű, a legújabb technikai eszközökkel felszerelt gazdaságba. Megtekintették a cukorrépaföldön használatos, háromsoros töltögető eke teljesítményét. A
részvénytársaság, amely 12 évi haszonbérletre vette ki Szentkereszty Béla ötszáz holdas
tagosított birtokát, csúcstechnikai berendezéseket használt: rögtörőket, mélyítő ekéket,
szénagyűjtő sorvezetőket, kapálógépeket stb.
-Jellegzetességei közé tartozott az ugarrendszer nélküli váltógazdaság folytatása,
ahol még a gyepet is felszántották. Amit a bizottság rosszallóan észrevételezett, hogy a
bérmunkások többségét szlovákok közül toborozták, miközben a felesleges helyi
munkaerő Romániába vándorolt. A kirándulás tanulságait ekképpen összegezték:
tagosítás hiányában igazán eredményes földmegmunkálás elképzelhetetlen, csak
ugarhagyás nélkül lehetséges sikeres váltógazdaságot folytatni, a mélyszántás pedig a jó
termés titka.
L.Máté Domokos
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bitai Gyula
L. EMGE
- 1944 telén és a tavaszán Kászonújfaluban, Nagytusnádon, Taplocán, Torján 141
résztvevővel szervezett az EMGE 3 hónapos tanfolyamokat.
L.Oláh Sándor
Karatna ma Torjához tartozik.
-1893-ban a gazdasági egyesület kiválasztott
négy
gazdaságot ahol
mintagazdaságot hoznak létre. Ezek közül egyik a karatnai Könczei György
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gazdasága.1894-ben a földművelésügyi miniszter 300 frt jutalmat adományozott a négy
gazdaságnak gépi felszerelések beszerzésre.
L. Máté Domokos
Hirdetés a gyümölcskedvelök számára Miután gyümölcstelepem délnek fekszik s
fáimnak háromnegyed része gazdag terméssel mutatkozik s mintegy 200 hectoliter jó
fajta gyümölcscsel rendelkezhetem felkérem az illetőket, szíveskedjenek engem október
1-sö napjáig becses megrendeléseikkel annyival inkább megtisztelni, — mert tudva azt,
hogy nemcsak Erdély és Magyarországon, de sőt még Németországban is az idén
gyümölcs nem termett, a hová az egész termést kiszállíthatják, a kitűzött határnapig 3- 4
frtig hektójával szolgálhatok.
Karathna és Felvolái, 1879 szept- 4 Köntzei Ferenczné
L.Nemere 1879 szeptember 25
-T. Köntzei Albert úrtól Karathnáról buza és rozs T. Bartók Károly úrtól
Karathnáról buza volt bejelentve az 1897-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 18
- A földmüvelésügyi minisztérium megszervezi itt is a gyümölcsfavédelmi akciót.
L.Erdélyi gazda 1943 május
Altorja:

Apor kuria a 17. században épült,

Torja része.
-Mihálcz Mihályné Réthy Anna végrendeletéből, melyet alsó-torjai Baricz Mihály
és Baricz Péter primipulusok előtt tett, (kivonat). Kelt Altorján, 1659. jul. 17.
„Kis fiának Mihálcz Miklósnak hagyja………………... Item egy lóra való ezüst
aranyos szerszámot fékagygyal, szügyellővel, ló orrára valóval együtt.
-A markosfalvi jószágot 500 frtban urának hagyja. Atyjáról maradt búza, zab és
árpa javait mindnégyüknek (ura, 2 fia és leánya számára).
-Alsó és Felső Volál 1917-től Torjához tartozik.Kanta Kézdivásárhelyhez.
-Altorjai Apor András a tatár rabságból való váltságdíjára 90 frtért zálogba adja az
alsó-voláli vagy kantai határban lévő kaszálóját kézdivásárhelyi Nagy Mihálynak és
feleségének Pap Juditnak. Kelt Kézdi- Vásárhelyen 1664. julius 17.
- „….Fejérvármegyében alsó-volali vagy kantai határban Gyakor-rét nevű helyben
levő szénafüvét adá zálogban, melynek vicinussa nemes és nemzetes Ugron Ferencz és
Maurel Mihály uramék szénafűvök az Torja-vizin fordúlóban……”
L.Székely oklevéltárVI.k.
-„Három igen széles földdarabja van,amely mindenféle gabona termesztésére
alkalmas és csak szűken igényel trágyát.”
L. Benkő József
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-Innen az Apor család „régóta fennálló gyümölcsöséből” 1859-ben találták meg
a Bor almát,amely az almaszüret alkalmával már édes musthoz hasonló, igen kellemes
ízűnek” bizonyult.
-Alakja
lapos vagy laposan gömbölyű,féloldalas,szabálytalanul hullámos
körvonalú. Kicsi alma. Héja vékony, szakadozó ,de lenyúzható, viaszrétege érezhető,
kissé zsíros tapintású. Alapszíne
mézsárga,helyenként citromsárga árnyalattal.
Kárminpiros, vérvörös élénkítéssel mely
keskeny sávokat képez,napos oldalán
egyöntetűvé folyik össze. Húsa zöldes, gyenge sárga, árnyalattal, laza, leves, gyenge
illatú és aromájú., savanykás-édeskés, kissé vízízű .Őszi alma, igen bőtermő, de a termése
könnyen hull.
L.ML
Bereczki Máté szakmai és baráti kapcsolatai:
Horváth fűgekörtéje
Ojtővesszejét 1881-ben kaptam Csobóth Perencz, öcsémtől, Al-Torjáról, a hová a
faj, mint terjesztésre méltó újdonság egyenest magától, Horváth Györgytől került.
/Horváth György volt kir. udvari ügynök és földbirtokos, a ki szabad óráiban
kedvvelfoglalkozott a gyümölcsészettel is, magról nyerte Bögötén, (Vasmegye)./
Moldvai alma
Származása. Bizonytalan. Valószinű azonban, hogy Moldva vagy Bukovina a
hazája…………..Hazánkban, a Székelyföldön nagyra becsülik és ott e fajt fönnebbi név
alatt ismerik és terjesztik. Ojtóvesszejét először 1875-ben kaptam Plantiéresból, a SimouLouis testvérektől; később 1882-ben Csobóth Ferencz öcsém is megküldötte azt
ojtóveszszőkben és bemutatta a fajt gyümöcs-példányokban is. Több ízben termett már
próbaágamon.
L.Bereczki Máté III.
Tarkapiros rózsa alma.
Származása. E jeles őszi almát Csoboth Ferencz, derék öcsém fedezte föl AlTorján, egyik nagybátyja kertében, hová,Csoboth öcsém vélekedése szerint,
nagybátyjának egyik testvére utján, a ki a kalocsai érseki uradalomban jószágigazgató
volt, Kalocsa vidékéről kerülhetett. Mint termékeny és sajátszerű színezeténél fogva
érdekes és kapós piaczi gyümölcsről ojtóvesszöket és meghatározás végett több
gyümölcspéldányt is küldött hozzám 1881-ben. Minthogy e fajt valóban értékesnek és
becsesnek találtam; gyümölcsleirásokat tartalmazó, számos könyvemben sokáig kutattam
neve után : de hozzá hasonlót vagy vele azonosnak vehetőt, egyet sem találtam.
Ismeretlen és valószínűleg hazai fajunk lesz tehát ezen alma is, melyet terjesztésre méltó
voltánál fogva érdemesnek tartok fönebbi név alatt ezennel bemutatni.
Érésideje, Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon januárig is eltart.
Minősége. I. rendű csemege- és kapós piaczi gyümölcs
L. Bereczki Máté IV.
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Téli csíkos sólyomalma.
Származása E becses alma hazája, Erdély keleti részén Háromszék megye,ahol
régidö óta nagyban el van terjedve. Mikép Benkö Dénes, altorjai birtokos barátom egyik,
hozzám irt levelében mondja, Karatnán, Al- Torján és Fel-Torján ismer e fajból olyan
fákat, melyek mindenikéről, egy- egy gyümölcstermő évben 80—90 véka almát is
szüretelnek. A „Sólyom alma" elnevezés éppen oly népszerű, kedvelt gyümölcsnév a
Székelyeknél, mint nálunk a Sóvári alma. Benkő a sok közt a fönebbit tartja
legérdemesebbnek arra, hogy széles körben elterjedjen; mert ennek fája rendkívül nagyra
fejlődik és tartóséletü; gyümölcsei pedig késő tavaszig eltarthatok s igen kapósak a
piaczokon. Nálam még nem termett: de, minthogy Benkő Dénes barátom több ízben is
küldött róla gyümölcsöt hozzám, melyekről a fajt leírhattam, már is bemutathatom azt
körülményes leirásban is.
Érésideje. Febr. ápril. Vidékem mostoha viszonyai közt valószínűleg nov.
december.
Minősége. II. rendű csemege-, de jeles háztartási és piaczos gyümölcs
L. Bereczki Máté IV
Benkő boralmája.
Származása. E becses almát al-torjai birtokos, Benkö Dénes barátom ez előtt 21
évvel a báró Apor családnak egy, régóta fönnálló gyümölcsösében, Al-Torján fedezte föl.
Mikép hozzám 1880. évi maj. 6-ról irt levelében mondja, az anyafa már elpusztult: de
neki van belőle 3 darab termőfája.Bor almának cselédjei nevezték el, a kik almaszüret
alkalmával már az édes musthoz hasonló, igen kellemes izűnek találták azt.Minthogy sem
a gyűjteményembenmeglevő almafajok közt, sem könyveimben leirva, hozzá hasonlót
vagy vele azonosnak vehetőt nem találtam; valószínűnek tartom, hogy ez is egyike azon
magról keletkezett számos fajoknak, melyekkel Pomona édes hazánkat ajándékozta meg.
Mint terjesztésre méltó, becses almafajt ezennel bemutatom körülményes leírásban
L. Bereczki Máté IV.
Pereszlény alma.
Háromszék megyében, a Székelyföldön, különösen pedig Al-Torján, rég idő óta
nagyon el van terjedve. Nevét alakjától kaphatta, mely némileg hasonlít a pereszlényhez
vagyis az orsó karikájához. Ojtóvesszejét 1882-ben kaptam Csoboth Ferencz öcsémtől
Al-Torjáról. Nálam még nem termett: de egyhamar nem is teremhet: mert, a mint látom,
fája az itteni mostoha viszonyok közt nem' tenyészik vígan. Benkő Dénes barátom
szívességéből, a ki két ízben küldött hozzám mutatót e fajról, következőleg
jellemezhetem:
Gyümölcse nagyobb a középszerűnél; alakja mindkét végén belapított hengeres és
bordás gömbalaku; szára rövid vagy rövides, vékony, fás; kelyhe zárt; bőre finom, de
szívós, sima, álltában csaknem zsírostapintatu; alapszíne aranysárga, mely azonban csak
itt-ott látszik ki tisztán; mert az egész fölület vérpiros, széles, de szakadozott csíkokkal
van becsapkodva és napos oldalán sötétebb pirossal is bemosva; húsa hófehér, finom,
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tömött, roppanós, de elég porhanyó; leve elég bö, cziüo'os, kellemes, füszeres ízü. II.
rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. Érik oct. nov. hóban,
hűvösebb tájakon hiszem, hogy januárig is eltart. — Fája vígnövésű, egészséges, edzett és
termékeny.
L.Bereczki Máté IV
-Határrészek:Borzas
Nagyrész, Nyáras.

vápa, Csihányos láb,Keresztút,Kurta rét laci völgye,

-„ APOR ISTVÁN birtokán például csűrös-, veteményes-, gyümölcsös-, fűveskert
volt Alsótorján……” APOR ISTVÁN birtokain az udvarház jellegzetességeit (udvarház,
kertek, malom, haltartók) a következő helyeken szemléljük: ………pl..Alsótorján. ……”
-A malom nemcsak a ház szükségletét fedezte, hanem jövedelmet is hozott.
-az Aporok ősi földjén, az Alsótorjához tartozó jószágban bennefoglaltattak:
Alsótorja, Szárazpatak, Alsócsernáton, Ikafalva, Futásfalva.Alsótorján 107 darab
majorkodási szántóföldbe 645 köböl, 18 véka gabonát vetettek el. Volt még ott 23 darab
rét, összesen 162 és fél napi kaszáló. Az előbbi 972 holdnak, az utóbbi 122 holdnak felel
meg
Szárazpatakon 9 napi kaszálót találunk, ami 7 holdat jelent.
Alsócsernátonban 21 darab földbe 79 köböl, 2 véka gabonát vetettek, ami 118
holdat tesz ki. Ugyanitt a 21 napi kaszáló 16 holdnak felel meg.
Ikafalván 5 darabba 27 köböl vetőmag került, ami 40 hold szántót jelent.
Eszerint a szántók 1130 holdat, a rétek 145 holdat tettek ki.
Az előbbi számítás alapján itt is középbirtokot kapunk./a számítást Gorbónál
Kolozs megye/
E jószágban volt 29 jobbágy és 2 zsellér, 44 fiúval. Ezek állatállománya: 29 ló, 73
ökör, 40 tehén, 51 tinó, 125 juh, 75 kecske, 119 disznó, 12 kas méh. A jobbágyság
kicsiny számát az magyarázza, hogy a székelység között, ezek szabadsága miatt,
jobbágysorba kevés jutott.
APOR más jószágaiban hasonló volt a helyzet. Tekintélyesebb majorkodási
földállományt Nagygalambfalván, Bögözön, Somlyón, Lázárfalván, Nyujtódon találunk.
Sokfelé tekintélyesebb a kaszálók száma. E kaszálók egyes helyeken (Pálfalva,
Csíkszentgyörgy) a havasokra estek. Szőlőket főleg a küküllőmegyei falvakban találunk.
A majorkodási földek, rétek, szőlők arányát véve, APOR gazdaságában a
szántóföld vezet. Ez a mezőgazdaság rendes menete ott, ahol a földművelésre alkalmas
hely kínálkozik, és megfelelő munkaerő áll rendelkezésre. Az ő birtokain a pusztatelkek
és szökött jobbágyok száma viszonylag kicsiny volt, kivéve a kincstári birtokok közül
szerzett Ohába részbirtokot (portio). Innét tömegesebben szöktek el a jobbágyok
Havasalföldre; fiaikkal együttvéve: 45. Ezenkívül 22 benn az országban széledt el, még
azelőtt, hogy APOR e birtokot megkapta.
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Gazdasági beosztása azt mutatja, hogy APOR jövedelmet elsősorban a
gabonafélékből várt, főleg a búzából. Az író APOR PÉTER is APOR ISTVÁN
gazdagságának szemléltetésére a búzát emeli ki. Szerinte APOR ISTVÁN saját
gazdaságában 5300 köböl őszi búzát vetett el. Ha urbariuma alapján számadást végzünk,
az összes feltüntetett gabonaneműek összegéül mintegy 6000 köbölt kapunk.
Nagybirtoka eszerint hozzávetőlegesen 10.000 hold majorkodási szántóföldet
tüntet fel. A kaszáló-rét körülbelül 1400 holdat és 118 kocsi szénát tesz ki. Amennyiben
egy kocsira átlag egy hold termése fér fel, a kaszáló összegét1500 holdnak számíthatjuk.
Küküllő kivételével egyéb helyeken kevés szőlőt ültetett.
Erdei is kicsinyeknek látszanak, csak egy helyen jegyzik meg, hogy az erdő
hatalmas (Szentjakabon). Állattenyésztésének nagyságára adatot nem találunk, azonban
feltételezhető, hogy az akkori földesurak mintájára azt nagy, esetleg legnagyobb
jövedelmi forrásnak tekintette. Erre vall, hogy maga is élénken kereskedett az állatokkal.
Több nemessel összeállva, közösen szállították külföldreaz állatokat. Egy-egy udvarház
telkén tartott állatok számára a szentpéteri udvarház állatállományából következtethetünk.
Ez udvarházban volt, kerekszámot véve, 300 tyúk, 230 lúd, 300 pulyka, 150 ruca,
50 sertés, 40 bivaly, 240 tehén és borjú, 150 ló, 110 hízó barom, 2600 juh.
APOR birtokain az örökös jobbágyok száma 655-öt, a zselléreké 175-öt tett ki,
együttesen 830-at. 10 holdat számítva mindegyikre, a jobbágy szántók összegét 8300
holdnak, kikerekítve 10.000 holdnak számíthatjuk. Vagyis a majorkodási földnek vélt
10.000 holdat és a jobbágy földekül számított 10.000 holdat véve, összes szántója 20.000
holdnak felelne meg. E szám a nagybirto mértékét éri el. Megismételjük azonban, hogy
urbariuma nem teljes. A többi urbarium az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárából inkább
személyi adatokat tartalmaz és így birtok-meghatározásokrakevéssé alkalmas.
A felsorolt adatokból a földesúri állapot képe megrajzolható.
Az övé volt a föld: szántó, legelő, szőlő, erdő vagy kaszáló formájában.Volt nagy
állatállománya és a gazdasághoz szükséges felszerelése. Majorkodási földjeit maga
műveltette, a jobbágy földeket meg mintegy bérbeadta. A jobbágyok annak használatáért
neki legtöbbet terményekben fizettek. Erdeit tilalmasban tarthatta, onnét tehát a
jobbágyok az ő engedélye nélkül fát nem hordhattak. Ezeken kívül az övé volt a
korcsmálási jog; ennek értelmében szeszes italt bizonyos időben csak ő árusíthatott.
E joga a belső telek utáni járultságból eredt. A jobbágy a saját borát Szentmihály
naptól karácsonyig, másutt újévig árusíthatta.
A földesúrnak járultsági haszonélvezete volt a mészárszék tartás is.Vámot is
szedett, vásártartási joga is volt és őt illette a vízjog is. Így ő tartott malmot, bár a falusiak
malmairól is olvashatunk.
A földesúré volt a jobbágy-emberanyag, személyével és munkájával együtt. Az
örökös jobbágyság állapota a jobbágy személyi lekötöttségét jelentette, mintegy az urához
és
annak
földjéhez
volt
odabilincselve.
A
földesúr,
bár
bizonyos
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törvényesmegkötöttséggel, jobbágya személyes szabadságát korlátozhatta, őt munkába
fogta és megadóztatta.
L.Bíró Vencel.
Megjegyzés : Habár munkám során, végig kerültem a földesúr és jobbágy
viszonyát felhasználni mint örökséget , de akárhogy is a mezőgazdaságunk
örökségébe ez is szorosan benne foglaltatik. Ugyanis évszázadok során kettős
mezőgazdasági munka, tulajdon,fejlődés volt Erdélyben is. Elsősorban voltak a
nagy, közép és kis uradalmak amelyek másként termeltek,másként éltek,másként
fejlődtek és voltak a jobbágyi és zselléri megélhetési gazdaságok amelyek
évszázadok hosszú során élték külön életüket. Az Apor birtok megismerésén
keresztűl, belátást kapunk abba a birtok felhalmozási rendszerbe, amelyet a
birtokosok életük folymán felhalmoztak és reáépítettek az örökölt birtokokra.Ahoz ,
hogy reális képet kapjunk Erdély mezőgazdasági örökségéről, meg kell ismernünk
a nagybirtokokat is belülről. Felépítésüket,összetevőiket,működésüket.
Kiss Károly
Lásunk példát reá!.
“A nagybirtok gazdasági egységbevonása nagy nehézségbe ütközött. Már egy-egy
udvarházhoz tartozó majorkodási szántók is, ezek össze nem függése miatt, bizonyos
gabonafajtákat csak tervszerű beosztással állítottak elő. A vármegyékre széteső földek
termelésének egyöntetű irányítása szinte kivihetetlennek látszott.
Megfelelő eredmény a termésben csak úgy kínálkozott, ha a termelés egy-egy
vidék szükségleteihez alkalmazkodott. E feladatot meg az udvarházhoz tartozás és az
onnét történő igazgatás adhatta meg. A nagybirtokoknak a középbirtokokra történt
tagozódása eszerint természetes jelenség.
A rendelkezésre álló források szerint a majorkodási szántók között elvétve akadt
olyan, amelybe 100 köböl magot lehetett bevetni. Apor birtokai közül Kolozs megyében
(Gorbó, Fejérd) és Torda megyében (Szentjakab) találunk ilyeneket. Egy-egy földbe
vethető mag többször 50 köbölre emelkedett, azonban ezen rendesen alól maradt, főleg a
Székelyföldön. A többség 10 köbölt sem ért el. A kaszálók között is ritkán akadt 100 napi
kaszáló, többnyire egészen kicsinyek voltak. Szentjakab 200 ember kaszálójával már
feltűnő.Ez állapot is a középbirtokú beosztás szükségszerűségét erősíti
L.Biró Vencel.
Azonban ilyen rendszer mellett is a földesúr maradt az irányítónak. Teleki
Mihály feleségéhez intézett levelei jól feltárják a helyzetet. A távolból is szemmel
tartotta a gazdaságot és onnét intézkedett. Kicsiny dolgokban is rendelkezett. Így
előírta, lovaival hogy bánjanak, hányszor etessék őket naponként és mit adjanak
nekik. A kerti vetemények sorsáról is gondoskodott. Írott emlékeztetőt (memoriale)
adott felesége és az udvarbíró kezébe, meghagyván, hogy azt gyakran olvasgassák. A
szántás ideje eljövén, eszerint cselekedjenek.
KissKároly
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- A földmüvelésügyi minisztérium megszervezi itt is a gyümölcsfavédelmi akciót.
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
Uzon

Béldi-Mikes kastély , Ujvárossy-Ágoston kúria
1546. jún. 30. Szamosfalva.

Szamosfalvi Mikola László erdélyi alhelytartó a felperes uzonfalvi lakosoknak
alperes Uzonfalvi Gergely ellen hétszáz darab idegen juhnak az uzoni határon való
legeltetése miatt, a Sepsi széki törvényszéken indított és innen Udvarhelyre felebbezett
perében az utóbbi törvényszék ítéletét helybenhagyja.
L.Barabás

Uzon:Temesváry család kastélya.1910
-A Mikes-kastély 1755 körül épült, elődjét a Béldi-udvarházat már 1544-ben
említik.
-itt ringatták bölcsőjét az író Beke Györgynek, Uzon díszpolgárának.
Udvarházak:
-Pünkösti-udvarház . (épült: 1810 körül).
-Gidófalvi-udvarház
-Temesvári-udvarház a 19. század végi eklektika egyetlen képviselője
-Dankó-ház (épült: 1835)
-Györbíró-ház (épült: 1838)
-Tarcsi-ház (épült: 1826)
L. Wikipedia
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-Uzoni Béldi Pál, Háromszék főkirálybírája és a prásmariak egyezsége a Tatrang
vizének egyenesebb mederbe vezetése és e miatt a birtokhatár újabb megállapítása felől.
Kelt Uzonban 1655. nov. 5.
L.Székely oklevéltár VI.k.
- Az 1820-ban felvett parasztvallomásokból:A legtávolabb a falujuktól az uzoniak
erdeje esett, ellenben a Lisznyóval, Szentivánnal és Laborfalvával közös erdejükben
makk termett, és a Szék havasán is makkoltattak.
L. Kilenc falu
-Az e r d . g a z d . V-ik v á n d o r g y ű l é se alkalmából rendezendő tárlatra szept
26-ig a következő tárgyak vannak bejelentve.:
-T. Temesvári Miklósné úrasszonytól Uzonból nöi kézi munkák az 1879-es
háziipari kiállításon
L.Nemere 18 79 október 2
-T. Tompa Miklós újtól Uzonból pisztráng és rák.
L.Nemere 1879 szeptember 28
-Uzonból: Páljános Zsigmond úrtól 1 drb. eke. T. Fogarassi Sándor úrtól disznók.
T. Temesváry János úrtól 2 drb. 3 éves tehén, 15 drb. juh, egy drb kos. T I.ázár Irén
kisasszonytól szőnyeg. T. Verzár Gerő urtól meze termények. T. Kádár
György úrtól lóher mag.
L.Nemere 1879 szeptember 25
-Határnevek: Árokmente, Barta szeg, Elődomb, Erdölőút, Füves út,
Gyakorszakadék, Halovány, Hosszú, Illyefalvi út tája, Kökösi domb, Kökösi erdölő út,
Méregtörő,Nagyrét dombja, Ravaszlik, Szentgyörgyi út, Szilopszeg, Tanorok
farka,Tanorok kapu, Vesszősfej, Vízelve, a Kupánszegen, Vízmart, Vízre menő, Fok,
Hidegtóra menő, Nagyút, Vásáros, Alsó csíkos tó, Felső csíkos tó, hegy alá menő,
Keringőre jövő, Kotori házára jövő, Pataktöve,Halom vápája, kerülő, Alájövő láb, Halmi
mező, Haraszti mező,Berke halom, Hiuköz, Nagyásás tája,Péter árka,Likaskó
mező,(Lyukas komező),Alájövő,Györekert, Haraszt, Himköz, Kápolna, Keresztútra
menő,Kúrta, Lyukaskő vápája, Vízen túl, Vizelve
L .Erdélyi testamentumok
-„…..a szorgalmas földművesek iparkodása a mellette fekvő szántóföldekkel
egyenlővé tette, ha ugyan nem annak a romjaiból épült a Mikes-kastély, amely ez idő
szerint néhai méltóságos gr. zabolai Mikes Antal főkirálybíró özvegyének a tulajdona,
műkertészeti létesítményekkel ellátott és a hozzátartozó jószágokkal felszerelt parkkal.”
L. Benkő József
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-az 1879-es sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági tárlaton
ekét állított ki.

Páljános Zsigmond egy
L.Roth András

-1911-és 1912 között itt szövetkezeti ház épült.
L. Balaton Petra
Uzonban is – mint Erdélyben általában – ügyes, vállalkozó hajlamú, dolgos
mesteremberek vették meg az első cséplőgépeket, mert tudták, hogy ebben jövő,
jövedelem ígérkezett. Uzoni cséplőgép-tulajdonosok: Páljános Ferenc, id. Széplaki
Károly, Rill Károly, Veress Dénes, Veress Vilmos, Szennyes István, Benkő László,
Kovács Imre. Ők egymás között megegyeztek, felosztották a falut, egymás ügyfeleit nem
harácsolták el. Veress Csaba elmondása alapján rögzítettem az alábbi visszaemlékezést:
„A cséplés szérűkben vagy otthoni gazdaságokban zajlott. Szérűk voltak a temetővel
szemben, az alsó- és felső határban. Jártak át Keresztvárról is sokan, de helybeliek is
dolgoztak, főleg kalákában. Amikor a cséplést befejezték, a gazda pálinkával és friss házi
kenyérrel fogadta a hazatérőket, ők pedig búzavirág- és búzakalász-koszorút készítettek a
nap végére.
A hajdani Ligetben 5–6 cséplőgép is csépelt egyszerre a kisebb gazdák
számára……………….
Adatgyűjtő utam alkalmával valóságos kincsre akadtam: Dobainé Veress Hajnalka
ny. tanárnő átadta édesapja, néhai Veress Dénes rövid önéletrajzát, valamint a saját
cséplőgépéről készült képet.
Egy hajdani ezermester emlékezete
Az uzoni cséplőgép-tulajdonosok, kitűnő ezermesterek egyike id. Széplaki Károly.
1895-ben született Uzonban, mezőgazdasági géplakatos, újító székely ezermester,
közéleti személyiség. Költő Mózesnél tanult mesterséget helyben, a gyakorlatot Budapesten, a Ganz-Mávag műhelyekben sajátította el. 1921-ben magángépállomást teremt
(gőzkazán, cséplőgép, traktor) és üzemeltet. Gépkereskedést nyit, és megszervezi a
települések ellátását gépekkel. Egész sor újítás fűződik nevéhez: párhuzamos éllel
működő lókapa, tűzoltópumpa, rosták, serlegek.…………………………...
A mezőgazdasági géplakatossági munkák mellett vaskapukat, kovácsoltvas
kerítéseket készített, saját sírjának kovácsoltvas díszét már unokája segítségével. Csodálatosak voltak kézzel készített vaskályhái, egy 88 éves darabot a mai napig használ Béres
Sárika néni. Az ilyen és hasonló emberek nemcsak Uzon büszkeségei, sok székelyföldi
faluban éltek hasonló sorsú és típusú székely ezermesterek, közösségünk örök bástyái. Az
adatokat néhai id. Széplaki Károly unokája, Varga László szolgáltatta.
L.Ambrus Anna
-A Háromszék megyei Uzonból gaj-verőnek mondják a göröngyök szétverésére
szolgáló botot.
L.MNL.II.k
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Buzsi Ignác
L. EMGE
Vargyas

Dániel kastély

-térségi jelentőségű.
- Itt született 1874. március 29-én Szolga Ferenc természettudományi szakíró
L.Wikipedia
-„…….örökáron eladja jószágait /szántóföldek, kaszálok, rétek,erdők / Dániel
Istvánnak 475 frt-ert. 1681, Vargyas
L.Magyar Mezőgazdasági Múzeum
-“ A faluban már a 15. században volt a Dániel családnak két kúriája, ezeket
azonban a 16. században török felégette. A 17. század közepén helyettük épült fel az öt
toronnyal erősített késő reneszánsz várkastély. A kastélyt a 17. század végén a császáriak
lerombolták, de 1723-ban újjáépült, 1853-ban és 1922-ben bővítették, ma kissé leromlott
állapotban van. Udvarán dendrológiai park található.”
L.T.K.A
-itt található egy középkori vargyasi keresztelőmedence rovásos felirattal.
-„..A kastély kertje őrzi....az egykori arborétum ritkaságait,díszfáit. Itt van a vidék
egyetlen piramidális tölgye,két vérbükk, egy cukorjuhar, egy - népi nevén „ szomorű
kőris „,több szürke nyárfa és platánlevelű juhar.”
L. Bicsok- Orbán
-Mélt. báró Rauber Ottó úrtól Vargyasról fa átmetszetek és sajt volt felajánlva az
1879-es sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 14
-a faluban tejszövetkezet működött.
-az egyházmegye egyholdas birtokán minta gyümölcsöst létesítettek.
L. Bözödi György
-1910-1911- ben 3000 K államsegéllyel bika istálló épült.
-1913 nyarán itt fedeztető ménes állomás müködött.
-1914-ben már 3 fedeztető állomás működik itt.
-1914 januárja és március
szerveznek itt 20 jelentkezővel.

31

között

fafaragó-eszközkészítő-tanfolyamot
L. Balaton Petra
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Vargyasi ménes.
Tulajdonos: Dániel Lajos.
A ménes helye: Vargyas, Udvarhely vármegye.
Alapitotta 1780-ban néhai Dániel Elek.
A ménes eredetileg Bátoson, később Fráion ? volt, mig végre Vargyasra
telepíttetett. Anyakanczák szabadon járnak a ménesben. Az anyakanczákra a helybeli
fedeztetési állomás ménjei vétetnek igénybe.
A ménes anyakancza állománya 14 darab, nagyobbrészt arabs eredetűek, s a régi
hires «Zádé» arabs telivér mén utódai, mely mén gróf Hunyady méneséből került ki, s
mielőtt itt használták volt, gróf Teleki sáromberki ménesében fedezett.
Később angol félvér mének használtattak, utóbb Abugress és Amurath Bairaktar
ugyancsak arabs mének, mig legutoljára Furioso mezőhegyesi és Edgár kisbéri
félvérmének használtattak. Négy kancza Pálffy Dénes tarcsafalvi méneséből vásároltatottmely ménes kanczaállományát József főherczeg ő Fensége vette meg kisjenői ménese
részére; ezek legnagyobbrészt angol félvér és angol telivér, valamint Nonius után
származtak.
Egész állomány 45 drb körül váltakozik. — Tavaszi elletés.
A ménes tenyésztési czélja: Könnyű hámos- és hátilovak nevelése.
Az eladásra kerülő lovak rendszerint a katonai lóavató bizottságok által vétetnek
meg.
A ménes felnevelési rendszere: A ménes május 1-től november l-éig a szabad ég
alatt legelőn van. A legelő lankás, néhol meredek, ezért az itteni ivadékok rendkivül
szívósak és edzettek. Májustól novemberig semmiféle póttakarmányt nem kapnak. A
szopós csikók szeptember hóban elválasztatnak és akkor rendesen abrakoltatnak, eleinte
1—2 kilo, később 3 kilo zabot, a kanczák és többi növendékcsikók naponkint 1—2 kilo
zabot, szénát, árpa- és zabszalmát kapnak
L.Podmaniczky
-1940-ben a gazdakör elnöke báró. Dániel Ferenc
L.EMGE
- A fafaragó népművész Máthé Ferenc Il. állandó kiállítása.
- A bútorfestő és fafaragó Sütő család kiállítása.
L.Wikipedia
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Dániel kastély↑
Várhegy ma Lécfalva része ,lásd ott.
Zabola

-régi Mikes udvarház.

Itt töltötte gyermekéveit a 17. század végén Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc
hűséges titkára, aki a török bujdosás idején is elkísérte a fejedelmet.
-A kastélyt körülvevő, mintegy 34 hektáros park a 18. században alakult ki: a
kastély körül egykor létező francia kertet Achile Duchene tervezte. A parkot minden
későbbi korban alakították. Ma a francia kertnek nyoma sincs. A parkhoz tartozó erdő
mára visszahódította az egykori tájképi kertet, angolparkot. A kertben egy látványos tó is
van, benne szigettel. A parkban több – egykor alárendelt, gazdasági funkciójú – épület is
áll. Ezek közül kiemelkedik az ún. „Svájci lak”, ami ma, alapos felújítás után,
vendégházként működik.
L.Határeset
-Mikó Imre. „Erdély Széchenyije”Hídvégi gróf Mikó György és gróf Mikes
Borbála fia. 1805. szeptember 4-én, a zabolai kastélyban született.
-Megalapítója a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumnak.
-Magyarország közlekedési minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia
tiszteletbeli tagja, a Magyar Történelmi Társulat, az Erdélyi Gazdasági Egyesület
elnöke,…….
-Fontos szerepe volt az Erdélyi Múzeum Egyesület megalapításában. Kolozsvári
nyaralóját ennek az intézménynek adományozta, itt helyezték el az egyesület
gyűjteményeit. Kertjében füvészkertet létesítettek.
L.Jeles zabolaiak.
- Térségi jelentőségű.
-„Tágas, s ha trágyával ellátják, termékeny földjei vannak”
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-„Továbbá, legelőiről igen híres a zabolaiak Lakóca nevű havasa. A zabolai földek
s a petőfalvi legelők között látható egy terület régi épületek nyomaival: a hely neve
Domokosfalva (latinul Dominici pagus). Ennek a jelenleg elhagyatott falunak a földjét az
említett szomszédos falvak lakosai művelik, és nagyrészt a méltóságos Mikes háznak
szolgál.”
-„Van egyfajta gyapotkendő, amellyel az egyszerű nők szokták befedni a fejüket;
ezt általában zabolai kendőnek mondják, mivel a zabolai nők másoknál jobban szőnek, s a
kendőket a férfiak egész Erdélyben árusítják.”
L. Benkő József
- „Zabolán –1847-es faluhatározat szerint – szeptember 1-jén harangszóval
jelezték, hogy mikor indulhatnak a közerdőre vadalmát szedni” „Zabolán és Étfalván
előfordult, hogy a marhás gazdák kétannyit jussoltak. Ha a marhás ember egy szál fát
kapott, két gyalogszeresnek kellett egy részt együttesen átvennie.”
L. Magyar Néprajz II kötet
-„...hajdan országszerte híres az itten nagy mennyiségben gyártott finom
fátyolkendőről,..”
L. Orbán Balázs A székely
-A kastélyt óriási angolkert övezi melyet sétányok,teraszok,virágágyások,tavak
ékesítenek .
- „…. a zabolaiak is megerősítették……, hogy nyaranként jó keresethez jutnak a
kézdivásárhelyieknek végzett mezőgazdasági munkákért cserébe: „nyári dolognak idején,
ha bemegyünk szántani, aratni, kaszálni, hordozni, jó napszámot kapunk”
L. Pál
-A Basa-kúria Erdély, s benne a Székelyföld egyik legrégebbi és igen
figyelemreméltó udvarháza volt.
L.Pozsony Zabola

Zabolai kastély
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- „Meg vagyok győződve, hogy mostanság a magyar nemzetnek két legfőképpen
hasznos, munkás osztálya van: az egyik mely irodalmát, másik mely földét műveli.
Amazok által szellemileg, ezek által anyagilag erősödik és áll lábra ismét a
megtántorodott-nemzet.”
-A reformkorban Erdélyben is megjelent a törekvés a mezőgazdasági termelés
korszerűsítésére
és
háttérszervezeteinek
kialakítására.
1844-ben
gróf TelekiDomokos kezdeményezésére több mint száz birtokos intézett felhívást az
erdélyi gazdákat tömörítő egyesület megalapítására. Az okszerű gazdálkodás
előmozdítására 1844. március 4-én megalakult Erdélyi Gazdasági Egyesületnek Mikó
Imre is tagja volt. Az alapítók legfőbb célja a mezőgazdasági eszközállomány
korszerűsítése és a gazdaságos állattenyésztés feltételeinek megteremtése volt.
-A forradalom alatt tönkrement agrárgazdaság helyreállítása érdekében már 1852ben felmerült az igény az 1848-ban megszűnt egyesület újjáalakítására, amelyet 1853-as
gyűlésükön el is határoztak. A régi tagok felkérték Mikó Imrét, hogy legyen segítségükre
a bécsi kormány engedélyének megszerzésében, amit ő felvállalt és sikerre is vitt.
Tevékenyen részt vett az új egyesület szervezésében, és 1854-ben az alakuló ülésen
elnökké választották, amely tisztséget haláláig betöltötte. Az alapítók elgondolása szerint
az egyesület működésének anyagi hátterét a vagyonosabb hazafiak és egyesületek által
vásárlandó részvényekkel kívánták biztosítani. Maga Mikó saját költségen tíz részvényt
állított ki, amelynek kamatait az egyesület tetszés szerint használhatta fel, ezen felül az
alaptőke emelésére 1000 konvenciós forintot jegyzett.
-Az egyesület a mezőgazdaság haladását korszerű gépek elterjesztésével,
nemesített vetőmagvak és tenyészállatok juttatásával, mezőgazdasági szakirodalommal,
könyv- és folyóirat-kiadással, tanfolyamokkal, előadásokkal szolgálta. Kiállításokat is
rendeztek részben a hasznos újdonságok elterjesztése, részben a versenyszellem és
munkamorál javítása céljával.
Munkássága elismeréséül a New York-i Gazdasági Egyesület levelező tagjává
választotta.
L .Wikipédia
-Z a b o l a . (Háromszék). Az egész helység vékony, csikós keszkenők' szövésével
keresi kenyerét. Ezerenkint szedik ezen keszkenőket vásáros és nem vásáros időben 's
hordják széllyel az országba. Háromszéken 's a szomszéd megyékben ,századok óta
divatosok ezen keszkenők,'s a nők fejőkön nyakokan szokták hordani.
Háromszék a különös fészke, hol főleg Zabolán ezrenként szövik a vékony csíkos
keszkenőket. Úgy ,hogy a körültei pénzforgást bátran tehetni 15-20,000 v. forintra.
L.Nagy
Csákány Lilla által Zaboláról ágynemüek többféle nemből állíttattak ki az 1879-es
háziipari kiállitáson.
L.Nemere 1879 október 5
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- Zabola község részéről faedények, buza ,lenmag és len volt bejelentve az 1897-es
sepsiszentgyörgyi gazda kiállításra.
L.Nemere 1879 szeptember 18
Zabolai ménes 1903
Tulajdonos: gróf Mikes Ármin.
A ménes helye: Zabola, Háromszék vármegye.
A ménes elhelyezéséül szolgáló birtok területe 10.000 kat. h.
A ménest jelenlegi tulajdonosa alapitotta 1895-ben.
Anyakanczák részben a ménesen hevernek, részben használati lovakul szolgálnak.
Ez idő szerint a ménesben alábbi 2 mén fedez: Veritas (Buccaneer—Verbena)
angol telivér állami bérmén és «Zivatar» magánmén, apja Zivatar, anyja bena) angol
telivér állami bérmón és «Zivatar» magánmén, apja Zivatar, anyja Oakball után.
Állomány 40 drb. angol félvér és 3 drb. angol telivér anyakancza, névszerint:
Malamocco (Vederemo—Mia Poeo), Resonance (Reverberation—Lady' Ann), Rifke
(Vóp—Ceres). Az egész lóállomány 150 drb. körül váltakozik. Tavaszi elletés.
Tenyésztési czél: aczélos, kitartó és kiváló menőképességgel bíró, csontos és szép
külemmel biró háti lovak előállitása.
A ménes felnevelési rendszere: a lovak rendkivül sok mozgással és edzvenőnek fel;
a nyarat 1600 méter magasságban, kitűnő havasi legelőn töltik, ahonnan feltűnő jó
állapotban jönnek le. A havason az éjszakákat istállókban töltik, szükséghez képest zabot
és szénát is kapnak. Nagyon zord időben, főleg hideg esők és havazások alatt, nappal is
néhány órára istállóba hajtatnak és ott szénát esznek. Egész télen át délelőtt és délután
3—3 órán át lovasgyerekek által mozgattatnak.
Az összes évjáratok tervszerűen ügetés és vágta munkát is végeznek.
Felnevelési rendszer: A ménes tavasztól késő őszig természetes, részben vetett
legelőn jár. A csikót elválasztás napjától bőven zabolják egy éves koráig, azontúl
erőtakarmányt nem kap többet mig 4 éves korában istálóra nem kerül, hanem elegendő
mennyiségű szénával, szalmával, törekkel tartják. A ménes télen át nappal kifutóban,
éjjelre istállóba kerül. Ily tartás mellett a lovak lassan fejlődnek, de annál tartósabbakká
és szívósabbakká válnak. A ménesben ugy szólva soha semmi féle betegségek sem
fordulnak elő, átöröklő hibák ritkák, azonban az ivadékok alig haladják meg a 158 cm
átlag magasságot.
A számfeletti anyag lehetőleg katonai pótlókónt értékesíttetik, azonban az ivadékok
kis méretüknél fogva nem igen válnak be e czélra.
L.Podmaniczky
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- Határnevek:Dellőben a Kajtár út,Felsőrév, Halomfara, Boczban a Halommezeje,
Liget, Nagytó, Patra hegye, Petőháti domb.
L. Erdélyi testamentumok
- 1940-ben az itteni gazdakör elnöke Pozsony Ferenc
- Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 49 hallgatója volt.
L. EMGE

Gabonakévéket hordanak a szérüre az 1930-as évek végén.

Cséplés Sáfár György tüzesgépével az 1940-es évek elején.

Zabolai gazdák ellopott szarvasmarháinak ügye.-1944L.M.O.L.
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Zalán

Séra kúria
- 1699. márc. 23. Zalán falu törvényt alkot.
L.Barabás
Lásd bővebben az erdélyi falu törvények gyűjteményben.
Kiss Károly

-A település híres szilvájáról és az ebből készülő pálinkáról, ezért a
vidéken Szilvás-Zalánnak is nevezik
-A háromszéki falvak közül Zalánnak maradt fenn a legkorábbi, 1581-ben írásban
is megörökített falutörvénye.
-1898-ban Darányi Ignác Magyarország földművelésügyi minisztere elrendelte,
hogy Erzsébet királyné emlékére minden településen fenyőcsemetéket ültessenek. Zalán
akkori elöljáróságai összesen 262 fenyőfacsemetét ültettek el a községháza előtt és a
temetőben. Az akkoriban ültetett fenyőfacsemetékből a klímának és az itt élő embereknek
köszönhetően kettő meg ma is áll a temető kertjében, emlékeztetve a gyászos évre amikor
meggyilkoltak a királynét.
- Séra kúria – reneszánsz boltozattal és falfestményekkel
-A falu gazdag forrásairól híres Felszegi és a Fingos forrás, a Zalánfeji valamint a
Nyíri borvíz.
-Az Erzsébet kert Erzsébet magyar királynéról kapta a nevét. A királynő
emlékére kopjafát állítottak. A kert a bencefalvi falurészben fekszik

Erzsébet-kert.
L.Wikipedia
-1701. Die 12. (Februarij). Az Zalani Erdőről jöven az Szanaim ket fejszemet el
vettek az Kalnoki Erdőn, Demanik oldal nevű helyben, az közönsegesű orszag uttyan
-1701. 26 Januarij. Zalán. Balás Mihály jobbágy az erdőn lopott bőrt szánra tett.
Csulak Tamas heted magaval latta.
L.Kilenc falu
- 1773 – sertései makkra járván.-határkert146

-1775-ben makkra sertéspásztorokat fogadnak. Bérük “…. N égytől egy véka
gabona, fele ősz, fele tavasz, négytől egy kenyér, egytől kilenc pénz. Felelvén a
pásztorok arról, hogy a sertésnek közepesse két ujj szalonát hoz le a makkról.
-1777 ökörpásztor bére egy évre: minden ökörtől két garas ,kettőtől egy véka
búza, kettőtől egy kenyér, olyan amicsodást szoktak sütni egy vékából négyet.
-1783- “….Zalán falvának örökös usussa volt ,hogy mikor a hó a földről
tavasszal elmegyen ,az őszgabona vetésben lévő fű tilalmas légyen :szintén úgy mint a
gabona….”
-1846 május –án felfogadtatott a vonómarhák részére az alszegi Árnyék,kimenve
a Tölgyesen kimenő úton fel a Gyepüsoron keresztül le az Avas háton , az Avason.
Tilalmas alá vétetett a Köré átaljában, a Tsutakos Daminik feje a Büksze utjáig,
Devetserig, Dávid József kertjéig Koréba.
-Fűpásztorokat és fűbírót fogad a falu közösség. “….,hogy már a búzahatár bevan
takarodva, a torlóban való füvet miképpen használja a közösség ?
-1847- Határnevek :Hatod legelő, Gyepüs Bértzin és Nyiresen,Bé-függő erdő,
Hartsán, Magyarós, Bikás, Borviz felől Devetserig,
L.A rendtartó.
-” …..a hátrányt azonban kipótolják a bőséges erdők, a borvizek és főként a
gyümölcsfák: alma, körte, szilva és dió. Innen eredt a közmondás: „Tölgyelnek a zalányi
tehenek”,vagyis virágzanak, fehérlenek az almás- és szilváskertek.”
L. Benkő József
Az 1879-es gazdasági kiállitásra felajánlott termékek: Zalánból: T. Boros Jánostól
2 drb. mészkő- T, Gödri Andrástól 2 drb. mésztuff. T. Kurta Istvántól kefe. T Józsi
Mózestől kefe. T. Király Ferencz úrtól zab. T. Szabó Antal úrtól mezei termények és
gyapjúszövet T-. Koncza Ferencz úrtól szilvórium, buza, zab. T. Séra Zsigmondné
asszonytól szilvórium, alma, buza. T. Séra Lajos urtol szilvórium, alma. dió. T. Szabó
Dávidné asszonytól gyümölcs. T. Apor Miklós úrtól zab és ugorka. T. Simon Ferenczné
asszonytól kézi munkák . T. Koncza Andrásné aszonytól zab és som. Séra László úrtól
gyümölcs. T. Fejér Jánosné asszonytól zab és som. T. Apor Ferencz úrtól tök. T. Erdődi
József úrtól zab. T. Potson Jánostól patkó.
Közli dr. Szász István
-Határnevek:Domokos mezőn a falu avasa, Gohán, Magyaros szabadja, Nyírrész,
Oroszfái utca, Őz pataka, Papolc széle, Zalán hegye,Avasra hágó, Mikola hegye,
Telekhát, Torok, Középső határ, Vásárút.
L. Erdélyi testamentumok
-1938 februárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
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-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Bencze József
L. EMGE
Zalánpatak
Az 1680-as években a korábban Egyedmezejének nevezett helyen gr. Kálnoky
Sámuel egy üveghutát (üvegcsűrt) épített Zalán falu erdőbirtokán, melyet zaláni
üvegcsűrnek (németül Zalaner Glashüttenek) is neveztek.
L.Wikipedia
- 1692. febr. 27. Köröspatak.
Kálnoky Sámuel menekült oláhoknak, évenként négynégy heti szolgálatért a
száraz-ajtai erdőn (Zalánpatak) falu alapításra egy helyet általenged.
L.Barabás
Lásd bővebben az adományozó iratot a Mellékletben.
Kiss Károly
Zágon

Mikes -Szentkereszty kúria

-Itt született Mikes Kelemen 1690 augusztus -Rodostó 1761 október 2-án II.
Rákoczi Ferenc iródeákja és kamarása.
1760-körül Zágon falutörvényt alkot.Lásd az erdélyi
gyüjteményében.

magyar falutörvények

-„…..három földdarabja van; a faluból lefolyó patakhoz közel a földje kavicsos, a
kaszáló melletti porondos, vizenyős, közbül azonban elég jó, s megterem bármilyen
magot, de mindenütt trágyára szorul.” ” . A falunak – a birtokos urakon kívül – van elég
bükk- és fenyőerdeje, valamint makkos erdeje is, amely alkalmas mintegy kétezer sertés
hizlalására. A falu zálogba adott a nemeseknek 268 forintban és forintért valami
kaszálókat, amelyek kb.163 szekeret hoznak”
-„……báró. zágoni Szentkereszti urak családjának, amelynek itt egy kellemes
kertben udvarháza van…”
L. Benkő József
- Vásárjoga volt, egykor híresek voltak hetivásárai.
L.Wikipedia
-„….Zágon például 1721-ben olyan veszedelmesnek tartja a falu határán jelentkező
románságot, hogy végzést hoz ellene: „...Mivel falunkban sok jövevény oláhok mind az
mult esztendőben, mind penig ez jelenvalóban származtatnak, kik miatt is az elmult 1720.
esztendőben határunkon s falunkban is s marháinkban sok kárunkat tapasztaltuk lopás
miatt, azért végeztük mind közönségesen falustól megegyezvén, hogy ez napságtól fogva
valamennyi marhabeli kár falunkban és határunkon az lopás miatt történik, azt
közönségesen az itt lakos oláhok fizessék meg, ha az tolvajt az falunak kezébe nem
adhatnák; hogyha penig az tolvajt, az ki miatt az lopás esik, az falunak kezében adhatják,
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az falu tartozzék kezihez venni az tolvajt, és így az oláhok az kár fizetéstől immunisok
lésznek, ha megbizonyosodik, hogy az lopás amiatt az ember miatt lött, az kit ők kézhez
adnak.”
L.SzabóT.
-„....nagy kereskedést űznek Brassóba hordott épület és edényfával, deszkával és
zsindelylyel; roppant havasaikban a hamuzsirfőzést és marhatenyésztést is nagyban űzik”.
L. Orbán Balázs A székely
- Zágon községétől 2 drb. 4 éves tenyészbika. T. Bartha Ferencz úrtól gyümölcs. T.
Földes Bálint úrtól mezei termények. T; Albu Jánosnétól gyapjuszövet. T. Szőcs
Boldizsár úrtól szita kéreg. T. Kalányos Pétertől egy teknő, Kalányos Istvántól egy teknő
és 20 orsó. Kalányos Jánostól 2 teknő ésű 20 fakanál. Kalányos Györgytől 2 teknő
Kalányos Biszioktól 2 teknő, 4 szóró lapát, 2 fatál. Kalányos Vaszitól 2 teknő volt
felajánlva az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 21
-T. Beczás Kristóf úrtól Zágonból buza, szőlő ,lóhermag, burgonya. volt felajánlva
az 1879-es sepsiszentgyörgyi gazdakiállításra.
L. Nemere 1879 szeptember 18
-Imreh István Zágonban 2 hold 500 □, ölnyi korai spaltit és késői würtenbergi
komlót termeszt.
L.Köztelek 1896 július 18
- Kereseti források: zsindely, szitaréteg, deszka és léckészítés, a hamuzsírfőzés,
legeltetés,pásztorkodás, fuvarozás,a 3-4000 juhtól származó finom székely túró, s a
12-15.000 drb szarvasmarha után kerülő bevételek.
-1913-ban S.Bíró Géza gazdakörről tudósít amit egy intelligens középbírtokos
vezet, ennek vezetését veszi át S. Biró Géza. Tárgyalnak az adóviszonyokról.
L .S. Bíró Géza
- Határnevek: Sárospatak, Telekmezőben, Fűzespatakra menő, Bartalios út által
kelő, Miklós mező, Középlak,
L. Erdélyi testamentumok
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Barabás Gábor
L. EMGE
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Mikes-Szentkereszty kúria.

kuria udvar

Zágoni Szentkereszty kastély
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Kovászna megye településeinek magyar és román nevei.
Aldoboly-Dobolii de jos

Felsőrákos-Racoşu de Sus

Alsócsernáton-egyesült Alsó és Felső
Csernáton-Cernat

Fótosmartonos-Fotoş

Angyalos-Angheluş

Gelence-Ghelinţa

Árapatak-Araci

Gidófalva-Ghidfalău

Barátos-Brateş

Haraly-Harale

Bardóc-Brăduţi
Barót-Baraolt

Hatolyka-Hatuica

Futásfalva-Alungeni

Hídvég-Haghig

Bálványosfürdő-Balvanyos

Hilib-Hilib

Bereck-Breţcu

Ikafalva-Icafalău

Bélafalva-Belani

Illyefalva-Ilieni

Bibarcfalva-Biborţeni

Imecsfalva-Imeni

Bikfalva-Bicfalău

Kálnok-Calnic

Bita-Bita

Kézdialbis-Albiş

Bodos-Bodoş

Kézdialmás-Mereni

Bodzaforduló-Intorsura Buzăului

Kézdikővár-Petriceni

Bölön-Belin

Kézdimartonos-Mărtănuş

Bükszád-Bicsad

Kézdimárkosfalva-Mărcuşa

Cófalva-Tufalău

Kézdimártonfalva-Mărtineni

Csernáton-Cernat

Kézdioroszfalva-Ruseni

Csomakörös-Chiuruş

Kézdipolyán-Kézdiszentkereszt-Poian

Csomortán-Lutoasa

Kézdiszárazpatak-Valea Sacă

Dálnok-Dalnic

Kézdiszászfalu-Săsăuşi

Egerpatak-Aninoasa

Kézdiszentlélek-Sănzieni

Erdőfüle-Filia

Kézdivásárhely-Tărgu Secuiesc

Eresztevény-Eresteghin

Kisbacon-Baţanii Mici

Esztelnek-Estelnic

Kisborosnyó-Boroşneu Mic

Étfalvazoltán-Zoltan

Kommandó-Comandău

Feldobolj-Doboliu de Sus

Komolló-Réty része-Comolău

Felsőcsernáton-Alsó és Felső CsernátonCernat

Kovászna-Covasna
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Kökös-Chichiş

Szacsva-Saciova

Köpec-Căpeni

Szárazajta-Aita Seacă

Középajta-Aita Medie

Szentivánlaborfalva-Sântionlunca

Kurtapatak-Valea Scurtă

Szentkatolna-Cătălina

Lemhény-Lemnia

Székelypetőfalva-Peteni

Lécfalva-Leţ

Székelyszáldobos-Doboşeni

Lisznyó-Lisnău

Székelytamásfalva-Tamaşfalău

Magyarhermány-Herculian

Szotyor-Coşeni

Maksa-Moacşa

Szörcse-Surcea

Málnás-Malnaş

Torja-Turia

Miklósvár-Micloşoara

Uzon-Ozun

Mikóújfalu-Micfalău

Vargyas-Vărghiş

Nagyajta-Aita Mare

Zabola-Zăbala

Nagybacon-Baţani Mari

Zalán-Zălan

Nagyborosnyó-Boroşneu Mare

Zalánpatak-Valea Zălanului

Nyújtód-Lunga

Zágon-Zagon

Olasztelek-Tălişoara
Oltszem-Olţeni
Orbaitelep-Telechia
Ozsdola-Ojdula
Papolc-Păpăuţi
Páké-Pachia
Páva-Zabola része-Pava
Petőfalva-Székelypetőfalva-Peteni
Réty-Reci
Sepsiárkos-Arcuş
Sepsibesenyő-Beşineu
Sepsibükszád-Bixad
Sepsibodok-Bodoc
Sepsiköröspatak-Valae Crişului
Sepsiszentgyörgy-Sfăntu Gheorghe
Sepsiszentkirály-Săncraiu
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Krassó-Szörény megye általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi
adatai.
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Krassó-Szörény vármegye

A hajdani krassómegye birtokosai
A középkori Krassó vármegye területének azon a részén, a mely jelenleg Temes
vármegyéhez tartozik, legnagyobb uradalom az érsomlyói volt. Érsomlyó vára, mely a
Karas mellett, a mai Varadia vidékén állhatott, 1343-ban tünik fel. 1390-ben, midőn
Zsigmond király Perényi Miklósnak adományozta, Érd-Somlyó, Krassófő, Csernócz,
Jablonok (a mai Almád) és Varadia tartoztak hozzá. 1440-ben I. Ulászló király a Guthi
Országhoknak adta, de még ugyanazon évben visszacserélte. 1448-ban Hunyadi János
kezén találjuk, kitől ekkor Brankovics Györgyhöz került. Ő bírta, 1451-ben és 1458-ban
is. Halálával, úgy látszik, Mátyás király kezére került, ki 1472-ben Dóczi Péternek
adományozta. Később a Vingárti Gerébeké lett. A második nagyobb uradalom a
mezősomlyói királyi birtok volt. 1454-ben a királytól cserében Szentmiklósi
Pongrácz Jakab kezére került. Ezen kívül még a következő birtokosokat találjuk e
területen:Brankovics György rácz deszpota Érsomlyó várán kívül, 1424-ben Berkeszt és
1418-ban Garabolczot bírta. A Csáki-család 1447-ben Erményben, 1494-ben Ápáczán
(ma Magyarapácza) bírt. A Csécsteleki-család az 1406-1430. években Csécstelek
helységet bírta, a Berzava-folyó közelében. A Dócziaké volt 1458-ban Berek
(valószínűleg azonos a mai Berekutczával). A Remetei vagy Döbrentei Himfi-család
1437-ben Brusznok földesura volt (a mai Gertenyes és Sósd között fekhetett); 1371 után
Ermény helységben is birtokos és 1392 után Varadia is az övék volt. A Nagylaki Jánkficsalád Dédet (a mai Detta) bírta. E helységet Jánkfi János magtalan halála után,
Zsigmond király 1427-ben Nagymihályi Albertnek és fiainak adományozta.
Kuthresi Miklós 1358-ban Kutrecz (a mai Temeskutas) földesura volt. Matkó Mátyás fia
Miklós Apáczát (a mai Magyarapácza) bírta. A Nagymihályiak 1427-ben nyerték Dédet
(Detta) és Szentgyörgyöt (a mai Monostorszentgyörgy és Tárnokszentgyörgy).
Az Omoriak 1370-ben Dent (a mai Denta) helységet bírták, mely utánuk a Remetei
Himfiek birtokába került. A Pataki-család 1473-ban a Martonosi Zsadányokkal és a
Jolsvafői Tekesekkel Duplaj (a mai Temesváralja) fölött egyezkedik. (Csánki Dezső i. m.
II. 95-113.)
L.Borovszky Temes
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Krassó-Szörény vármegye
„1569.december 6(in Alba Iulia VI Decembris)Szolgálati jutalmául a jelenleg
Coloswar-on lakó Lyppa-i Thorma Dénes deáknak(n) valamint utódainak és örököseinek
új adományként örökjogon adja, haszonvételeikkel,tartozékaikkal és a bennük levő királyi
joggal együtt a Newrenchye és a mindkét Wolkfalva nevű (Karansebes districtus in cottu
Zeoweriensi) birokokban levő részjószágokat,melyeket a néhai anyakirályné zalonkeméni néhai Gergely deák (n) magszakadása révén már korábban neki adományozott,de
oklevelét a zavaros időkben elvesztette.”
L. Erdélyi történelmi adatok.
Klosterneuburgból hozatott simagyökeres vesszők megrendelőinek névjegyzéke.
Krassó vm. 1869/70. Szatumik. Batyánsky Istvány. 1870/71. Jerszeg. Lászlófi
Antal. 1871/72. Bogsán. Blaschuty fia
L.Borászati 1875 március
Krassó-Szörény megyei gazdasági egyesület küldöttei a gazda kongresszura: Házy
Zsigmond, Kertes Gyula.
L.Köztelek 1896 szeptember 16
- Az ezredéves kiállításon kitüntették a gazdasági értékek megmunkálásáért a
Krassó-Szörény megyei gazdasági egyesületet.
L.Köztelek 1896 november 28
A megyében 1897 áprilisában 8 fedeztető állomás 20 ménnel létezik.
L. Köztelek 1897 április 8
- Megbizatás . A földmivelésügyi m. kir. miniszter, Fleischer Antal monostori
lakost, Krassó-Szörény vármegye bégai járására nézve, ,,,,,,,,,, az állandó gazdasági
tudosítói tisztel bízta meg.
L.Köztelek 1897 július 17
- Igen jó közepes anyagot mutatott be a Krassó-Szörény vármegyei gazdasági
egyesület. A pénzdijakat jórészt az ezen megyebeli kis gazdák nyerték.-Siementhal
tehenek kiállításán a szegedi országos mezőgazdasági kiállításon 1899 decemberL.Köztelek 1899 december
-Krassómegye zámi járásában a szőlő holdankint átlag 54 hliter mustot adott;a
marosi járásban a szüreti eredmény minden tekintetben jónak mondható ; ellenben a
krassovai járásban gyenge termés volt.
L.Borászati 1882 december
Agadics
A magyar Agyagos alakból (Agiagos, 1355) a szerbben lett Agadics (1597; 1569ben Agačiš) és onnan került a románba.Első ismert birtokosa a Bár–Kalán
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nemzetségbőlszármazó Szeri Pósa fia Balázs volt. 1471-ben oppidum, ekkor Szeri Pósa
István örökös nélküli halála után Guti Ország Mihály és Nádasdi Ongor János kapta meg,
de a15. század végén már a Gersei Pető család birtokaként említették.
L. Wikipedia
Almafa
-Almafa nevét 1387-ben említette először oklevél Almafa néven.
-1467-ben Almafa in districtu Karansebes, 1601-ben Marul, 1607-ben Almaffaa,
1687-ben Almafa a Török Birodalom, 1769-ben a Határőrvidék része volt. 1808-ban
Mörul, Moerul, 1913-ban Almafa néven volt említve.
-1387 előtt Mutnoki Bogdán kenéznek és fiainak birtoka volt, akiknek 1387ben Zsigmond király új adományt adott a temesközi kerületben, a Bisztra folyó mellett
fekvő Almafa nevű birtokukra, majd 1406-ban ugyane birtokra kiváltság-levelet is
kibocsátott.
-1467-ben Mutnoki Zayk László, István Szörényi bán, és testvére Sandrin birtokai
közé tartozott a karánsebesi kerületben fekvő Almafa is, melyet Örményesi Lado
birtokaival egyesítik, és egymással kölcsönös örökösödést fogadnak.
-1507-ben Mutnoki Mihály néhai Szörényi bán özvegye Angaleta és a többi
Mutnokiak tiltakoztak, hogy II. Ulászló Pokolfalu (Rüen) és Almafa helységeket
eladományozhassák. Ekkor Almafát a karánsebesi kerületben, 1593-ban pedig a
karánsebesi kerületben és szörényi bánságban fekvőnek mondták.
-1910-ben 2043 lakosa közül 152 magyar, 119 német, 1669 román volt. Ebből 243
római katolikus, 30 görög katolikus, 1708 görög keleti ortodox volt.
L.Wikipedia
Megjegyzés
Milyen érdekes, évszázadokon keresztül magyar névvel használják minden
szinten. Mára magyar lakósa egy sincs.
Kiss Károly
Almafatelep
1977-ben 99 román lakosa volt. Az 1992-es népszámláláskor 411 lakosából 391
román, 8 magyar, 4 német, 2002-ben pedig 411 lakosából 402 román, 8 magyar, 1 német
volt.
L.Wikipedia
Alsózorlenc ma Nagyzorlenc
-Alsózorlenc nevét 1499-ben említette először oklevél "Zorilencz in districtu de
Comyath et sub banatu Zewriniensi" néven.
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-1503-ban
Zorlencz, 1808 Zorlencz
(Nagy-),
Zorlenczul-mare, 1913-ban
Alsózorlenc néven írták. A 15. században egy Zorlenc létezett, mely a Szörényi bánság
Komjáti kerületéhez tartozott.
-1658-ban a Török hódoltság alá került.
-1855-ig kincstári birtok volt, majd az Osztrák-Magyar Államvasúttársaság
tulajdona lett.
-1910-ben 3009 lakosa volt, melyből 26 magyar, 88 német, 2803 román, 89 cigány
volt.
-Itt született Lakatos István, Nagyzorlenc, 1895. február 26. – Kolozsvár, 1989.
szeptember 22. zenetörténész..
L.Wikipedia
Apadia
- Apádia nevét 1423-ban említette először oklevél Apadya néven.
-1447-ben Kysapadya, Felsewapadya in districtu Sebes et in comitatu
Themes, 1448-ban Apagya, 1808-ban Apadia, 1913-ban Apádiaként említették.
-1475-ben Apadia a Bizerei család birtokai közé tartozott.1561-ben Csáky
Mihályé, 1580-ban pedig a Gámán család tagjainak birtoka volt.
L.Wikipedia
Barbos
Eladó 317 k.holdas birtok ,20 hold oltványszőlő jól felszerelve, 5 hold
gyümölcsös, 55 hold szántó, és 212 hold erdő. Eladja Sebestyén E.
Csernahévviz.
-1879-ben itt mezőgazdasági gépgyár épül.
L.Csetri
Gertenyes

Hollosy kastély

-Hollósy Kornélia - örmény származású magyar opera-énekesnő, korának egyik
legismertebb és legsikeresebb művésznője, a „magyar csalogány” itt született 1827 április
13-án.
L.Wikipedia
Jám
-Itt született Erdei Péter növénynemesítő.
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Mehádia
-A középkori vár magyar neve oklevelekben Miháld volt (1323, Mihald, 1349,
Myhold).
-A 10–11. században helyén magyar település létezett.
L.Wikipedia
-Cseresznyeszárat szárítva, valamint anyarozsot(varjú körmöt) vesz Füredi Béla
Mehádia (Bánát)
L.Erdélyi Gazda 1937 június 1
MóricföldJusth urilak.
L. Borovszky Temes
-Justh Józsefné Móricföld (dettai járás) határában 1.800 kat. hold, Nagymutnok,
Szákul és Zgribest (Krassz-Szörény m., temesi járás) községekben pedig 3.200 holdas
birtok tulajdonosa volt. A móricföldi ingatlan 500 hold kivételével 1920-ban
kényszerbérbe került, holdanként 40 leiért. Ezt a bért 1922-ben 60 leire, 1924 ben 80 leire
emelték fel. A végleges kisajátítás meghagyott 500 holdat, a többit 800—1.200 lei
megállapított árért vette el.
-A Krassó-Szörényben fekvő birtokokból 800 hold erdő, 400 hold gyümölcsös,a
többi mezőgazdaságilag megművelhető terület és legelő volt. A birtokok 500 hold
művelhető föld, a gyűmölcsösök és az erdő kivételével holdanként 15—25 lei
megállapított kényszerbér mellett a tulajdonosnő rendelkezése alól elvonattak. A
kisajátítási eljárás folyamata alatt e birtokból a gyümölcsösökön kívül még 200 kat. hold
szabadkézből került eladásra, a többit 4—800 lei holdankénti becsár megállapításával
sajátították ki.
L. Baranyi Zoltán
Oravicabánya
Itt született Balás Árpád 1840 szeptember 1-gazdasági iró
L .Révai
-„A dettai uradalomban egy évet kezelőtiszti minőségben töltött ….”, Mezei
gazdaságot illető czikkei megjelentek a következő szaklapokban: Gazdasági Lapok,
Erdészeti Lapok, Földmivelési Érdekeink sat.
Munkái:
1. A keszthelyi m. kir. gazd. felső tanintézet könyvtárának jegyzéke. Pest, 1869.
2. Utmutatás a kezdőgazda gyakorlati kiképzésére. Keszthely, 1870.
3. Magyarország fontosabb vadon termő s meghonosodott fák és cserjék rendszeres
leirása. Selmeczbánya, 1870.
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4. Általános és különleges növénytermelés alapvonalai. Bpest, 1876. (A
bácsmegyei gazd. egylet által arany-éremmel kitüntetve. Hensch Árpád
közreműködésével teljesen átdolgozott 2. kiadás. M.-Óvár. 1888.)
5. Rétmívelés és legelőkezelés alapvonalai. Bpest, 1876.
6. A bélyei uradalom. M.-Óvár, 1883.
7. Nézetek a mezőgazdasági kisérleti telkek berendezése s kezeléséről. U. ott.
1886. (Különnyomat a Mezőgazdasági Szemléből.)
8. Különleges mezőgazdasági növénytermelés. U. ott, 1889.
9. Észrevételek gazdasági tanintézeteink ügyében. M.-Óvár, 1890.
10. A magyaróvári gazdasági tanintézet 1836. évi állapotának leirása egy
remekirónk tollából. U. ott, 1890.
Szerkesztette a keszthelyi gazdasági fels. tanintézet Értesítőit 1869-70. és a m.óvári m. kir. gazd. akadémia több évi Értesítőjét és magyarra fordította a Hartinger-féle
gazdasági táblákat (V. VI. VIII. IX. Bécs, 1875.)
L. Szinnyei
- Itt született Szentkirályi Ákos komjátszegi, dr. 1851 I. 30-én . Oravicán.
Szentkirályi Zsigmondnak fia. A kolozsmonostori gazdasági tanintézetben 1872-ben
gazda-oklevelet nyert. 1877-ben rendes tanár a kassai gazdasági tanintézetnél. 1879-ben
Kolozsmonostoron s ugyanott 1897- ben a gazdasági tanintézet igazgatója.
A tanintézetet — később Akadémiát — átszervezte, gvűjteménytárakkal és kísérleti
telepekkel látta el. 38 évi működés után 1910-ben nyugalomba vonult.
Szakirodalmi működése 1873-tól 1923-ig terjedő időn belül felöleli az
állattenyésztés és az avval kapcsolatos ismeretek egész területét.
1886-ban megjelent A j e 1 e n i d ők k ö v e t e l m é n y e i n e k megfelelő
tejgazd -a s á g (Dr. Kirchner után németből) c. műve, magyar nyelven az első
nagyszabásútejgazdasági munka.
Újabb művei: M e z ő g a z d a s á g i felső s z a k o t a t á s unk Kolozsvár 1912.
E r d é l y j u h a i . E r d é l y júhte n y é s z t é s e . A mult. a jele n . a j ö v ö. (Az
Erdélyi Gazdasági Egvesület kiadása Kolozsvár 1923).
L. Erdélyi Lexikon
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Karánsebesi vásár
Szalakna-Szlagna
-1899-ben itt népies mintagazdaság alakul meg.
-A kitűzött czél érdekében a mintagazdaság tulajdonosára természetesen
kötelezettségek ….. hárulnak, nevezetesen a birtokos kötelezi magát arra, hogy: 1. a már
előzőleg tulajdonában volt, mint különösen a segélykép nyert állatokat,gépeket s egyéb
segélytárgyakat kellő gondozásban részesiti, a kapott vetőmagot vagy egyéb anyagot
gazdaságában elveti, illetőleg a kijelölt czélra felhasználja; 2. Gazdaságában előállított
takarmányt és szalmát állatai takarmányozására és almozására, a gondosan összegyűjtött
és megfelelően kezelt összes trágyát földjei trágyázásra felhasználja; 3. a használatra
nyert nagyobb gépeket (konkolyozó vetőgép) saját munkájának befejezése után
gazdatársai kérelmére saját felelősségének fenmaradása mellett megfelelő mérsékelt dij
ellenében nekik használatra átengedi, a befolyt használati dijakat első sorban az eszközök
javítására,a felesleget pedig a felügyelettel megbízottnak utasításai szerint a gazdaságban
szükségesnek mutatkozó beszerzésekre fordítani tartozik; 4. a megállapított vetésforgót
szigorúan betartja és megfelelő nagyságú területet évenként betrágyáz 5. gazdatársainak a
gazdaság minden részére és menetére vonatkozó bárminő kérdéseire felvilágosítással
szolgál; 6. a mintagazdaság felügyeletével megbízottnak a gazdaság szakszerű vezetésére
vonatkozó tanácsait figyelembe veszi és útbaigazításait követi, a menynyiben pedig előre
nem látható okok miatt a vetésforgó módosítása, valamely állat vagy eszköz kicserelése
mutatkozik szükségesnek, tartozik a tulajdonos ezt a felügyelőnek bejelenteni és annak
előzetes engedélyét, illetőleg intézkedését kikérni.
L.Köztelek 1900 december 19
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Szurduk- Nagyszurduk,
- Ambrózy István gróf (Krassó megye, boksáni járás) községben elterülő 2.396 kat.
Holdas birtokát ….........teljesen kisajátították a román hatóságok Az I. oszt. szántókért
1.500 leit, a II. osztályosokért 1.000 leit, a III. osztályosokért 600 leit, a IV.
osztályosokért 300 leit, az erdőkért holdanként 2.400 leit állapítottak meg.
L.Baranyai Zoltán.
Szurdok nevét 1280-1282-1290 közt említette először oklevél.
1324-ben p. Zurduk, 1342-ben Stephanus f. Laurentii de Zurduk néven volt
említve.
A Szurdoki nemesek birtoka volt, kiknek elődei: Imre, Farkas és Kozma. A
falut 1280-1282 között testvérüknek Bölényfő Andrásnak az egresi monostor védelmében
bekövetkezett haláláért kapták IV. László királytól Dragadollal együtt; 1324-ben az
országbíró megerősíti utódaikat birtokaikban(Demetrius f. Emerici, Laurentius f. Farkasii
et ... Laurentius f. Cosme) az igénylő Márton clericussal, Treutel Miklós serviensével
szemben, majd Lőrinc fia István 1342-ben átíratja az oklevelet.
L.Wikipedia
Zaguzsény
-Juhos Ernő zaguzséni (temesi járás) ingatlanát, 160 kat. hold szántó, 40 hold
gyümölcsös, 250 hold erdő és 15 hold kert képezte. Az egész birtokot,15 hold kert és 6
hold belsőség kivételével, abszentizmus címén kisajátították, a szántó holdjáért 700, az
erdő holdjáért 2.100 leit állapítva meg.
-Jakabffy Imre zaguzséni (temesi járás) birtoka 62 kat. hold szántóból, 71 hold
legelőből, 28 hold gyümölcsösből, 190 hold erdőből, 7 hold belsőségből és 7 hold adó alá
nem eső területből állott. Ebből meghagytak 47 hold szántót, 53 hold legelőt, 28 hold
gyümölcsöst, 100 hold erdőt és 7 hold belsőséget.
A kisajátított szántók egyrészéért 700, másrészéért 400, a legelőért 400, az erdőért
1.600 leit állapítottak meg holdanként.
L. Baranyai Zoltán.
Krassó-Szörény vármegye várai.
Alsópozsgás (r)

Pojejena de Jos, R

Bégamonostor-k

Mănăştiur, R

Berszászka-Drankóvár

Berzasca, R

Berszászka-Muntjana

Berzasca, R

Bozsor

Traian Vuia, R

Bulcs-ek

Bulci, R

Bunya

Bunea Mare, R
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Cella

Ţela, R

Csernahévíz (ú)

Topleţ, R

Dalbosfalva

Dalboşeţ, R

Delényes

Delineşti, R

Divécs

Divici, R

Doklény-Rovina (r)

Doclin, R

Dunaszentilona-Librasd

Sfânta Elena, R

Dunaszentilona-Pécs

Sfânta Elena, R

Dunatölgyes-Pécs

Dubova, R

Dunatölgyes-Veterani-barlang

Dubova, R

Ekés

Plugova, R

Érszeg-Egerszeg-k

Ersig, R

Ezeres (ú)

Ezeriş, R

Facsád-k

Făget, R

Felsőkastély

Coşteiu de Sus, R

Felsőlupkó (r)

Gornea, R

Felsőlupkó

Gornea, R

Felsőpozsgás (Pozsezsin)

Pojejena de Sus, R

Ferde

Fârdea, R

Furluk/Aizis (r)

Fârliug, R

Galadna

Gladna Română, R

Görény

Turnu Severin-Grădeţ, R

Gradec

Scitul Topolniţei, R

Illyéd-Cetate

Ilidia, R

Illyéd-Obliţa

Ilidia, R

Kápolnás I.

Căpălnaş, R

Kápolnás II.

Căpălnaş, R

Karánsebes-te

Caransebeş, R

Karánsebes-ve

Caransebeş, R

Karánsebes (ú)

Caransebeş, R

Kavarán

Căvăran, R

Krassóhódos-k

Hodoş, R
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Krassóvár-Krassófő

Caraşova, R

Lászlóvára-Legyeslyuk barlang

Pescari, R

Lászlóvára-Szentlászló

Pescari, R

Lászlóvára-Várad

Pescari, R

Lőkösfalva-Suggya

Leucuşeşti, R

Lugos (ú)

Lugoj, R

Marosberkes

Birchiş, R

Marzsina-k

Margina, R

Mehádia/Pretorium (r)

Mehadia, R

Mehádia-Miháld

Mehadia, R

Mehádia I. (ú)

Mehadia, R

Mehádia II. (ú)

Mehadia, R

Mehádia III. (ú)

Mehadia, R

Mehádia IV. (ú)

Mehadia, R

Mehádia V. (ú)

Mehadia, R

Mehádia VI. (ú)

Mehadia, R

Mehádia VII. (ú)

Mehadia, R

Mehádia VIII. (ú)

Mehadia, R

Mehádia IX. (ú)

Mehadia, R

Mehádia X. (ú)

Mehadia, R

Nagykastély-Pósakastélya

Coşteiu Mare, R

Nagyszurdok/Centum Putei (r)

Surducu Mare, R

Néraaranyos-ek

Zlatiţa, R

Nérasolymos

Socol, R

Ómoldova (r)

Moldova Veche, R

Ómoldova

Moldova Veche, R

Oravicafalu-Schanzenberg

Oraviţa Română, R

Orsova/Dierna (r)

Orşova, R

Orsova

Orşova, R

Orsova-Erzsébet-erőd (ú)

Orşova, R

Orsova-Gradiska

Orşova, R

Orsova-Új-Orsova (ú)

Orşova, R
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Petrilova

Petrilova, R

Pogányosremete

Remetea-Pogănici, R

Resicabánya

Reşiţa, R

Resicabánya-Borzafő

Reşiţa, R

Sebesrom

Turnu Ruieni, R

Somosréve (ú)

Cornereva, R

Szakalár-Szokoly (Illyéd)

Socolari, R

Szilha-k

Sâlha, R

Szinice

Sviniţa, R

Szinice (r)

Sviniţa, R

Szinice-Sztanilóc

Sviniţa, R

Szinice-Sztarics

Sviniţa, R

Szolcsva-Fülöpköve

Sălciva, R

Szörény/Drobeta (r)

Turnu Severin, R

Szörény I.

Turnu Severin, R

Szörény II.

Turnu Severin, R

Tamásd-Váracska

Tomeşti, R

Teregova/Ad Pannonios (r)

Teregova, R

Újmoldova (r)

Moldova Nouă, R

Újsopot-Halmás

Şopotu Nou, R

Váldény (r)

Valeadeni, R

Várboksán (ú)

Bocşa Română, R

Várboksán-Dealul Mare (ő)

Bocşa Română, R

Várboksán-Gyalu-Csetec

Bocşa Română, R

Várboksán-Kövesd vára

Bocşa Română, R

Varcsaró-Bizere

Vârciorova, R

Vásáros-Cikóvásárhely-k

Târgovişte, R

Závoly/Agnaviae (r)

Zăvoi, R

Zsidóvár

Jdioara, R

Zsidóvár (ú)

Jdioara, R

Zsidovin/Bersovia (r)

Berzovia, R

Zsidovin

Berzovia, R
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Zsuppa/Tibiscum (r)

Jupa, R

Zsuppa

Jupa, R

Krassó-Szörény megye falvainak magyar és román elnevezései.
Agadics-Agadici
Almafa-Măru
Almafatelep-Poiana Mărului
Alsózorlenc-Zorlenţu Mare
Apadia-Apadia
Barbos-Bărbosu
Csernahévvíz-Topleţ
Gertenyés- Gherteniş
Jám-Jam
Mehádia-Mehadia
Oravicabánya-Oraviţa
Szalakna-Zlatna
Szurduk-Surducul Mare
Zaguzsény-Zăgujeni
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Erdélyi magyar háziállatok. általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi
adatai.
E szócikkben igyekeztem a legfontosabb és legismertebb erdélyi magyar állatokat
egy csokorba szedni .Úgy érzem még sok tennivaló maradt.

A

gyönyörűséges

AKHAL

TEKE

Az ősmagyarok, vagyis Árpád hazatérő ( soha nem "honfoglaló" ! ~ hanem
hazatérő ! ) magyarjainak lovát (ill. a sírokban talált csontvázaikat) genetikai
vizsgálatnak vetették alá, és a közhiedelemmel ellentétben, bizonyítottá vált, hogy a
hazatérés kori magyar törzsek nem az alacsony, a mai hucul, vagy Przsevalszkijlovakhoz hasonlatos lovakon érkeztek ! A kutatók azt állapították meg, hogy eleink
paripái megegyeztek a mai Türkmenisztánban található akhal teke fajtával. A
középkorban ezek a lovak Rolls Royce-nak számítottak, ugyanis nagyon kevés
táplálékkal napi 120-130 kilométer megtételére voltak képesek.
Ez a fajta intelligens, erős és kitartó, jól bírja a szélsőséges körülményeket, s nem
utolsó sorban: csodaszép!
Érdemes megfigyelni néhány magyar eredetmondákból és a meséinkből
visszaköszönő, vele kapcsolatos motívumokat: az égbe törő ló, a fehér ló, a tüzes ló, a
réz, ezüst, és az arany szőrű paripa, stb. Ez bizony: az Akhal Teke!
L.Jövőnk .info
Érdekes vélemény !
Kiss Károly
Az Erdély-i változatos tájegységek klímája, természeti adottságai, és a jellegzetes –
talán egyedi – társadalmi-gazdasági berendezkedés kialakította (kitenyésztette) a vidék
specifikus fajta „típus"-okat, amelyek úgy küllemükben mint alkati, termelési, viselkedési
adottságaikban sajátos jegyeket – az „Alföldi"- (pusztai) típustól eltérő jelleget mutatnak.
Gondoljunk csak arra a természetes különbözőségre, amely a gyakorta aszály égette
puszta, és a csapadékhiánytól szinte sohasem szenvedő mezőségi gyepek fűhozama
között nagyon is nyílván való. (Erdélyi források nem említenek aszálykárként jegyzett
állatelhullásokat, -legalábbis számottevő mennyiségben nem.)
Az agrár-társadalmi berendezkedés – szintén Erdély-specifikus – és azt jelenti,
hogy zömében a kisbirtok (szabad paraszti gazdaságok) jelentette az uralkodó
tulajdonformát. Ez a berendezkedés, az állattenyésztés szempontjából azt a kedvező
helyzetet jelentette, hogy a gazda jobban figyelt az állomány állapotára, tenyésztési
szempontból pedig közvetlenebb rálátása volt a minőségre és a tenyészkiválogatásra
Az állattenyésztés mindhárom alapágazatában vidék specifikus, hagyományos
fajtákat említenek a történelmi források és a – még élő -hagyomány. A „Székely" ló,
166

kistermetű szívós igavonó jószág, a „Gyimesi racka" juh, durvaszálú gyapjas,
csigaszarvú, többes hasznú (tej, hús,gyapjú, irha, prém), rusztikus szolga, és talán a
legnagyobb gazdasági jelentőséggel bíró „Szürke" marha, amelynek hármas hasznából
kettőt – igavonó és hústermelő – kiemelten fontosnak kell értékelnünk. A mai értelemben
vett tejtermelésről, vagy tejirányú hasznosításról, nem lehet beszélni, mert egy részben
nem létezett a tejpiac, másrészben a rusztikus tartás, az igázás alacsony szinten tartotta a
hozamokat, de az állományok létszámbeli nagysága (a tejfogyasztó népesség
viszonylatában), azt jelentette, hogy csak nagyon kevés tehenet fejtek, és csupán
„házi"fogyasztásra értékesítették.
A fajtát rendkívül nagy ellenálló képessége, szívóssága, alkalmassá tette igázásra.
Az ökröket az erdőkitermelésben, és a nehezebb - hosszabb távú – fuvarozásban, míg a
teheneket a földművelés, és a rövidtávú szállításban állították fogatba (párban, de akár
négyes, vagy hatos alakzatban).
Hosszú évszázadokon át a hústermelés volt az ágazat alapterméke.
Feljegyzések alapján, és a még élő emlékezet felidézéséből – hiszen a múlt század
40-50-es éveiben még fellelhetők voltak a „Szürkék" fajtiszta példányai, (az 1920-as
években kezdődött a tömeges feljavító keresztezés alkalmazása a Siemmenthal fajtával) –
a helyi (erdélyi) szürke állomány két jól elkülöníthető típusát ismerhetjük fel:
A „Mezőségi" – zömökebb,nagyobb testű,hosszabb villás szarvú, kifejezetten
igavonó típust, és4a „Hegyi" – kisebb testű, rövidebb szarvú, zömökebb (Brachiceros)
típust.
Egyes szakmai forrásmunkák említést tesznek még egy Nyárád-, Küküllő menti
típusról, mely a forrásmunkák szerint nagyon jó tejtermelő adottságokkal rendelkezett.
(Dr. Szentkirályi Ákos: Az Erdélyi szarvasmarha tenyésztés dolga – 1925)
A vidék, Gyergyó, Székelyföld, számára messzemenően figyelemre méltó
gazdasági jelentőséggel bírt – a hústermelés, illetve a húsirányú hasznosítás. A
vágómarha – a tutajoztatott Kárpáti fenyő mellett – hosszú évszázadokon át kapcsolta be
ezt a vidéket Európa gazdasági-kereskedelmi forgatagába – tette az európai piac jelentős
szereplőjévé.
Már a XVII századot megelőző időkből is, szervezett, irányított, jelentős vágóállat
forgalomról beszélnek, megbízható források, azonban az örmények 1670-es és 1710-es
évekbeli megtelepedése ezen a vidéken, hozzájárult az élőállat kereskedelem
felélénkítéséhez.
A gyergyói, besztercei, és szamosújvári örmény közösségek fennmaradt levéltári
dokumentumai alapján, arra következtethetünk, hogy létezett egy Észak Erdély-i hajtó
útvonal, amely nem a Maros völgyén vezetett, hanem Bethlen, Szamosújvár, Nagyvárad,
Debrecen vonalat követte. Vannak ellenben olyan dokumentumok s, amelyek arról adnak
hírt, hogy gyergyói örmény kereskedők, pusztát birtokoltak Arad környékén, ami arra
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enged következtetni, hogy a Dél Erdély-i részeken
tevékenységüket. (Garda Dezső: Gyergyói törvények könyve)

is

űzték

kereskedelmi
Dr. Gál József

A szürkemarha útja
Transilvanikum–Saját megjegyzés : Inkább erdélyi Hungarikum.!
Kiss Károly
-A marhahajtó út gondolatával, hagyományaival, annak feltámasztási lehetőségével
csak néhány hónapja találkoztam. A szürke marha visszahonosítási gondolata a
Székelyföldre, vissza-vissza térő kísértésként meglátogatta álmatlan éjszakáimat, a vidéki
életminőség javítására összpontosító reflexióimat. Hajszálgyökereim letapogatják azokat
a múltbeli energiaáramlásokat, melyek eleinknek, egész életterüknek meghatározó
erőforrásai voltak. A szürke marha látványa, testalkata, tekintete, munkabírás,
önvédelemre kifejlesztett nyájösztöne, szerény igényei, egyszerűsége, ... magában hordja
azokat a karakterisztikus jegyeket, amelyek nemesítőjére, a székely – magyar eleinkre
éppúgy jellemzőek voltak. Ha emberi tulajdonságokkal akarnánk felruházni (vagy lehúzni
hozzánk) akkor igazából tanulnunk kellene tőle. Ő megőrizte mindazt a jót, amelyet
kihozhatott belőle a táj, természet, ember, feladat korrelációja. Mi engedtünk az önzés
befolyásának és elfajzottunk. Nem példaképpé akarom állítani számunkra a szürke
marhát, hanem egy olyan fogódzót látok abba, hogy a vele kapcsolatok hagyományokat
újraéleszteni kíséreljük meg, amelyek reményt adhatnak mindazon pozitív életminőség
felélesztésére, amely valaha sajátja volt eleinknek és boldogulásukat szolgálta. Miről is
van szó? ...
„Közép-európai, Kárpát-medencei magyar identitásunk, gondolkodásmódunk és
kultúránk egyaránt agráriumi vétetésű. Egy természethasználó és természeti
környezetalakító, állattartó kultúra része itt minden a kármentőtől az oltárterítőig...
Környezetközpontú identitásunk fel- és elismerése (valamint elismertetése) olyan
feladatunk, melynek függőben hagyása tovább mélyíti a nemzet testét szabdaló szomorú
repedéseket.(...) Verecke híres útját nem a Strabag és nem a Vegyépszer építette.
Nemcsak élni akarás, hanem egy (nagy)állattartó életforma tört itt utat (tájalakító
tényező!!!) a maga térölelő (legelőközpontú) gondolkodásával. Nagyon gyakorlati
hozadéka ennek az életformának egy elemi erejű harcmodor („de sagittis Hungarorum
libera nos, Domine!")
Györffy György szerint a honfoglaló magyarok a Kárpát-medencébe hatnyolcmillió háziállattal érkeztek. (1982) Nem arról van szó tehát, hogy a füvek és fák,
valamint a domborzati formák kéjesen vonaglottak a magyarok bejövetelének hírére, sőt
ezúttal még csak arról sem, hogy volt-e letelepedett magyar ajkú vagy magyarokhoz szító
lakossága a Kápát-medencének bejövetelükkor, azt azonban fel kell érnie lassan ésszel a
világnak, hogy a magyarokat a Kárpát-medencébe való megtelepedésük alkalmával senki
és semmi nem akadályozta. A nagyállattartó életforma, melynek közvetlen hozadéka
Európa hadászati piacain elsöprő erejű harcmodorként jelentkezett, tovább élt és hatott
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az állammá szerveződött, kristályosodott magyarság fizikai és spirituális tartományaiban.
Maradjunk azonban egyelőre a fenti életforma fizikai tartományokat befolyásoló, például
tájalakító jelentőségénél.(...) A délibábos róna szókapcsolatunkat illetően, mely a giccses
falvédőtől kezdve meghatározó irodalmi művekig mindenütt gyakran előfordul, annyit
tanácsos tudni, hogy a róna eredetileg azokat a létező vagy rágás (legelés) és taposás
által létesülő legelőket összekötő feltáró utakat jelentette, melyeket a rideg marha tört a
különböző vízi és szárazföldi növénytársulások közé. A marha esetünkben, bármilyen
rideg vagy szilaj legyen, hajtott marhát jelent. Az se téved tehát, aki kijelenti, hogy a
Kárpát-medence teljes feltárása, valamint Európához való csatlakoztatása a magyarok
marhahajtó útjai révén történt.
A marhahajtó utak nem találomra jelöltettek ki, akár keletre, Kijevbe, akár délre,
Itáliába, Milánóba, akár nyugatra, Nürnberg felé tartottak ezek a felhajtó utak, mind a
korábbi katonai expedíciók útvonalát követték. A zsoldosokkal, kézművesekkel, térítő
papokkal és építészekkel szemben százezrekre menő vágómarhagulyák nem évekig, nem
évtizedekig, de évszázadokon át folytak-áradtak például nyugat felé.
A nagyállattartó életforma, tájalakító tevékenységén túl (itt kezdődött a középeurópai táj antropogén hatásra történő kultúrtájjá válása) pásztorai és hajtói (hajdúk)
révén történelemalakító szerepét is megtartani látszik. (...)
Bocskai katonái hajdúk voltak, marhahajcsárok, akik az akkori magyar gazdaság
fő vagyonképzőjének és legfontosabb exportcikkének, a marhának a nyugati piacokra
való felhajtásáról gondoskodtak. A pásztor, a háziasított állattal foglalkozó ember
kiemelkedő szerepet játszik az emberiség történetében. Személyében a rájuk bízott
élőlények iránti felelősség testesül meg. Vezető társadalmi tisztségre válnak így
„jópásztorságuk" arányában alkalmasnak. A Jitró nyáját terelő Mózest ezért tette meg
Isten Izráel népének szószólójává, és a Góliát ellen kiálló Dávid elmondja Saulnak, Izráel
királyának, hogy ő a védtelen bárányt még az oroszlán vagy medve(!) szájából is
kiragadta. A Biblia szerint ezért volt méltó Izráel királyságára.
(...) A szilaj vagy rideg marhatartás nemcsak az illető korok legjobb „biomasszaértékesítési módja" (legelőkihasználtság), leghatékonyabb tájfeltáró és tájalakító
tényezője, de a szarvasmarha itt nyerte el mostani formáját, máig is „beszámítható", mai
tenyésztőt is érdeklő tulajdonságait, mint táplálkozási igénytelenség, finom fejalkat,
csekély ellési súly, részarányos tőgyalakulás, valamint a herélt hímivarú állatok (ökrök)
hihetetlen erőtermelési képessége. Itt és most azonban nem az állatok háziasításának
gigászi művét, annak jelentőségét, esetleg a menet közben fellépő torzulásokat, netán a
tenyésztésbe fogott állományok genetikai veszteségeit szeretnénk méltatni, pusztán arra
figyelmeztetnénk, hogy a rideg gulya a karámozáson túl megőrzi sajátos szociális
struktúráját (például hierarchia) és vadállatközeli viselkedésformáit (például ivadékainak
gulyán kívüli elfektetése). A veszélyeztetőnek és zavarónak érzett jelenségekre individuális
és kollektív reakciókkal válaszol. Érthető tehát, hogy a mindenkori marhapásztor és hajtó munkájának végzése közben a lehető legkomplexebb kiképzésen esik át.(...)
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A Kárpátok juhászainak Európában medvéhez, farkashoz való egyedülálló
viszonyulása szűnik meg a Ceauşescu-érában. Száz juha lévén, a juhász csak kilencvenet
tart a magáénak. Tízet a medve, a farkas és a zord idő számlájára ró. Ily módon a
medvének nemcsak élőhelyéhez való joga szentesül, de a ragadozó életforma
létjogosultsága is hitelt érdemlően megerősíttetik. Ragadozóval szembeni tolerancia?! Itt
úgy látszik, erre is telik. A havasi legelők házigazdája a medve. A pásztor és nyája vendég
itt, jó esetben szomszéd. Emlékezzünk hát az olajmécsesektől megvilágított tordai
templombelsőre, az 1568-ban ott kimondottakra! (Váradi B. László: Ökopatriotizmus Haza a magasban...?)
Igen, tényleg felvillantanak Váradi B. László sorai valamit abból, amit valaha a
rideg- marhatartás jelent(het)ett. Nem csak marhatartásról van itt szó, hanem
kölcsönösségről a közös túlélés és fejlődés érdekében. Ezért mindig az alázat és tisztelet
érzése türemkedik elő belőlem, amikor olyan természet közeli emberrel, paraszttal,
pásztorral, állattartóval találkozok aki a nagyon szűkös megélhetése ellenére is kitart
amellett, amit ma mi teljesen más indíttatásból életképessé, piacképessé, brand-dé
akarunk fényezni. Akkor lesz ebből életképes vállalkozás, jövőbe mutató „projekt", ha
megőrizzük a járulékok mögött azt a lényeget, amit a fenti sorok megsejtetnek.
A Caritas mottója: „A szükség közelről látszik". Igyekszünk megismerni azt a
népet, akinek mi is sarjai vagyunk. Osztjuk azt a Johann Millendorfer által
megfogalmazott axiómát, hogy „A Kereszténység a legmodernebb társadalmi koncepció.
A jövő vagy keresztény lesz vagy nem lesz semmilyen". Ezzel hitet tettünk a szolidaritás
kultúrájának a terjesztése mellett. A szolgálat szelleme, az evangéliumi lelkület, ami
sarkall, hajt arra, hogy hozzásegítsük – főleg a hátrányos helyzetű rétegeket ahhoz, hogy
önálló és teljes életet élhessenek. Szervezetünk elsősorban szociális szolgáltató de
manapság sokkal nagyobb kihívásokat támaszt a világ. Nehéz helytállni a versenyben,
megmaradni méltóságteljesen és becsületes életet élni. A konzum és a verseny nem
körültekintő. Utaltam ennek egyik következményére az önzés említéskor.
A klasszikus szociális szolgáltatások mellett Caritas Vidékfejlesztési ágazata aktív
szerepet kíván vállalni az elszigetelt, vidéki környezetben élő emberek életminőségének
javításában, érdekeinek képviseletében. Támogatni próbálja őket hagyományaik, értékeik
tudásuk megőrzésében, ugyanakkor időszerűvé, használhatóvá akarja ezt a tudást tenni
sőt fejleszteni. Ennek érdekében felnőttképzést, szociális vállalkozásokat, vidékfejlesztési
szolgáltatásokat, tanácsadást és más támogatásokat nyújt számukra. Igyekszünk hidat
építeni a vidék és a város, nagyvilág között úgy, hogy oda – vissza járható legyen az út és
mindenki profitálhasson belőle. Agroturizmus, hagyományos állattartás, szakképzések az
agrárium terén, helyi termékek értékesítése, kultúra, hagyományápolás stb. azok a
célkitűzések, amelyekkel csatlakozni akarunk ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez.
A marhahajtó utak origója kelet Erdély, ahonnan összegyűjtötték az örmény és
székely kereskedők a marhákat és lendületet adtak annak az évszázadokon és
országhatárokon átívelő komplex feladatsornak, amely ma is sokakat lelkesít és talán
hozzájárulhat az út mentén élő emberek fejlődéséhez.
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Olyan színfolt tudunk lenni ebben a folyamatban, amely az egész program
autenticitását adja. Havasi legelőinken szürke marhát tenyészthetünk. Az agráriumhoz
közel álló, ősi tudást birtokló vidéki családjainknak megélhetést adhatunk az értékesíthető
marhatatás révén. Az agroturismus terén olyan exotikus kínálatot tudunk megvalósítani,
ami valóban élővé, megtapasztalhatóvá teheti a tradíció lényegét. Természetes ez
kiegészíthető zarándokturizmussal (Csíksomlyó, Moldvai kolostorok), hegyi többnapos
lovas túrákkal, gyógy turizmus (sóút, borvízút), sí, vadászat és csak az emberi fantázia
szabhat határt a lehetőségek tárházának.
L.Bányász József
Erdélyi magyar állatok
-Míg a 19. század elején a magánménesek száma Magyarországon 64, Erdélyben
160 volt.-1896-ban Kolozson. …………A kolozsi ménes az erdélyi fajták megőrzését és
nemesítését szolgálta.
-A Magyar Királyság területén az állami ménesek mellett a lóállomány javítására 4
méntelepet állítottak fel székesfehérvári, nagykörösi, debreceni és sepsiszentgyörgyi
központtal. A négy méntelep alá összesen 19 ménteleposztály tartozott, amelyekből
erdélyiek a következők voltak: a szatmári, ……..homoródi, sepsiszentgyörgyi és deési
ménteleposztály.
L. Podmaniczky
Bánáti méh
„A kiállítás I. csoportjának – az élõ méheknek – hajlékot nyújtó pavilonban
Ambrózy Béla négy bánáti fajúméhcsaláddal szerepelt. A keresztezés útján nyert bánáti
méhet – a tiszta magyar fajtához hasonlóan – a legkiválóbb tulajdonságok, „kiváló
szorgalom, rendkívüli szerzési ösztön, edzettség, jórajzóképesség és szelídség”
jellemezték.”-1902 augusztus 31 és szeptember
2 között Temesváron a 47.ik
magyar,osztrák,német vándorgyűlésen és kiállításon.
L. Művelődés 2011
Kozma Ferenez „A székely föld” czimü munkájában következőleg jellemzi a
székelyek szarvasmarha-állományát. „A szarvasmarhánál megkülönböztetjiik a szép,
nagy, fehérszarvú, hosszatestü és magasnövésü ökröket, melyek a székely föld déli és
nyugati részén tenyésznek s melyek közül a legszebb példányokat Udvarhelymegye
alvidékén találjuk, különösen Ujszékel, Fiatfalva, Kede és Etéd községekben és
környékén, hol azokat különös gonddal ápolják és részben nyáron át is istállón tartják.
Másik faj az úgynevezett „csíki buta”, rövid lábakkal, zömök testtel, szürke szırrel
és kurta, fekete szarvakkal. Ez tulajdonképen oláhországi faj, melyet a csikiek
tenyésztenek előszeretettel, hol azok nagyobbára a havason nőnek fel és egész csordákban
hajtatnak a baromvásárokra …. Ezek tenyésztésének előnye a gazdákra, hogy erős
természetüknél fogva minden időviszontagságot elszenvednek és olcsón
takarmányozhatók, ……..
L. Dr.Szentkirályi Ákos
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Báznai sertés.
Erdélyi, nem magyar előállítású, de meg kell említenem mert
a
kollektivizálásig minden erdélyi magyar családban ott volt.
Kiss Károly
Békási ló:
A székely ló egyik erdélyi tájfajtája, a békási ló Gyergyótőlgyes központtal. Apró
termetű, marmagassága 130 cm, primítiv lófajta. Vére tarpán eredetű, ma egységeslófajta.
Kecses testű,kisebb, szárazabb fejjel, arabosabb kinézéssel egyenes arcéllel,mozgékony
és arányos füllel, orrtája kissé kidomborodó és tág orrnyílású, élénk szemmel, s nagy
homlokűstöggel, hátúl túlméretezett. Jámbor és béketűrő, ideális hegyi málhás ló, ügetést,
vágtát nem ismer. Télen „bozontos” külsőt ereszt” Az 1960-as években még létezett.
L. Hankó Béla Székely lovak 1943
Bihari szürke marha vagy Nagyvárad vidéki magyar fajta:
-Jellemzői nagy, magas,terebélyes testű, kevés combú, villás szarvú.
L.Magyar Néprajz II. Gazdálkodás / SZARVASMARHATARTÁS - MEK
mek.niif.hu/02100/02152/html/02/328.ht
Csángó marha .
A Kárpát-medencében a kis testű, kis igényű hegyi szarvasmarhának három,
egymástól valamelyest elkülöníthető fajtáját tartották: a mokányt, a busát és a riskát.
Erdélyben, Máramarosban és a Bánság hegyeiben élt a darvas színű, kis szarvú, azaz
tülkű mokány marha…………………... Ennek egy változata volt a csángó marha,
amelyet Csík–Gyergyóban, illetve Moldovában tartottak
L.Élet és Tudomány
Erdélyi angol félvér

L.Erdélyi gazda1941 január 1

-Az erdélyi ménesek lovai túlnyomó többségükben a régi magyar-erdélyi fajta
lovai voltak, s ha javították őket, akkor az főleg ukrajnai vagy arabs vérrel történt. Voltak
azonban mágnások, akik a nagyobbtermetű délnyugati fajtákat tenyésztették, pl. Bánffy
báró ménese Bonchidán ekkor tiszta, spanyol eredetű 16 markos kancákból állt. Spanyol
és nápolyi eredetű kancákat tartottak mások is, így Bethlen Ádám gróf Bonyhán, Bethlen
Pál Kövessen ?????, Bethlen Imre Berkenyésen, Bornemissza Lipót Görgényben, ……..,
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Holler László gróf Vidrátszegen, Teleki Mihály gróf Sárpatakon, Teleki János gróf
Nagysármáson, Vass Sámuel gróf Nagyalmáson és Wesselényi báró Aranyos-Gyéresen
L.Hankó.Visszapillantás
Erdélyi kalotaszegi bivaly.:
-„Kalotaszeg jellegzetes háziállata a hatalmas termetű, 5-600 kg súlyú, hamuszürke
vagy majdnem fekete színű, félhold alakú szarvakkal rendelkező bivaly.”
-Első említése Erdélyben történik .a XI. században. Tejét és húsát
fogyasztották,vastag bőréből talpbőrt, hámot és gyeplőt, az újkorban hajtószíjat
készítettek Az erdélyi bivaly igavonó ereje 50 %-al nagyobb, mint a szarvasmarháé ezért
terméskövek, vastag fatörzsek, vontatására és a termőföldek feltörésére használták.
-„A bivaly egyik első írásos említése II. Béla királyunk 1138-as dömösi
összeírásából származik, amikor összeírták a prépostság birtokait és szolganépeit.
-… Az erdélyi részeken vannak emberek, akik évenkint 20 nyestet, 100 szíjat és egy
medvebőrt, továbbá egy bivalyszarvat kötelesek adni.“
-„Kalotaszegen az első bivalyok a XIX. század végén jelentek meg, szinte
mindenhol a kisgazdáknál………”
-„Kolozsvár közelében a XX. század elején alakult ki az un. kalotaszegi lefejő
bivalytartás, ahol is a bivaly borját nem nevelték, mert a tejterméket jó áron el tudták adni
a városokban.”
L. Magyarvalkó
Erdélyi-kopasznyakú tyúk.
A kopasznyakú tyúk Erdélynek egy sajátos tyúkfajtája. Mely mint gazdasági
tyúk,több jó tulajdonságánál fogva különös figyelmet érdemel. Valamivel nagyobb a
közönséges tyúknál 2-3,5 kg. súlyt ér el,és csak a fején van csak csekély üstök alakú
toll,míg a nyakát alul,ahol a tollazat kezdődik ez koszorú alakban veszi körül. Taréja
egyszerű vagy rózsaalakú, csőre és lábai sárgák,vagy szürkék,háta vízszintes, farkát
kevésbé emelve hordja. Tollazatának színe lehet
fehér, fekete, kékes fekete,
kendermagos sőt előfordul sárga is. Jó tojó, a tojást korán kezdi,évi 130-180 drb-és 55-60
gr súlyban. Ritkán eléri az évi 200 drb tojást is,70 gr-al. A tojások igen termékenyek,a
korán kelt tyúk őszire már tojik ,amit télen is folytat..Nehezen kotlik de ha reá ül, jól költ,
és a csirkéket is jól neveli. Az időjárás viszontagságait jól bírja a csibe is, Az élelmet
fáradhatatlanul keresve mindig megtalálja. Jól hízik.
L .M.L
Ennek a feltűnő külsejű tyúkfajtának az ősei valószínűleg Kis-Ázsiából a török
hódoltság idején jutott el Erdélybe, ahol a 19. század elején figyeltek fel rá. Első ismert
tenyésztője az erzsébetvárosi Szeremlei Lajos volt, aki az 1840-es években kezdett a
kopasznyakúval foglalkozni. "Szeremlei tyúk" néven egy bécsi kiállításon mutatta be
először 1875-ben, ahol az addig ismeretlen fajta általános feltűnést keltett. 1925-ben a
bécsi kiállításon már erdélyi kendermagos (Siebenbürger Sperbe) néven szerepelt.
Elterjedt elnevezése volt a bosnyák tyúk is, ugyanis Erdélyen kívül a szerb és bosnyák
hegyvidékeken is előfordult. A 19. század végére Németországban olyan kedvelt lett,
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hogy külön tenyésztői klubbot hoztak létre. De Magyarországon még sokan idegenkedtek
a fajtától, pedig időközben bizonyította rendkívüli tojóképességét.
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 Gödöllőn és Kolozsváron. Ezzel is segítették a
magyar fajtájú tyúkok elterjedését

A fehér erdélyi kopasznyakú tyúk sajátosságai
Csőr: Csontfehér.
Szem: Narancsvörös.
Taraj, arc, áll- és füllebeny: Vérpiros. Az áll-lebeny kör alakú.
Láb és lábujj: A lábszár fiatal tyúkoknál hússzínű, idősebbeknél csontfehér (újabban a
sárga láb megengedett). A körmök színe csontfehér.
Tollazat: Tiszta fehér, ragyogó, ezüstös zománcú.
A fekete erdélyi kopasznyakú tyúk sajátosságai
Csőr: Sötét palaszínű.
Szem: Narancsvörös.
Taraj, arc, áll- és füllebeny: Vérpiros. Az áll-lebeny kör alakú.
Láb és körmök: Sötét palaszínű.
Tollazat: Fekete, acélkékes vagy zöldes zománcozottsággal.
A kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk sajátosságai
Csőr: Csontfehér.
Szem: Narancsvörös.
Taraj, arc, áll- és füllebeny: Vérpiros.
Láb: Hússzínű, csontfehér (sárga láb megengedett). A körmök fehérek.
Tollazat: Alapszíne kékesszürke, sötét, fekete színhatású, keskeny keresztsávokkal .
L. Wikipedia
Erdélyi kopó:-Canis Familiaris Sagax Transylvanicus.-Az erdélyi kopó
-Ősi magyar kutyafajta, melyet a speciális éghajlati, terep- és vadászati viszonyok
nemesítettek ki. A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás fejlődésével használata
visszaszorult a Kárpát-hegység nehezen bejárható erdőségei közé. A hosszúlábú feketecser erdélyi kopót erdei vadászatokhoz nagyvad - régebben bölény, majd medve,
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vaddisznó, hiúz -, a rövidlábú voros erdélyi kopót fedett területeken apróvad - róka,
nyúl-, valamint sziklás terepen zerge vadászatára használták eredetileg.
A mára már sajnos a legveszélyeztetettebb őshonos kutyafajták közé sorolt kutya
,rendkívül sokoldalú. Az erős hangú,éber, és mindig tettre kész kutya a családi házak
udvarán is kimutatta bármikor bátorságát,akárcsak vadászat közben. Kiváló sportkutya,és
rettenthetetlen őrző-védő,de nehezen nevelhető .Kitűnően hajt és állít, után keresésre
vércsapázásra is kiválóan használható .Friss nyomra érve jellegzetes nyifogással
csahol,hajtás közben messze hangzó ,magas csengő hangot hallat Többnyire egyedül de
párban is dolgozik.:Ősi erdélyi magyar kutyafajta Virágkorát a középkorban élte.
Újratenyésztése 1968-ban indult el.
Két fajtája alakult ki a 19 századra .a rövidlábú, amit főképp bokros területeken
alkalmaztak,valamint a hosszulábú,amit pedig erdei vadászatok során vittek magukkal.
Színében is különbözik
a két fajta: a rővidlábú erdélyi kopó világos
zsemleszínű,marmagassága 45-50 cm közé esik,míg társa eléri az 55-65 cm-t is,és fekete
színű,fehér mintájú bundával.
Játékos természetű”halk szavú” és nem igényel sok mindent,de idegenekkel
szemben tartózkodó természetű. Mivel vadászkutya ,rendszeres mozgást és erős képzést
kell biztosítani számára.
L.Info 13 Egyesület 2009 április 22-internet.
A mai erdélyi kopó őseiben , a magyarok által behozott és az itt találtak
kereszteződései. Nevét először 1237-ből említi egy oklevél,a Képes Krónikában is ott
van. Nagy magyar főurak Mátyás király,a Rákocziak és a Zrinyiek kedvelt sportja volt a
kopózás.
L.M. L
Erdélyi ló.
-A magyar lónak olyan keresztezése amelyben több volt a keleti arabs,de azért
spanyol vér is volt benne. Jobb alakja,erősebb teste, és hibátlanabb hátulja volt a magyar
lónál .Mint különálló faj a z 1900 -as években kihalt
L.M.L
-Az erdélyi ló az ősi magyar fajtával rokon,némileg a lipicaira emlékeztető fajta
volt. Oláh Miklós az 1500-as években az erdélyi és a székely lovak kiválóságát az
arab,török lovakénál is jobban magasztalta.
Kistermetű, ,a hegyek közt jól használható,győzős és nem nagyigényű. Eredetileg
apró állat volt, de nagyobb testű ménekkel feljavították.
L.M.L
-A kolozsvári Márton és György alkotta Szentgyörgy lovasszobráról írja László
Gyula.”.............a ló egyenes vonalú leszármazottja honfoglalás kori örökségünknek, s
lehetséges,hogy a magyar ló erdélyi válfaját képviseli.”
L. László Gyula:
Erdélyi merinó-szatmári merinó
A fajtajelleg leírás:
Az anyák feje középhosszú, a kosoké durvább, szélesebb. A homlok széles és kissé
domború. A fej a szemvonaláig gyapjúval benőtt. Az anyák túlnyomó hányada szarvatlan,
minimális része gomb vagy sarló alakú kisebb szarvat visel. Az anyák esetében a
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szarvatlanság kívánatos. A kosok szarvatlanok (suták), vagy szabályos csigás szarvúak. A
szarvak és a körmök színe viasz-sárga. Az anyák orrháta egyenes, a kosoké enyhén
domború.
A szemek élénkek, nagyok. A fülek közepes nagyságúak. A nyak mérsékelten
izmolt, középhosszú. Az anyák nyaka csak fodrozott, a kosoké legfeljebb két-három
lebernyeget mutathat.
A váll jól kötött, a mar közepes hosszúságú és izmoltságú. Ugyanilyen a hát és az
ágyék is. Fontos kívánalom, hogy a hát egyenes legyen. A fajtára jellemző a mérsékelt
dongásság, az enyhén lejtős közepes szélességű aránylag rövidebb far, a közepes
mélységű szügy. A kosok hasa hengeres, az anyáké terjedelmesebb. A tőgy arányos és
közepes fejlettségű.
A
végtagok
közepes
hosszúságúak
és
mérsékelten
izmoltak.
A combok közepesen teltek. Az anyák csontozata finomabb és tömör, a kosoké durvább
és erőteljesebb.
A bőr tömött, rugalmas, egész felületén pigment nélküli, de a szemhéjon, ajkakon
és füleken kisebb (az érintett testtáj felületének 10%-át meg nem haladó), élesen határolt
– nem fekete – foltok előfordulhatnak.
A bunda fürtös szerkezetű. A fedőszőrök és gyapjúszálak színe fehér. A fejet
rendszerint csak a homlokon és a rágóizmok tájékán, a végtagokat elől lábtőig, hátul
csánkig fedi gyapjú.
A gyapjú finomsága 18-28 mm.A fajtára 1,2 – 1,5 szaporulat jellemző. Kifejlett
korban az anyák 50-60 kg, a kosok 85-110 kg súlyúak
L.M.J.K.Sz
Erdélyi ménesek:
- Az erdélyi ménesek lovai túlnyomó részt többségükben a régi erdélyi fajta lovai
voltak.pl. Bánffy Báró ménese Bonchidán,,Bethlen Ádám gróf lovai Szászbonyhán,
Bethlen Pál lovai Kövesden, Bethlen Imre lovai Berkenyesen,Bornemissza Lipót lovai
Görgényben,Haller László gróf lovai Vidrátszegen,Teleki Mihály gróf
lovai
Sárpatakon,Teleki János gróf lovai Nagysármáson,Vass Sámuel gróf lovai Nagyalmáson,
Wesselényi báró lovai Aranyosgyéresen.
L. Hankó Béla :Székely lovak 1943
Mára már nyomuk sem létezik.!
Kiss Károly
-Híres a zsuki ménes ,tulajdonosa Wesselényi Béla aki 1890-ben, megalapítója az
Erdélyrészi Falka-vadász Társaságnak.
-Híres a zsibói ménes,alapítója Wesselényi István (1708-1759)
Erdélyi racka:
Legtöbb helyt curkán juh a neve, tudományos beosztás szerint pedig a csigásszarvú
rackajuhok csoportjába tartozik és megkülönböztetésül a pödrött szarvú rackától, a
magyar juhtól, erdélyi rackának neveztetik.Keresve sem lehetett volna jobb juhot találni.
Vastag bőre, hosszú gyapja megvédte a tél hidege, a fagyos szelek, a nemere dermesztő
lehelete ellen Kevéssel beérő edzett természete eltűrte a rideg téli tartást, mely juhainknak
régebben országszerte közös sorsa volt…..”
L .Dr.Szentkirályi
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Magyar-moldovai racka-A régi állattenyésztési szakirodalom megkülönböztetett magyar-moldvairackát….
L.Magyar Néprajz II.k.
Erdélyi szürke marha:
”...kutatások is megerősítették azt a felfogást,hogy a nagyszarvú , szűrkefehér
vagy ezüstszürke hatalmas testű, arányos alkatú ősi magyar fajta (Bos taurus
hortobágyiensis Hankó) s ennek alföldi-magyar és erdélyi magyar változata, közvetlenül
az őstuloktól ered........” Testes ,zömök fajta,az idők folyamán gyakran keresztezték a
magyar szürkével. Már az 1800-as években komoly tenyésztői munka folyt a
fajtával,elsősorban a húsirányú szelekció volt jellemző,de már néhány tenyészetben tejelő
marhákkal foglalkoztak,nem eredménytelenül. Az 1950-es években önálló tenyészkörzete
megszűnt,s a fajta az 1960-as évek közepén kipusztult.
Az erdélyi szürke marha alacsonyabb,rövid lábú,szarva kisebb, mint az alföldi
rokonáé. Igázásra és hústermelésre alkalmas de tejhozama nem jelentős: Változatai a
csíki medencében is élt
csángó marha. A csángó marha .főként a gyímesi
gazdaságokban élt. Ez kisebb mint az erdélyi szürke marha ,hegedű nyakú, és felfelé álló
kecske szarvval.,főleg a gyimesi gazdaságokban...
Az erdélyi szürke marha fajtának kitűnő igásökröket szolgáló változata a mezőségi
szürke marha .
1880-körül sok jól tejelő erdélyi szürkemarhát lehetett vásárolni a Nyárád mentén
és Udvarhely környékén.
L.Dr. Szentkirályi Ákos
-A Magyar erdélyi fajta állatoknak — mint ismeretes — egyik kitűnő tulajdonságuk
az elsőrendű igavonó képesség. Hogy ez uradalom állatai ebben is a legelső helyen
állanak és kitűnő hírnévnek örvendenek nemcsak nálunk, hanem a külföld előtt is, eléggé
ismeretes.
Külföldön hírnévre az 1890. évi bécsi általános gazdasági kiállításon négy darab
igásökör által tett szert a tenyészet, melyek a tehervonó képesség kipróbálására rendezett
versenyben vettek részt. Ez alkalommal a kiállított négy ökör volt az, melyek kettőnként
anégy szekérre rakott 180 métermázsa normál terhet, minden nagyobb megerőltetés
nélkül, de a többi versenyző ökörnél jóval gyorsabban, hozták mozgásba. Ugyanis az
egyik pár ökör 16, a másik pár 9 másodperezczel előzte meg 1 kilométer egyenlő
távolság mellett a többi versenyzőt, a miért aztán külön első ki-tüntetésben részesült a
tenyészet, nemcsak erőkifejtő, hanem nagyszerű küllemű álla-taiért is.
Az uradalomban már régen felismerték azt, hogy a magyar-erdélyi fajtának, mint
igavonó állatnak párja nincs. Éppen ezért keresztezésre sohasem gondoltak, hanem
igyekeztek a tiszta magyar-erdélyi fajta vért, mint ilyet fentartani. De tisztában voltak s
vannak azzal is, hogy saját tenyésztésű állataik mily kitűnő minőségűek s éppen ezért a
tenyésztésnek azon módját alkalmazzák, melyet beltenyésztésnek nevezünk, elkerülve
lehetőleg a közeli rokon állatok pároztatását s nem engedve meg egyáltalában a
szervezetet satnyává tevő, vérfertőző tenyésztést
L. Köztelek 1897 április 17
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Erdélyi magyar fajta tehén és bika.

Gyimesi racka:
A racka ,erdélyi változata ,s a középkor végén alakult ki, elsősorban székelyek és
csángok tenyésztették(háromszéki juhként is megnevezték)Fajtisztán már csak a
havasokban található meg. Jelentősen különbözik a magyar racka juhtól,jobban
alkalmazkodott a mostoha időjáráshoz. A racka juhok csoportjában a legnagyobb termetű
juh. Gyapja nem olyan durva ,mint a magyar rackáé,finomabb pehelyszálakkal
kevert,színe teljesen fehér,kivéve a szem körüli” okulát” és a lábvégi barna-fekete
foltokat. A gyimesi racka nöstényei sarló alakú szarvat viselnek,de ez meglehetősen
rövid,sok a szarvatlan egyed. A kosok szarva csigaszerű 1,5-2,25 csavarulattal. A
nöstények súlya 45-65 kg a kosoké 62-86 kg. Nagyon igénytelen. Rendszeresen
fejik,tejtermelése jó,meghaladja 65 litert. Erdélyben a tejét még az
esztenákon,.....feldolgozzák,sajtot ,ordát készítenek belőle. Húsa ízletes.
L Magyar juhfajták-.
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A fajtajelleg leírása:
A gyimesi rackajuh bundájának színe fehér, szürke vagy fekete. A szürke és fekete
változat feje, lába, körme is fekete. A fehér színváltozat esetén a fejen és a lábakon színes
foltok - leggyakrabban az orr, száj, fül, és a szemek körül (okula, illetve vakisa), vagy
kisméretű foltok egyenletesen elosztva (szedres változat) lehetnek. A fej a törzshöz
viszonyítva közepes nagyságú, rövidebb, vaskosabb, mint a magyar rackáé, a koponya
elég széles, de az arci rész elkeskenyedő. A kosoké rövidebb, szélesebb, burkoltabb. A
szarvak az anyáknál sarló alakúak vagy kistülkösek, de sok a szarvatlan (suta) egyed. A
kosok laza, csigás szarvakat viselnek 1 ½ - 2 ¼ csavar fordulattal. A fülkagylók közepes
nagyságúak (előfordul „piri”-fülű változat), kissé vastagak, közepesen vagy kissé lefelé
állók. A szemek élénkek, közepes nagyságúak. A nyak közepes hosszúságú és közepesen
izmolt. A törzs a rackajuh fajtákhoz viszonyítva mély és dongás. A has kosoknál
hengeres, az anyáknál terjedelmesebb. A far kissé csapott, de elég hosszú és széles, jól
izmolt. A csontozat erőteljes, a végtagok mérsékelten izmosak. A farok kissé magasan
tűzött, hosszú, mozgás közben „rengő” járást kölcsönöz az állatnak. A tőgy jól fejlett és
csupasz. A test felépítése arányos és tetszetős, mozgása gyors, a vérmérséklet közepesen
élénk. A legnagyobb juhfajta a rackajuhok csoportjában, az anyajuhok súlya 45-50 kg, a
kosoké 80-90 kg. A bőr tömör, rugalmas. A bundája kevert gyapjú, felszőrökből és
pehelyszálakból áll. A gyapjú finomabb, pehelyszálakban gazdagabb, mint a magyar
rackáé, hosszú, lágy, puha tapintatú. A felszőrök hossza 30-40 cm-t is elérheti, a
pehelyszálaké 14-18 cm-esek. A felszőrök bágyadt-üvegfényűek, és majdnem egyenes
lefutásúak, úgynevezett „szálasszőrű”. A pehelyszálak ezüstfényűek, és íveltebbek, a
tincsek lazák.
L.M.J.K.Sz
Erdélyi és Bánsági cigája
„A budapesti piacon továbbá az erdélyi és bánáti cigaya . . . . . gyapju is kereslet
tárgya” - mondja dr. Rodiczky is.
L. („A gyapjuismeret.” M.-Óvár, 1880, 153. l.)
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Erdélyi nevű eredetű halak:
-„Az ingola - Petromyzon fluviatilis - székely halnév, mely az Erdővidék és
Udvarhelymegye halászainál ma is divik.”
-„A pozsár - Cyprinus carpio - a pontynak vagy potykának erdélyi neve;…….”
-„A lepényhal - Thymallus vexillifer - a Szilágyságban ma is élő halnév; a
Székelyföldön pérhal.”
L.Hermann Ottó
-A királyi halászok "halos" nevet viseltek, IV. BÉLA királynak 1267-ben
keltoklevele szerint: "populorum nostrorum retiferorum, qui vulgo halous nuncupantur."
-„KÁLMÁN király törvénye rendelkezett a monostorok halastavairól: "Similiter
decrevimus, piscinas, Monasteriis et Ecclesiis datas, alias quidem reddere, sed necessarias
quotidiano Fratrum usui relinquere, nullas vero, nisi superfluas auferre."
Az Olt és Berettyó mentén dívó vetőháló azonos avval, mely a Kaspitengeren ma is
dívik;
A legkezdetlegesebb forma a székelyek czégéje hol a kövekből rakott V
alakúrekeszték (cz) a czége, ennek csúcsa (k) a kapu, a melybe a vesszőből fonott
bocskorvarsa van beállítva.

Székely czégé.
A legszebb kötésű - varsa -s olyan, hogy derék hal is kerülhet belé, az, a mely a
Krasznán - Kis-Majtényban - dívik (43. ábra) a hol igen ősi ízű halászat él, több
olyszerszámmal, a melyen se fonal se szög; sőt a mely tisztán vesszőből és háncsból
készül.
-„A dívó beosztás szempontjából, magyar helyről a legrégibb horog
mindenesetreaz, a mely a Csáklyáról való s Nagy-Enyeden a ref.
kollégiumgyűjteményének dísze.”
-„Az egészet pedig megkoronázza a vargyasmenti székely góbé, tollas horgával
amelylyel oly biztosan ejti hatalmába a pisztrángot, mint akár az angol
őshorgász,WALTON, hajdan, és nemes követőinek minden tudománya a magáét ma.”
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A kép Körös-Tarcsán dívó szigonyt ábrázolja.
-„…….az erdélyi részek egyik zugában, már az u. n. Mezőségen fekvő Apahida
nádas és részben ingólápos taván, a hol egyszerűen az ingólápnak egy leszelt darabja
szolgál avejszés kárászhalászjáróműve gyanánt.”
-„A lapos farú lélekvesztők között kiváló figyelmet érdemel a Körös-Tarcsán és a
Berettyón is dívó, mely megüti az 5 m.-t is s négy embernek való. Orrát és farát tat erősíti
s van rendesen négy kilincse (F), mely arra való, hogy keczézés alkalmával valamennyi
evedző a cziklend (cziklony) csikló vagy kalló-szíjba akasztható legyen, a mint azt
az ábrán a fartól számított első kilincsen láthatjuk is.”

Köröstarcsai lélekvesztő.
Ide igtatjuk még azt az arany lélekvesztőt, kissé bús arczú halászával együtt, mely
azon a szilágy-somlyói arany lánczon ékeskedik s a melynek bizonyos rokonságát a
Körös és Berettyó mai laposfarú lélekvesztőjével tagadni alig lehet.
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Arany lélekvesztő a szilágysomlyói aranylánczról.
-„Körös-Tarcsán, gondolom az 1879. év késő őszén, a halászok a Körös egyetlen
örvényéből s egyetlen nap alatt több mint háromszáz mázsa halat fogtak ki; a jelenség
indító oka ismeretlen; ahalászok a víz lehűlésének tulajdonítják.”
-„Érdekes, hogy ha sűrűn dugnak, a patak halai megismerik veszedelmet és hosszú
időn át nem mennek az anyameder elrekeszthető részébe. Így a Hargita hegységegyik
legpompásabb pisztrángos vizében, a Bucsinpatakban, mely sok helyen dugásos volt,
1884-ben:”
-“-az Ecsedi Láp csíkkasa, mely alapjában nem egyéb, mint vesszőből kötött varsa
a csík testéhez mért igen szűk vörcsökkel és hasas tömlöczczel.”

az Ecsedi Láp csíkkasa
„Fordúljunk immár a varsáknak második csoportjához, mely kizárólagosan hálóból
készül s terelő szárnyakkal van fölszerelve, ennélfogva a szárnyasvarsák csoportjának
nevezhető.
Közhalász kezén a legtekintélyesebb ilyennemű alkotmány az, a mely a Kraszna
mentén, Kis-Majtény táján Szatmármegyében dívik (127. ábra). Tömlöcze, melynek itt
"dob" a neve (D), legalább 1 m. átmérőjű, ellenben aránylag rövid.
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Krasznamenti szárnyas varsa.
Szárnya elől egy-egy földbejáró szárnykaróhoz van kötve, középen még egyegy istápfeszíti, a dobot ismét a farkaró tartja.
-Tömlöcze vagy dobja már öthagyású (h h h h); hosszú szárnyát a leverhető karón
(G G) kívül még négy-négy istáp feszíti; vörcsöke mély s a börvelyi halászember meg
tudja nevezni még azt a madzagot is, a mely a varsa farát a farkaróhoz köti (fm) s
melynek neve, természetesen, farkarómadzag, nem pedig végecsköteny, sem
végenykötecs, a mint ez mások esze szerint következnék.
-“Ezután rándúljunk ki még Körös-Tarcsára, mely egykoron - a szabados halászat
idején - valóságos "halászfészek" volt, a melynek népe ma is - a bérletek korában - úgy, a
mint szerit teheti, halászgat, mert "ősi természete".
Körös-Tarcsa azért nevezetes, mert szerszám tekintetében s majdnem minden
ízében külön áll; és nemcsak a szerszám alakjára, hanem sokszorosan elnevezésére nézve
is.
Ez annál föltünőbb, minthogy halászó szomszédjaitól nem esik messze; de meg
legyen jegyezve, hogy a többi pont vizsgálatáról le kellett mondanom s csak bemondásból
tudom, hogy a szomszédoknál másképen van.”

Tarcsai lélekvesztő.
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-A tarcsai halászembernek az ághegyháló "pok", a szák "meregygyű"; igen érdekes,
hogy ebben találkozik a Latorcza "merettyű"-jével és a Fertő "merede"-jével; - neki
a keczevasa "turbukvas"; gyalmán oly hálókövek ékeskednek, hogy csupa bronszkor; az
üstben felszálló halzsírt pedig pléhkanál helyett - mint tudjuk is - kagylóval szedi le;
mikor pedig hasgatja a halat, nem asztalon csinálja, hanem két padkára hasító deszkát tesz
s megüli, mint más a lovat.
Tudjuk már, hogy lélekvesztője is egészen sajátságos, hosszú, harcsaorrú,
sok kilincscsel.
Tiszahálóval is halászik - hogy még mivel, az majd a maga helyén meg lesz írva - s
külön hajót eszelt ki magának (155. ábra), melynek egy síkba esik a pereme, orra; más a
kolomja, hogy ne kelljen gúzs hozzá; szóval sok eredetiség van itt, melynek néprajzi
megfejtése mindenesetre szép feladat; de ma még lehetetlen. Örökös kár, hogy régibb
időben ennek nem akadt búvára, a midőn a halászat még bőven fizette a fáradságot, sok
embert sok szerszámmal foglalkoztatott, a ki gyűjtötte volna szerszámát, mesternyelvét,
fogását és szokását, mely utóbbi nyomtalanúl eltűnt.

Kőrös-Tarcsai halászszerszámok. M. Meregygyű. Ö. Övedző, Sz. Mérőszák, H.
Kavarókanál, C. Cziklend.
-“az Olt menti lesháló, mely egyáltalában a jól kieszelt szerszámok közé tartozik, a
mennyiben a halászt figyelmeztető ú. n. őrökkel van felszerelve.
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Oltmenti lesháló.
- Körös-Tarcsán dívó hosszúkecze van bemutatva, melynek részei a következők: B
a bónéfa, V a vasasín, rajta T a turbukvas; a keczefarkán F a farkalója,egy lapos,
lyukasztott kő, mely arra való, hogy a hálót a folyófenekén való vonszoláskor kifeszítse,
illetőleg nyitva tartsa.

Köröstarcsai hosszúkece↑
a Krasznán, Kis-Majtényban dívó, egy törzsből vájt csónakot ábrázolja, a hol is T a
tat, a melyen láthatjuk a kallószíjnak való lyukat, mely az oldal megfelelő pontján
nyílik.*
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Egy törzsből vájt csónak.
A Kraszna halásza egyedül keczézik; bal kezével kallózva, lassan halad a folyóval,
jobb kezével leereszti a hosszú keczét a folyó fenekére s a tartó kötelet ráveti a csökre
vagy czibakra, csőszszögre, egy erős czövekre, mely a csónak belső falán s pereméhez
közel van beverve, a mint a billeghálónál említettük.
A laza vasasín a folyó fenekéhez alkalmazkodik, s a rendesen fejjel víz ellenében
álló hal belekerűl a keczébe.
-A székely vezető- vagy marázsaháló (214. ábra) olyan mintegy zászló; 3-3.5
méteres fenyőrúdra járó és háromszoros, vagyis két tükörháló között finom ínléhése van,
a melyben tehát a hal úgy fogódzik meg, a mint azt a kecsegehálónál leírtuk és
lerajzoltuk.

. Székely vezetőháló.
Részei szerint van rúdja (R); karikája (KK); feje (F); ólma (O); feszítókötele (fk),
mely olyan hosszú mint a rúd.
Ez a háló a Küküllő mentén lakó székelység kezén van, s ez e hálóval az igen
sajátságos, u. n. suga-halászatot űzi.
-“Gyergyóban, a Nagy-Hagymás felséges sziklavilágában van egy igazi gyöngy, a
Gyilkostó, a melyről a halászéletről szóló leírások között majd bővebben szólunk, a hol a
pisztráng óriási nagyságra növekedik. Itt a székely éjszakára rúdon járó, nagy
marázsahálót állít a vízbe úgy, hogy a rudat a tóba veszett erdő valamely kiaszott
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facsúcsához köti, a hálót lazán kifeszíti s reggel kiszedi. Ritkán fog; de ha fogott, nagy
hal a prédája.
A marázsahálóval való halászatnak a Gyilkostón dívó neme az, a mely majdnem
azonos a Szegeden dívóval; lényeges különbséget csak a háló maga alkot, amennyiben
amaz háromsoros, emez pedig csak egysoros.”
-„Ennek a fűzvesszőből fonott tapogatónak azután vidékszerint sokféle változatai
vannak, a melyek között a legszebb az, mely az Ecsedi láp vidékén, különösen
Börvelyfaluban dívik „
-„Körös-Tarcsáról való új szigony, kétágú törzsökös magyar forma, rendesen igen
hosszú nyelen; sokszorosan télen lékeken át vaktában való szúrásra használják; főképen a
Körös örvényes helyein, a hol a halakseregekbe verődve szoktak megfeküdni.”
Csik-Madarasról való s igen szép hetes-szúrószigony; 2.5 méteres mogyorófanyélre van alkalmazva s leginkább a malomzúgókban, nagy göbékben szemre használják;
ez téli szigonyozás szerszámja is, ………

A Székelység szigonyai.
A 3. számú egy igazi ötös kerítőszigony s Oltszemről való. Középső ága a
legrövidebb, szomszéd ágai hosszabbak, a szélsők a leghosszabbak, úgy, hogy az ágaktól
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megalkotott szigony éle félhold-szerűen kávás s így a hal hátát körül is fogja. Ezt a
szigonyt szemre használják.
A 4. számú Csik-Madarasról való s igen szép hetes-szúrószigony; 2.5 méteres
mogyorófa-nyélre van alkalmazva s leginkább a malomzúgókban, nagy göbékben szemre
használják; ez téli szigonyozás szerszámja is, a mint azt később látni fogjuk.
Az 5. számú szúrószigony Egyházas-Oláhfaluról való; közszékely eszejárása
szerint készült. Hat ága két oldalt is szakás; de a szerszám igen tökéletlen; se nem szúró,
se nem nyakló, inkább csak roncsoló.
Az utolsó (6. számú) ismét inkább nyakló-,mint szúrószigony, Felső-Rákosról való
s egyedüli nevezetessége az, hogy se köpüje, se makkja, hanem szögszerüen van
megerősítve; vagyis az 1.5 méteres nyélbe beverve, melyet a hasadás ellen egy karika
biztosít.
-„….az Olt menti nagy harcsa-horoggal,…”
De még ennél is tovább mehetünk, mert a Gyilkos-tó táján egy székelyvaló,
horgaközhalász kezén olyan horgot találtam (241, 1), a melyen a szárnyutánzás
lószőrbőlpedig székely kovácsmunka volt.
L .Herman Ottó
Erdélyi mén

L.Erdélyi gazda 1941 január 1
Fecskehasú fekete kondor sertés
-Szunyogh Bertalan a híressé vált fekete sertést a kondorszőrűvel keresztezte,
mivelhogy lassabban és nehezebben hízott mint a kondorszőrű, és így kitenyésztette a
fecskehasú fekete kondor sertésjelleget, amely mind az alak, mind a termelés tekintetében
bízvást sorakozott a kisjenői mangalicához .
L.Kún József
Magyar-erdélyi szarvasmarha
Ennél kitartóbban dolgozó,gyorsabb mozgású szarvasmarha nem létezett. A
magyar erdélyi marhának a koponyája öblös,homloka lapos, feje kicsiny, a szarvak a
fejétől két oldalról elállóan nőnek,legáltalánosabb a csánkó ?,a galyas és a táblás szarvak.
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A nyak rendesen erős és széles,elég lebernyes. A hát hosszú és széles ,ritka a ponty
vagy hajlott hát. Az ágyék sokszor hosszabb mint kellene emiatt horpasznak látszik. A
farbúb magas és a far sokszor csapott.A lábak közül az elsők kifogástalanok,,kivéve ha
azok térdes állásúak,a hátsó lábak rendesen jók. A bika marmagassága 146 cm, a tehéné
141 cm. A súly változó, a bikáknál 450-700 kg között, a teheneknél 341- 580 kg. Színe
ezüst-fehér,darvas, pirók,és a sávozott bikák .A szempillák feketék,a szutyak
sötét
palaszürke,,a farok, a fűkörmök és a mancsók feketék.,rendesen füstösek. Erdélyi
változatai a Csikban élő csángó marha. Ez kisebb mint az erdélyi szürke marha .A
hegedű nyaka és a felfelé álló „ kecske szarva” elkülöníti az erdélyi marhától. Voltak
mezőségi, nyárádi, bihari havasi tájfajtái is.A XIX-ik században ismert volt a nagyváradi
és az erdélyi szürkemarha tájváltozat .Erdély az állatokat Bécsig hajtotta fel. Bethlen
Gábort kortársai, Erdély első tőzsérjének nevezték.
„1893- ban híres erdélyi szürke marha gulyák vannak: Sperker Ferencnek
Szentdemeteren,Somogyi Albertnek Héjasfalván, Úgron Zoltánnak Fiátfalván, Radnotón
a Katolikus Státusnak,gr Teleki Árvédnek Drassóban. Híres tejgazdaságok voltak báró
Josika Miklósnak Szamosfalván, Lészai Ferencnek Magyargorbón,a kolozsvári
Gazdasági Akadémián……..”.
L.M.L.
Erdélyi szürke marha:
Az erdélyi szürke marha alacsonyabb,rövid lábú,szarva kisebb,mind az alföldi
rokonáé,de testes,zömök fajta ,az idők folyamán gyakran keresztezték a magyar
szürkével. Már az 1800-as években komoly tenyésztői munka folyt a z erdélyi szürke
marhával.,elsősorban húsirányú szelekcióval. Az 1950-es években az önálló
tenyészkörzete megszűnt,
L. Wikipedia
Változatai a Csík-i............ csángó marha,..Ez kisebb mint az erdélyi szürke marha
,hegedű nyakú, és felfelé álló kecske szarvval.,főleg a gyimesi gazdaságokban.
L. Szentkirályi Ákos Az erdélyi szarvasmarha tenyésztés dolgai K-vár 1925
„Ez a szarvasmarha hosszú évszázadok alatt mostoha viszonyok között fejlődött
azzá ami volt:a világ legjobb igavonó marhájává.
L. Koppány Rezső E.G.E. felügyelő Az erdélyi szarvasmarha.
L.Erdélyi gazda 1940 október 1
Incitato
Törzsjele: I
A ny aj e l e :
Az Incitato törzs erdélyi magyar eredetű. 1802-ben gróf Bethlen Pál a
bonchidai, akkor már hírneves ménesből saját tenyészete számára vásárolt
néhányat az épp akkor odaérkezett eredeti spanyol lovak közül. Köztük volt a
Curioso nevű mén, valamint a Capelano nevű kanca is. Kettejük párosításából
született 1810 tavaszán Incitato Senior, törzsalapító mén. A rámás és jó
tulajdonságokkal bíró ménre felfigyelt a mezőhegyesi katonai ménes, és 1814 ben megvásárolta. 1815-től Incitato már a mezőhegyesi lipicai kancákat
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fedezte. Később Mezőhegyesen 22 törzsmén fia fedezett az elkülönített Incitato
ménesben. A máig fennmaradt Incitatók egy ebben a ménesben kitenyésztett,
anyáról, apáról Incitato méntől származnak. Ennek a ménnek egy Shagya VI -os
kancából származó fia kapta az Incitato I-es törzsménszámot, a később
Mezőhegyesről Fogarasra telepített állományban. A törzsből jelenleg a ménes
saját tenyésztésű 3762 Incitato XIII - 2 (XIV tm.) és 4325 Incitato XIII-22 (XV
tm) törzsménje fedez Szilvásváradon.
L.Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad honlapja
Kakasdi Székely Begyes(Gusás) galamb.

Összbenyomás:
Közepesnél nagyobb 45-48 cm hosszúságú, mérsékelten meredek tartású, a test
közepénél elhelyezkedő rövidnél hosszabb lábú arányos testfelépítésű élénk
vérmérsékletű begyes galamb. Összemosott ivari megjelenéssel.
Fajtajegyek:
Fej: Sima, hosszúkás. A homlok középmagasan domborodó, a fej tető enyhén
lapított, a tarkó hosszan ívelő, amely töretlen ívben megy át a hosszú tarkóba.
Szem: Sötét ( bükkönyszem), a szembőr kétsoros, keskeny, kissé szemcsézett
kárminvörös színű.
Csőr: Arányosan hosszú tőben erősebb, hegye felé elvékonyodó. Iránya enyhén
lefelé irányuló. Világos színű, fejletlen dudorú. Csőr mérete 24-26 mm. Teljes fúvásban
az alsó csőrkáva nem látszik, a felfújt begyen ül, amely eltakarja.
Nyak: Hosszú, pózoláskor függőleges tartású. A begy a vállaknál szélesebb, előre
irányuló, gömbölyded alakú. Teljes fúváskor a mellcsont tarajának a hegyétől, az állig
terjedő golyva teljesen körülfogja. A begy átmérője 38-40 cm, amely a begy középső
részénél a legnagyobb átmérőjű. A begy nyaki hátulsó része, teljes fúváskor levegővel
telített, domború. Úgynevezett tarkófúvás.
Mell: Széles, hosszú, mérsékelten emelt és enyhén előre domborodó. A mellcsont
nem kiugró. A felfújt begy teljesen körülfogja, amely elfűzés nélkül jön létre. Mell,
vállkerület átmérő 30-32 cm. A mellcsont taraja a combokhoz képest egy képzeletbeli
függőlegest húzva, előrébb található.
Hát: Hosszú, hátrafelé 40-45 fokban lejtő. A farok vonalával törésmentes vonalat
képez. A vállak között határozottan széles, a derék felé fokozatosan elkeskenyedő.
190

Szárny: Hosszú, testhez feszesen simulók, jól zártak. A szárny feszttáv 86-90 cm.
A szárnypajzs széles, a hát fedett, de a fehér derék mindig látható. Az evezők végei a
farktollakon nyugszanak. A farok végétől 2 cm-el végződnek, nem érnek össze és nem
kereszteződnek. A szárnybúbok fedettek.
Farok: Kimondottan hosszú 18-20 cm, szélessége 3-4 cm. Szorosan zárt és lapos. A
hát irányát követve lejtő, de a vége a talajt nem érinti. A talajtól mért távolsága 2 cm.
Zsírmiriggyel rendelkezik, tollainak száma 12 db.
Láb: Közepesen hosszú, kissé rogyott, közepesen tág állású, párhuzamos lábköz
szélességgel, amely 4-5 cm. A tollal fedett combok láthatók, amelyek oldalnézetből a
mellből hátrafelé elhelyezkedve enyhén rogyasztott lábalátámasztást kölcsönöznek.
Combtőtől a talajra kivetített távolság 8-10 cm. A talpon álló újjak széles terpesztésűek.
A karmok világos színűek a csőr színével megegyezőek. A középső leghosszabb lábujj
hegye, és a szemtengely közepétől, kivetített képzeletbeli függőleges, egy vonalat képez.
Tollazat: Feszes,de selymes tapintású élénk színű és fénylő.
Színváltozat: Fekete,vörös,sárga.
Szín és rajz: Mindig tiszta mély csillogású,kerek és éles rajzhatárokkal.
L.Kakasdi Székely Begyes galamb
Kisjenői kondorszőrű mangalica- Kisjenői szőke kondorszőrű
-amely a kisjenői főhercegi uradalomnak mangalica-tenyészetéből keletkezett.
L.Kún József
Máramarosi borzderes(barna)
A máramarosi borzderes (barna),hosszúmező faluban és környékén alakult ki, a
svájci borzderes, az erdélyi szürke marha és a mokány keresztezéséből.
A kárpáti borzderes mintegy 120 éve hazánk egyik jellemző, hagyományos
szarvasmarhafajtája volt. Később a hasznosítási irányok szétválásával és a termelés
intenzívebbé válásával feleslegesnek ítélték, magyarországi tenyésztése megszűnt.
Kárpátalján és Erdélyben még megtalálható, de fajtatiszta fenntartására nem fordítanak
figyelmet, így napjainkban már nagyon nehéz igazi kárpáti borzderest találni.
A fajta alapját a Kárpát-medencében tartott kis testű, szerény igényű
szarvasmarhák képezték. A Kárpátokban a XIX. században a közismert szürkemarhán
kívül több más, többnyire a hosszúhomlokú szarvasmarhák közé sorolható fajtát, illetve
változatot tartottak. Ezek eredete nem egyértelmű, némely feljegyzés szerint őseiket a
honfoglaláskor hozhattuk magunkkal, mások szerint a Nyugat-Európából betelepülő
népekkel érkeztek. Nem különültek el élesen egymástól, hiszen nem következetes
tenyésztéssel jöttek létre, az egyes változatok inkább tájegységenként mutattak eltérést.
L.Élet és tudomán
Az egymástól valamelyest elkülöníthető fajtákat tájegységenként más és más néven
illették. Erdély, Máramaros és a Bánság hegyeinek marhája volt a kis tülkű, darvas szín
mokány, melynek egy változata volt a Csík-Gyergyóban is tartott csángó marha. Az
erdélyi Kárpátokban az erős csontozatúés kifejezetten nagyfejű busa marhát
tenyésztették.
L.Sarbu András
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Oroszhegyi ló:
A székely ló egyik tájfajtája az oroszhegyi ló.”....a szállások és az állattenyésztés
kapcsán szükségesnek tűnik szólani az oroszhegyi lóról,melyet külön fajtaként tartanak
számon.” Orbán Balázs szerint”....határtalan havasán legelnek szabadon,még télen is ,
azok a híres oroszhegyi fürge lovak,melyek legfeljebb 14 hüvelyk 3 vonal (kb. 147-157
cm) nagyságúra nőnek,nagyon szép idomúak ,erősek és fürgék....kitartásra nézve
leginkább hasonítanak az arab lovakhoz...””..Az oroszhegyi ló, valóban kikaparta
patájával a hó alól a füvet,hiszen rideg és félrideg állattartású …....évszázadokon át
tartotta magát ezen a vidéken.”....az oroszhegyi ló...jó fajta volt és amelyekért „ az
oroszhegyiek 100 pengőt kértek és meg is kaptak”
Az 1930-as években kiveszett.
L.Vofkori Mária:Az oroszhegyi tájegység......
A parlagi kecske nemesítése Kovárzik Károly nevéhez fűződik Szilágysomlyón.
Bár hivatalos tájfajták nem alakultak ki, különbséget tettek a különböző tájak jellemző
típusai között. Az Alföldön a fehér színű, suta típust kedvelték, északabbra a szarvalt
változat terjedt el. A hegyvidékekre a tarka, nagyobb testű kecske volt a jellemző.
A parlagi kecske egyik típusa a magyar tincses kecskefajta, amely nevét onnan
kapta, hogy a Kárpát-medencében háziasított kecske köztakarójának felszőreit nem köti
össze fátyol és kötőszál, így a hosszú szőrszálak tincseket képeznek. Ma már csak
eldugott helyeken bukkan fel olykor egy-egy példánya.
Az őshonos kecske tejtermelése szélsőséges értékek között változik, a laktációs
időszakban 300-500 l lehet. Szilárd szervezetű, jó alkalmazkodó képességű
L.Wikipedia

Sepsiszentgyörgyi Magyar Királyi állami méntelep.

Szalontai óriás galamb
Szalonta városában, a környező községekben és falvakban elterjedt galambfajta, a
helyi elnevezés szerint „nagy galamb” vagy „nagy fajta” melyet a városi és falusi
tenyésztők húsáért szaporítanak. A parasztgazdaságokban és a Tisza síkság Nagyvárad és
Arad közötti területén való széles körű elterjedése és gyakorisága a fajta keletkezésének
rgebbi időkre visszavezethető történetére utal.
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A szalontai óriás házigalamb nagy testű, erőteljes felépítésű és csontozatú, hosszú
és dús tollazatú fajta. A hímek (kan vagy kokas) testhossza 46 és 48 cm, a tojóké pedig 45
és 47 cm között változik. A hímek testsúlya 700-900, a tojóké pedig 600-750 gramm. A
fikák testsúlya a fészek elhagyásakor eléri az 500-600 grammot.
A fej nagy, fésűs (egybúbú) vagy duplakontyos (kétbúbú vagy kétkontyú), oldalról
kissé összenyomott, profilból nézve hosszúkás. Csőrtövében egy felfelé álló, kissé csőrre
hajló orránkontyot, tarkóján pedig kissé széteső, a fejtető színvonala fölé emelkedő
körfésűt visel. Csőre fehér, gyengén lefelé irányúló, a testhez viszonyítva közepes
hosszúságú, csőrhegytől homlokig mérve 20-22 mm hosszúságú. Az orrdudorok nagyok,
hosszúkás alakúak, sima felületűek és fehéren porozottak. Szemei aránylag kicsinyek,
sötét színűek ( bükkönyszem) és egyszerű, hússzínű szemgyűrűkkel (szempacal) vannak
körülvéve. Nyaka közepes hosszúságú, vastag, egyenes és függőleges tartású, gyengén
kimetszett torokkal. Melle széles, domború, hosszú és kissé előre álló. A hím példányok
mellkerülete 35-36 cm, a tojóké 33-34 cm. Háta hosszú, egyenes, hátrafelé ejt, hasa
széles, nem túl fejtett, dús tollazatú. Egyenes, szorosan a testhez simuló szárnyait farkon
hordja, és végeik összeérnek vagy kereszteződnek. A szárnyhossz 30-33 cm, 90-96 cm-es
röptérrel. A 16-18 cm hosszú farok, széles, szorosan záruló, 12 kormánytollal és a hát
vonalával lefelé irányuló egyenest alkot. Lábai erősek, közepes hosszúságúak, simák.
Lábhossz: 11-13 cm.
A szalontai óriások barátrajzúak, helyi elnevezés szerint „holdas”, vagyis színes
alapon (kék, vörös, sárga, fekete, vörösfakó, helyi elnevezés szerint „ezüst” és világos
kávébarna, az ún. dohányos vagy „vadliba” szín), fehér a fej, áll, a nyak felső mellső
része, a combok, has és az I. rendű evezők. A „mocskos fejűek” színes foltokkal a
fejtollazatban. Előfordulnak egyszínű fehérek is az ún. „hófehér”. Szapora, jól költö és
nevelő galambfajta, hústermelésre tömegtenyésztésben akalmas. Mezőre járó ún. „réti
galamb”.
L.Szalontai óriási galamb.
Szalontai sertés

Szalontai! sertés.
A szalontai sertés. Azt állitják, bogy ez a disznó, melyet az ábra tüntet fel, s mely
ezelőtt kivált Szalonta vidékén hires volt, de máig számban nagyon megfogyott —
Olaszországból beszármazott sertésnek az ivadéka.
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Akárhogy van, egész formájából s szőrzetéből az látszik, hogy a régi magyar
bagonernek a vére is- benne kell hogy légyen, mert az az olasz nápolyi disznó, melytől
állitólag származik, meglehetős kopasz köntösű fekete állat, a szalontai pedig
közönségesen veres szinü és tömött szőrzetü.
Különben a szalontai disznó nyúlánk, nagy testű, a hegyi sertésnél dongásabb
oldalú, de szintén puporodott hátú és hosszú lábú állat, melyben sok a. csont, de nem
kevés a hús se. Ez se fejlődik gyorsan, de már több szalonnát rak, mint a hegyi sertés.
Természetére nézve jó edzett, legelőt, makkot jól értékesit s 6—8 malaczot vet.
Mint húsosabb áru nagy figyelmet érdemel tisztavérben tenyésztve is, de még
inkább azért, mert ily koczák és angol, nemes hússertések kanjai után szép ivadékot lehet
nevelni a huspiacz számára.
A szalontai disznók súlya a következő:
Választott malacz, átlag
14.00 kiló
Kocza, 1
éves, húsban
88.52 kg
Kocza, 2
éves, húsban
128.20 kg
Tenyészkocza
.
149.00 kg
Kan, 1 éves
123.30 kg
Tenyészkan
185,13 kg
Hizott, 1
éves
190.00 kg
Hízott, öreg
250,00 kg
L.Monostori
Szatmári Méntelep.
- A Szamos balpartján, 1894-ben létesítették.
L.Méntelep
Székely ló
Kis termetű , zömök , nagy orrlyukú , gyors, tüzes, tartós, sokat és hosszú utat
meggyőző lovak ezek ; kellemesen , büszkeség mozdulnak , egyformán és mindvégig biztosan járnak , éhséget, szomjat sokáig elbírnak ; szóval : rendkívüli jó hámos lovak . Oroszhegyen ( U d v a r h e l y s z é k e n ) a nevezett faj legtisztább
vérében — mondják — m é g feltalálható lenne . Sötét , fekete szőrükről, s mint minden nemes fajta lovat, arról ismerhetni meg őket, hogy iváskor térdeiket nem
hajtják meg .
Tudtunk szerint a Gyimes-, Tölgyes- és Békás szorosok legelőin is tenyésztik
kiváló tisztaságban az eredeti székely lófajt.”
L .Nemere 1872 II. évfolyam 69-es szám
Kistermetű, ,a hegyek közt jól használható,győzős és nem nagyigényű. Eredetileg
apró állat volt, de nagyobb testű ménekkel feljavították.
L.M.L
A Brehm szerint ” A székely ló a régi magyar parlagi ló változata ,leginkább Erdély
keleti részén található Kisebb ,zömökebb és durvább szervezetű a magyar parlagi lónál”
L. Brehm Az állatok......
„ A másik különleges lova Erdélynek a székely ló.......egészen Aradig ,sőt még
azon is túl elvontatja a góbé.......borvizes szekerét.”
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Ujfalvy Sándor feljegyzéseiben 1831-ben írja „Két sovány székely fajú lovát, egész
út alatt, egy szem abrakban sem részesítette /Szamosújvártól Pestig/de a feneketlen
sarakban, mégis soha fenn nem akadtak....”” Ily vas kitartás, a székely ló erénye”
A székely ló középmagas ,marmagassága 135 cm tarpán eredetű, primitiv fajta, a z
ősi erdélyi parlagi ló maradványa. Arabs külemű, jó testtartású,,aránylag rövid
lábbal,hosszú ,erőteljes törzsű,kis és száraz fejű,éber fültartású ,nagy szemű ,táguló
orrcimpákkal rendelkező ló. A nehéz igát megadással és nagy türelemmel viseli,
L.Hankó Béla
A ló keletről való. Ma is Arábia meleg pusztáin vannak a legszebb, legnemesebb
lovak. Minket, magyarokat vérrokonság köt a keleti népekhez. A magyar ló is
rokonságban van a keleti szép lovakkal. A híres székely ló arab lovaktól való.
(www.magyarvagyok.eoldal.hu)
A székely ló a középkor óta számon tartott fajta. 1855-ben az ősi, „javítatlan”
magyar lóhoz hasonlították, s megjegyezték róla, hogy még annál is kisebb. Brehm
művének magyar kiadása (1929) szerint: „A székely ló a régi magyar parlagi ló változata,
leginkább Erdély keleti részén található. Kisebb, zömökebb és durvább szervezetű a
magyar parlagi lónál. Marmagassága 120-130 cm. Az utolsó fél évszázadban arab és
lipicai lovakkal nemesítették” (idézi: Hankó B. 1943: 18; Földes L. 1958: 32). A székely
ló nem havasi teherhordó állat volt, hanem hátas- és hámos ló. Magas főtartással és
magas lépéssel járt, jól ügetett és vágtatott. Jeltelen alig volt közte, annál több szürke,
legyes szürke és szeplős. Aligha véletlen, hogy a székelyek közös származásukat a fehér
lóhoz kötötték (Gyallay D. 1959: 219). Ez a totemisztikus képzetet megőrző szólásuk
több változatban ismert. („A székelyek mindnyájan rokonok apáról, anyáról s a fehér
kabala likáról.”) Az ősi magyar lótól az arabos küllem, az aránylag kis és száraz fej, az
arányos, vastag nyak is elkülönítette. Átlagos marmagassága az 1940-es évek elején még
mérhető egyedeken 135 cm volt (Hankó B. 1943: 26-28). Az utóbbi századokban a
keresztezések következtében a székely ló tulajdonságai, méretei is nyilván változtak.
Egy 1842-ben készült vásárlajstrom szerint Csíkszereda Mihály-napi vásárain erős
kereslet volt a kicsiny, zömök, de vérmes és tüzes székely csikók iránt. Székelyudvarhely
vásárain, főként az Oroszhegyen, a Sóvidéken (Marosszék) nevelt „eredeti, székely
fajtájú” lovakat keresték. Marosszék és az egész Székelyföld leghíresebb lóvásárait
Makfalván tartották. A székely lovat nagy számban vitték a Magyar Alföldre, ahol búzát
nyomtattak vele (Nagy F. Ethn. 1979: 511-513). Csíkről a századfordulón azt közlik,
hogy a hajdan híres székely ló már ismeretlen. „Mióta a székely 621-es huszárkatonaosztály megszűnt, s mióta a katonalovat a székelység nem maga tenyészti a maga
számára, azóta a lótenyésztésnek is vége van.” (T. Nagy I. 1902: 29). Udvarhelyen
szintén visszaesett e kiváló lófajta tenyésztése, s „a híres lótenyésztő községekben alig
lehet jobb székely lovakat látni” (Barabás E. 1904: 29). A megye keleti részein azonban
még éltek tiszta példányai ennek az apró termetű, dús sörényű, fürge és kitartó lófajtának.
Udvarhelyen az oroszhegyi, Gyergyón a békási ló volt nevezetes tájfajta. Előbbi a
Hargitán, utóbbi a Borgói-hágótól a Gyimesi-szorosig terjedő hegyvidéken élt. Mindkettő
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kis termetű, magashegyi lófajta volt. Az oroszhegyi ló marmagassága 14-15 marok (14
hüvelyk 3 vonal, azaz 147 cm), a békási lóé legfeljebb 130 cm. Mindkét fajta legelőn,
erdőn élt télen is, istállót nem ismert (Orbán B. 1868: I. 96; Hankó B. 1943: 22; Gunda B.
1943b: 102-103; Földes L. 1958: 33-34). Az oroszhegyi ló az 1930-as évekre kiveszett, a
békási fajta - amit Hankó a hucul lóval rokonított - az 1940-es években még létezett.
További sorsáról sajnos nincs tudomásunk.
L. Erdély .ma 2012 aug.10
Székely ló
A székely faj egyéniségéhez hozzátartozik az is, hogy vannak külön fajta, sajátos
háziállatai. „A székely ló apró, könnyű, tartós hegyiállat, erős kötéssel, dús sörényzettel
... Tanulékony, kitartó és gyors”, írja Kozma Ferenc. Ez az arabsvérű ló élesen elüt a
zömök, póni- szerű mokány lovaktól
L. Szilády Zoltán
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Székely szarvasmarha
-„Különös, ma már csak a csángó határvidéken élő szarvasmarhájuk a csíki buta,
rövid lábakkal, zömök testtel, szürke szőrrel és kurta, fekete szarvakkal”
L. Szilády Zoltán
Székely ökör„A székely ökör jámbor ,ezüstfehér vagy u.n. kékesszőrű tehenek ivadéka…..
szelídségét híven tükrözi nagy szeme, Kis igényű száraz levelekkel is kitelel .Szekér
borona ,eke előtt serény lépésben ,becsületes törekvéssel halad. „
L. Pálffy Gyula :A székelység állattenyésztése Marosvásárhely 1902
Szőke kondorszőrű sertés:
-mely a kisjenői főhercegi uradalomnak mangalica-tenyészetéből keletkezett
L. Borovszky Bihar
„….kondorszőrü sertés, egész Magyarországban elterjedt, a 30-as években
Szerbiából hozzánk került kitünő zsirsertés, mely a régebben itt tenyésztett sertéseket a
legtöbb vidéken teljesen kiszorította vagy átalakította. A hazai kondor sertésnek jó
testalkata van, öregebb korban 200-250 kg.-ra hizik meg, húsa kövér ugyan, de a mi
ízlésünknek megfelel, mert finom rostu, szalonnája és hája igen sok, és a kiolvasztásnál
nagyon kiadó, továbbá elég gyorsan fejlődik szivós, edzett, mozgékony, de nem nagyon
szapora, azonban malacait jól felneveli. Megkülönböztetnek szőke, fekete és fecskehasu
mangalicát; utóbbi egészben fekete, de a has alja s a lábak belső felülete szőke.
Legelterjedtebb a szőke mangalica., azonban értékre nézve kevés köztük a különbség. A
magyar mangalicához hasonlít a jó szerb s a kevésbbé jó román mangalica. Hogy nálunk
a mangalica. a szerbiai mangalicához képest tetemesen megjavult, főleg tenyésztőink
nagyobb szakértelmének tulajdonítható
L.Kislexikon
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Temes megyei fajszárnyas tenyésztök .
Temesben ….. immár megyeszerte nemesített az állomány s e mellett sok a nemes
baromfitenyésztő.; dr. Gyertyánffy Lászlóné, Gyér (orpington, pekingi kacsa, emdeni lúd,
mexikói és bronz pulyka); ;Gyertyánffy Andor, Gyér (orpington);); Hadfy Károlyné,
Nagyszentmiklós (emdeni lúd); Lukácsy Imréné, Nagyszentmiklós (orpington, pekingi
kacsa, emdeni lúd); Simon János, Alsóaradi (emdeni lúd, pekingi kacsa); Albrecht
Sándor, Alsóaradi (emdeni lúd, pekingi kacsa); báró Lipthay Frigyesné,
Lovrin (orpington, emdeni lúd); .; úgy, hogy az állam Temes-, Torontál-, Csanád-,
Krassószörény- és Bácsmegyék köztenyésztése számára a torontálmegyei gazdasági
egyesülettől évenként rendezni szokott fajbaromfivásárokon szerzi be a nemes
baromfianyagot.
L. Borovszky Torontál
Tordai malac- mondai állat-Ez a történet amelyről Torda elhíresült egy malacról szól .Egy alkalommal egy
tordai vásárba idegen szekeres érkezett,aki a nagy forgatagban akaratlanul elgázolt egy
kéthetes malacot. Az állat gazdája törvény elé vitte a szekerest,magas kártérítést
követelve tőle.” Mily nagy lehetett a malac ?” -kérdezte a bíró a kárpótlás megítélésekor”
Bizony lehetett az két hónapos !”-túlzott a búsás kártérítés reményében a károsult gazda.”
Az nem lehet-döntött a bíró- mert a két hónapos tordai malacnak lett volna annyi
esze,hogy a kerék alá ne kerüljön”A bíró e bölcs szentenciája híresült el az okos ,mint a
tordai malac szóláshasonlatban. A bírói bölcs szentencia ,a városháza épületében hangzott
el,mely 1795-1806 között épült.
De ennek van egy utólagosan kialakult és elterjedt szólásmagyarázata is ,miszerint
a tordai malac azért okos ,mert s.......l ment a vályúhoz és mégis jóllakott
.L. Keszeg Vilmos:Tordai malac.
Zsuki ménes lásd bővebben Zsuknál-Beszterce -Naszód megye.
GONDOLKODÓ :
„A magyar juhtenyésztés szókincsének román eredetű eleme a cigája (1795)
’selymes, rövid szőrű juhfajta’ szavunk, amely főként a keleti nyelvjárásokban ismert, és
hasonlóképpen, mint a szlovákok is, a románból vettük át. A románból származik
a berbécs ’kos’ (1423), amelyet közszóként elsősorban Erdélyben ismernek. A román
eredetűek közül a bács ’számadó’ (1462) valószínűleg a trák-illírből származó
vándorműszó (1801), eredeti jelentése: ’sajtkészítő juhász’. A bálmos ’tejes kukoricaétel’
(1695) ugyancsak a vlach fejősjuhászat szókincséből származik, de lehet oszmántörökeredetű is. Az orda ’friss savó főzésekor kiváló édes túró’ (1548) az ősbalkáni, trákillírből származtatható román szó érkezhetett szlovák közvetítéssel is. Ugyanez mondható
el a brinza ’túró, sajt’ (1546), a zsendice ’juhsavó felforralásából készült étel’ szavainkról
is. A román eredetű juhtenyésztési szakszavainknak jelentősebb része a tejfeldolgozás
fogalmai körébe tartozik.”
„-Szláv eredetűek a következő szavaink: a bárány (1194) talán a szlovákból;
a jerke ’fiatal nőstény juh’ (1590) a szlovákból vagy ukránból; a bacsa, bacso’számadó
juhász’ (1522) szlovák; a gomolya (1577) szlovák vagy délszláv; a birka ’juh,
rövidgyapjas juh’ (1461) cseh eredetű.”
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Mivel magyarázható ez ?
1423-előtt nem ismertük őket ?A történelem szerint is a Kárpát medencei első
ismerőseink a szlávok voltak, és nem a románok, pedig ők akkoriban már több
mint 1000 éve itt voltak?
Kiss Károly
„A magyar juhtenyésztés történetére a magyar írásbeliség kezdetétől vannak adatok
(Rodiczky J. 1892; Éber E. 1961; Gaál L. 1966; Paládi-Kovács A. 1993b). Már a 11.
századtól kiadott, első királyi oklevelek is említik juhok és juhászok adományozását,
illetve báránytized biztosítását. De említenek juhaklot (ovile), takarmányozást és gyapjút
a csuhák készítéséhez.
A 14. századtól jelentős hatás éri a Kárpátok hegykoszorúján élő népek
juhtenyésztését. Valahol a Balkán-félszigeten keletkezett egy transzhumáló (néhol
nomadizáló) állattenyésztéssel foglalkozó pásztornép, a vlachok. Juhtenyésztés mellett
foglalkoztak még fuvarozással, és híresek voltak az antik hagyományokban gyökerező
tejtermékeik és szőtteseik is. Az Északi-Kárpátok vidékén a 14. században tűntek fel.
Hatásuk hamar megfigyelhető az itt élő népek, a szlovákok, lengyelek, ruszinok, morvák
és magyarok juhtartásában, elsősorban a havasi és a transzhumáló pásztorkodásban,
valamint a juhtej feldolgozásában. A 13–16. század között Erdélytől Galíciáig és
Morvaországig ún. vlachjogú juhtartó falvak jöttek létre. Ezek népeit nem terhelték a
jobbágyok királyi és földesúri szolgáltatásai, kedvezőbben adóztak és saját kenézeik
irányítása mellett élhettek. A vlach juhászok között a táj minden népe – románok,
ukránok, lengyelek, szlovákok, magyarok stb. – megtalálható (Ila B. 1957; Kniezsa I.
1934; Dobrowolski K. 1961; Macůrek J. 1969).”
L.Magyar Néprajz II.k.
- Hogyan tarthatott fenn államot, egy transzhumáló nép 2000 éven keresztűl ?
A Balkántól, a bolgárokon, a magyarokon,a cseheken ,a morvákon, a
szlovákokon,az ukránokon,a lengyeleken keresztül ? Több ezer km. hosszúságban és
szélességben .A mi Erdélyünknek a pechje az volt ,hogy nálunk érezték legjobban
magukat. Szapora nép lévén.
-„Az együtt pásztorított állatcsoportot a magyar nép nyájnak, falkának,
seregnek, csapatnak, turmának hívta …….”.Ezek érdekes leginkább
magyar
nevek. !!!!! Ezekből arra lehet következtetni, hogy ideérkezésünkkor nem volt
szükség és nem is volt akitől átvegyük az idegen megnevezéseket.
Kiss Károly
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Erdélyi magyar szövetkezetek és pénzintézetek általam összegyűjtött magyar
mezőgazdasági örökségi adatai.

Megjegyzés:Itt csak a fontosabb szövetkezetek vannak felsorolva. A szócikket
kiegészítik a dolgozatban a falvakon, városokon felsorolt szövetkezetek. Még egy
megjegyzés : az első világháború után Erdélyben, a Pártiumban, a Bánságban kevés
magyar faluban nem volt Hangya szövetkezet.
Kiss Károly
Az első magyar szövetkezetek között volt a kolozsvári Kisegítő Pénztár, mely
1855-ben jött létre. A hitelszövetkezetek célja, hogy az önsegítésre és takarékosságra
alapozva olcsóbb hitelt nyújtsanak, kölcsönösen biztosítsák egymást kár esetén. Sorra
alakultak a biztosító, takarék- és hitelszövetkezetek, Tordán (1865), Kézdivásárhelyen
(1866), Nagyenyeden, Szamosújváron, Magyarláposon, Marosludason. Számuk
Erdélyben 1881-ig 54-re emelkedett. Ezek már az egyetemes felelősség elvét követték.
L.Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Bukarest, 1980
-A fõvárosi szövetkezeti központ és egyben Károlyi Sándor legkitartóbb és
legsikeresebb partnere Erdélyben Gidófalvi István volt.
L.Somai József
-A megalakulásban a korlátozó körülmények folytán 150 szövetkezet vehetett
részt, ezek közül 100 képviseltette magát az alakuló gyűlésen. 1920. június 3-án
Nagyenyeden 433 fogyasztási szövetkezet csatlakozásával alakult meg a „Hangya”
fogyasztási szövetkezetek központja. 1922-ben a Hangya központhoz 563 szövetkezet
tartozott, mintegy 150 000 taggal és 650 000 üzletrésszel. Az áruforgalom javítása,
emelése érdekében a Hangya a húszas évek folyamán áruraktárakat létesített Nagyvárad,
Arad, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Szatmár és Torda
városokban.7 A hitelszövetkezetek képviselői és több erdélyi magyar személyiség
jelenlétében 1920. augusztus 9-én, 403 hitelszövetkezet csatlakozásával, megalakították a
Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetségét, Kolozsvár székhellyel, szövetkezeti jogi
formában.
A jogi, pénzügyi újjászervezésben vezető szerepet töltött be dr. Valkó Gyula, a
kolozsvári OKH-kirendeltség korábbi ügyvezetője és dr. Láday István miniszteri
tanácsos, Bocsánczy László, a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank Rt. Igazgatója, a
nagyenyedi Hangyánál pedig Rohay László igazgató, dr. Harmath József és dr. Drexler
Béla. Mindkét szövetkezeti központ igazgatóságában ezek a szakemberek, az
igazgatóságok tagjaiként, kölcsönösen képviselték a szövetkezeti testvérintézményt.
Bocsánczy személye elsősorban az OKH-val való pénzügyi elszámolások, kiegyenlítések
lebonyolítását biztosította a Kolozsvári Takarékpénztár közvetítésével. Bocsánczy és
Gyárfás Elemér a két világháború közötti időszak folyamán személyükben a magyar
részvénytársasági bankok és szövetkezetek konszenzusát és kölcsönös érdekeit
mozdították elő. Gyárfás Elemér, az Országos Magyar Párt szenátora és a
Bankszindikátus elnöke, a román parlamentben, román pénzügyi körökben képviselte a
magyar szövetkezetek érdekeit, ezért a Szövetség igazgatósági tagja is volt több éven át.
Dr. Drexler Béla, a Földmívelésügyi Minisztérium Székelyföldi kirendeltség korábbi,
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1918 előtti tisztviselői tapasztalataira támaszkodva, személyes gazdasági és politikai
kapcsolatait megmozgatva, közrejátszott mindkét szövetkezeti központ elismertetésében.
-A magyar szövetkezeti hálózat üzletág-diverzifikáció révén a magyar közösségek
számára új jövedelmi forrásokat nyitott meg. Az új, alternatív üzletágak önálló
szövetkezetek vagy szövetkezeti alosztályokban indultak (1937-es adatok szerint): 68
hetibetétes, 36 állatbiztosító, 18 értékesítő, 42 temetkezési, 1 földgázszolgáltató,
konzervkészítő, len- és kenderfeldolgozó, borvízpalackozó, erdőkitermelő-fafeldolgozó,
kertészet, géphasználati szövetkezet, borpincészet, csemetefa-iskola, valamint más kis- és
háziipari, népművészeti szövetkezet – utóbbiak Kós Károly és gr. Bethlen Lászlóné
irányításával (Pitvar, AVE, ÁGISz, Orbai) – működött a Gazdasági és Hitelszövetkezetek
Szövetsége kötelékében.
-A vidékfejlesztés területén az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Egyesület járt élen,
hiszen tevékenységi körébe tartozott a könyvkiadás, képzés, a kistérség termékeinek
népszerűsítése és értékesítése, szociális és kulturális intézmények, szövetkezetek
létesítése.103 A Vidékfejlesztő Szövetkezet mentora Balázs Ferenc volt, aki a fiatal
gazdasági szakemberekkel (Vita Sándor, Petrovay, Mikó Imre) szoros barátságban volt,
és õ maga nagyon értékes elméleti munkákat írt a szövetkezetekről, falufejlesztésről.
-Az Erdélyt kettéosztó bécsi döntés idején mûködõ 768 magyar szövetkezet közül
556 Észak-Erdélyben, 212 pedig Dél-Erdélyben maradt. Utóbbiak hoszszú küzdelem árán
kiharcolták, hogy a nagyenyedi Hangya Központhoz csatlakozhassanak, s ezáltal e
központ a dél-erdélyi magyar hitel-, gazdasági, ipari és tejszövetkezeteknek is otthont
adott. Az észak-erdélyi fogyasztási szövetkezetek 1940. okt. 24-én megalapították az
Erdélyrészi Fogyasztási Szövetkezetek Központját Marosvásárhelyen. Dél-Erdélyben
maradt a nagyenyedi Hangya szövetség a kötelékébe tartozó fogyasztási szövetkezetek
1/3-ával. A reciprocitás elvén alapuló tárgyalások eredménye, hogy a DélErdélyben
maradt hitel- és gazdasági szövetkezetek is autonóm szervezetükhöz, a Hangyához
csatlakozhattak, amely valamennyi dél-erdélyi magyar szövetkezet érdekvédelmét
képviselhette.
L.Hunyadi
-Mialatt Buzásbocsárdon Kovács Károly ev. ref. lelkipásztor és Benedek Aladár a
fogyasztási szövetkezet létrehozásán munkálkodott, a „Nagyenyed és Tövis vidéki ipari
hitelszövetkezet” módosította alapszabályait, és a „Nagyenyed és vidéke ipari és
gazdasági hitelszövetkezet” cégbejegyzést már a gyulafehérvári királyi törvényszéknél is
megtette. Hatásköre pedig Nagyenyed városán kívül az alábbi községekre terjedt ki:
Alsó-, Felső- és Középorbó, Csombord, Marosszentkirály, Marosgombás, Oláhapahida,
Szászújfalu, Diód, Csáklya, Diomál, Felgyógy, Havasgyógy, Felenyed, Muzsina,
Vládháza, Lõrincréve, Kissolymos, Magyarkapud, Megykerék, Pacalka, Tompaháza,
Miriszló, Nyirmező, Oláhlapád, Oláhrákos, Szabaderdő és Tövis.
L.Györfi Dénes
-A Hangya, a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete
(1898) megalakulása után 8 év múlva kezdte meg működését(1906) a nagyenyedi vidéki
kirendeltség.

201

Hitelszövetkezetek Erdélyben.
-A kolozsvári állatkiállitás alkalmából Erdély minden részéből nagy számmal
egybesereglett mezőgazdák az érdélyrészi hitelszövetkezetek tovább fejlesztése és egy
központi hitelszövetkezet megalkotása érdekében népes értekezletet tartottak. Az
értekezleten az erdélyi nagy- és középbirtokosok közül száznál több volt jelen. Bethlen
András gróf, Szabó József egyesületi elnök, Bánffy György gróf, Gidófalvy István dr.,
Bánffy Miklós gróf, Sigmond Dezső, Betegh Imre, Bethlen Bálint gróf és mások
fölszólalása után egyhangúlag és nagy lelkesedéssel elfogadták a Bethlen András gróf
által benyújtott következő határozati javaslatot:
A tizenkettedik tenyészállat-kiállítás alkalmából Kolozsvárra egybegyűlt
erdélyrészi mezőgazdák a mezőgazdaságnak már-már szokott bajai mellett az
agrárszocziális bonyodalomnak közeledését is szemlélvén, már többé el nem odázhatónak
tartják a mezőgazdasági munkásnép és a kisgazdák hitelviszonyainak javításán,
vagyonosodásán és erkölcsi s értelmi színvonala emelésén munkáló hitelszövetkezetek
sürgős továbbfejlesztését és egy erdélyrészi szövetkezeti középpont felállítását, mert
megvannak győződve, hogy a föld népe anyagi jólétének és erkölcsi s értelmi
színvonalának lehető emelése egyik hathatós eszköz arra,hogy megelőztessenek ama
társadalmi bajok és osztályharczok, amelyeket a nyomor, az elégedetlenség és a könnyen
félrevezethető tudatlanság szülnek;hathatós eszköz arra, hogy a föld népe : és a
földbirtokos osztály között a kölcsönös érdek kapcsának meglazuló kötelékei a bizalom
és hála érzelmei által megerősíttessenek és hathatós eszköz arra is, hogy az emelkedés és
jólét nyomán a nemzetiségi széthúzás és bizalmatlankodás helyébe a testvéri szeretet
költözzék közibénk.
Ugyanezért örömmel üdvözlik és elveiben helyeslik az érdélyrészi gazdasági
egyesületnek az erdélyrészi központi hitelszövetkezetek és a községi hitelszövetkezetek
megalakítása érdekében eddig folytatott tevékenységét; ezért kifejezik
köszönetüket és jövőre is teljes bizalmukat.
Egyúttal kiküldenek egy végrehajtó bizottságot azzal a fölhatalmazással, hogy a
központi hitelszövetkezet megalkotása és a községi' hitelszövetkezetek további fejlesztése
érdekében minden szükséges lépést az erdélyi gazdaközönség nevében és az erdélyrészi
gazdasági egyesülettel egyetértve megtegyen, jelesen :
1.hogy kérelemmel forduljon első sorban az erdélyi részek társadalmi
vezértényezőihez, minők a felekezeti státusok, a magyar közművelődési egyesület és
törvényhatóságok ;
2. hogy egyidejűleg kérje a magas kormánynál az állam hathatós támogatását, a mi
szükséges nemcsak a kezdet nehézségeiért, hanem azért is, hogy ez által a társadalomban
a szövetkezeti intézmény iránt, nem ritkán mutatkozó
bizalmatlanság elenyésztessék és az erdélyrészi gazdaközönség meg is van
győződve,hogy a magas kormány nem fogja magára venni azt a felelősséget, hogy a
támogatás megtagadásával ez oly üdvös és szükséges és nemcsak fontos társadalmi,
hanem magasabb vitális állami érdekeket is szolgáló intézmény létesülését, illetve
továbbfejlesztését késleltesse, esetleg meghiúsítsa
3. hogy e végrehajtó bizottság a szövetkezeti eszme propagálására és az üzletrészek
jegyzésének terjesztése czéljából az erdélyi részek mezőgazdasági érdekei iránt melegen
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érző irányadó férfiakból egy nagy bizottságot alakítson, annak tagjait a törvényhozás
erdélyrészi tagjaiból, az erdélyi vármegyék fő- és alispánjaiból, a gazdasági egyesületek
elnökeiből, a gazdaközönség vezéregyéniségeiből és a szövetkezeti ügy más lelkes
barátaiból választván meg.
Kolozsvár, 1896. augusztus 29-én Bethlen András gróf, s. k.
A határozati javaslatban említett végrehajtó bizottság a következőleg alakult meg:
Elnök: Bethlen András gróf. tagok: Bánffy Ernő báró, Bánffy György gr., Bánffy Miklós
gróf,Bartha Miklós, Betegh Imre, Gidófalvy István dr., Kornis Viktor gróf, Míkó Bálint,
Petrichevich Horváth Kálmán báró, Szabó József és Szentkirályi Gyula dr.
L.Köztelek 1897 szeptember 4
-1930-ban pl. az erdélyi román szövetkezetek 156 millió lei államhitelt kaptak,
viszont a magyar szövetkezetek egyetlen leit sem. Mindehhez tudnikell, hogy 1930-ban
Erdélyben 278 magyar hitelszövetkezet működött 94.202 taggal és 405 román
szövetkezet, mindössze azonban 59.285 taggal: továbbá 388 magyar fogyasztási
szövetkezet 94.000 taggal és 354 román szövetkezet 46.111 taggal.
L. Rónai András
Arad vármegyei Gazdasági Egyesület,Fogyasztási és Értrékesítő
Szövetkezete

Aradvármegyei hitelszövetkezet
-Az aradvármegyei hitelszövetkezet voltakép a mezei birtokosság által alakított
jótékonysági intézet.-Az aradmegyei hitelegylet, mint szövetkezet 1888. évi január hó 15én megalakulván a czégbejegyzés és alapszabályok megerősítése után működését tényleg
1888. év április hó 1-én kezdte meg. Egyleti alaptőkéjét az egyes tagok és erkölcsi
testületek által részben készpénzben, részben értékpapírokban befizetett 45.000 frt
képezte; az irodai munkálatok és pénzek kezelésére az –Aradmegyei takarékpénztárrallépett egyességre oly formán, hogy a könyvvezetést és egyéb munkálatokat az említett
takarékpénztár díjtalanul végezvén, az esetleg szükséges kölcsönöket az intézetnek a
betéti kamatlábnál magasabb kamat mellett nyújtja..
-A felsorolt pénzintézeteken kívül úgy a városban, mint a megyében több takarékés segélyegylet is létezik és pedig Aradon 2, a megyében pedig 8. A városi egyletek:
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Aradi takarék és segélyegylet, mint szövetkezet alapíttatott 1881-ben, az Aradmegyei
hitelegylet alapíttatott 1888-ban.
L.Gaál Jenő
Agrár Takarékpénztár rt., Marosvásárhely.-1896.
-Az 1927 december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 20 millió.
Tartalékalapok 18, 132.860.— Az igazgatóság elnöke: Bürger Albert. Vezérigazgató:
Tischler Márton. Fiókok: Csíkszereda.Gyergyószentmiklós. Gyulafehérvár, Maroshéviz.
Marosludas, Nagvenyed. Kézdivásárhely, Radnót. Sepsiszentgyörgy,Székelyudvarhely.
L.Erdélyi Lexikon
Aradi tejcsarnok szövetkezet
-.........hat arad- és csanádmegyei nagybirtokos 26 űzletrészszel tartja fenn. A
tehénállomány 1895-ben 260 darab volt. Az évenként felhasznált tejmennyiség 3—
400,000 liter körűi van. így 1895-ben 395.264 liter tejet szállítottak az osztályozó és
feldolgozó állomásra, 75.000 literrel többet, mint az előző évben. A tej évi átlagos
zsírtartalma 3,526% volt. Eladatott mint teljes tej 176,499 liter, feldolgoztatott 211.784
liter, melyből 5368 liter kávétejszínt, 26 liter habtejszínt, ,98.065 liter fölözött tejet,
28.137 liter írót, 6551 kiló túrót, 9196 kiló vajat és 64.38 liter savót nyertek.
L.Gaál Jenő
Arad-Csanádi Gazdasági Takarékpénztár rt. Arad. - 1889.
- Az1927 december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 10 millió.
Tartalékalap: 4.078.322.— Az igazgatóság elnöke: Purgly László. Vezérigazgató:
Földes Soma. Fiókok: Borosjenő, Borossebes, Csermő, Pécska, Aradon Mosóczy telepen,
Kisjenö, Nagyzerind, Nagyszentmiklós. Az intézet az 1928. mire.18-án megtartott
közgyűlésen a Kisjenői Takarékpénztár rt.-val való fúzió kapcsán alaptőkéjét 10 millió
lejről 16 millió lejre emelte.
L.Erdélyi Lexikon
Arad -A vajat a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete értékesiti…
L.Köztelek 1897 június 2
Aradi Omnia
-az aradi Omnia a falvak termékeit értékesítette városon.
L.Hunyadi
Arad Bőrmunkás Iparos Szövetkezet Arad m.
L.Berkeszi István dr.
Aranyosgyéres „Kaloria“ Gázmetán Szövetkezet Torda-Aranyos m
L.Berkeszi István dr.
Aranyosszentmihály
-községi hitelszövetkezet.L.Révai
Kisjenői Takarékpénztár rt.
L. Erdélyi Lexicon
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Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet
-1933 novemberében születik meg az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet.
L.Kósa
Bánsági Mezőgazdák Termelő, Terményértékesítő és Beszerző Szövetkezete
-megalakult Lukács Jenő elnökletével kb 1931 körül.
L.pdf, 6728.2k - Adatbank
Berenden
- megalakult a kölcsönös állatbíztosító szövetkezet Szatmár megye.- 89 taggal és
830.000 lei üzletrésszel.
L.Erdélyi Gazda 1938 május 1
BetfalvaHargita megye
-Virágzó hitelszövetkezete, gazdaköre van.
L.Szász Ferenc
Biharmegyei Takarékpénztár és Gazdasági Bank. Nagvvárad. . 1872.
Az 1927 december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 24 millió.
Tartalékalapok: 14 465.314. Az igazgatóság elnöke: gróf TiszaKálmán. Vezérigazgató:
Szemere Miklós. Fiók: Nagykároly. 1928. március 4-én megtartott rendes közgyűlésen az
alaptőkének 60 millió leire való felemelését határozták el. Ezen tőkeemeléssel
kapcsolatban érdekeltséget vállalt az intézetnél a National Securitys Corporation Ltd.
London tröszttársaság……….. A Biharmegyei Takarékpénztár és Gazdasági Bank 1928.
augusztus 31-én magába olvasztotta a Nagykárolyi önsegélyző Népbankot, mely intézet,
mint a Biharmegyei Takarékpénztár és Gazdasági Bank fiókja fog tovább működni.
L.Erdélyi Lexikon
Bihardiószeg Bihar megye
- 1938 januárjában itt Hitelszövetkezet működött.
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
Biharpüspöki „Géptársulat“ Mezőgazd. Szöv. Bihar m.
L.Berkeszi István dr.
Brassói Népbank rt, Brassó. 1905.
-Az 1927. december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 15 millió.
Tartalékalapok: 6.300.000.
Az igazgatóság elnöke: Simay Gerő. Vezérigazgató: Barthos Béla.
Fiókok: Csernádfalva és Homoródkőhalom.
L.Erdélyi Lexikon
Brassó
- Kacsó Sándor az Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezetet szervezte Brassóban
és környékén.
L.Kósa
Brassói Ágisz
Kereskedelmi jellegű szövetkezet a brassói ÁGISZ
L.Hunyadi
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Magyar szövetkezetek a Romániához csatolt területen
1938-ban
Szövetkezet Tagság
Alsó-Fehér
12
2861
Arad
43
15 336
Beszterce-Naszód
4
782
Bihar
91
24 473
Brassó
9
2024
Csík
33
8034
Fogaras
69
14 455
Háromszék
4
1130
Hunyad
19
2625
Kis-Küküllõ
52
14 451
Kolozs
1
576
Krassó
2
942
Máramaros
98
15 655
Maros-Torda
13
3422
Nagy-Küküllõ
30
9106
Szatmár
49
11 237
Szilágy
n.a.
n.a.
Szeben
11
2061
Szolnok-Doboka
11
3584
Szörény
37
10 695
Temes
22
4665
Torda-Aranyos
136
4665
Udvarhely
746
152 779
L.Hunyad
Délmagyarországi növényolajgyári szövetkezet.
Mokry István Temesmegyei gazda egy riczinus féleséget állított elő, mely a többi
fajokkal korábban érik, bő termést szolgáltat, olajtartalma a 60%-ot meghaladja és az
eddig termelt riczinus félékkel szemben még azon nagy előnynyel is bír, hogy törpe
növésű, vékony szárú, kórója könnyen alászántható és ezen tulajdonságánál fogva
kevésbbé használja ki a talajt, mint a többi magas növésű és vastag kóróju riczinusfajok.
Ezen korán érő riczinus termelésével a múlt évben már több temesmegyei gazda
tett kísérletet, mely kísérletek jó eredményre vezettek, a mennyiben a rendkívüli és
hoszszan tartó szárazság daczára ott, hol katasztrális holdanként 5-6 métermázsa tengeri
termett, a riczinus 8—10 métermázsa tiszta szemet adott. Mokry István a riczinusmagot 8
frttal váltotta be, a tengerivel egyforma mivelési és kezelési költségek mellett tehát a múlt
évi tengeri termés után elért 17—20 frttal szemben 64—80 frt holdankinti bevétel állott.
Ezen kedvező eredmények indították a délvidéki gazdákat arra, hogy a korán érő
riczinusnak nagybani termelése és egyúttal annak kész olajjá való feldolgozására
szövetségbe lépjenek, és miután a földmivelésügyi minisztérium a délvidéki földmivelők
gazdasági egyesületének tagjai között ez év tavaszán a Mokry-féle riczinusból 200 holdra
való vetőmagot kiosztatott és ezenkívül még mintegy 300 hold lett elvetve, igy azon
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gazdák, kik a riczinus termelését felkarolták, elérkezettnek látták az időt a már régebben
tervezett gazdasági növényolaj-gyárnak szövetkezeti utón való felállítására.
A kibocsájtott aláírási íveken rövid idő alatt 1000 üzletrész jegyeztetett, mely
ugyan-annyi hold termelésének felel meg, és igy a délmagyarországi növényolajgyári
szövetkezet ez évi július hó 12-én Temesvárott megtartott közgyűlésében tényleg meg is
alakult.
Az elfogadott alapszabályokból a gazdákat érdeklő alábbi kivonatot közöljük:
2. §. A szövetkezet czélja az olajnövények, főleg a riczinus, napraforgó és len
termelését meghonosítani és terjeszteni, ezen terményeket iparilag feldolgozni és
értékesíteni.
4. §. A szövetkezet tagja lehet minden önálló feddhetlen egyén (férfi vagy nő) vagy
testület, ki illetve mely üzletrészt jegyez és ennek arányában magát öt évre" kötelezi,
megfelelő holdszámban riczinust, napraforgót vagy lent, esetleg az igazgatóság
beléegyezésével más olajnövényt termelni és ezen egész termést a szövetkezetnek
rendelkezésére bocsátani.
8. §. Minden tagnak kötelessége: a) ha termelési kötelezettség mellett áll be
szövetkezeti tagnak, minden hold riczinus, napraforgó vagy len után egy 50 frtos
üzletrészt váltani, melyből 5-10 frt folyó évi szeptember hó 1-éig készpénzben
befizetendő, a többi vagy készpénzben, vagy olajmagvak (riczinus, • napraforgó, len)
beváltási árával 1898. év végéig fizethető, b) csakis az igazgatóságtól kapott magvakat
vetni, c) az egész termést a szövetkezetnek beszállítani, d) a magvak kezelése és
beszállítására nézve az igazgatóság utasításaihoz alkalmazkodni, é) a szövetkezet
adósságaiért a tagok csakis üzletrészük kétszeres értékéig szavatolnak.
9. §. A szövetkezetből kivált tagok és örököseik a szövetkezet hitelezői irányában
kiválásuk időpontjától kezdve egy évig szavatolnak azon adósságokért, melyek kiválásuk
időpontjáig keletkeztek ós melyekre nincs rövidebb elévülési idő törvényesen
megállapítva.
10. §. A kivált tagok vagy örököseik a szövetkezet tartaléktőkéjére és más
vagyonára nem tarthatnak igényt, ellenben igényük van a kiválás évéről szóló
zárszámadás szerint reájuk eső nyeremény részesedésre és üzletrészeik befizetett
összegére, a mennyiben a zárszámadás szerint az alap-tőke a kiválás évében teljesen
megvan.
24. §. A tiszta nyereményen való részesedés olykép történik, hogy a tartalékalap
javára, vagy esetleg még más a közgyűlés által meghatározandó czélokra történt
levonások után fenmaradó és szétosztandó nyereségben az alaptőke 6%-os
kamatoztatásáig valamennyi üzletrész - a termelésre való tekintet nélkül - egyformán
részesedik. A 6%-os kamatoztatáson felül szétosztandó összegnek 50%-a csakis azon
üzletrészek között lesz felosztva, melyekkel a lefolyt évben megfelelő termelés volt
egybekötve, a többi 50% pedig ismét valamennyi üzletrész között egyformán osztatik fel.
L.Köztelek 1896 július 29
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Bögöz Lásd bővebben a Hargita megye Bögöz címszónál.
Corvin gazdasági és hitelszövetkezet Temesvár
-A gazdasági szakcsoport munkájának látható eredménye a „Corvin” gazdasági és
hitelszövetkezet megalakítása lett, melynek létrejötte körül különösen Becsky István és
Kószó János dr. buzgólkodtak.
L.pdf, 6728.2k - Adatbank
Csehétfalva Lásd bővebben a Hargita megye Csehétfalva címszónál.
Csernáton Brassó megye Hétfalusi Takarékpénztár. Lásd bővebben Brassó megye
Csernáton szócikknél.
Csikjenőfalva, Comandov Fürészszővetkezet Csik Hargita megye
L.Berkeszi István dr.
Csikszereda Hargita megye
- itt három szövetkezet alakul meg 1937-ben a Hitelszövetkezetek Szövetsége
keblében:Csikszereda és Vidéke hitelszövetkezet,a Csik gazdasági szövetkezet és a Csik
fakitermelő szövetkezet.
L.Erdélyi Gazda 1937 december 1
Csikszereda „Csik“ Ált. Gazd. Szövetkezet
Csikszereda „Csik“ Fürészszövetkezet
L.Berkeszi István dr.
Csíkszentdomokos Lásd bővebben a Hargita megye Csíkszentdomokos címszónál.
Csikszentdomokos „Arbor“ Fürészszöv
Csikszentdomokos „Viktoria“ Fürészszöv
L.Berkeszi István dr.
Dési Hitelbank rt., Dés. 1891.
-Az 1927. december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 5 millió.
Tartalékalapok: 1.325.360. Az igazgatóság elnöke: Dr. Torma Miklós.
Vezérigazgató: Móric Sándor. Az intézet 1928. febr. 18-án tartott rendes
közgyűlésén az alaptőkének 5 millió leiről 10 millió leire való felemelését határozta el.
L.Erdélyi Lexikon
Dicsőszentmártoni Altalános Hitelbank
-1917-Az 1927. december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 5 millió.
Tartalékalapok: 1,860.000. — Az igazgatóság elnöke: Csató Gábor.Vezérigazgató:
Révész Mór. Fiókok: Balázsfalva, Székelyudvarhely.
L.Erdélyi Lexikon
Ditrói Mézértékesítő Szövetkezet Hargita megye
L.Balaton Petra
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Egyesült kisegítő és Takarékpénztár rt., Torda. Kolozs megye
– 1904-. feltüntetett alaptőke: 5 millió,tartalékalapok: 4,806.434. — Az
igazgatóság elnöke: Varga Dénes.vezérigazgató: Dr. Balogh Elek
L.Erdélyi Lexikon
Első Karánsebesi Takarékpénztár rt., Karánsebes. -1876-.
-Az 1927. december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 5 millió.
Tartalékalapok: 3,252 005. — Az igazgatóság elnöke: Szana Zsigmond. Vezérigazgató:
Carol Schwab.
L.Erdélyi Lexikon
Erdélyi Bank és Takarékpénztár rt., Kolozsvár. -1894
-Az 1927.december 31-iki mérlegben feltüntetettalaptőke: 40 millió.
Tartalékalapok: 9 millió. Az igazgatóság elnöke:D. N. Cbrissoveloni. Vezérigazgató:
Hargittay Bertalan. Fiókok:Brassó. Nagyszeben, Nagyvárad,Torda, Marosvásárhely,
Szászrégen.
L.Erdélyi Lexikon
A IV. országos gazdakongresszus és a gazdasági egyesületek
-egyik főtárgya a gazdasági egyesületek szövetkezetének újjáalakítása lesz. Ez
újjászervezésre vonatkozó alapszabály tervezethez eddig a következő gazdasági
egyesületek jelentették be hozzájárulásukat: Erdélyi gazdasági egyesület,……..Szólnok Dobokamegyei, Szilágymegyei.gazdasági egyesület.
Képviseleti tagok a következők :……Torontálmegyeí gazdásági egyesület: br.
Nikolics Fedor, Babics József, zombori Rónay Ernő, Poroszkay Béla, Marton Andor.
Erdélyi gazdasági egyesület: Szabó József, br. Jósika Gábor, gr. Bánffy György, Vöröss
Sándor, dr. Szentkirályi Ákos, Tokaji László……….Szilágymegyei gazdasági egyesület-.
Balog Károly………….Szolnok-Dóbokamegyei gazdasági egyesület: gróf Kornis Viktor,
Szemmáry József…………Udvarhelymegyei gazd. egyesület: Ugrón János, Ugrón Gábor,
br. Orbán Ottó, Kassay Dezső………Hunyadmegye mezőgazdasági bizottsága:
Benedikty Lajos, Lázár László, gróf Kun István..
L.Köztelek 1896 augusztus 1
Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek- 1937 májusában zajlott le Nagyenyeden a
Hangya Szövetkezetek közgyűlése.Elnökölt dr.Drexler Béla, Mellette volt Harmath János
dr. vezérigazgató.A jelentésben elhangzott,hogy a szövetkezetek forgalma 30 milliárdról
36 milliárdra nött, s van 83.806 alapitványi üzletrészük.
L.Erdélyi Gazda 1937 június 1
-Szövetkezet részére az erdélyi baromfiértékesítés megszervezésére 150.000 pengő
államsegély-1944209

-A kolozsvári tárház bővítésére államsegély.-1944Szövetség” Gazdasági Hitelszövetkeztek központja hordógyára részére
folyósítandó államsegély-1944-A Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége 1937 május 13-án tartotta
Marosvásárhelyen közgyülését gróf Béldi Kálmán elnökletével.
L.Erdélyi Gazda 1937 június 1
Erdélyi Gazdák Állatértékesítő Szövetkezete
L.László Márton
Az Erdélyi Tejgazdasági és Tejértékesítő Szövetkezet 1943-ban alakult
Marosvásárhely székhellyel. Állami támogatással a Székelyföldön tejgyűjtő állomásokat
létesített, segítette a községi tejszövetkezetek felszerelését, berendezésekkel, hozzálátott a
tejértékesítő hálózat kiépítéséhez, a kisvárosokban átvette a befejezetlen tejüzemek
építését.
-Az EMGE, a Futura, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, a kolozsvári
„Szövetség” létrehozta az Erdélyi Gazdák Magértékesítő Szövetkezetét, amelynek
működési területe „az ún. zárt erdélyi területre terjedt ki, azaz Háromszék, Csík
Udvarhely,Maros-Torda, Szolnok-Doboka, Kolozs, Beszterce Naszód, Szilágy vm.”
területére. A szövetkezetnek bizományosai voltak Udvarhely és Csík megyékben is.
L.pdf,230.1k- Adatbank.
Erdélyrészi magyar jelzálogbank részvénytársaság
-Az "erdélyrészi magyar jelzálogbank részvénytársaság", mely 400,000 frt
alaptőkével alakult meg, működését október 1-ével kezdette meg hivatalosan. A bank
jelzálogi fedezet mellett föld-birtokra vagy házakra kölcsönöket ad, már fenn-álló
jelzálogi követeléseket magához vált s végül kölcsönt ad törvényhatóságoknak,
városoknak, községeknek és más jogi személyeknek. Az intézet igazgatóságának tagjai :
Gr. Bethlen Gábor elnök, br. Bánffy Dezső alelnök, Péterffy Zsigmond alelnök, gróf Was
Béla, Horváth Gyula, Kiss Mór, Deáky Albert, Merza Lajos, Dalmay Géza, dr. Weisz
Miksa. A felügyelő bizottság tagjai pedig : Gróf Komis Viktor, Szász Domokos, gróf
Bethlen Bálint, Sombory Lajos ós Politzer Zsigmond.
L, Köztelek 1891 október 7.
Erdélyi Bortermelő Kereskedők Szövetkezete
L.Köztelek 1896 november 4
Erdélyi Gazdák Magértékesítő Szövetkezete
- Kolozsvár Majális út 10-lenmagra és bármilyen más takarmány magra
szerződéseket kötünk
L. Erdélyi gazda 1943 február 1
Erdélyi Hitelbank rt.. Arad. -1840.
-Az 1927 .december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 30 millió.
Tartalékalapok: 25,838.833.
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- Az Igazgatóság elnöke: iltői Adler Andor. Vezérigazgató: Fejér Gábor. Fiókok:
Brassó, Déva
L.Erdélyi Lexikon
Erdélyi Tejgazdasági és Tejértékesítő Szövetkezet
-1943-ban alakult, Marosvásárhely székhellyel. A Székelyföldön tejgyűjtő
állomásokat létesített, támogatta a községi tejszövetkezeteket, hozzálátott a tejértékesítő
hálózat kiépítéséhez, a kisvárosokban átvette a befejezetlen tejüzemek építését.
L.pdf, 832k – Adatbank
Erdőd
-egy gazdasági hitelszövetkezet
L. Borovszky Szatmár
Erzsébetvárosi Concordia
-Kereskedelmi jellegű szövetkezet az Erzsébetvárosi Concordia.
L.Hunyadi
Ége Lásd bővebben a Hargita megye Ége címszónál.
Élesdi Bank Részvénytársaság
Ujfalusi Sándor ügyvéd sz. 1881 évben Nagyváradon 1907 óta ügyvéd Élesden. —
Az 1910. évben megalapította az Élesdi Bank Részvénytársaságot, s annak ügyvezető
igazgatója. A bihari református egyházmegyének tanácsbirája. — Az Országos Magyar
Párt helyi csoportjának egyik elnöke.
L.Erdélyi Lexikon
FarkaslakaLásd bővebben a Hargita megye Farkaslaka címszónál.
Felső háromszéki gazdák értékesítő szövetkezete
- alakult meg Kézdivásárhelyen Paál Lajos és dr. Sólyom Miklós alapos előkészítő
munkája után. A tejtermeléshez
Jakabos Sándor nyújtódi fiatal gazdát nyerték meg,
aki az érettségi után Svájcban végzett tanulmányokat.
L.Székelység1932 február 2 sz.
Firtosváralja „Firtos“Téglaégető Szövetkezet Udvarhely Hargita megye
L.Berkeszi István dr.
Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége
-mint Szövetkezet Kolozsvárt.
Alapításiéve : 1920. Kötelékében 350 szövetkezetvan : 276 működő
hitelszövetkezet, 39 tejszövetkezet,3 ipari szövetkezet, félsz, alatt álló 32hitelszövetkezet.
Az üzletrészek értéke összesen52 millió lej, a tagok száma : 104000. Igazgatósági elnöke:
gróf Béldi Kálmán, vezérigazgató :Dr- Ferencz József.
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Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központja
-Az
erdélyi
szövetkezetek
csúcsszervezete
a
Kolozsvárt
székelő
„Szövetség”Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központja még 1920-ban alakult „az
erdélyi, magyarországi társadalmi megmozdulás útján kifejezett kezdeményezésből,
működését 1923-ban kezdte meg, alapszabályai ekkor nyertek jóváhagyást.
L. Somai József:A hitelszövetkezetek jelentõsége Erdély gazdaságának alakulásában .
Gernyeszeg
- a Hangya,Hitelszövetkezet, Tejszövetkezet, önkéntes Tűzoltó-egyesület ésLevente
Egyesület közreműködésével szépen sikerült gazdanapotrendezett .
L.Erdélyi Gazda 1941-42
Gidófalvi Szövetkezet
-megalakult 1915-ben . A trianoni változások után Furnica néven újították fel a
Hangya hagyományait, mely Cooperaţia címmel 1927 és 1940 között saját folyóiratot is
kiadott. Helyi fiókja a húszas években korszerűsítette az Olt utcai telkén levő raktárait, és
székházat épített.

L.Háromszék 2010 szeptember 22
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Gyergyócsomafalva Lásd bővebben a Hargita megye Gyergyócsomafalva címszónál.
Gyergyóditró Lásd bővebben a Hargita megye Gyergyóditró címszónál.
Gyergyószárhegyi lenfeldolgozó szövetkezetet és a lenkikészítő Hargita megye
Gyimesközéplak Lásd bővebben a Hargita megye Gyimesközéplak cimszóban
Halmágy Brassó megye
-a Második Gőzcséplő Társaság. E társulat az 1900-ban alakult a "Halmágyi
hitelszövetkezet mint az országos központi hitelszövetkezet tagja"
L.Halmágy
Hangya-szövetkezetek.
A világháború végén a Magyarországból kiszakított területen 6o2 ,.Hangya"
szövetkezet volt. Hogy e szépen fejlődött fogyasztási szövetkezeti hálózatot a
széthullástól megmentsék, szükséges volt egy új romániai központ alapítása. E célból
Nagyenyeden 1920 június 3-án 433 “ .Hangya" szövetkezet új központi szövetkezetet
alakított, melynek első elnöke Lészay Ferenc, első vezérigazgatója pedig, kinek a
legnagyobb érdeme volt az uj alakításban,Rohay László volt. Az uj központ hívatása a
kötelékébe tartozó és az elszakított terület
minden
részén ,főként azonban
Arad,Aranyos, Bihar,Maros, Háromszék, Udvarhely megyékben levő falusi szövetkezeti
boltokat áruval ellátni, azok üzletvitelét ellenőrizni és irányítani .Az első évben sikerült
közel egy millió lei alaptőkét összehozni
túlnyomó részben maguktól a
szövetkezetektől ,mely alaptőke 1927 végén 7.429.000-leire emelkedett. Áruforgalma
ugyan ezen idő alatt 36.203.907,20 leiről 132.000.0000 leire emelkedett. Maguk a falusi
“Hangya” szövetkezetek is erősödtek és fejlődtek az új központ mellett. Míg 1920-ban
a “ Hangya” szövetkezetek alaptőkéje 5.386.434lei 58 bani volt ugyanaz 1926 végén
21.437.094 leire emelkedett. Tartalék tőkéik 1920-ban 4.214 644 lei 20 banit tettek ,
míg 1926 végén ugyanezen a címen 14,102.601 lei 20 banit mutattak ki. E számok az
ugyanazon időben
folytonos pénzértéktelenűlés számbavételével is jelentékeny
fejlődést igazolnak ,mi a tényleg kifizetett és kiadott vásárlási visszatérítésre
tekintettel még bizonyosabb. A “ Hangya Központ neve:Hangya Szövetkezetek
Központja mint Termelő Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet.,működési területe a
Magyarországtól Romániába kapcsolt terület. Tisztviselőkara 140 szakképzett ember
központi ,raktártisztviselők,ellenőrök és segédtisztviselők. Raktárai vannak
Nagyenyeden,
Szatmáron,
Nagyváradon,Aradon,
Tordán,
Marosvásárhelyen,
Székelyudvarhelyen, és Sepsiszentgyörgyön éspedig a nagyenyedi,,székelyudvarhelyi és
sepsiszentgyörgyi saját tulajdont képező épületekben. Vezérigazgatója Rohay László
1928 március hóban maghalt Igazgatóságának tagjai.:Dr Asztalos Kálmán, egyben a
központ ügyvédje,báró Bánffy Ferenc,Balázs Ferenc római katolikus kanonok, Dr
Drexler Béla,Dr Ferenczy Géza az unitárius egyház főgondnoka,,Dr Garda Kálmán
alelnök,gróf Teleki Artur,Ürmösi József, Zathureczki Gedeon.
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Hangya-szövetkezetek.
-Á világháború végén a Magyarországból kiszakított területen 602 „Hangya"
szövetkezet volt. Hogy e szépen fejlődött fogyasztási szövetkezeti hálózatot a
széthullástól megmentsék, szükséges volt egy uj romániai központ alapítása. E célból
Nagyenyeden1920 junius 3 án 433 »Hangya" szövetkezet uj központi szövetkezetet
alakított,melynek első elnöke Lészay Ferenc, első vezérigazgatója pedig, kinek a
legnagyobb érdeme volt az uj alakitásban, Rohay László volt.
Az uj központ hivatása a kötelékébe tartozó és az elszakított terület minden részén,
főként azonban Arad, Aranyos, Bihar, Maros, Háromszék, Udvarhely megyékben levő
falusi szövetkezeti boltokat áruval ellátni, azok üzletvitelét ellenőrizni és irányítani. Az
első évben sikerült közel egy millió lej alaptőkét összehozni, túlnyomó részben maguktól
a szövetkezetektől, mely alaptőke 1927 végén 7,429.000'— leire emelkedett.
Áruforgalma ugyanazen idő alatt 36,203.907 20 leiről 132 millió leire emelkedett.
Maguk a falusi „Hangya" szövetkezetek is erősödtek és fejlődtek az uj központ
mellett. Míg 1920-ban a „Hangya" szövetkezetek alaptőkéje 5,386.434 82 lei volt,
ugyanaz 1926 végén 21,473.094 — leire emelkedett. Tartalék tőkéik 1920-ban 4,214.644
20 leit tettek, míg 1926 végén ugyanezen cimen 14,102.601 29 leit mutattak ki. E számok
az ugyanazon időben folytonos pénzértéktelenülés számbavételével is jelentékeny
fejlődést igazolnak, mi a tényleg kifizetett és kiadott vásárlási visszatérítésre tekintettel
még bizonyosabb. A »Hangya" központ neve : »Hangya" Szövetkezetek Központja, mint
Termelő, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet, működési területe a Magyarországból
Romániába kapcsolt terület. Tisztviselőkara 140 szakképzett ember központi,
raktártisztviselők,ellenőrök és segédtisztviselők. Raktárai vannak Nagyenyeden,
Szatmáron, Nagyváradon, Aradon,Tordán, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és
Sepsiszentgyörgyön, és pedig a nagyenyedi, székelyudvarhelyi és sepsiszenlgyörgyi saját
tulajdont képező épületekben. Vezérigazgatója : Dr. Harmath János. Igazgatóságának
tagjai: Dr. Asztalos Kálmán, egyben a központ ügyvédje, Báró Bánffy Ferenc, Balázs
Ferenc róm. kath. kanonok, Dr. Drexler Béla, Dr. Ferenczy Géza az unitárius egyház
főgondnoka, dr. Garda Kálmán alelnök, gróf Teleki Arthur, Ürmösi József, Zathureczky
Gedeon.
L.Várady
-Nagyenyeden működött a Hangya Szövetkezet pincészete,(az első Világháború
után )
L.Csávossy Erdély
-Hangya Értékesítési és Fogyasztási Szövetkezetekképezték a szövetkezeti
mozgalom alapvető formáját…..
L.Erdély ma 2015 április 28
-A vidéki áruraktárak (az első vidéki Hangya áruraktár 1905-ben Nagyenyeden
alakul)
L.Somai
-1920-ban alakult meg a Hangya Fogyasztási Szövetkezetek Központja
Nagyenyeden, s ez az alakuló közgyűlés volt erdélyi szövetkezeti mozgalmunk egyik
legjelentősebb állomása.
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-A nehéz szállítási viszonyok és a körzetenként való szorosabb kapcsolat kiépítése
és irányítása tette szükségessé, hogy a Központ a nagyváradi kirendeltség mellett egymás
után
megszervezze
áruraktárait
Sepsiszentgyörgyön,
Székelyudvarhelyen,
Marosvásárhelyen, Szatmáron, Aradon és Tordán.
-Az újrakezdés, a szervezés nagy és nehéz feladatát Rohay László, a Hangya
nagyenyedi központjának első vezérigazgatója vállalta magára és végezte példaadással,
makacs kitartással, munkatársaival egyetemben fiatal kora óta, aki tanulmányainak
befejezése után Hamburgban, a kereskedelmi élet egyik legjelentősebb központjában, két
év alatt alapos és széleskörű kereskedelmi ismeretekre tett szert. Hazatérése egybeesett a
nagy Károlyi Sándor alakító munkásságával, melynek hatékony és fontos célkitűzéseit
gyorsan felismervén, 1899. szeptember 1-jén ellenőri minőségben lép a Hangya
szolgálatába. Már az első években legnagyobbrészt Erdélyben bonyolítja le tevékenysége
javarészét, s döntő szerepe volt az Aranyos vidékén, a Maros mentén s a Székelyföldön
beinduló Hangya szövetkezetek megszervezésében. Ez időre esik többek között
Alsósófalva, Csíkszereda, Csíkkozmás, Erked, Felőr, Kányád, Kerelőszentpál, Mócs,
Nagyenyed, Sepsiszentgyörgy, Torda, Tövis és még számos szövetkezet létrehozása. Így
válik az enyedi központ az erdélyi Hangya kirendeltségévé 1906-ban, s ennek főnökévé
Rohay László. Szakszerű irányítása alatt pedig igen gyors fejlődést mutat az enyedi
kirendeltség, mely 1913- ban több mint 4 millió, 1918-ban pedig 22 millió korona értékű
áruforgalmat bonyolított le.
-Az élet viszont, s így a Hangya élete is megy tovább. Még azon év (1928)
szeptemberében külön kiállítási s egyben bemutatkozó pavilonnal vesz részt az Erdélyi
Gazdasági Egylet kolozsvári mezőgazdasági kiállításán. Az eseményről a Hangya
szaklapjából értesülünk: „A kerti főút közepén foglalt helyet a Hangya Központ által
felállított színpompás pavilon, mely megkapó külső formájával már messziről felhívta a
közönség figyelmét s díszes felirattal hirdette a gazdaközönségnek, hogy a szövetkezés
erejével milyen mentsvárat teremthet magának a falu társadalma. A ragyogó fehér, kék
szegélyű tornyos pavilonnak állandóan sok látogatója volt, csaknem az érdeklődés
középpontját képezte s mindenki elragadtatással szemlélte a benne nagy izéssel
elrendezett Hangya szövetkezeti mintaboltot. Az áruk különböző fajtái szerint kellő
csoportosításban nyertek elhelyezést a pavilon hat oldalán a fűszer-, vas-, rövid-, ital-,
üveg-, porcellán áruk és gazdasági cikkek, melyeknek árusítása minden falusi Hangya
szövetkezetnek feladatát kell képezze. Számtalan szövetkezeti vezető, boltkezelő
szemlélte gyönyörködéssel a mintaboltot azon óhajának adva kifejezést, bárcsak az ők
Hangya boltjuk is ilyen lehetne. Oly községek gazdái pedig, ahol még eddig nem
létesítettek Hangya boltot, nagy érdeklődéssel hallgatták a felvilágosításokat és
tájékoztatásokat, hogy miképpen indítsák meg a mozgalmat, hogy falujukban is hasonló
szép és jó beszerzési forrást, Hangya boltot alakíthassanak.”
- A rangsorolások megállapítása nehéz feladat elé állította a bírálóbizottságot, mert
a kiállított gazdag anyag a legszebb és legjobb termékeket képviselte. Ennek
eredményeként a kiállítók többsége arany-, ezüst- és bronzérem díjazásban részesült. Így
kapott I. osztályú aranyérmet a nagyenyedi Ambrosi, Fischer és Társai faiskola, az Állami
monopolhivatal kerületi felügyelősége, dr. Konopi Kálmán búzanemesítő gazdasága, br.
Kemény Anna és Társai pusztakamarási gazdasága, Szász István gazdasága, a „Chinoin”
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vegyészeti gyárterméke és természetesen a Hangya Központ szövetkezeti mintabolt
pavilonja
L.Györfí Dénes
Háromszék Megyei Gazdák Szövetkezete
-1884-ben Potsa József főispán indítványára és elnöklete alatt megalakult A
Háromszék Megyei Gazdák Szövetkezete. Potsa József a hivatását a következőképpen
fogalmazta meg: „A mi szövetkezetünk hitelszövetkezet, fő célja tagjainak hiteligényét
lehetőleg olcsó kölcsönnel kielégíteni és lehetővé tenni nekik ezáltal a jelen átalakulásban
és a versenyben helyt állani és jövőjüket biztosítani."
L.Köztelek 1897 május 19
Hegyközújlak Bihar megye
- faluban fogyasztási szövetkezet volt.
L.Berkeszi István dr.
Hegyközszentimre „Géptársulat“ Cséplőszöv.Bihar megye
L.Berkeszi István dr.
Homoródalmás Lásd bővebben a Hargita megye Homoródalmás cimszóban
Homoródkarácsonyfalva.Lásd bővebben a Hargita megye Homoródkarácsonyfalva
címszóban.
Homoródszentmárton Cséplőszövetkezet Hargita megye
L.Berkeszi István dr.
Homoródszentpál.Lásd bővebben a Hargita megye Homoródszentpál címszóban.
Homoródszentpál Cséplőszövetkezet. Hargita megye
L.Berkeszi István dr.
Homoródszentpéter.Lásd bővebben a Hargita megye Homoródszentpéter
címszóban.
Homoródújfalu .Lásd bővebben a Hargita megye Homoródújfalu címszóban.
Kápolnásfalu .Lásd bővebben a Hargita megye Kápolnásfalu címszóban.
Kászonfeltíz .Lásd bővebben a Hargita megye Kászonfeltíz cimszóban.
Kecsedkisfalu.Lásd bővebben a Hargita megye Kecsedkisfalu cimszóban.
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Kereskedelmi és Gazdasági Bank rt, Temesvár. – 1891
- Az 1927 december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 20 millió.
Tartalékalapok 9,740.000. Az igazgatóság elnöke: Totis Rudolf. Vezérigazgató: Lázár
Livius.
L.Erdélyi Lexikon
Kézdivásárhelyi Takarékpénztár rt., Kézdivásárhely. 1873.
Az1927 december 31-iki mérlegben, feltüntetett alaptőke 5 millió. Tartalékalapok:
2.003.834. Az igazgatóság elnöke: Dr. Török Andor - Vezérigazgató: Ifj .Jakab István
L.Erdélyi Lexikon
Kibéd „Viktoria“ Malomszövetkezet Maros megye
L.Berkeszi István dr.
Királydaróc Szatmár megye
- A községben hitelszövetkezet van,……..
L.Borovszky Szatmár
Kisbács Kolozs megye
- Fogyasztási és értékesítési szövetkezete van.
L. Révai
Kissolymos. Lásd bővebben a Hargita megye Kissolymos címszóban.
Kobátfalva .Lásd bővebben a Hargita megye Kobátfalva címszóban.
Kolozsvári Kereskedelmi Bank rt., Kolozsvár. – 1885-.
-Az 1927december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 10 millió.
Tartalékalapok: 4,663.112. — Az igazgatóság elnöke: báró Jósika Gábor. Vezérigazgató:
Weisz József. Fiókok: Mócs. Zilah. Az intézet 1928 április 27-én megtartott közgyűlésén
az alaptőkének 10 millió leiről 20 millió leire való felemelését határozta el.
L.Erdélyi Lexicon
Kolozsvári Kereskedelmi Hitelintézet, Kolozsvár. – 1904-.
-Az 1927 december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 10 millió.
Tartalékalapok: 1.040.000. — Az igazgatóság elnöke: Betegh Miklós. Vezérigazgató:
László Gyula.
L.Erdélyi Lexikon
Kolozsvári Méhkas
-Kereskedelmi jellegű szövetkezet a kolozsvári Méhkas….
L.Hunyadi
Kolozsvári Pitvar háziipari szövetkezet
-A kolozsvári Pitvar háziipari szövetkezet 1936-ban jött létre a Gazdasági és
Hitelszövetkezetek Szövetsége alosztályaként, mely az erdélyi háziipari termelés és
értékesítés megszervezését végezte. Kós Károly, a szövetkezet elnöke szerint a következő
célja volt: a háziipari és népművészeti termelésnek minél szélesebb megszervezése,
művészeti irányítása, a termelők magáneszközökkel való ellátása, az értékesítés
megszervezése kolozsvári bolthelyiségében. 1937-ben a budapesti nemzetközi kiállításon
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állította ki a Pitvar az erdélyi népművészeti cikkeket a Kós Károly tervezte pavilonban.
L.Hunyadi
Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank rt.. Kolozsvár. – 1894Az 1927 december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 42.500.00. —
Tartalékalapok: 42.472.854. — As igazgatóság elnöke: U g r ó n István. Vezérigazgató:
Bocsánczy László. Fiókok: Dés. Dicsőszentmárton. Gyulafehérvár, Marosvásárhely,
Nagyvárad.
L.Erdélyi Lexikon
Kolozsvár „Alfa“ Beszerző Szövetkezet Kolozsvár
Kolozsvár Butoriparosok Szövetkezete
L.Berkeszi István dr.
Korond.Lásd bővebben a Hargita megye Korond címszóban.
Közgazdasági Bank rt.. Temesvár.-1905-.
Az 1927 december31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke:7.500.000. —
Tartalékalapok: 6.500.000. — Az igazgatóság elnöke: Szana Zsigmond. Vezérigazgató:.
Nyíri Jenő.
L.Erdélyi Lexikon
Kolozsvári Méhkas
Krizba Brassó megye
-1938 februárjában itt Hitelszövetkezet működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
Kutyfalvi Hitelszövetkezet Maros megye
L.Györfí Dénes
Lózsád Hunyad megye
-1895-ben itt hozták létre a megye első községi hitelszövetkezetét.
L.Wikipedia
Lugosi Népbank rt., Lúgos, - 1883-.
-Az 1926 december 31-iki mérlegben feltüntetett. alaptőke: 6 millió.
Tartalékalapok: 12.708.441 Az igazgatóság elnöke: Dr. Antal Imre. Vezérigazgató:
Tauszk Jenő.
L.Erdélyi Lexikon
Magyardátosi Hitelszövetkezet Maros megye
L.Györfí Dénes
Magyarigen Fehér megye
-1936-ban alakult a Magyarigeni Vidék Szövetkezete.
L.Csávossy Erdély
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Magyarlapádi Hitelszövetkezet Fehér megye
-A magyarlapádi és fugadi körjegyzőséghez tartozó birtokosok 1906. szeptember
25-én alakították meg az országos központi hitelszövetkezet képviseletének jelenlétében a
községi hitelszövetkezetet.
L.Györfí Dénes
Magyarpécska „Producătorul“ Beszerző és Értékesítő Szövetkezet Arad megye
L.Berkeszi István dr.
Majláthfalva „Bega“ Cséplőgép Szövetkezet Temes-Torontál m.Arad megye
L.Berkeszi István dr
Marosujvári Hitelszövetkezet Fehér megye
L.Györfí Dénes
Marosvásárhely Szójabab Termelők Szövetkezete- megszűnt. Az új szakosztály
működési területe nagyobb mint a Szójababtermesztők Szövetkezetéé volt. Nemcsak
Maros-Torda, hanem Udvarhely, Csík, Háromszék, Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód,
Kolozs és Szatmár vármegyékre is kiterjed. A közeljövőben egész Erdélyt beszervezik.
L.Erdély 1941-42
Marosvásárhely „Productum“ Gazd. Szöv. Maros-Torda
Marosvásárhely Szabók Árubeszerző Szöv.
L.Berkeszi István dr.
Medesér.Lásd bővebben a Hargita megye Medesér címszóban.
Mezőbándi Aprójószág Tenyésztő Szövetkezet 1902-1907 között.Maros megye
L.Balaton Petra
Mezőfele Gazdasági Szövetkezet Maros megye
L.Berkeszi István dr.
Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár rt.. Kolozsvár. -1894-.
-Az 1927. december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 20 millió.
Tartalékalapok: 11 millió. As igazgatóság elnöke: Ifj. gróf Béldi Kálmán.
Vezérigazgató: Ferenczy Gyula. Fiókok: Dós, Zsibó. Bethlen.
L.Erdélyi Lexikon
Mészkő „Ave“ Vidékfejlesztő Szövetkezet Kolozs megye
L.Berkeszi István dr.
Nagyenyedi Kisegítő Takarékpénztár rt., Nagyenyed. – 1871-.Fehér megye
-Az 1927. december 31-iki mérlegben feltüntetett alaptőke: 5.2 millió.
Tartalékalapok: 8.041.328.— Az igazgatóság elnöke: Gáspár János. Vezérigazgató:
Szigeti Béla. Fiók: Marosújvár.
L.Erdélyi Lexikon
Nagyenyedi Fogyasztási és Értékesítõ Szövetkezet”,Fehér megye
-pecsétje: a cég címét viseli köriratban az alakulás évszáma, székhelye:
Nagyenyed.
L.Györfí Dénes
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Nagygalambfalva.Lásd bővebben a Hargita megye Nagygalambfalva címszóban.
Nagykadács .Lásd bővebben a Hargita megye Nagykadács címszóban.
Nagykárolyi Economia gazdasági szövetkezet. Szatmár megye.
L.Erdélyi Gazda 1937 december 1.
Nagykászon.Lásd bővebben a Hargita megye Nagykászon címszóban.
Nagysolymos .Lásd bővebben Hargita megye Nagysólymos címszavában.
Nagyszalontai tejszövekezet Bihar megye
-alakult 1904-ben állami kölcsönt juttat a kisgazdák részére állatvásárlásra,
országosan ismert vajkészítményeket állit elő.
L .Móczár
Nagyszalontai cirok feldolgozó szövetkezet,
-alapítva1902-ben,
ahol saját termelésű cirok szakált dolgoznak fel és
forgalmaznak egész Európában ,Ázsiában és Afrikában.
L .Móczár
Nagyszalontai gőzeke szövetkezet
- 1937-júliusában dr. Szász Pál az E.G.E.elnöke meglátogatta a Nagyszalontai
Gazdakört ,fogadta a gazdakör elnöke Molnár György, a gazdakör központjában a
környék 6 falu gazdaköreinek tagjai fogadták. Itt egy közel egyórás beszédben a
gazdakörök jövőjéről beszélt. Délben Kőházi Balogh Ferenc vendégei voltak.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus1
-alakítva 1905-ben ami meghonosítja a föld mélyművelését.
L .Móczár
Nagyszalonta „Economia“ Sertésértékesítő Szövetkezet
Nagyszalonta „Gloria“ Csizmadiák Beszerző Szövetkezete
L.Berkeszi István dr.
Nagyvárad „Mobila“ Asztalosok Szövetkezete
L.Berkeszi István dr.
Oklánd.Lásd bővebben Hargita megye Oklánd címszavában.
Oroszi Fehér m.Hitelszövetkezet.
L.Györfí Dénes
Pankotai-Magyarádi Borszövetkezet Arad megye
-1899-ben megalakul a Pankota-Magyarádi Borszövetkezet
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Paprikamalom Szövetkezet Temesvár- Vitamin szövetkezet.
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Paptamási „Kalász“ Termelő Szövetkezet .Bihar megye
-A hatalomváltás után működött.
L.Berkeszi István dr.
Parajd.Lásd bővebben Hargita megye Parajd címszavában.
Patakfalva.Lásd bővebben Hargita megye Patakfalva címszavában.
Patakfalva „Transilvania“ Gazd. és Fogyasztási Szövetkezet.Hargita megye
L.Berkeszi István dr.
Petek.Lásd bővebben Hargita megye Petek címszavában.
Pitvar Háziipari Szövetkezet
-1936- ban alakult Kolozsvári székhellyel.
L.Erdélyi Gazda 1937 december 1
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PürkerecenBrassó megye
- a tapasztalt néptanító Hangya szövetkezetet szervez.
L.Hétfalu honlapja 2002 nov. 29
Rugonfalva.Lásd bővebben Hargita megye Rugonfalva címszavában.
Szalacs-Bihar megye
a fogyasztási szövetkezet régi épülete
L.Biharorsszág
Szárazajta „Unirea“ Cséplőszövetkezet Háromszék .Kovászna megye
L.Berkeszi István dr.
Szárhegyi Lenfeldolgozó Szövetkezet Hargita megye
Sepsiszentgyörgyi Hangya kirendeltség
-Sepsiszentgyörgyön 1915-ben alakult a Hangya helyi kirendeltsége. Igazgató
elnökéül József Lajos unitárius esperest választották. Székhelye és boltja Kossuth Lajos

utca 6. szám alatt volt.

A szövetkezeti bolt.
L.Erdély ma 2015 április 28
Siménfalva.Lásd bővebben Hargita megye Siménfalva címszavában.
Szék Kolozs megye
-1938 januárjában itt Hitel szövetkezet működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
Székelydálya.Lásd bővebben Hargita megye Székelydálya címszavában.
Székelyderzs.Lásd bővebben Hargita megye Székelyderzs címszavában.
Székely Gazdák Szövetkezete
L.Balaton Petra
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Székelykeresztúri Voluntas len- és kendertermelő szövetkezet.Lásd bővebben
Hargita megye Székelykeresztúrt címszavában.
-A székelykeresztúri Voluntas len- és kendertermelő szövetkezet nagy lendületet
adott az addig csak háziszükségletre termesztett növények termelésének. A gyárat a
munkások vették át szövetkezeti formában a megbukott „Friedler” cégtől.
L.Hunyadi

Székelykeresztúr és Vidéke Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet
Székelymuzsna. Lásd bővebben Hargita megye Székelymuzsna címszavában.
Székelypálfalva. Lásd bővebben Hargita megye Székelypálfalva címszavában.
Székelyszenterzsébeti gyógynövénytermelõ szövetkezet.Lásd bővebben Hargita
megye Székelyszenterzsébet címszavában.
A székelyszenterzsébeti gyógynövénytermelő szövetkezet a szászvidékről átvett
gyógymentát termesztette……
L.Hunyadi
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Székelyszenterzsébet „Földmüves Szövetség“Gazd. Szövetkezet Udvarhely m.
Hargita megye
L.Berkeszi István dr
Székelyszentlélek. Lásd bővebben Hargita megye Székelyszentlélek címszavában.
Székelyszentmiklós. Lásd bővebben Hargita megye Székelyszentmiklós
címszavában.
Székelyudvarhely. Lásd bővebben Hargita megye Székelyudvarhely címszavában
Székelyzsombori Tejszövetkezet Brassó megye
-államsegély iránti kérelme-1944L.M.O.L
Tarcsafalva. Lásd bővebben Hargita megye Tarcsafalva címszavában
Tejtermelő szövetkezetek
Különösen Maros-Torda és Udvarhely megyében mutatkozott nagyobb érdeklődés
a tejszövetkezetek iránt. Ebben a két megyében három év leforgása alatt közel 100
szövetkezet alakult.
-A Szövetség támogatásával 1932-ben Siménfalván közepes nagyságú tejértékesítő
csoportot alakítottak, azzal a céllal, hogy az elszigetelt tejszövetkezetek ne legyenek
kiszolgáltatva a vajértékesítéssel foglalkozó közvetítő kereskedelemnek. Ahhoz, hogy
egységes minőségű versenyképes vaj előállítása is lehetővé váljék, a Szövetség 1936-ban
Marosvásárhelyen megépí- tette első központi tejfeldolgozó üzemét. Később, 1938-ban
Székelykeresztúron a még korszerűbben megépített és felszerelt második vajgyár is
megkezdte működését. Előbbi napi 15–20 000 liter, utóbbi 10–15 000 liter tejet gyűjtött
és dolgozott fel. A tejszövetkezetektől a félkész terméket (tejszínt) a Szövetség saját
teherkocsijával szállította az üzemekbe; innen a vajat egységesen csomagolva, saját
„Transilvania” márkával ellátva állították elő a készterméket.
- Szociális fontosságukat a rugonfalvi példa jellemzi, ahol már a székely
kirendeltség létesített tejszövetkezetet. A nehezen meggyökerező tejszövetkezet 1912-re
már szép kultúrházat és tejfeldolgozó telepet épített. A világgazdasági válság utáni
fellendülés nyomán 1937-ig már 500 hold körüli birtokot vettek meg a tagok. A
tejszövetkezeti tagoknak állatbiztosítást kötöttek, hídmérleget, gazdasági gépeket
vásároltak. A különösen kedvező tejtermék-értékesítés eredménye, hogy szép házak
épültek, a fiatalok gazdasági és középiskolában tanulhatnak.
- A magyar tejszövetkezetek kínálata elsősorban Bukarest felvevőpiacát célozta
meg, ahol a besszarábiai német tejszövetkezetekkel osztozott a piacon a Szövetség, mely
saját lerakatot létesített a fővárosban, ahonnan saját kocsival szállította a
kiskereskedelembe a termékeket. A „Transilvania” márkajelzés a fővárosi fogyasztókon
kívül külföldi nagykereskedőket is megnyert: a magyar tejszövetkezetek Transilvania
termékeivel Angliába, Palesztinába és Görögországba indultak exportszállítmányok
1936-tól kezdõdõen.45 A tejfeldolgozó telepek a vajkészítés mellett igen szép
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eredménnyel terjesztették ki működésüket a kazein-, sajt- és túrókészítésre. 1939-tõl a
román hadseregnek szállított.
-A tejszövetkezetek száma így alakult: 1929: 7, 1930: 12; 1931: 26; 1932: 54;
1933: 66; 1934: 72; 1935: 81; 1936: 101; 1937: 125; 1938: 133; 1940: 135.47 1940-tõl a
tejértékesítő hálózat és a Transylvania tejfeldolgozó telepek üzemvitelére önálló
szövetkezet létesült Marosvásárhelyen, az Erdélyi Tejgazdasági és Tejértékesítő
Szövetkezet.
-Beruházásra, például tejfeldolgozó gépek beszerzésére az alsóboldogfalvai
tejszövetkezete részére 20 000 lej kamatmentes hitelt szavaztak meg egy évre, a
tulajdonjogot viszont a hitel teljes visszafizetéséig a Szövetség magának tartotta fenn.
L.Hunyadi
Temesvári Vitamin paprikatermelő szövetkezet
-A temesvári Vitamin paprikatermelõ szövetkezet a szegedi paprikatermelést
honosította meg.
L.Hunyadi
Temesvári Tejszövetkezet
Tordai AVE Kolozs megye
-Kereskedelmi jellegű szövetkezet a tordai AVE
L.Hunyadi
Tordai Hangya Szövetkezet
Tordátfalva. Lásd bővebben Hargita megye Tordátfalva címszavában
Türkösi Hitelszövetkezet Brassó megye
- mint az országos Központi Hitelszövetkezet tagja –Türkös, 1906,megszűnt 1948ban.
L.Hétfalu honlapja 2001 nov.30
Vajdakamarás Kolozs megye
- A múltban a Hangya szövetkezet müködött.
L.Hoffmann Siglinda
Városfalva. Lásd bővebben Hargita megye Városfalva címszavában
Zajzon Hangya SzövetkezetKovászna megye.
-1910-ben alakult Zajzonba,. megszűnt 1948-ban.
L.Hétfalu honlapja 2001 nov.30
A visszacsatolt területek termelő és értékesítő szövetkezetei:
1, Biharpüspöki „Géptársulat“ Mezőgazd. Szöv. Bihar m.
2, Hegyközszentimre „Géptársulat“ Cséplőszöv.
3, Nagyszalonta „Economia“ Sertésértékesítő Szövetkezet
4, Nagyszalonta „Gloria“ Csizmadiák Beszerző Szövetkezete
5, Nagyvárad „Mobila“ Asztalosok Szövetkezete
6, Paptamási „Kalász“ Termelő Szövetkezet
7, Csikjenőfalva„Comandov Fürészszővetkezet Csik
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8, Csikszentdomokos „Arbor“ Fürészszöv.
9, Csikszentdomokos „Viktoria“ Fürészszöv.
10, Csikszereda „Csik“ Ált. Gazd. Szövetkezet
11, Csikszereda „Csik“ Fürészszövetkezet
12, Szárazajta „Unirea“ Cséplőszövetkezet Háromszék
13, Kolozsvár „Alfa“ Beszerző Szövetkezet Kolozs
14, Kolozsvár Butoriparosok Szövetkezete
15, Kolozsvár „Méhkas“ Ált. Gazd. Szöv.
16, Kolozsvár „Pro-Deo“ Szálloda Szövetkezet
17, Marosvásárhely „Productum“ Gazd. Szöv. Maros-Torda
18, Marosvásárhely Szabók Árubeszerző Szöv.
19, Mezőfele Gazd. Szöv.
20, Firtosváralja „Firtos“Téglaégető Szöv Udvarhely
21, Homoródszentmárton Cséplőszövetkezet
22, Homoródszentpál Cséplőszövetkezet
23, Kibéd „Viktoria“ Malomszövetkezet
24, Patakfalva „Transilvania“ Gazd. és Fogyasztási Szövetkezet
25, Székelykeresztúr „Voluntas“ Len és Kender- feldolgozó Szöv.
A határon túl maradt területek termelő és értékesítő szövetkezetei
1, Arad Bőrmunkás Iparos Szövetkezet Arad m.
2, Magyarpécska „Producătorul“ Beszerző és Értékesítő Szövetkezet
3, Brassó „Agisz“ Ált. Gazd. Szövetkezet Brassó m.
4, Majláthfalva „Bega“ Cséplőgép Szövetkezet Temes-Torontál m.
5, Temesvár „Vitamin“ Paprikamalom Szöv.
6, Aranyosgyéres „Kaloria“ Gázmetán Szövetkezet Torda-Aranyos m.
7, Mészkő „Ave“ Vidékfejlesztő Szövetkezet
8, Székelyszenterzsébet „Földmüves Szövetség“Gazd. Szövetkezet Udvarhely m.
L.Berkeszi István dr.
Miért tartoznak a szövetkezetek, s különösen a falusi szövetkezetek az erdélyi
magyar mezőgazdasági örökséghez ?
Évszázadokon keresztül a falu saját megélhetéséért dolgozott addig, amíg új
művelési rendszereket, új többet termő növényeket,nemesített állatokat kezdett
használni. Evvel árubőség lépett fel a falvainkban s az árut értékesíteni kellett, s
ugyanakkor a pénznek is egyre nagyobb értéke lett, mert a fejlesztésekhez tőkére
pénzre volt szükség .Ezen az alapon lett szükség ahhoz ,hogy a falu népe saját
erejéből,saját tudásával nagyobb pénzalapokat hozhasson létre saját gyarapodására.
Ez egy újfajta hozzáállást,újfajta gondolkodást követelt meg, ami új életvitelt
is szült a falvakon. S itt születik meg a falusi mezőgazdasági örökségünk egy
hosszabb és állandó fejlődés szüleményeként. Erdélyi magyar falvaink majd
mindegyikében a szövetkezésnek valamilyen formája jelent volt. Nagyon gazdag
örökségünk van ezen a síkon is. Jó lenne kikutatni és megírni, falvainknak az
erdélyi szövetkezetek által hozott gyarapodását mint az erdélyi magyar
mezőgazdasági örökség szerves részét.
Kiss Károly
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Erdélyi magyar mezőgazdasági ipar és népi mesterségek
Az erdélyi magyar mezőgazdasági vállalkozások általam összegyűjtött örökségi
adatai.
Termelő vállalkozások 1919-ig és 1919-től 1949-ig.:Gabona,zöldség gyümölcs,
dohány, gyógynövények, ipari növények, vetőmag és szaporító anyag.
Állatok, szarvasmarha, lovak, sertések, juhok, szárnyasok: fajállatok, ,tej ,hús
Feldolgozó ipar : malom, pékség, konzervgyárak, bor és pálinka, dohány,
gyógynövények, cukorgyárak, olaj ,faggyú
Emlékszem jól, hogy 1869-ben Kolozsvárt is volt egy faggyufőző.
Papp István és fiai, brassói posztógyár
Dr .Szentkirályi
Forgalmazás ,felvásárlás.
Termelvények,
Mezőgazdasági gépek:
Nyomdák(mezőgazdasági )1, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT
Kolozsvár. A magyar sütő-, cukrász- és mézeskalácsipar története alapján (írta: Zsemley
Oszkár, Bp. 1940.) az erdélyi és bánsági viaszöntő, bábos, mézeskalácsos céhek
alakulásának sorrendje (zárójelben a magyarországi sorrendi szám) a következő:
Temesvár 1815 (2), Versec (Temes) 1817 (3), Lugos (Krassó-Szörény) 1818, (4), ÚjArad 1819 (5), Új-Palánka (Temes) 1922, Vinga (Temes) 1835 (11), Detta (Temes) 1842
(15), Arad 1845 (16), Facset (Krassó) 1847 (19)
L. Tar Károly
Udvarhely megyében 9 szesz- és sörgyár van működésben. Az 1901. Évi
működésükre a következő adatok vetnek világot: F e 1 d o 1 g o z t a t o t t
rozs zab burgonya tengeri árpa
1. Boros K. szeszgyára Sz.-Udvarhelytt 421 q 54-6 q
—
2.293 q 56 q2. Doros (jy.-nó » »
274 155*5 q
—
2.187 q 248 q
8. Ugrón Ákos »
> 568 » 188*8 » —
2.300 » 93 »
4. Bartha S. örökösei » Bardócz . . .
20 » — »
—
934 » 113 »
5. özy. Bartha P.-nó » Vargyas . . .
233 » 53-3 »
—
1.355 » — »
6. Ugrón Zoltán » Fiatfalva . . .
489 » 121-2 » 1.419 q 2.294 » 453 »
7. » » » Szentmihályon
813 » 76*0 »
—
1.399 » 141 »
8. Fáy Béla » Ó-Andrásfalván
589 » • — »
—
1.785 » — »
9. Haurich A. sörgyára Sz.-Udvarhelytt — » — »
—
— » 91 »
Alsófehér megye .
Népies iparágak. A marosparti községek őrölni valójukat ma még leginkább a
hajó-malmakba hordják, melyek nagyobb számban Nagylak és Marosujvár alatt vannak
felállítva. A Maros alsófehérmegyei utjában harminczat számláltam meg. Ezek s
mellettük ványaló és csertörő malmok tartanak igényt valamelyes helyi jelentőségre.
-Tutajozás. A marosparti községek, különösen Nagy-Lak és Maros- Csucs
lakósainak tavaszon kezdve jó és rendes keresetet nyújt a tutajozás.
L.Lázár István
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Aradi Szeszgyár és malom,

-1851-ben megnyílik egy szeszgyár.. A kezdetekben szerény termelés csak 13
hektolitert ért el, de 1862-ben a nagy keresletnek köszönhetően a megnagyobbított és
felújított gyár elsőként üzemelt be egy gőzmalmot. Majd 1867-ben, miután a gyár egy
tűzvészben porig égett, csaknem héthónap alatt újjáépítik (más források szerint 1884-ben
fejezték be – szerkesztő), sokkal nagyobbra és korszerűbbre, ezáltal évi kapacitása 85 000
ezer hektoliterre nő. Az alkohol gyártásából származó hulladékot saját állattenyésztő
telepein használta fel. Ezekben az istállókban körülbelül 3000 marhát és 5000 sertést
hizlaltak, amit később a bécsi állatpiacon értékesítettek.
L.Nyugati Jelen 2007 január 27
-A híres, növényi alapanyagokból gyártott Zwack likõrt továbbra is Aradon
állították elõ.
- A Cukorgyárat1926-ban alapítják.
L.Arad rövid történeteBánátkomlósi cukorgyár
-Alapította Nákó János 1837-ben ,működött 1940-ig.
L.Wikipedia
Brassói cukorgyár
AlapítottaLang Károly hadnagy 1837-ben, működött egy évet.
L.Wikipedia
Brassói kénsav- és műtrágyagyára
ajánl: mindennemű száraz és könnyen szórható szuperfoszfátot, répa-, szőlő-és
árpatrágyát, Thomas-salaklisztet,
chilisalétromot, kénsavas ammoniákot és minden
egyéb műtrágyát szavatolt béltartalommal.
Felvilágosításokkal és részletes árjegyzékkel szívesen szolgál a gyárvezetőség
Brassón.
L.Köztelek 1896 augusztus 8
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Botfalusi Cukorgyár.

1912-ben
-1889-ben alapítatott. A környék gazdáit igyekeztek megbarátkoztatni
a cukorrépatermesztésével, de ehhez előbb meg kellett változtatniuk hagyományos
háromnyomásos, ugarhagyó, legelőkényszeres gazdálkodásukat.
A terményt a Barcaságból, Háromszékről, Kőhalomszékről és Udvarhelyszékről
gyűjtötték be, de a gyár saját maga is termesztett cukorrépát, A századfordulón az akkori
Magyar Királyság legnagyobb cukorgyára volt. Éjjel-nappal üzemelt, 640 férfi, 280 női
napszámost és kétszáz gyermekmunkást foglalkoztatott. Évi 75 ezer mázsa süveg-,
kocka-, darabos és porcukrot állított elő.
L.Wikipedia
Csákigorbói cukorgyár
-Tulajdonosok(alapítók)báró Jósika János özvegye, Csáky Rozália grófnő.
Megalapítva1831, működött 1847-ig
L.Wikipedia
Csíkszereda
Szeredában hetenként Szerdán vásárok, évenként pedig négy sokadalmak
tartódnak, úm.
1. Fársángon
2. Pünkösd előtt másfél héttel
3. Margit
4.Sz. Mihály napjain, melyek népesek.Egész Székelyföld nevezetesebb helyeiről
hoznak ide árukat. (M. Vásárhelyt kivéve, csakugyan innen is megjelennek a mészárosok)
[...] Különösen a barom piaca kitűnőbb. Margit napkor hajtanak a szomszéd havasokon
nyaraló Berszányok sok juhokat, berbécseket; Szt. Mihálykor a csikó szedők nagyon
keresik a tüzes, véres, zömök székely lovakat, feles számal jelennek meg akkor
a »Magyar Országi kereskedők« is, honnan e két sokadalmak a leghíresebbek
L.Wikipedia
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- A csíkszeredai tanács 1847-ben Henter József szeszgyárának a bezárását kérte.
L.Pál
Csikszentsimoni szesz és keményitő gyár
-1943-tól termel.
L.pdf, 832k – Adatbank
- A csíkszentsimoni keményítőgyárat 1940-1944 között építették azzal a céllal,
hogy hasznosítsák a környék burgonyatermését.
L.Krónika 2013 december 02.
Galsai cukorgyár
-Alapította Bohus János 1836-ban ,működött 1840-ig.
L.Wikipedia
.Gyergyószentmiklósi Szeszgyár
- 1938 januárjában Gyergyószentmiklóson Szeszgyár működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
Egeresi műtrágyagyár
-Állami részről történt kísérletezései alapján szíkes talajok javítása .- termőképessé
tételére — kitűnőnek bizonyult az
EGERESS TRÁGYAGIPSZ,
melyet, valamint mindennemű műtrágyát
legjutányosabban szállít az egeresi műtrágyagyár Ismertető füzetek ingyen és
bérmentve.
L . Köztelek 1897 január 23
Felsőtopa
1851-ben Fényes Elek írta a településről:”….. Van itt egy urasági szeszgyár, birják
Kalicza János és Zseny János”.
L. Wikipedia
K e n d e r és l e n s z ö v e t e k dolgában házilag nagy szorgalom űzetik. A székely
asszonyok régtől fogva híres szövők s nemesbítésére ezen ágnak, Erdővidékén
jutalmokat és műkiállitásokat kezdenek vala az utolsó években. A műkiállitás megszűnt,
de azért ma is a székelyföld az úgynevezett házi szőtt nyári kelmékkel egész Kolozsvárig
kezd kereskedni.
L.Nagy
Kisjenő
- A szeszgyár Kis-Jenőn 1837-ben épült, öszszesen18.800 ezüst forint költséggel.
- A szeszgyár különben egy 12 lóerejű állandó géppel ellátva naponként 750 fok
szesz és 350 akó moslék előállítására képes.
- A szeszgyárral összeköttetésben levő 2 kövű gőzmalom .
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Kolozsvári Dohánygyár
A dohánygyár területén az 1850-es években egy hatalmas üres telek állhatott, az
úgynevezett Jósika-kert. Az 1850-es évek második felében gróf Pejacsevits-féle hat
holdas birtokként szerepel az okmányokban‚ amit az állam vásárolt meg a Dohánygyár
felépítésére.
1850-ben a …….hatóságok döntöttek egy dohánygyár megépítése mellett
Erdélyben, s a legmegfelelőbbnek Kolozsvárt tartották, hiszen a városban több magán
szivargyár működött. Neidl Ferenc vezetésével a katolikus szemináriumBeltorda (ma
Egyetem) utcai épületében 24 munkásnővel indult be az üzem 1851 júliusában. A
növekvő termelés és a 250 főre duzzadt munkáslétszám szükségessé tette önálló gyártelep
kialakítását megfelelő épületekkel. E célból 1858-ban megvették a tágas külvárosi telket
és 1860-ra felhúzták az első három kifejezetten ipari célú kolozsvári épületet. Ekkorra
már 400-an dolgoztak itt, az évtized végén 600-an, 1874-ben 1118-an. Az új üzemben
elkezdték a pipadohány gyártását is, majd 1883-tól beindult a szivarka (cigaretta)
gyártása is. Ez volt a város első és legnagyobb gyára. Az erdélyin
kívül kubai, jávai, brazíliai és török dohányt használt fel.

Kolozsvári sőrgyár
L.Wikipedia
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Kolozsvári Sörgyár
-Az 1878-ban alakult kolozsvári Cell Frigyes és Fia sörgyár. –
L.Kóstolja meg Kolozsvárt!
Marosvásárhelyi Transilvania tejfeldolgozó.
-alakult 1936-ban.Ez a telep a Maros megyei tejszövetkezetek részére készült.
Alapító a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége.
L. Erdélyi Gazda 1937 augusztus1
Marosvásárhelyi és Vidéke Cukorgyár Részvénytársaság
Alapította Nagy Lajos 1894-ben ,termelt 2000 utánig.
Czukor gyárat Marosvásárhelynek”
1893-ban a Megye Iparosítási Bizottságának ülésén Filep Albert marosszentkirályi
termelő, földtulajdonos javasolta, hogy indítsanak mozgalmat, s tegyék meg a szükséges
intézkedéseket egy „czukor gyárnak Marosvásárhelyt leendő felállítása érdekében, mi a
vármegye összes közgazdasági viszonyaira láthatólag kedvező befolyással lenne” –
olvasható a Marosvidék című lap 1893. februári számában. Kemény Kálmán báró,
főispán, aki az alapító bizottság vezetője lesz, támogatta az ötletet. Az alapító ülés
meghívójában pedig az áll, hogy a társaság „minden alapítási nyerészkedés nélkül a
répatermelők egyesülése s a közösségnek pénz-részvényekkel való részvétele alapján
tisztán a város és vidéke jobblétének céljából alapíttatik”. A kezdeményezést a magyar
kormány és a pénzügyminisztérium kamat nélküli kölcsönnel támogatta. A Geréb Béla
polgármester vezette tanácsosi testület 15 hold és 50 öl földet bocsát ingyenesen az Alsó
Hosszúban – ahol a város határát jelző vámház állt – a Marosvásárhely és Vidéke
Cukorgyár Részvénytársaság rendelkezésére. A feltétel az volt, hogy ha felszámolják a
gyárat, 500 aranykoronát érő értékpapírt kapjon vissza érte a város.
-Bustya Lajos építőmester vezetésével még abban az évben megkezdik az
építkezést, s 1894. október 20-án tíz gőzkazánnal és nyolc gőzgéppel megindul az első
répafeldolgozási kampány.
-………... Induláskor 300 férfit, 60 nőt és 40 gyermeket foglalkoztatnak.
Kezdetben csak nyers cukrot termelnek, amit a mindenkori rivális cukorgyárban,
Botfaluban finomítanak. A viszály a két cég között hosszú évtizedekig tart, s amikor
Marosvásárhelyen áll a gyár, Botfaluba küldik a munkásokat. 1897-ben már fogyasztásra
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alkalmas cukrot állítanak elő, s működése alatt folyamatosan új felszerelésekkel bővül a
gyár,……………
L.e-Népújság 2013 január 30
-A marosvásárhelyi cukorgyárat 1883-ban alapították és túlélte a két világháborút,
az árvizeket, az elhúzódó aszályos időszakokat, ……….
Marosvásárhelyi Transilvania Tejfeldolgozó,
-közismert nevén vajgyár, amely harminc tejszövetkezet tejét dolgozta fel a
legkorszerűbb dán eljárás szerint, s olyan kiváló minőségben, hogy termékeit még
Angliában is forgalmazták
L. Erdélyi Hangya-2011 november 11
Nagyiratos
-Forray-Nagy-Iratoson kender kikészítő telep létesült legújabban.
L.Gaál Jenő
-Nagyiratosi cukorgyár, alapította Forray Júlia,alapítva 1836, működött 1837-ig.
L.Wikipedia
Nagykároly
-1858-ban alapították a dohánybeváltót és a dohányfermentáló üzemet ("fábrika"),
amely egészen a 20. századig a város egyik fontos üzeme maradt.
L.Wikipedia
Nagylakon a kendergyárat 1903-ban alapították.
L.Marosvidék 2013.január 6
Nagyvárad mezőgazdasági ipara
-az 1850-es évek után indult fejlődésnek, főleg a malomipar, a szeszgyártás és a
téglagyártás virágzott, de volt gépgyártás, hús-, bőr-, építőanyag-, festék-, textilipar, ruha, gáz- és műtrágyagyár is,fontos szerepe lesz az élelmiszeriparnak, mégpedig a malom- és
szesziparnak. A mészáros és hentes készítményekkel foglalkozó iparág is megerősödik.
Példa rá az 1900-ban beindult Pontelli-féle szalámigyár. 1872-körüli években létesül a
Műtrágyagyár Rt.
L.Nagyvárad honlapján
-Nagyszalontának három ….. gőzmalma van : a gazdák gőzmalom
részvénytársasága, a Petrányi-féle s a szintén részvényeken felépült nagy-malom.
L.Móczár(Rehák Pál)
Nyárádszereda
-1919-ben nyílt meg az ecetgyár, 1920-ban a bőrgyár, 1924-ben szeszgyár jött
létre.1966-ban az országban elsőként, a világon ötödikként (!) Szeredában elkezdték a
faliszt termelését. (Nyílt titok volt, hogy a falisztet Fogarasra szállították robbanóanyag
gyártására.)
L. aszodinfo
Ötvenespuszta
-Zselénszki Róbert gazdasági szeszgyára Ötvenesen .
Alapíttatott néhai gróf Zselénski László által 1859-ben. Berendezését egy
poroszországi gépgyár készítette. 1878-ig napi 1400—1500 hl. % alkoholt termelt
szakadatlan működéssel. Az üzem aztán 1884-ig be volt szüntetve. Ekkor gróf Zselénski
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Róbert -Nóvák és Jahn-prágai czég által újból berendeztetvén, ismét üzembe helyezte.
Evenként 8 hónapon át 1884-től kezdve mint a mezőgazdasági szeszgyár naponként 700
hl. % alkoholt termelt, A gyár főbb berendezését képezik egy Henze-féle tengeri pároló,
egy czukrázó, mely 96 drb. rézcsővel ellátva mint czefrehűtő is működik, egy
kovászhűtő, egy malátazúzó, megfelelő erjesztő és élesztő kádak,egy Schwatz-féle főző
készülék rectificator,deflegmator,condensator, szeszmérő gép, szivattyúk, egy 1600 hl.
Űrtartartalmú vasból készült víztartány stb.
A szesz előállitásához szükséges nyers terményeket a gazdaság szolgáltatja ; súly
szerint naponta 2045 kilogr. átlaggal.
A szesz foka 92-93%, 1 mm. tengeri átlag 34 hl. % szeszt ád.A hulladék ,hizlalásra
fordittatik a gazdaságban. Minden főzési idényben 100 drb. magyar és korcs fajú ökör
hizlaltatik ki. A gyár naponta 18 mm. kőszenet emészt.
Ugyancsak az ötvenesi pusztának László majorjában egy 4 kőre berendezett
gőzmalom is van.
Uj-Aradon van az uradalomnak egy, a mult század vége óta működő sörgyára,
melyben jelenleg évenkint mintegy 5000 hectoliter sör gyártatik.
Van végre több uradalomban malom, mely nemcsak vámra dolgozik, hanem annak
gabonáját is őrli, hogy a közvetlen környéken liszt alakban kerüljön forgalomba.
L.Gaál Jenő
Parajdi Gyufagyár
-1858 elején elindul az első parajdi gyufagyár.
L.Csiki
Perge-Rozslay gazdasági gépgyár.Nagyvárad
Már 1880 körül a Perge-Rozslay cég foglalkozott gazdasági gépek és eszközök
gyártásával, majd 1894-ben Gitye Demeter géplakatosműhelyét ekegyárrá alakította át.
L.Nagyvárad honlapján
Rajka gépgyáraKolozsvárott.
-Az 1840-ben megnyílt Rajka Péter-féle mezőgazdasági gépgyár a kolozsvári
Külső Felső Szén utcában tőkehiány miatt szerény körülmények között működött,
azonban az ezermester Rajka a vasmunka területének minden termékére vállalkozott,
hogy fenntartsa és, amennyiben lehetséges, fejlessze gépgyártó műhelyét. Az Erdélyi
Gazdasági Egyesület tá- mogatja egy részvénytársaság létrehozásában, ezen kívül az
egyesület felhasználja és népszerűsíti mezőgazdasági eszközeit is. Brassai Vasárnapi
Újságban (1844/535. szám) részletesen beszámol arról, hogy a közgyűlés első napján
(1844. július 26-án) próbaszántást mutattak be Kolozsvár mellett, ahol az addig
hagyományos fakormányzású ekékkel szemben kitűntek a vaskormányzású Zugmayer- és
Rajka Péter-féle ekék, amelyek az előzőleg használt ekékkel szemben a felmetszett
barázdaszeleteket tökéletesen megfordította. Ezeknek az ekéknek a tulajdonosait
pénzdíjjal tüntették ki. Igaz, Rajka már előtte (1843- ban) egy budapesti iparmű
kiállításon kitüntetést nyert szecskavágójával. …………..
L.Közgazdász Fórum
-Az eredeti eke Francziaországban Moreau-Chaumier gyárából 90 frank volt, a
lókapa gereblyéstől 110 frank; a szállitás, behozatali vám és ágio még egyszer annyira
rúgtatták. Most kitűnő gépészünk Rajka Péter Kolozsvárt az ekét 60 frt. a lókapát 55 frtért
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épen oly jó minőségben késziti, — saját tapasztalatom után mondhatom, — mint az
eredetiek.
L.Borászati 1871 május
- „Ujabb időben használatba kezdettek nálunk jöni, ugyancsak Rajka gyárában
készítve, a vascsavaros franczia szőlősajtók, melyek már sokkal gyorsabban és jobban
dolgoznak, de gyakorlati czélszerüségre nézve a Rajna-melléken használt sajtóknak ezek
felett is előnyük van.”
L.Borászati 1872 január
Renner testvérek és Társai Bőrgyár Kolozsvár.
„Az 1910-ben a Renner-bõrgyárként megalakult kolozsvári nagyvállalat…………
Rétyi lengyár
-a lenfeldolgozót és -fonodát a Hangya Szövetkezet építette.
L.Háromszék 2011 január 2 8
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Meggyesfalvi konzervüzem

Meggyesfalván, a volt szeszgyár lerobbant épületében és a hozzá tartozó 6,5 holdas
területen tyúkfarmot, csibekeltetőt működtettek. 1943-ban pedig beindult a Kaláka néven
ismert konzervgyár, melynek napi termelése elérte az egy vagont. A Kalákában
vegyszereket is előállítottak, de készítettek seprűket, hordókat, különböző ládákat. Jól
felszerelt lakatos-, gépkocsijavító- és kovácsműhelyük is volt. A gyár meghibásodott
gépeit szintén saját műhelyükben javították .
L.Erdélyi Hangya 2011 november 6
Sepsiszentgyörgyi Dohánygyár
-1894-ben kormányjavaslat született egy székelyföldi dohánygyár építésére, mely
hozzájárulna a lakosság tömeges kivándorlásának megakadályozásához.
-1897-ben az országosan benyújtott 41 pályamű közül Gödri Ferenc polgármester
pályázata nyerte el a sepsiszentgyörgyi dohánygyár létesítésének jogát. Megfelelő épület
hiányában az államkincstár 1897. október 1-jétől 1903-ig bérbe vette az éppen akkor
felépült Bérpalota (a mai városháza) épületét. A ,,csomagolt dohány és szivargyártás"
november 18-án kezdődött 80 munkás foglalkoztatásával.
-1901-ben az állam megvásárolta a Brassói úton a Wellenreiter család birtokában
levő hatholdas telket. A mai kisstadion helyén kitermelt földet csillékkel szállították a
gyártelepre, és út felőli részét egy méter magasságban feltöltötték. Még ebben az évben
megkezdték a kétemeletes raktár építését.
1902—1903-ban elkészült az igazgatói lakás és két egyemeletes épület, így a gyár
még az év októberében beköltözhetett. A telket körülkerítették, utca felőli részén ma is áll
a Pap Lehel cementgyárában készített míves vas- és betonkerítés.
1904—1905-ben a telek északi részén befejezték a második kétemeletes
raktárépületet (ma a nyers dohány tárolására szolgál), a déli részen pedig az egyemeletes
tisztviselői lakás, valamint a 31 méter magas víztorony építését.
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1910-ben a szemerjai erdőben lévő Bodor-kútból — közismert nevén Tetves-kút —
megoldották a gyár vízellátását. A foglalkoztatott alkalmazottak száma eddigre 900 főre
ugrott. Ebben az időben készült a gyárban: Trabucos, Britanica, Cuba,
Portorico szivar, az igényesebb cigarettázók választhattak parafa-, aranyozott- vagy
szopókás végű cigaretták közül.

L.Dohánygyár honlap.
Szenttamási cukorgyár -Arad vármegye-Alapította Urbán András 1837-ben működött egy évet.
L.Wikipedia
Székelyhidi cukorgyár
-Alapította Studbenberg grófnő 1837-ben ,működött egy évet.
L.Wikipedia
Székelykeresztúri lengyár
- 1901-ben alakult Székelykeresztúron a lengyár. Az alakulást követő első években
a gyár, mivel minden műveletet kézzel végeztek, nagyszámú munkást foglalkoztatott.
Augusztustól novemberig tartott a nyersanyag áztatása. Ez földtóban vagy harmaton
történt; a művelettel mintegy 200–250 munkás foglalkozott. A harmatáztatás 3-4 hétig is
eltartott. Az őszi betakarításokat követően a gyártulajdonos a termelőktől bérelte a
területet, ahova a munkások és azok gyermekei, főként a Lengyár utcai lakosok, hangos
énekszóval vonultakki: Ki lenszálat akar kapni, harmaton kell azt áztatni. ……………
L.Szente B.
Székelykeresztúri vajgyár-tejüzem
Az Udvarhelyi-medencében a székelykeresztúri Transsylvania vajüzem, a
legjelentősebb tejfeldolgozó egység, még 1937–38-ban létesült, napi feldolgozókapacitása 15 ezer liter körüli tejmennyiség volt. Az üzem tejbegyűjtési területe kiterjedt
a Küküllő, a két Homoród és a Gagy menti településekre, a falusi tejszövetkezetek és a
Hangya Szövetkezet is az üzem beszállítói voltak
L.pdf, 173.3k - Adatbank
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Székelyudvarhelyí Juhtúrógyár és Hízlalda Rt.
-25000 K alaptőkével és nagyobb állami támogatással 1907 februárjában
megalakult Székelyudvarhelyen a Juhtúrógyár és Hízlalda Rt.
L.Balatoni Petra
Tátray S. Rt. Vasöntöde Nagyvárad
-1892-ben megalakul a Tátray S. Rt. Vasöntöde, amely kis vasúti kocsikat,
vasszerkezeteket, ekéket gyárt.
L.Nagyvárad honlapján
Temesvár
-…iparvállalatai közül legjelentékenyebb a dohánygyár (1758 munkással), az
Erzsébet- és a Pannónia-gőzmalom, a sörgyár, nagy szeszgyárak és ecetgyárak…….,
gépgyár, fűrészmalom, csontlisztgyárak, ……., posztó-, gyufa-, műtrágya-, nemes- és
téglagyár.
L. www.kislexikon.hu
Temesvári Dohánygyár

Temesvári Erzsébet gözmalom.
Temesvári műmalom r.-t., ezelőtt Erzsébet-gőzmalom. 1869-ben alakult, az akkori
Bánáti Gőzmalom-Társaság tulajdonaként. 1880-ban a budapesti Erzsébet GőzmalomTársaság megvette és fiókmalomként 1909-ig tartotta üzemben. 1909-ben a jelenlegi
társaság vette meg. A gyár 14.890 négyzetméter területet foglal el, kb. egy kilométer
hosszú iparvágánynyal rendelkezik, gőz- és villamos gépeinek hajtóereje kb. 900 lóerő.
Foglalkoztat 280 munkást és 40 tisztviselőt. Készít fehér- és kenyérlisztet,
takarmánylisztet és korpát. Évi termelése meghaladja a 600.000 métermázsát, melyből
kb. 450.000 q jut lisztre és 150.000 q takarmányczikkekre. Készítményeiből kb. 225.000
q-nyi lisztet és 7000 q-nyi takarmányczikket az osztrák tartományokban és BoszniaHerezegovinában, míg a többit - a kevés tengerentúli kivitelt leszámítva Magyarországon helyezi el. A gyár, terjedelem és az előállított mennyiség és a
berendezés tekintetében, a hazai vidéki malmok sorában igen előkelő helyet foglal el.
L.Borovszky Temes
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Temesvári Hungária gözmalom
-Temesvári Hungária-gőzmalom r.-t. 1910-ben kezdte meg a működését. Előállít
fehér- és barnalisztet, korpát és bükkönydarát, mely Magyagyarországon kívül, Ausztria
több tartományában kerül eladásra. 800 négyzetméternyi területen épült. Hajtóerő egy
600 lóerős tandem compound gőzgép. A malom 100 munkással naponként 1000 q búzát
őröl.
L.Borovszky Temes
Temesvári polgári sörfőzde r.-t
-Temesvári polgári sörfőzde r.-t. Alapításának éve nem állapítható meg pontosan;
valószínű, hogy gróf Mercy a XVIII. század elején építette, 1884-ben alakult az első
részvénytársaság, mely a vállalatot "Gyártelep sörfőzde részvénytársaság Temesvárott"
czég alatt vezette; 1911-ben ez a czég "Temesvári polgári sörfőzde r.-t."-ra változott át.
Fióktelepei Budapesten, Szegeden és Zsombolyán, eladási helyei pedig az ország legtöbb
városában vannak. Gyárt világos és 277barna sört. Különlegességei a pilsenihez hasonló
világos "Dupla-korona sör" és az eredeti barna malátából, nagy czukortartalommal
készült "Corvin sör" (dupla maláta sör). A gyár 225.000 négyzetméter területen épült.
Gőzgépei kb. 250 lóerőt tudnak kifejteni. Munkásainak száma 100-140 között váltakozik.
Évenként 55.000 hektoliter sört gyárt.
L.Borovszky Temes
Hungária országos magyar vajkiviteli r.-t.
Temesvári vajtermelő-központja. 1900-ban egy magánczég építette; tőle 1902-ben
a Hungária országos magyar vajkiviteli r.-t. vette meg. A vajtermelő központ a környéken
levő tejszövetkezetekből tejszínt vesz át és azt a legfinomabb teavajjá dolgozza fel. Az
ilymódon elő állított vaj minőség tekintetében akár a dán, akár a holsteini vajjal sikeresen
versenyez. A modern gépekkel és 50 lóerős gőzgéppel felszerelt telep 15 munkást
foglalkoztat, kiknek 2%-a nő. Kivitele Európa több államába és a tengertúlra irányul.
L.Borovszky Temes
Zalathnai kénkovand ipar r. t.
Zilah ipara
-…... Adatokkal bizonyítható, hogy 1703-ban az egyik patakon működött egy
egyköves vízimalom. A város leltárában 1854-ben már 14 vízimalom, 8 gőzmalom
szerepel. Persze, malmok léteztek az említett időpontok előtt is: Báthory Zsigmond
jóváhagyásával 1584-ben gyűjtőtó és vízimalom épült a Zilah-patakon, a Pánit felé vezető
út mellett. A tó és a malom után beszedett jö-v edelem a várost illette.
-Húsipar: a mára lebontott közvágóhídat 1898-ban építették a Zilah-patak partján,
az Alszegen. Itt 1934-ben 4173 szarvasmarhát, 4131 juhot, 3875 sertést vágtak le.
L.R.M.D Sz.honlapja
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Erdélyi új elnevezések és egyedi elnevezések. általam összegyüjtütt örökségi adatai
„A Magyar gyümölcstermesztés európai felvirágzása a magyarok által
behozott ázsiai gyümölcsfajták beözönlésén alapult. Kelet-Turkesztánból ered az
őszibarack és a kajszi, bár Európa ezen gyümölcsöknek nem őshazájáról, hanem
„közvetítő” területéről nevezte el „persicának” (perzsa baracknak) és „armeniaca”-nak
(örmény baracknak). A Kálmán körte nevét Kármán kisázsiai török városról kapta, a
Kadarka szőlő Isztambul egy városrészéről, Üszküdar-ról a turkesztáni dinnye
Turkesztán-ról, a Romonya szőlő nevét a törökök által Ruméliának nevezett Keletrómai
Birodalomról, a Duránci barack pedig Perzsiáról (Malum persicum) kapta nevét, a
Boszmán almát pedig Erdélyben török muskotálynak nevezték. A Kárpát-medencei
termesztett növények megismerésével nemcsak az egész európai növény fejlődéstörténet
tükröződik, hanem egyre élesebben kirajzolódik egy sajátosan magyar és keleti
elemekkel ötvözött növénykultúra, amely számos új fajtával jelenik meg a
nemzetközi fajtörténelemben.”
L. Nagy Fa Tál Konyhája
Aszalás
-Székelyföldön az erdőirtásnak mindkét módja -kerengetés és aszalás- szokásban
volt. Aszalták az erdőt, utána pedig vagy felhasználásra elszállították, vagy felégették.
„Az aszalás úgy történt, hogy körberódalták, meggyűrűzték a fát, a kérgét lehántották,
azért, hogy az ’aszalt’ fa őszire kiszáradjon, könnyen ledönthetővé, meggyújthatóvá,
felégethetővé váljon.” Orbán Balázs panaszolja is, hogy „... meggyújtják a gyönyörű
őserdőket: a szél tovakapja a lángot, több száz, néha ezer hold erdőséget hamvasztva el.”
L.MNL Balassi II.
Ábel vére
-növény az orbáncfű neve Csinodon. Hargita megye
L.Sepsiszéki
Aldrovanda
-Elterjedése:Az aldrovandának Közép-Európában csak kevés termőhelye ismert.
Első leírója Moesz Gusztáv Brassóból írja le 1901-1902-ben.
-Megjelenése :Az
aldrovanda
gyökértelen,
a vízben szabadon
lebegő,
rovarfogó, évelő növény. Igen törékeny szára 10-25 centiméter hosszú, számos, 610 levelű, sűrűn álló levélörvvel. A levelek mintegy egy centiméteresek, nyelük ék
alakúan kiszélesedett, és a végén 4-6 merev sertében folytatódik. A serték között a
levéllemez kanál alakú, középvonala mentén összehajló, felső oldalán finom szőrök
találhatók. A levéllemezek összecsapódásra képes csapdává alakultak át. A virágok 5
tagúak, zöldesfehérek, levélhónaljiak, gyakran ki sem nyílnak.
-Életmódja :Az aldrovanda élőhelye a sekély, erősen felemelkedő állóvizek,
amelyekmészmentesek és tápanyagban is meglehetősen szegények, például vizesárkok,
kisebb tavak, illetve nagyobb tavak parti részei.
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-„Vadászatkor” összecsapódó leveleivel apró víziállatokat zsákmányol, melyek a
szőröket megérintik.
L. Wikipedia és MAÉ
Árvalány haj Stipa fajok.
-az árvalányhaj elnevezése:
A magyar nevet a középajtaji Benkő József (1740-1814) botanikus és nyelvész
alkotta meg .
L. Wikipédia.
BAUMGARTEN KAKASTARÉJ
-Egy nagyon ritka kárpáti endemizmusról számolunk be ebben a lapszámban, amit
először híres botanikusunk Baumgarten János írt le 1846-ban Pedicularis tuberosa néven.
1886-ban, negyven évvel később Simonkai Lajos írja le a Természetrajzi
Füzetek folyóiratban Pedicularis baumgarteniinéven, így validálja a Flora Europaea is.
Viszonylag könnyen összetéveszthető a Pedicularis comosa fajjal, de mégis elég
jól különbözik ettől, mivel a párta felső ajakja hosszú és metszett (nem rövid és kétfogas,
mint a közönséges fajnál).
A görvélyfűfélék, tátogatófélék (Scro-phulariaceae) családjába tartozik.
Latin
kakastaréj.

neve: Pedicularis

baumgartenii Simonk.,

magyar

neve:

Baumgarten

Nemzetségneve a latin „pediculus” szóból ered, ami tetűt jelent. Valamikor e
nemzetség egyes növényeiből kivonatot készítettek az élősködők irtására. A tudományos
fajneve nagy botanikusunk, Baumgarten János nevét őrzi.
Évelő növény, magassága 10–30 cm, szára pelyhes. A tőlevelek nyelesek, duplán
szárnyasan szeldeltek. A szárlevelek egyszerűen szeldeltek, sallangjai fogasok. A murvák
szárnyasan hasadtak, kisebbek a virágokhoz képest. A párták sárgák, felső ajkaik ferdén
lehajolt csőröcskékben végződnek. Az alsó ajkak kissé rövidebbek, háromkaréjúak.
A Nemzeti Vörös Lista a Keleti- és Déli-Kárpátok endemizmusaként tartja számon
és a „Kihalófélben” (CR) kategóriába sorolja.
Alpesi és szubalpesi tisztásokon, fűvel borított sziklás helyeken találjuk meg.
Dacikus elem.
Nagyon ritkán fordul elő a következő védett területeken:
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1) a Csalhó Nemzeti Parkban: a Csalhóban: a Turnul lui Budu- és a Kis-Akloscsúcson, valamint a Poiana Mai-cilor-tisztáson;
2) a Retyezát Nemzeti Parkban: a Retyezát- és Godján-hegységben: a Piule-, az
Albele-, a Scorota-, a Paltina- és a Jorgovánkő-csúcson;
3) a Szárkő-hegységben (javasolt Szárkő Nemzeti Park): a Baicul-csúcson;
4) a Fogarasi-havasok Alpesi Része Természetvédelmi Területen: a Fogarasihavasokban: az Ucea Mare-csúcson;
5) a Keresztyén-havas Természetvédelmi Területen: a Keresztyén-havason (itt
pontos helyeket nem ismerünk).
L.Erdélyi Gyopár.
Bakator
Egyike a legkiválóbb magyar szőlőfajtáknak, mely főképpen az Érmelléken volt
elterjedve. Innen átszármazott a Dunántúlra, Erdélybe, valamint az ország egyéb
borvidékeire is. Az Érmelléken eredetileg ott keletkezett magyar szőlő fajtának tartják,
mások véleménye szerint Nápoly környékéről származott el, ahol a neve bacca’doro,
vagyis aranybogyó.
Érmelléken igen szeszélyes szőlőfajtának tartották, mert nem minden évben adott
bő termést, mivel főleg női szirmú virágai vannak. Ebből kifolyólag terjedt el a téves,
előítéleteket kiváltó vidéki mondás: „bakar, terem, ha akar!”
Más vidéken meg azt beszélték róla: "bakator, amitől a szív úgy zakatol"
Másik ismert változata az erdei szőlő, vagy fehér bakar. A tüdőszínű bakatorral
együtt szokták telepíteni, hogy ennek női szirmú megtermékenyülését elősegítse. Az erdei
bora kemény, nem elsőrendű, inkább csak hordótöltögetésre alkalmas.
A bakator tőkéje középerős, venyigéje erős; levelei közép nagyok, ötkarélyuak,
vörös erekkel és gyapjas alsó lappal. Fürtje nagy, hengeridomú, laza; bogyói
gömbölyűek, néha kissé hosszúkásak. A bogyó héja vastag, tartalma húsos. Középérésű,
kitűnő bor- és csemegeszőlő. Hosszú metszést kíván. Bora kitűnő zamatú, zöldesbe játszó
sárgás színű, száraz pecsenyebor.
Érmelléken kiváltképp a tüdőszínű bakatort ismerték és termelték, mely
fürtjeinekfőként a napsütötte oldala pirosodik..
L.Padalja

243

Bánáti bazsarózsa
-A bánáti bazsarózsa pannon flóraelem és endemikus fajnak számít a Kárpátmedencében. Legkorábbról ismert és dokumentált előfordulásai: Romániában a Biharhegység, illetve a Temes és az Alduna vidéke……
L.Wikipedia
Bihar vármegye flórája
A Nymphaea thermalis-nak, vagyis a magyar lótusz-virágnak eredeti termőhelye
a nagyváradi Püspökfürdő melegvizű forrásos tava, a hol 1798-ban nagynevű fűvészünk,
Kitaibel Pál fedezte fel; ugyanekkor a budai Szt.-Lukács-fürdő tavába átplántálta, a hol
ma is díszlik. A Püspökfürdő lótusz-virága a nilusi lótusztól nyomatékosabb
bélyegekkelnem tér el. Nagyváradon csak meleg vízben tenyészik, a Nilusban pedig
közönséges hőmérsékletnél. A nagyváradi lótusznak háromféle levele csak vízbeli
alkalmazkodás, a Nilusban is bizonyára megvan, csak eddig ott nem kutatták
„A Syringa Josikaea vármegyénken kívül csak Kolozs-, Torda-Aranyos-,
Mármaros-, Ung- és Bereg vármegyékben nő. Legtöbb termőhelye azonban
Biharvármegyéből ismeretes: Feketetó, Remecz és Belényes őserdeiben, távol minden
emberi tanyától, sziklás törmeléken, hegyi folyók és patakok mentén. Remeczen terem
alegtöbb; itt a Jád völgyének "Lunka Kotuni" nevű erdőrészén vannak a leghatalmasabb
példányok, a legtöbb azonban a "Pareu Freguczár" nevű lankás fensíkon, a hol
májusközepe táján a jósika-cserjéknek virágzó ezre leírhatatlan szép látvány. Hazánkon
kívűlegyebütt nem terem, sőt a világirodalombanis előkelő helye van
…..”
L..Borovszky Bihar
Besztercei szilva
„-A XVI. században Valerias Cordas, német orvos és botanikus munkájában ezt
olvassuk: „A damaszkuszi szilvát a gyógyszertárak aszalva tartják. Ugyanígy a nagy
magyar szilvát is, amelyet maguk a magyarok damaszkuszinak, a németek pedig grosse
Zwetschen-nek és Ungarische Pflaumen-nek neveznek. Hozzánk az aszaltszilvát
Magyarországból, Csehországból, Ausztriából, Erdélyből és Morvaországból hozzák,
mindezeket közönségesen Zwetschen néven ismerik." A magyarok ezt a szilvát már a
XVI. század első felében besztercei szilvának nevezték, s ezt a nevét azóta is megtartotta.
Kétségtelen, hogy Kis-Ázsiából a balkáni úton jutott hozzánk, s a XVI. században még
újdonság volt”.
L. Rapaics
- A mi besztercei szilvánkat a németek egyszerűen magyar szilvának nevezik, bár a
17. században több magyar szilvafajtát is emlegetnek svájci és németországi kertekben.
Így írja le Linné is: Prunus domestica var. hungarica. 1798-ban besztercei vagy vas
szilvaként írja le egy híres gyümölcsész, Leibizer János. Ennek a beszterceinek változata
a gömöri és a máramarosi nyakas, és a cukorszilva, az Alföldön a nyári
aszalószilvaAbesztercei fajta valószínű damaszkuszi eredetű, aszalva gyógyszerként
jutott el a Római Birodalomba. A középkor végén újraéledt keleti kereskedelem újra
behozza Európába és vele együtt más nemes szilvafajtákat, melyeket damaszkuszi néven
foglaltak össze. A 16. században már Magyarországon is sokat aszalnak kivitelre.
Valószínű, Beszterce volt az a város, melynek vidékén nagyobb mennyiségben termelték
és aszalták, illetőleg ahonnan kiszállították. Külföldön a damaszkuszi megnevezés
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helyébe lépett a magyar szilva, melyet itthon még damaszkuszinak neveztek, Cordus
szerint a 16. század közepén. Lippay János egy századdal később írja: „a besztercei vagy
magvaváló kék szilva, öreg, hosszúkás, kit az autorok magyarországi szilvának hínak
azért, hogy Magyarországon a legjobb és egészségesebb és édesebb terem”
L.MNL.II.k
Brassai jubilaeum.
-Augusztus 5-én lesz 40 éve annak, hogy Eudlicher István hazánkfia s hires
botanikus és tanár Bécsben Brasai Sámuel tiszteletére egy általa fetalált növénynemet
Brassai Brailacea-nak nevezett el. Brassai tisztelői e nap emlékét akként fogják megülni,
hogy az ősz tudósnak arcképeiket tartalmazó albumot adnak át.
L.Nemere 1879 július 17
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Bodos
-Az erdőfülei diatomittelepen felfedezett új kovamoszat fajoknak helyi
elnevezéseket adtak, így egyik ilyen faj Bodosról kapta Navicula bodosensis nevét.
L.Wikipedia
Bölcsőhúzás –
-a méhek által végzett anyabölcső kiépítését nevezik így Zselyken.
L.Mezőségi tóvidék
Cibre –
fövésben levő szilvaíz neve Zselyken.
L.Mezőségi tóvidék
CSAJKA VIRÁG-OXYTROPIS PILOSA (L.) DC.
Az Erdélyi-Mezőség híres és népszerű növényfaja, amely a Kárpát-medencében
egyedül itt, a mezőzáhi Botta-völgy rezervátumában fordul elő. Májusi virágzásakor
sokan látogatják meg lelőhelyét. Szára ritkán ágazik el, csupasz, árkos. Levelei
sokszorosan tenyeresen osztottak, levélsallangjai nagyon keskenyek (1-2 mm). Csészéje
maradó, hat, vöröses-zöld csészelevélből áll, pártája nagy, 4-5 cm hosszú sötétvörös
sziromlevelekalkotják. Tüszőtermései selymesek, vöröses-barnák. A Kárpátok vonulatán
túl ismert még néhány lelőhelye, egyébként a Balkán-félsziget keleti részén, az ukrán és
krími sztyeppeken és a Kaukázusban fordul elő.
L.Az Erdélyi medence flóraCsankó, csankázás –
-fürthöz hasonló méhraj, a méhek rajzását nevezik csankázásnak Zsejken.
L.Mezőségi tóvidék
Csihány
- csalán
L.Sepsiszéki
Entodon transylvanicus-„1883. évi febr. hó 10-én szép verőfényes téli napon a délutáni órákban,
lesétáltunk nőmmel városunk sétaterére, az «Elba» szigetre." – olvasom az Erdélyi
Múzeum Egyesület Orvos- és Természettudományi Szakosztályának 1885. évi X.
kötetében, a Bryológiai újság Erdélybôl cím alatt, melyben Demeter Károly pontos
leírását adja egy új moha- lelőhelynek:
"…E tarka szőnyegben nőmnek egy kis fénylő smaragd-zöld csoport tűnt fel."
Ennél ihletettebb lelőhelyleírást soha nem olvastam, s átsüt belőle a feleségét
rajongva szerető tudós szerény büszkesége is.
A Református Kollégium vegytan és természetrajz rendes tanára e közleményében
új fajt ír le a tudomány számára, az Entodon transsylvanicust. Ma ezt a fajt E.
cladorrhizansnak ismeri a botanika.”
L.Népújság 2012 aug.25246

Gazdag vagy fejér rozs
-Erdélyben a gazdag vagy fejér rozs érdemel említést
L. Magyar Néprajz.II.k.
Erdélyi hagymabogáncs:
L.Az Erdélyi medence flóra- adatbázisa.Transindex.
Erdélyi hérics
L.Az Erdélyi medence flóra- adatbázisa.Transindex

Erdélyi ibolya
L.Az Erdélyi medence flóra- adatbázisa.Transindex
Erdélyi mustosfél :
-Gyoroki Arad megye

régi szőlőfajta.
L.Csávossy

Erdélyi úti fű
Az erdélyi útifű (Plantago schwarzenbergiana) az ajakosvirágúak rendjébe, az
útifűfélék családjába, az útifű nemzetségbe tartozó lágyszárú endemikus növényfaj.
L.Wikipedia
Erdélyi vadorgona Syringa Josikae-Nevét a csákigorbói gróf Csáki Rozália botanikusról nevezték el.
L .Bicsok- Orbán.
Magyar orgona
“……………..Bécsből jutott a kertekbe a magyar orgona …... gróf Bethlen Katalin
gyűjtötte először a Sebes és a Szekelyő mellékén, s onnan kolozsvári kertjébe vitte. Itt
már1823 -ban látta Baamgarten erdélyi botanikus. Majd a grófnő megmutatta a cserjét
báró Jósika Jánosné, gróf Csáky Rozáliának, Erdély kormányzósági elnöke feleségének,
aki elküldte Bécsbe, ahol akkor már az ifjabb Jaqain volt a füvészkert igazgatója, aki a
tudományban Syringa Josikaea néven örökítette meg ,ezt a szépörökítette meg ,ezt a szép
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magyar cserjét. Az új cserje nálunk is érdeklődést keltett, a Nemzeti Társalkodó 1830ban külön is megemlékezett felfedezéséről”
L. Rapaics
Néhány fás növényfajon kívül – mint a Jósika-orgona (Syringa josikaea), az erdélyi
berkenye (Sorbus dacica) vagy az erdélyi havasszépe (Rhododendron kotschyi) – a
legszebb és legismertebb lágyszárúak (méltatlanul mellőzve még legalább ugyanennyit)
Keleti Kárpátok:
-erdélyi madárhúr (Cerastium transsilvanicum)
-erdélyi habszegfű (Silene dubia) és radnai habszegfű (S. nivalis)
 Bánffy-fátyolvirág (Gypsophila petraea)
 koronás szegfű (Dianthus callizonus), fagyos (D. gelidus), vékonylevelű (D.
tenuifolius) és tűlevelű szegfű (D. spiculifolius)
 erdélyi harangláb (Aquilegia transsilvanica)
 Degen-sisakvirág (Aconitum degenii)
 erdélyi májvirág (Hepatica transsilvanica)
 erdélyi boglárka (Ranunculus carpaticus)
 hármaslevelű berkipimpó (Waldsteinia ternata)
 sárgászöld kőtörőfű (Saxifraga luteoviridis)
 Szent István-mák (Papaver corona-sancti-stephani)
 erdélyi lednek (Lathyrus transsilvanicus)
 erdélyi ibolya (Viola declinata) és rózsaszínű ibolya (V. jooi)
 tenyeres medvetalp (Heracleum palmatum)
 Bruckenthal-hanga (Bruckenthalia spiculifolia)
 Baumgarten-kankalin (Primula baumgarteniana)
 törpe harangrojt (Soldanella pusilla)
 barcasági tárnics (Gentiana cruciata subsp. phlogifolia)
 Janka-gyopárnefelejcs (Eritrichium jankae)
 szívlevelű nadálytő (Symphytum cordatum)
 vörös tüdőfű (Pulmonaria rubra) és Filarszky-tüdőfű (P. filarszkyana)
 erdélyi zsálya (Salvia transsilvanica)
 Baumgarten-veronika (Veronica baumgartenii)
 bihari csormolya (Melampyrum biharicum)
 egyfészkű cickafark (Achillea schurii)
 Teleki-virág (Telekia speciosa)
 kárpáti zergevirág (Doronicum carpaticum)
 kárpáti imola (Centaurea carpatica)
 Zawadski-margitvirág (Chrysanthemum zawadskii)
 erdélyi nyúlfarkfű (Sesleria heufleriana)
 bánsági sáfrány (Crocus banaticus) stb.
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A Mezőséget körülfogja az előző flóravidék, de növényvilága attól teljesen
elkülönülő. A mezőségi flóravidék a Fekete-tenger menti erdős sztyepp hazai folytatása:
igen csekély erdőmaradványokkal, de annál több jellegzetes, melegkedvelő pusztafüves
elemmel, továbbá sós-szikes réti vagy tóparti növényfajjal.Bennszülött növénye kevés:






néhány berkenye- (Sorbus-) kisfaj
erdélyi hérics (Adonis transsilvanica)
Péterfi-csüdfű (Astragalus peterfii)
sugaras fejvirág (Cephalaria radiata)
erdélyi hangyabogáncs (Jurinea transsilvanica),

Erdélyi hérics (Adonis transsilvanica) de annál több a tipikus pontusi sztyeppnövény:


keleti bazsarózsa (Paeonia tenuifolia)
 tátorján (Crambe tataria)
 gumós pimpó (Potentilla tuberosa)
 ukrán macskamenta (Nepeta ucranica)
 sugaras zsoltina (Serratula radiata)
 rutén imola (Centaurea ruthenica) és orosz imola (C. trinervia)
 tordai hagyma (Allium obliquum)
 tavaszkikerics (Bulbocodium vernum), és sokféle csüdfű (Astragalus), zsálya
(Salvia), árvalányhaj (Stipa).

Keleti bazsarózsa (Paeonia tenuifolia)
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Tordai hagyma (Allium obliquum)

Tavaszkikerics (Bulbocodium vernum)
A szikeseken és sós réteken:












sziksófű (Salicornia herbacea)
Pallas-szikfű (Petrosimonia triandra)
széleslevelű kocsord (Peucedanum latifolium)
tatár sóvirág (Limonium tataricum)
több sziki útifű (Plantago cornuti, P. schwarzenbergiana)
pompás őszirózsa (Aster tripolium) stb.
magyar tulipán (Tulipa hungarica)
bánáti szegfű (Dianthus banaticus) és al-dunai szegfű (D. petraeus)
Degen-kövirózsa (Sempervivum degenianum)
magyar medvetalp (Acanthus hungaricus vagy A. balcanicus)
vastagtövű harangvirág (Campanula crassipes) stb.
L.A Kárpát-medence növényvilága MEK

Erdélyi zsálya:
-Az Erdélyi medence flóra adatlapja.
L.Az Erdélyi medence flóra- adatbázisa.Transindex
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Fűzfaalma
-Az erdélyi Háromszékben a fűzalma vagy magotlan alma igen elterjedt.
Gyökérsarjairól, mások szerint ágainak dugványaival, mint a fűzfát, könnyen lehet
szaporítani, mindenféle almafajtát belé lehet oltani, sőt ezen az alanyon jobban díszlik,
mint bármely máson, és gyorsabban is növekszik. „Nagy becsben is tartjuk ezen almafajt,
nemcsak gyümölcseinek szépsége és jósága miatt, hanem fájának ezen említett
tulajdonsága miatt is” – írja Bereczki Máténak 1875-ben Orbay Mihály, akinek a
kertjében ilyen fa is volt. Bereczki Máté fajtaleírásában ezt az almát elnevezte orbai
almának .
L.MNL.II.k
GYEPES NŐSZIROM -IRIS RUTHENICA KER GAWL.
A gyepes nőszirom az Erdélyi-medencében éri el elterjedésének nyugati határát
(Szibériában, Közép-Ázsiában él még), bokorerdők, tisztások, száraz cserjések faja, ritka
L.Az Erdélyi medence flóra- adatbázisa.Transindex
Határjárások
-leggyakoribb gyepüi /1212/, jelzői (meta) a feltűnő fák /1055/ (fűz 1001, szil
1015, kőris 1055, nyír 1055, berkenye 1055, éger 1067, hárs 1093, nyár 1113, bükk 1130,
tölgy 1181, kökény 1228) vagy a számon tartott tájalakulások (sövény 1015, tó 1015, kert
1055, aszó 1055, láp 1055, bokor 1055, mező 1055, fű 1061, liget 1121, zsombék 1137,
erdő 1138,mál 1156, berek 1158, rét 1210, tarló 1212, semlyék 1244, irtoványok 1271,
cserjék 1358) voltak
L.Nagy-Uray
Hóvirág-Galanthus nivalis
-a hóvirág elnevezése: nevét a középajtai botanikus és nyelvész Benkő József
(1740-1814) alkotta meg. Székelyföldön fehér kankósnak is nevezik, ezt a nevet is
Benkő József adta.
L. Erdély. ma 2012 március 3
Joó-ibolya:
-A Déli és Keleti Kárpátok bennszülött faja,azonban megtaláljuk az Erdélyi
medence mészkősziklatelepeiben,meszes talajú lejtőszteppjeiben is. Felfedezése is ehhez
a tájegységhez kötődik:Bágyi Joó István kolozsvári botanikus (1806-1881) a
kolozsmonostori kőbányánál gyűjtötte első példányát,s ennek nyomán közölte új fajként
Janka Viktor az osztrák botanikai folyóiratban,1857-ben.Az eddigi vizsgálatok szerint a
faj legközelebbi rokonai az Altáj hegységben és a Kaukázusban élnek.
-A Joó ibolya vékony bibeszála a bibe felé tölcséresen kiszélesedik,bibéje széles
korong alakú,keskeny hengeres csőrben végződik. Alacsony legfeljebb 30 cm magasra
növő növény,egyszerű vastag gyöktörzzsel,szára nem indás. Levelei háromszögestojásdadok, mélyen szíves vállúak,a levéllemez csupasz,kékes szürke színű,széle
kétszeresen fogas:levélnyele hosszú,akár 10-15 cm is lehet,az idősebb leveleknél,pálhái
egyformák,szálas -lándzsásak Április -májusban nyíló virágai rózsaszínűek vagy
világoslilák, illatosak.
L.Az Erdélyi medence flóra- adatbázisa.Transindex.
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Kadarka
- Nevében Skutarinak,Sztambul kisázsiai városrészének neve él, amely törökül
Üszküdar, szerbül és horvátul Skadar, innen ezekben e törökországi szőlő skadarka neve,
amely a magyar ajkon kadarkává alakult.
L. Rapaics
Kaláka
„A községnek, egyháznak, földesúrnak járó munkát Erdélyben és a Partiumban
többnyire kalákának nevezték, s vasárnapra időzítették. Annyi embert „hívogattak”, hogy
egyetlen délután felgyűjtötték a községi major vagy a prédikátor szénáját. Szívesen
végzett társas munka volt, hiszen a község rendszerint áldomást adott, muzsikosokat
fogadott, bált rendezett a kalákában részt vevő ifjúság számára.
Kalotaszegen, a Mezőségen, Székelyföldön kalákának nevezték a szomszédoknak,
rokonoknak ingyenesen végzett munkát is. Kaszálást és szénatakarást gyakran szerveztek
ily módon.”
L .Magyar Néprajz II.kötet
Ketesd:
-fuszulyka cifrázó=köles , tréfás alkalmi neve a kölesnek.
L.MEK-Kalotaszeg
Körösi Csoma Sándor diófája Csomakörösön.
Kukorica erdélyi megnevezései
-törökbúza-székelység,tengeri -Partium-,indiai búza-szerecsen búza-régiségi,-puj
moldvai csángó.
Léckáz
~ (-ok, -öl) ts. i. 'a léckának más-más helyen való felállításával trágyáz'
(szántóföldöt). [léckázza a fóudet. léckázás — (-1, -o) fn. 'a szántóföldön a juhok szállóhelyének (léckának) más-más helyen való felállítása trágyá zás céljából'
L.Csűri
Levágni a míkast –
-kosaras méhészetben a mézet kivenni a család feláldozásával Zsejken.
L.Mezőségi tóvidék
Lénádfalvi bazsalikom:
Magura:
- Hires volt az itteni ropogós cseresznye(Szilágysomlyó).
L. Nagy -Tóth Ferenc II
Magyar körte (Pyrus magyarica)
Magyar tulipán
A Kazán-szorosban kivirágzott a magyar tulipán. Az al-dunai tulipán vagy magyar
tulipán (Tulipa hungarica) endemikus tulipánfaj, amelyet Borbás Vince magyar
botanikus, egyetemi tanár ír le először 1882-ben.
A jelenleg védett növény Mehedinți megyében, Szörényvárhoz közel eső vidéken,
a Kazán-szorosban és a Vaskapu-szorosban él.
252

A 40–50 cm magas növény nehezen megközelíthető helyen, a Ciucarul Mare
meredek sziklái között él,
L.Erdély ma 2016 április 5
Magyarszováton
-Növényrezervátum, mintegy 400 ritka növénnyel. Az Astragalus peterfii a világon
egyedül itt található.
L. Wikipedia
Megment
-nehezen végrehajtható
valahagy.”)Zsejken.

dologra

mondják

(„Ez

a

kapálás

is

megment

L.Mezőségi tóvidék
Mocsirai bazsalikom
L . Bányavidéki Új Szó 2011 június 11
Nagyvirágú ibolya V. Riviniana
L. Klatt Ferenc
Nefelejts Myositis fajok
- a nefelejts megnevezése:A nevet Benkő József(1740-1814) középajtai botanikus
és nyelvész alkotta meg
L.Wikipédia.
Nyárády Erasmus Gyula
-nevéhez fűződik két új növénynemzetség felfedezése és a tudományba való
bevezetése: ez a Kis-Ázsiában élő keresztesvirágú Triplopetalum genus (1925) és a
Keleti-Kárpátokban megtalált Pietrosia (ma Andryla) nemzetség (1963), továbbá 119 új
faj, számos új alfaj, változat, forma és hibrid azonosítása és elnevezése
L.RMIL
Pundás –
- szőlőcsősz Zsejken
L.Mezőségi tóvidék
Rakszőlő
-erdélyi, Medgyes vidéki neve Hóvíz, amely Kiss Jenő szótörténete szerint
(Szavak–Nevek–Szótárak. Bp., 1997, 222) 1814-től adatolható: hó-viz.Milotai Ferenc
munkáiban (Gazdasági Katechezis. Kolozsvár, 1832; Az Erdélyi Gazda. Nagyenyed,
1839) fajtajellemzéseket is adott; az erdélyi szőlők között felsorolja a hóvízt mint „rossz
szőlőt”
L.Rácz János
Romonya -- Afuz Ali
-A XVI. század kedvelt fekete csemegeszőlője volt a romolya,amelynek nevét
romonya alakban is használták. Különösen Erdélyben és Tokaj vidékén terjedt el, s úgy
látszik a Balkánról Erdélyen át jutott hazánkba. Nevét Ruméliáról kapta, a Balkánon
razaki a neve. Hasonló hosszúkás bogyójú, de fehér csemegeszőlő volt a XVI. században
a bolgárszőlő, hívták fehér rumonyának, bogárszőlőnek is. Újabb leszármazója a
korunkban nagyon hirdetett Afuz Ali.
L. Rapaics
253

Rozs
-Fajtái közül Erdélyben a gazdag vagy fejér rozs érdemel említést.
L.MNL.II.k
Török muskotály
-“A pázmánalmát az erdélyiek törökmuskotály-nak nevezik
Ez
…………kétségtelenül törökeredetű. Annak tartom az……….alma erdélyi, marosvidéki
kényes testvérfajtáját, a pónyikalmát is, amelynek nevét először Csíki Mihály, Rákóczi
György és Lorántffy Zsuzsanna gazdatiszti jelentésében olvassuk. Bizonyára hasonló a
batul-alma eredete is.
Nevét először Csíki Mihály, Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna gazdatisztje
jelentésében olvassuk. Bizonyára hasonló a batul-alma eredete is”
L.Rapaics
Ozsdolai búza
-Csíkban Fodor Pálhonosította meg.
L. Hargita Népe 2013.július 8
Őszi rózsa.Aster fajok,
-az őszi rózsa neve:a nevet Benkő József (1740-1814) kőzépajtai
nyelvész alkotta meg.

botanikus és
L. Wikipédia

Üsztürü=szénarakás .
Megjegyzés:
Erdélybe behozott általában török eredetű szőlők, gyümölcsök amelyeket ma
már erdélyi őshonosoknak tartunk.
Kiss Károly
Gyöngyvirág
- A XV. század magyar szárnyas oltárain a liliommal,vagy magában, gyakran
megjelenik a gyöngyvirág, s még a XVI. században is az erdélyi végeken.
L. Rapaics
- Más tulajdonságra, a bogyók áttetsző, vékony héjára utal a fajta Vékonyhéjú
(Németh 2: 267)neve (számos egyéb szőlő fajtát is jelöl a források szerint a különböző
vidékeken ez az elnevezés!).
Gróf Bethlen Farkas, az erdélyi szőlőművelés egyik neves úttörője 1868-ban adta
ki Pesten „A szőlőmívelés és borászat körül tett tapasztalások” c. munkáját, amelyben a
fajtaösszetételek ültetésénél azt tanácsolja annak, aki „sokat akar”, hogy Vékonyhéjúból
50%-ot telepítsen. A Borászati Füzetek I. évfolyamában (1869: 711) Fekete Pál említi a
Vékonyhéjút (Borost). (R. 1829: vékonynyakú-szőlő. Egyéb hasonnevei: gyengehajú,
gyengehéjú, boros vékonyhéjú.
L.Rácz János
Súralni – a szőlőt utoljára kapálni Zsejken
L.Mezőségi tóvidék
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Erdélyi mértékegységek, szerszámok megnevezések általam összegyüjtött örökségi
adatai.
Erdélyi mezőgazdasági szerszámok és a mezőgazdaságban használt specifikus
erdélyi megnevezések. Többek között felhasználva az Adatbank pdf, 779.9k - –ban
találtakat.
-Kós Károly az Erdélyi Nemzeti Múzeum faekéit (1947) dolgozta fel, téve ilyen
irányú ismereteinket teljesebbé.
L.MNL.
abajdóc búza– szemetes, hitvány, silány búza
abaposztó– silányabb minőségű fehér posztó
abárló– forró vízben való főzésre, fonnyasztásra szolgáló edény (szárnyasok
kopasztására és sertésszalonnát abálásra )
acervus – 1. gabonaasztag; 2. szénakazal
alakor – ősi, kihalóban lévő búzafajta (Triticum monococcum)ma újra termelik.
ampolna – hasas korsóféle
általag, átalag– űrmértéknek is használt, vidékenként változó nagyságú hordócska
Átalag=1/4 hl.-nél kisebb boroshordó.
Az első adat Kolozsvárról származik 1568-ból, ahol a jelentése: kis hordófajta.
Háromszékről is ki lehet mutatni 1616-ból. Itt inkább pálinkát és ecetet tartottak benne.
általvető – vállon hordott kettős tarisznya
ártány – herélt kandisznó
ászok, ászokfa– a pincében a hordók elhelyezésére szolgáló, párhuzamosan
lefektetett kettős gerenda
bagaria – növényi anyagokkal cserzett, puha fogású, kátrányszagú marhabőr
bagazia– festett vászon
bagolyborsó– csicseri borsó (Cicer arietineum)
bakacsin– fekete szövetfajta
balhafa – bolhafa; olajsajtó-ék
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baranol– durván faragott szálfából készített ól
belénd– bölény
L. Jegyzetek Adatbank
Benkő eke
-Benkő Dániel (1799-1869) nevéhez fűződik a Benkő eke megalkotása.,
kifejlesztése. Ez a konstrukció 1844-ben a Budán rendezett ekeverseny győztese lett,az
OMGE díját nyerte el. Az általa kifejlesztett ekeszerkezet lehetővé tette a megfordított
föld és vonóerő megfelelő arányának kialakítását.
L. MAÉ
Benkő féle magtakaró
- amit Gubitz Antal készít el s az egész országban forgalmazza A magtakaró
tervezője Benkő Dániel ( 1799-1883
L.MAÉ
Berbence (pálinkahordó) (csoboljő) – kerek faedényke .
L.Wikipedia
Bereczki eke
-A Bereczki ekét Orbán Balázs is felemlíti: „Itt van a Bereczky család ősi fészke; e
családból régen sok jeles hivatalnoka került ki Marosszéknek, a most élők közül
Bereczky László és Sándor tűntek ki, mert mindkettő 1848–49-ben a szabadság ügyének
hû bajnoka és támogatója volt”, ugyanakkor szóba hozza Bereczki Károlyt is, aki egy
nagyon célszerű, könnyű járatú, főként oldalos helyeken igen előnyös, hosszúvas nélküli
váltóekét talált ki, mely „bereczki eke” név alatt igen nagyon elterjedt. Benkő Károly tíz
évvel korábban szól Bereczki Károly selyemhernyó-tenyésztéséről és váltóekéjéről,
amelynek elõbb Tompai Magyari Andrással készíttette vasait, majd gróf Teleki Domokos
Oláhláposon vert vasból csináltatta ennek mintáját, hármat belőlük a feltalálónak is
küldvén, „ki a közelismerésen kívül később jutalmat is nyert találmányáért” (Benkő 216–
217).
L .Torboszló
bersen, berzseny– börzsöny; az alkörmös (Pitolacca americana) bogyóiból készült
liláspiros festékanyag.
256

béklyó, békó– rövid lánc két végén lévő vasbilincs; régen vesszőből, kötélből
készített kettős hurok, mely lábra téve gátolta az állatot a futásban
bocska – faedény, malomban használatos űrmérték
bodza – gyalogbodza (Sambucus ebulus), virágja sebeket, keléseket gyógyított;
fekete bodza (Sambucus nigra), virágját hűlés esetén izzasztószernek használták
bokály – finom mázas cserépkészítmény: kancsó, tál, kályhacsempe stb.; később
egy bizonyos formájú korsó
borágófű – dísz-, egykor fűszer- és gyógynövény (Borago oficinalis)
borostyánfa – orgonafa, orgonabokor (Syringa vulgaris)
borsoló erszény– bőrzacskó, melyből a tört borsot szórták
bortörő – esztergában faragott fa a szőlő öszsze roncsolására borzavirág,
bozzavirágl. bodza
bőrtörő – gömbölyű, esztergában faragott fa, bőrcserzéshez való szerszám
butyrum – vaj, írósvaj
büdöskő– kén
cafrang– 1. nyeregtakaró; 2. lótakaró
cáp – kecskebak
caput bonorum – birtokközpont
centenarius– mázsa; a XVI. századi Magyar mázsa kb. 58,93 kg.
csapa – 1. höbörcsös kidolgozású bőr, szíj; 2. takaró, pokróc.
csárált– cserzett.
csiger– a vízzel feltöltött kipréselt szőlő újrapréselésével nyert híg léből erjedt
szeszes ital.
csobolyó – kétfenekű, hordószerű ivóedényke
csombord– polaj, poléj, putnokfű (Satureja hortensis); fűszer- és gyógynövény, a
kaporral együtt használják ételízesítésre.

257

csoroszlya– hosszúvas; az ekevas elé függőlegesen erősített, a földet felhasogató,
kés alakú éles vas.
csujtár – díszes lótakaró
csulak – tuskó
Ejtel - justa – ejtel-A bor mértékegységéül szolgáló veder nyolcadrésze. A német ,
Achtel' szóból származik.
L .Urbáriumok.
Almatörő butyikó stb.
-1813: Két jó alma tőrő butyiko –Koronka.
-1712 - almatörő-külü-Roskány
-1753: Egj alma tőrő Valiuja Nrŏ 1 Egj külü két Ütőivel egjutt Nro 1 –
Szentmargita.
-1848: Két halvandli fedelestül, egyik egy vedres a' más fél vedres 16rft.
Négyhosszuko forma egy egy fertályosok 4 r f t . . . Tizenkét kicsi alma vandli. . 3 rft 30
xr –Görgénysztimre.
L.E.M.Sz.T.
egészvágás-szekér:
- nagy szekér a székelyeknél, amelynek a tengelyhossza 200 cm. Ez a
legszélesebb vágású (nyomtávú) szekér, hegyi terepen nem is nagyon használatos, csak a
téresebb helyeken. Ló- vagy ökör fogattal egyaránt húzatták. – Irod. Haáz Ferenc Rezső:
Az udvarhelyszéki székely szekér.
L.M.N.L.
Erdélyi eke:
-A z erdélyi eke az ún. n é g y r é s z ű ekék csoportjába tartozik. A z eke vázát
négy rész a gerendely, talp és az őket összekötő szarv vagy köldök alkotja, míg a
háromrészű- vagy talpszarvas -eketípus esetében a talp és szarv egy darabból áll. Ez a
három vagy négy rész képezi minden, a fejlettség bizonyos fokát elérő eke vázát
- Az erdélyi váltóeke elváltható hosszúvasa által már nemcsak a föld felkarcolása,
feltúrása, felszakítása érhető el, h a nem olyan határozott vonalú barázdacsík vonható
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vele, melyet az ugyancsak elváltható kormánya mindig a már meg szántott rész felé
elfordít
- A váltóeke ugyanis elváltható kormánydeszkája és hosszúvasa által a barázdából
kikerülő földet mindig egy irányba, a lejtő felé fordítja, s ez által a hegyoldalak teraszos
kiképzése válik lehetővé. Ezért van, hogy, Kalotaszegen a hegyoldalak megművelésére
ily kiválóan alkalmas ekét „ódalas eké"-nek nevezik s a vele való szántást „ódalas
szántás"-nak m o n d j á k
L.ifj. Kós Károly.: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum néprajzi tárának faekéi
Erdélyi akó vagy úr -.Leginkább bor mérésére használt űrmérték ,.mennyisége 56 liter.
L. M.L 1913
Erdélyi font: -Régi súlymérték,az erdélyi 1 font 561,33 gr súlyos volt.
Erdélyi kalangya: Erdély egy részén kerek alapú, 5–10 szekér szénából rakott boglya.
Erdélyi köböl.-Régi űrmérték. 90,54 …...?
Erdélyi köböl: Régi terület mérték 28,8 ár azaz 2880 m².Köből: egy köbőlnyi vetőmagot
befogadó terület. Két köböl tett ki egy holdat
Erdélyi meszely:-Régi folyadék mérték 1 erdélyi meszely=0,361 literrel.
L.M.L.1913 733. old
Erdélyi mérő:-Régi űrmérték, nem folyékony anyagok mérésére. 1 erdélyi mérő=64
iccével=53,36 literrel
L. ML -1913
fekete csalyán– valószínűleg a sötétzöld nagy csalán (Urtica dioica )
felyülcsapó– olyan malomkerék, melyet a felülről rázúduló víz hoz mozgásba.
fenyőbodon – hordószerű bödön felhérc, ferhéc– kocsirúdra erősített megvasalt fa,
amelyre a két hámfát akasztják.
festékes– színes gyapjúszőnyeg.
font – libra; régi súlymérték: kb. 0,50 kg (32 lat). fővíz, fűvíz– gyógyfüvekből
készült párlat.
fuka – malomban használt vám-mérő edény, a véka nyolcadrésze.
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fundus – telek
fuszulyka– bab, paszuly (Phaseolus vulgaris)
gantárfa – ászokfa
garat – a malom tölcsérszerű száj része, ahova a gabonát betöltik
gárgya – kútkáva
gelima – kalangya; általában a kereszt kétszerese, 26–32 kévéből áll
gereben – durva, deszkába ágyazott vasfogakból álló kenderfésű
gerendely – 1. Eke alkatrész; 2. a malomkerék tengelye
guzsaly – vékony, rendszerint faragással díszített farúd; erre kötik fel a fonni való.
kendert és gyapjút
gyakorszita – fátyolszita; a finomliszt szitálásához való sűrű szita.
gyalogkert – a szokásosnál alacsonyabb kerítés
gyalom – hosszú kerítőháló, melynek a közepén zsák van
gyepű– eleven sövénnyel vagy tüskével borított, a birtok határát jelző földcsík.
gyermekló – 1–5 esztendős csődörcsíkó, hímcsikó.
gyertyamártó – 1. gyertyaöntő; 2. Gyertyakészítésre szolgáló forma.
gyolcs – finom, fehér lenvászon. hagymán, hagymány– nyereg alá való lótakaró.
hambár,
hombár– fából ácsolt, nagyméretű gabonatartó ládafajta. hámfa l. késafa
haricska – tatárka, pohánka, hajdina, illetőleg a belőle készült kása.
hébér– lopó, borszívó héhely, héhel– kenderfésű héj l. Haj héjazat l. hajazat
hernác– kelmefajta
hévér – kézi emelő
hiu – padlás
homlítás – a szőlőnek oly módon való szaporítása, hogy a tőkéről egy ágat
lehajlítanak és beásnak a földbe; a meggyökerezett ágat pedig levágják az anyatőről
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hosszúvasl. Csoroszlya ice, icce– folyadék-űrmérték; a budai ice megközelítőleg 0,85
liter
iglice tövis– tövises
köszvényellenes gyógyszer.

gilice

(Ononis

spinosa);

gyökere

vizelethajtó

és

in alveis– méhkasokban
india – pulyka
in granis– szemül in haec cella focit vini– ebben a rekeszben lévő bor kitesz.
in vasis – hordóban
istenfa– az ürömfélékhez tartozó (Artemisia abrotarum), cserjeszerű, magas,
sallangos levelű, sárga virágú növény.
istráng – a hámot, illetőleg a szügyelőt a hámfával összekötő kötél vagy szíj.
judex curiae– udvarbíró.
kamuka– damasztkelme.
kanna– báránypirosító (Alkanna tinctoria); gyöktörzse bíborpirosra fest.
Kapás, kapa = szőlőterület mértékegység Erdélyben, 1 kapás kb 0,28 ha- kapás
föld
karmazsin – kékes árnyalatú sötétpiros szín; cseresznyeszín
kas –1.vesszőből, gyékényből font kosár; 2. a szekérderekat kibélelő fonott betét;3.
fonott, testes, sárral tapasztott (kent) gabonatartó kosár
Kasza algyógyi-két fogantyusok
katárka – kukoricakas
kazup – fakéregből, háncsból készült puttonyforma edény
kárlotlan– kártolatlan; fésületlen gyapjúból készült kármány, kármán-zabola– délanatóliai török zabla
kármentő – 1. a csűr belső oldalfala; cséplés idején megakadályozza a mag
szétpergését; 2. boroshordó csapja alá szolgáló cserefaedény.
kárt, kártus, kártya– fából készült ivóedény vagy dézsa
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kászu – fakéregből készült puttonyforma edény
kecse– pokrócfajta
kecskeolló – kecskegida, gidó, gödölye
kék liliom– mediterrán gyógynövény (Iris germanica)
késafa – hámfa; ennél fogva húzza a ló a szekeret
kézvonó – hordó- és zsindelykészítő eszköz
kilin, kilim– gyapjúból szőtt színes szőnyegfajta
kita – csomó, köteg; 16–22 fő kender előkészítve fonásra
kittel, kittely– duplán szőtt vastag vászon
kohlegyező – kovácsfújtató
koldustáska– valószínűleg pásztortáska (Capsella bursa-pastoris); fehér virágú,
jellegzetes termésű gyom- és népi gyógynövény
koszolya – kocsi
kompona– mérőserpenyő, kézimérleg
kordován, kordovány– finoman kikészített kecske- vagy juhbőrkorond – korong, malomkerék.
kosannya, kosonnya– 1. kosár; 2. hálófajta
koszorúgerenda– az a gerenda, mely az oldalfalak felső részén húzódik végig s a
szarufákat tartja
kótis – 1. rudacska, melyre a megszárított fonalat feltekerik; 2. sulyok, verő
köböl– cubulus; vidékenként és koronként változó gabonaűrmérték
kölyű – zúzómalom; zúzószerkezet
köpű, küpű– 1. faedény, amelyben tejfölből vajat vernek; 2. méhkosár
krinta– vályúszerű nyéllel ellátott, öblös famedence, amelyben a juhász a
sajtanyagot kinyomja, úgy, hogy a savólé a kivájt nyelen lefolyik
kulan – nyeregheveder
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kúria – 1. nemesi telek; 2. udvarház
légely– csobolyó, lapos hordócska
legumina– zöldség
lentörő sulyok: egyetlen darab fából készült, markolattal ellátott ütőszerszám, a len
alapozó törésére szolgál. Általában karvastagságú, kör átmérőjű, két arasz hosszú
keményfa..
L.MNL-d.k.-Vagyon egy új, viski lentörő, melynek ezen a földön természeti szerént való
találója volt Sz. Viski János uram.
L.pdf, 1423.2k - Adatbank
Feltehetően a lentörő elkészítője Sz .Viski János uram lehetett !?
Kiss Károly
lésza – 1. sövényfal; 2. fűzvesszőből font aszalótábla libra l. font
liktárium1.gyógyfüvekből készített pépszerű orvosság; 2. gyümölcsíz, gyümölcslekvár
liu,
lio – hordóhoz használt fatölcsér
lómenta – erős illatú nővény, gyógyvizet készítettek belőle (Mentha longifolia)
londik– valószínűleg lombik, lepárlóedény
lot, lat– régi súlymérték, a font (0,50 kg) harmincketted része
lozsnok l. lazsnak
lőcs– a szekér négy szögletén a tengely végére támaszkodó, a szekéroldal felső
részét tartó ívelt rúd.
magyaró – krumpli
majc – 1. öv; 2. kantárszár; 3. drága anyagból zsinórszerűen vert díszítés
majoranna – az ajakosok családjába tartozó, vörös-fehér virágú, szürkén molyhos
növényű (Maiorana hortensis); szárított levelét fűszernek használták
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majorház – gazdasági épület a szárnyas majorság és a fejős állatok közelében; itt
dolgozták fel a tejet és gondozták az aprójószágot
majorsági termény– a földesúr saját kezelésű birtokának terménye
mál– 1. az állat hasi része; 2. a madár begye
málékastély– kukoricakas
malompor – a malomban összesepert, állathízlalásra használt liszthulladék
mamuz – sarkantyú mángorló, mongorló– a mosott ruhát kisimító faeszköz
L.Jegyzet Adatbank
Marosszéki kettős udvar:Az előudvarban vannak az istállók és marhaólak,,innen újból
kapu vezet a belső főudvarra hol a lakóház ,s hátrébb a csűr és a takarmány van”
L .Orbán Balázs
Magyar organikus építkezés : Atyja Kós Károly
L .Albert prof
mart – part masdalyfa l. muzsdalyfa
méhser – hígított mézből erjesztett szeszes ital
mellyesztő tábla– deszkatábla,melyen a levágott szárnyast vagy disznót
megtakarították, felbontották, feldarabolták
menta– vízi menta (Mentha aquatica); ennek kerti változata a fodormenta; értékes
illó olajukért termesztett gyógynövények a borsos mentával (Mentha piperita) együtt
mértékgyeplő – mérőzsinór
mestergerenda– a mennyezet közepén végigfutó, hosszanti, erős gerenda, mely a
haránt irányban ráhelyezett keresztgerendákat tartja
messzely– fél icce; folyadék-űrmérték, kb.3–4 deciliter
metreta– mérő; régi gabona-mértékegység, 36 icce
mézvirág– méhvirág (Phacelia tanacetifolia) vagy méhfű (Melittis grandiflora);
gyógynövényként használták
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mezsgye – két termőterület között megműveletlenül hagyott keskeny földcsík vagy
az ágyások széle
millyesó – őrölt vagy tört, étkezéshez használt só
modalitás és qualitás– itt: gabona tartására alkalmas és annak megfelelő hely
mogyoróhagyma–
ascalonicum)

mediterrán

eredetű,

felfújt

szárú

hagymafaj

(Allium

motolla – hozzávetőlegesen egy méter hosszú, T alakú, keresztbe fektetett két
rúdból készített, kerékszerűen forgó fonáltekerő eszköz
motring– matring; lazán tekercselt fonal
muzsdalyfa – kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)
műben forgott– esztergában faragott nust l. nyust
nyest– a menyétfélék családjába tartozó, szürkésbarna színű, kis ragadozó állat
nyolcad - Erdélyben használt
négyzetméterrel vagy 8,632 árral.

szőlőföldek terület mértéke. 1 nyolcad=863,2

nyuszt – a menyétfélék családjába tartozó, hátán sötétbarna, hasán sárgás szőrű, kb.
macska nagyságú ragadozó állat
nyüst– a szövőszéknek az a része, mely a hosszanti fonalakat emeli
octalium– űrmérték, nyolcadrészt jelent
odor – a csűr gabonatartó rekesze
oeconomia– gazdaság
oka – régi, török eredetű súlymérték
ontrázó – ontora vágó; az az asztalosszerszám, mellyel a hordódongába bevésik a
fenékrész beillesztéséhez szükséges vájatot, az ontorát
orgia – öl; hat lábnak megfelelő hosszmérték, kb. 1,9 méter
orgoványfa– orgonafa
orja – a disznónak a nyaktól a farig húsostól kivágott hátgerince ostorangl. istrang
osztováta – szövőszék
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öl=hosszmérték magyar öl=1,89 m,bécsi v. osztrák v. német öl=1,89 m. öszögében
l. üszögében
pálha – gyékényből való úszó az öreghálón
pápafű – pápaszemfű (?) (Biscutella laevigata); gyógynövény
parlagi rózsa– vadon élő rózsafajta (Rosa gallica)
pating – az az erős vaskarikás lánc, régebben szíj, mely az eke gerendelyét az
eketaligához kapcsolja
patyolat– a legfinomabb lenfonalból készült ritka szövésű, hófehér fátyolszerű
vászon
pecér– vadászebeket idomító-gondozó szolga
pecolaj – lenmagolaj
pegymet – hermelin; a nyesthez hasonló kis ragadozó állat
pemet – hosszú rúd, melynek a végére szalmából, kukoricahéjból, néha pemetfűből
kötött csutakot erősítenek, s a befűtött kemencét ezzel takarítják
perpence – a forgó malomkőbe vésett, középen lyukas vas, melynél fogva a korong
akövet forgatja
pincetok – borosüvegek szállítására készült rekeszes ládaféleség
pinnáta– serpenyő, tepsi
porcsfű – gyógynövény (Acanthus spinosus)
porgolátkert – 1. letűzdelt vesszőkből, ágakból készített kerítés; 2. gyepűkerítés; 3.
a mezőn a vetést őrző sövény
porta– telek
possessio – birtok pozmált, pozmás tető– valószínűleg deszkával lenyomtatott, jól
megkötött szalmatető
praebenda– az udvari szolgáló embereknek adott, egyezség szerinti természetbeni
járandóság (liszt, kenyér, disznóölési termék stb.)
prefectus – az egész uradalom gazdasági vezetője, jószágigazgató
prestilla – zsindelyfajta
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proventus – 1. jövedelem; 2. esztendei termés
puszpáng– örökzöld díszcserje, bukszus (Buxus sempervirens)
quartale– véka, fertály; a mérő vagy köböl egynegyede; 20, 25, 30 liter nagyságú
régi űrmérték
rosnica – sóőrlő
rosta alja– a rostán áthulló, silány, szemetes gabona, ocsú
sáfár– kulcsár, számadó, gondnok; mások felhalmozott vagyonának gondviselője
ajtó – présház
saraglya, saroglya– 1. a szekérderék hátsó végét lezáró, fából készült vagy
vesszőből font, fel- és lecsatolható rácsszerű szerkezet; 2. hordágyhoz hasonló
szállítóeszköz két rúdból és egy deszkatáblából, illetve vesszőből font lapból készítve
sas, sasfa – faoszlop vagy -gerenda; a fából készült építmény elemeit hozzáerősítik
(kerítésoszlop, a házfalban a függőleges gerenda)
sátoros kert – szalmával vagy deszkával fedett sövénykerítés
sikoltyú– fából vagy vasból készült kapcsoló eszköz, mellyel a téslát az ekéhez
csatolják
L. Jegyzet Adatbank
Sikulai köbölL.Arad vármegye
sódor, soldor -– a disznó lapockájából készített füstölt hús
sonkolyos méz– lépesméz
sóörmény – sóőrlő kézimalom
sós tej– aludttej
spallér – bokrokból, virágokból nevelt ágyásszegély
spikinárd olaj– szagos levendulából (Lavandula spica) készített illatszernek és
gyógyszernek használt olaj
stomp– zúzómalomnak a tuskóvégű ütője
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stömpöly – 1. tőke; 2. támasztóoszlop
stramen – szalma(kazal)
superaedificium– a tetőt tartó szerkezet,szarvazat
szádokfa– hársfa
szalad – sörfőzéshez használt, csíráztatott árpa
számszerszíj– arbaleta; háromszorosan sodrott ideggel felszerelt, lábbal felhúzható
nagyméretű íj, melyből a nyílvesszőt irányzékkal 150–200 lépésre is el lehetett lőni
szappanyozó tekenyő– mosóteknő
szárazmalom – állati vagy emberi erővel működő malom
szarvas tekenyő– négy sarkán egy-egy fogásra alkalmas nyúlvánnyal készült
dagasztóteknő
szattyánbőr – szömörcével (Cotinus coggygria)cserzett, élénk színűre festett puha
borjú-, juh- vagy kecskebőr
szecskametélő– a kukorica- vagy szalmaszárat takarmányozási célokra felaprító
vágószerkezet
szederjes – sötét vöröseskék, szederszín
szekszena – teherhordozó nyereg
szemenszedett– szemenként válogatott, tisztított
L.Jegyzet Adatbank
Székely hordólajtorjás szekér a székelyeknél, amelynek a tengelyhossza 200 cm. Ez a
legszélesebb vágású (nyomtávú) szekér, hegyi terepen nem is nagyon használatos, csak a
téresebb helyeken. Ló- vagy ökör→ fogattal egyaránt húzatták. – Irod. Haáz Ferenc
Rezső: Az udvarhelyszéki székely szekér (Népr. Ért., 1932).

Székely hordólajtorjás szekér (v. Udvarhely m.)
L.Magyar Néprajz
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Székely szuszékL. B. Nagy Margit
szilke – füles, öblös, széles szájú fazékféle
szivárvány – lopó, szívócső
szuszék– 1. lábakon álló, nyereg tetejű, ácsolt láda; 2. keményfából vagy sárral
tapasztott vesszőfonadékból készült gabonatartó edény, rekesz
szügyelő– a hám része; az a néha párnázott széles bőrpánt, mely az állat szügyére
feszül, s ehhez csatlakozik az istráng
L.Jegyzet Adatbank
Talicska erdélyi
tamariscus – apró, pikkelyszerű levelű és rózsás,bugás virágzatú díszcserje és
gyógynövény (Tamarix tetranda)
tanisztra– tarisznya
tarbonca– egykerekű, két rúdjánál fogva tolt taliga tárkony a fészkesek családjába
tartozó termesztett növény (Artemisia dracunculus); ételízesítőnek használják,
gyógynövény
tatárka – zöldes virágú, széles levelű, a pohánkával rokon, régen termesztett
gabonanövény (Fagopyrum tataricum)
L.Jegyzet Adatbank
Tejbemérés.Tavasszal pásztorfogadáskor a gazdák bemérik a juhok tejét aminek alapján
kapják a juhok után járó évi sajt vagy tejmennyiséget . A tejbemérés 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 Árpád Töhötöm
tengeri lúd– exotikus lúdfajta
tengeri nyúl– házinyúl
tengeri szőlő– aszú szőlő, mazsola
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tésla, tészla– vontatáshoz (eke, borona stb. )szolgáló rúd
tiló – kendertörő; az áztatott és szárított kendert törik vele
tinna– mértékegység, cseber; űrtartalma változó, legáltalánosabban 50 budai iccét,
azaz 42, 42 litert tartalmaz
tinó – 1. fiatal, rendszerint 1–3 éves herélt bikaborjú; 2. idősebb, de még munkára
nem fogott borjú, nemére való tekintet nélkül
tonna – 1. folyadék-űrmérték, cseber; űrtartalma 12 ejtel; 2. kalmárhordó
top – a disznó hátsó sonkája, illetve a comb vastag húsa
torkulár – sajtó
L.Jegyzet Adatbank
Tordai híd:A híres fedeles hidat Követsi János mérnök tervezte,épült 1798 és 1815
között .Eredetisége.: hogy tartópillérek nélkül épült,s fából készült ívszerkezete tartotta
magasban .Teljesen a vasszerkezetű hidak rendszere szerint épült de fából. Fa a
szögecselése,fa ívtartója faragással van illesztve ,sőt merevítő rácsozása is van. A
technika történet máig számon tartja úttörő jellege miatt
L.Transindex
torockói kapa
L. Vita Zsigmond
tönköly– a búzával egy nemzetségbe tartozó gabonaféle (Triticum spelta); szemei
csépléskor a toklászok között maradnak, és ezektől külön ki kell tisztítani
törökbúza– kukorica
tövis répa =valamikor töves répa=növ., Brassica Rapa L.; B. asperifolia Lam.,
réparepce), tulajdonképen a káposzta faja és az olajtermő repcének a testvérfaja, de ettől
már kikeléskor könnyen megkülönböztethető, t. i. amannak a fiatal vetése deres-szin, a
K.-é szép zöld és a levele szőrös. Virágzáskor is könnyü megkülönböztetni, mert a K.
virágzata a szár tetején sátorozóan összeszorul, tehát csaknem lapos, sárga virágai a
bimbók fölé emelkednek, kelyhe pedig végre vizszintesen áll szét. A repce virága
nagyobb, virágzata nyilás idején megnyulik, a kelyhe félig nyitott. A K., amint tavasszal
v. őszkor vetik, egy- v. kétnyaras éltü. A bánsági repce is ide tartozik. Van vékony és
répás gyökerü fajtája. Amannak a gyökere körülbelül akkora vastag, mint a szára,
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orsóalaku. Olajnak való, gördrösen pontozott barna magváért vetik. Ez a Brassica
campestris L. v. B. Rapa oleifera DC.: a) annua és b) biennis. Hihetőleg Európa déli
tájairól ered. A húsos répaforma v. gömbölyü gyökerü fajta a töves, turóci, fehér (fehér
répa-főzelék) v. K., vagy az ősszel a tarlóban kelt tarlórépa, amely 12-14 hétig fejlődik. A
tövisrépa csak a töves répa sajtóhibájából támadt. A K. jó húsos és vizes, csipősízü, fehér,
sárga v. zöld, s egész 10 kg. súlyu is lesz. A bajor K. kevéssé vizes. A K.-nak van
apróbbmagvu fajtája is (Biewitz), de azért csak annyi olajat termel s nyolc nappal
gyorsabban fejlődik, azért olajterméknek még jobban ajánlják. A K. radix brassica sativae
néven officinális, nevezetesen párolgó olajtartalma miatt frissében külsőleg égéssebre
borogatják, forrázatát v. a levét pedig belsőleg szedik. Magvát a madárnak is adják,
virágját a méh szereti. Az olajsajtolásból maradt részt a marhának adják vagy a földet
trágyázzák vele.
L.Kislexikon
turbolya (Anthriscus cerefolium); az ernyős virágzatúak családjába tartozó, ánizs
illatú, fehér virágú fűszer- és gyógynövény
tyúkmony– tyúktojás
ulna – sing, kb. 64 cm
urna – veder, kb. 10 icce, 11,32 liter, ma 10 liter
útifű – lándzsás útifű (Plantago lanceolata); levelét borogatószernek használják
szemgyulladás és sömör ellen
utolybúza– búzautoly, ocsú; a rostálás vagy szórás után megmaradó szemetes
gabona
vajtikó– űrmérték, a molnárok vámszedő mértéke
vakarókés – a kenyértésztát vakarják ki vele a dagasztóteknőből
vanna – űrmérték, kád, vidékenként változó tartalommal
ványoló – kallómalom; itt a vízbe tett szövetet vízikerékkel mozgásba hozott
bunkós végű gerendákkal addig döngölik, amíg a kívánt tömöttséget eléri
varsa – vesszőből font, hosszúkás tölcsér alakú népi halászóeszköz; nyílásán a hal
bemegy, de kiúszni már nem tud belőle
vas – űrmérték, hordó, vidékenként változó tartalommal
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vasculus – kis hordó, folyadék-űrmérték
velence – 1. lótakaró; 2. lazsnak, pokróc
vendely– bödön
verécés – léces
veresszőlő– ribizli, ribizke
verinka – búzaszárító ponyva
vesling– túró, sajt
vetélő– csolnakszerű, fából készült eszköz,mmellyel a vetülékfonalat a láncfonalak
közé beröpítik vékás föld.: 0,07 ha (napi kapálási adag.)
virics– a kora tavasszal megfúrt nyírfa oldalából kifolyó nedv; gyógyvíznek,
szépítőszernek használták
zsálya – kerti zsálya (Salvia officinalis); kék virágú mediterrán törpecserje,
gyógynövényként termesztik
zsúp .– 1. szalmakötés; a kézi erővel kicsépelt gabonának, főként rozsnak kévében
lévő töretlen szalmája; 2. kéve, köteg értelemben is használják (nádzsúp, kórézsúp)
L. Jegyzet Adatbank
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↑ Fent az egykori Aradi Népművészeti Múzeum gyűjteményéből.
-A gyökérvágó kapa Erdélyben is gyakran előfordul. 1589: Egy Gywker-vago
kappa (Kolozsvár SzT. 4: 802).
L.Magyar Néprajz.II.k.
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Járgány malom.
A szőlők ekéveli megmunkáltatásáról.
Nem szükség sok szóval bizonyítgatnom, hogy nálunk Erdélyben a napszám, kivált
az utóbbi időkben, rendkívül megdrágult, és hogy minden oly mód, mely birtokainknak
kevesebb kézimunka költséggel való müvelésére segit: számunkra nagy előny. Ha ez áll
szántóföldeinkre, kétszerte inkább áll Szőlőhegyeinkre nézve. A ki uj szőlőt állit be, a
fönnebbi előnyt biztosíthatja magának a szőlőeke és lókapa használata által. Régi
szőlőhegyeinkben sok helyt hiányoznak a használhatási feltételek; ugyanis, hogy a
szőlőeke alkalmazható legyen:
1) a tőkéknek sorban kell ültetve lenniök;
2) a hegy nem lehet nagyon meredek fekvésű. Régibb ültetvényeinket nem sok
fáradsággal sorba lehet szedni homlitás által; főleg mert régebben is több helyt a tőkéket
igy ültették s ha idők folytán elhanyagoltatva a sorok megbomlottak is: helyreállításuk
nem nagyon nehéz dolog. A sorültetés, valamint sok más gazdasági intézmény Erdélyben,
nagy gondosság és értelmiség tanújele eleinknél s gyakran jut eszembe, hogy
gazdaságainkban inkább beszélhetnénk uj, mint régi slendriánról, téveszmékről. Mai
napság kevés birtokos tudna tisztjei számára oly utasítást késziteni, milyet Tökölitől nem
régiben a „Századok" közlött. De térjünk vissza tárgyunkhoz, nehogy olvasóim
némelyike gyógyíthatatlan pecsovicsnak gúnyoljon: miért merem a régi jót dicsérni s
miért nem bámulom az ujat: ha szintén hitvány, rosz is ? Tegyük fel, hogy a tőkék sorban
állanak s a szőlőhegy nem igen meredek. Ha jól emlékszem Gruyot szerint
legalkalmasabb hegyhajlás a 15 — 30 fok közt álló; e helyett azonban könnyebben
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érthetőleg szólok, ha ezt mondom: legyen könnyű szerrel fel és lefelé szántható. Tudom,
hogy az erdélyi szőlőhegyek nagyobb része ennek a czélnak nem felel meg, de hibának
tartom az igen meredek helyre telepitett szőlőket. A Rajna-mellékén, hol az égalj igen
mostoha, minden meleg szikla-szögletet fölhasználnak, ha még oly meredek is, hogy
földet, trágyát puttonban kell fölhordani; de ott sem ezek a legmeredekebb helyek a
legjobbak, hanem pl. a lankásabb Johannisberg. Francziaországban a beültetésre
választott helyek lankássága jóval szembeszökőbb. Az egész Sauterne és Champagne
vidéke szeli dombos és Medoc csakhogy épen nem lapály. Nálunk a Küküllő melléki
Törökhegy, Tasnád és Csombord szőlőhegyei s több mások ekemüvelésre alkalmasok
lennének, ha ültetéskor ezt a czélt szem előtt tartották volna. Ilyen helyeken kényelmes
széles utak kellenek, hol a ló és eke fordulhasson. Nem mivelhetők lóerőre, még ha kellő
lankássággal birnának is, a kisbirtokosok szőlőinek nagyobb része, melyekben a hely
szűkebb, semhogy a gép bennök czélszerüen dolgozhatnék; itt azonban kevesebb szükség
is van rá, mert a birtokos és családja a megművelést jól elgyőzik. Főleg a nagyobb
birtokosok részére fontosak azon eszközök, melyek őket a napszámosok szeszélyei alól
mentesitik. Őszintén bevallom: nem vagyok egy véleményen azon népboldogitókkal, kik
mindig csak a kisbirtokos pártfogoltatását hordják szájukban, jóllehet kétséges: vajjon
tettek-e Ők ezek érdekében valamit? azon az egyen kivül, hogy helyzetükkel
elégedetlenekké téve Őket, rászoktatták: hogy inkább másokban keressék a baj okát és a
segélyt, s nem önerejökben és szorgalmukban. Nem feledhetem, hogy minden valamire
való javitást a gazdaságokban: ugy nálunk, miként Angol- és Francziaországban, a
nagybirtokosok kezdtek, a kiknek példáját aztán a kisbirtokosok örömest követik. Meg
vagyok győződve, hogy oly országban, hol a szegényebb néposztályok nevelése anyira
hátraáll, mint nálunk: a jó példa egyik legjobb nevelési ésjavitó eszköz, s habár én jelen
soraimat főleg csak a nagyobb birtokosok érdemében irom: eljő az idő, mikor a kisebbek
is hasznot húzhatnak belőle. Mellőzzük hát az igen meredek és keskeny szalagokra
hasogatott szőlőhegyeket s forduljunk egy újonnan telepitett, kellőleg lankás, szabályos
táblákra osztott, jó széles utakkal ellátott ültetvényhez. Legczélszerübb, ha a hely fekvése
engedi, széltében, hosszában 40 öles négyszögű táblákat szabni, az egyes táblák közt 1 —
1 1/2 öles, alól, felül 2 — 3 öl széles utakkal, a sorokat egymástól 3 láb távolra. A táblák
közötti oldalutak, csak osztály-vonalok gyanánt szolgálnak, a felső és alsó szélesebbek
azonban a fogatok számára valók, mikor trágyát, karót szállítunk, szüretelünk, s főleg
ekével és lókapával dolgoztatva azokon megfordulunk. –
Senki se ütközzék meg rajta, hogy ily módon igen nagy műveletlen terület marad.
Nálunk, hol a föld aránylag még oly olcsó, s a munka annyira drága: a föld használatlanul
heverésétől való félelem épen oly helytelen, mintha ugar nélküli gazdaságot akarnánk
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folytatni, mint például Angliában. Ne feledjük, hogy Erdélyben a föld örök ára átalában
véve annyi, mint Angolországban az évi haszonbér.
A fönnebb leirt módon osztottam be szőlőimet Gyéresen és Csánban, s mivel főleg
utóbbi helyen a napszámos nagyon szűk, igen fontos feladat volt rám nézve ezeknek
pótlására czélszerü eszközről gondoskodnom. Kezdetben próbát tettem egy közönséges
töltögetővel és lókapával, s később egy erre a czélra készíttetett kis ekével. A töltögetőt
arra használtam, hogy a fiatal tőkét őszszel elfedessem, s hol a sorok 3 lábnyira állanak
egymástól: a czélnak tökéletesen megfelel. Mikor a szőlő fája már hosszabb, akkor előbb
le kell a vesszőket fektetni, s egy kevés földdel, kővel vagy a mi legczélszerübb (bár
legköltségesebb) egy kis fahoroggal leszorítani; a töltögető csak ezután járhat végig
köztük, s használható befedésre. A lókapával való munka is félig-meddig sikerült, s két
egymást követő évben, ennek bár nem egészen kielégítő eredményével kellett
megelégednem. Azonban a tőkéknek tavaszi kifedése ekemunkával, mihelyt a vesszők
már egy kissé meg voltak nyúlva: egyátalában nem akart sikerülni; mihelyt a ló és az
ekeszarvak a tőkék közelébe jutottak: megakadoztak, kárt okoztak. A franczíák Medoc
vidékén, szőlőiket már századok óta ekével művelvén: azt találták ki, hogy a sorban, kellő
távolra ültetett tőkéket alacsony léczezetre feszitették, s az ekerudat magasra görbítve az
ökrök fejéhez erősitették; ezen mód szerint a két ökör két külön, egymás mellett eső
sorban jár, a nélkül, hogy a tőkéket megsértenék. Ujabban a régi, nehéz medoci ekénél
jóval egyszerűbbet, könnyebbet találtak fel, melyet egy ló könynyen elbir. Ez az eke
rajzzal és leírással ismertetve volt a „Journal d'agriculture pratique"-ban, de a gépészek,
kiknek a rajzot mutattam, nem voltak képesek utáncsinálni; nem maradt más mód, mint
helyt Francziaországban járni a dolog végére. Erre az 1867- iki világtárlat szolgáltatott
legkedvezőbb alkalmat. Párisba érkezve legelső gondjaim közé tartozott a szőlőeke
fölkeresése a tárlat gazdasági részében, s első pillanatra meggyőződtem, hogy végre
megtaláltam a valódit; többféle példányok voltak kiállítva, de mindannyi ugyanazon elv
szerint készitve. Kettőt, melyek közül egyik első, másik másod-jutalmat nyert,
megrendeltem magam számára. A másodiknál használat közben azon hátrány tünt ki,
hogy első kereke nem lévén, a mi embereink, kik taligával szoktak dolgozni, nem tudtak
vele jól boldogulni; kereket alkalmaztattam tehát hozzá, s éppen oly használhatóvá vált,
mint az első. Ezen ekékkel az a nagy előny, hogy kifedéskor vagy a tövek melletti gyom
eltakarítása végett közvetlenül a tőke mellé lehet őket ereszteni, a nélkül, hogy kárt
okoznának. Az eke hegye és vasa nem állanak egy vonalban az ekeruddal, ugy hogy ez a
tőkéktől távol jár, nem horzsolhatja őket. A szarvak mozgathatók, egy csavar segitségével
tetszés szerint összébb vonhatók; aló egy előre nyúló vasrudhoz van fogva, s ekként a
soroktól kellő távolban lépeget. A lókapa hasonlólag egészen vasból épen oly czélszerüen
van szerkesztve, mint az eke, s hátul a kis kapák mögött keresztben még egy sarkon
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mozgó gereblye is van ráalkalmazva, mely a fölvágott föld közül a gyomot kisebb
rakásokba összevonja, s ekkép azok kiszáradását lehetővé teszi; továbbá a felkapált
felületet hátul elegyengeti. Téli elfedésre még most is közönséges törökbuza töltögető
ekémet használom, mely ugy tetszik, jobb, bárha nem is oly szép, mint a franczia
gyárosoké. Mikor és miként kell nálunk Erdélyben a szőlőekét alkalmazni ? véleményem
szerint még függőben álló kérdés, melyre biztosan felelni nem lehet. Én magam még csak
3 év óta használom, s főleg csak kifedésre; erre a czélra teljesen alkalmas. Azonban:
vájjon a tövek körüli kapálást pótolhatja-e ? még nem bizonyos. A szőlőtő gyökereit, s
különösen a felülethez közel állókat, — a mint állitják — a fejlődés idején nem szabad
sértegetni, s ez okból a rendes 2-dik és 3-dik kézi kapálást inkább csak sarabolva végzik.
Ellenben Sauterne-ben láttam: az egész nyári szőlőmunka abból áll, hogy szántanak és
újra szántanak; egyszer feltöltögetik a tőkéket még pedig kétszer ugyanazon nyomba
bocsátott ekével, aztán viszont kettős barázdával lefedik őket; ekként a barázdák 1
lábnyinál mélyebbek, s egyszer a szőlőtő magasra feltöltve áll, máskor mélyen ki van
fedve. A sauterni föld kavicsos, olyan forma, milyet Aranyosszéken Székely-Kocsárd
határán láthatni. A lefolyt 1870-iki nedves évben, mihelyt a földet a sok eső miatt
megkeményülve láttam, én is használtam az ekét kapa helyett a szőlőben, s ugy hiszem:
jó eredménynyel. Ekként lehetségessé válnék, hogy a nyári szőlő- munkákat ekével
végezzük. Fel kivántam jelen megjegyzésemmel hivni a gondolkodni szerető
szőlőbirtokosok figyelmét, erre a nézetem szerint fontos kérdésre. Hányszor kell egy nyár
folyama alatt a lókapát használnunk? bajos megmondani. Én azt a szabályt követem,
hogy valahányszor gyom mutatkozik, rögtön eljáratom a sorok közeit a lókapával. Ha az
ember igen hosszasan késik, mig a gyom magasra sarjadzik, ez a munkát tetemesen
neheziti, mert a kapával gyakran meg kell állani s a rátelepült járását gátló burjántól,
füvektől megszabadítani. A sorok vonalában az egyes tőkék közt növő gyomot
természetesen kézzel kell eltakarítani. Erre olyforma lapos, a drót alatt könnyen elférő,
vaseszközöket használtam, milyenek a kerti utkaparók szoktak lenni. Mekkora
földterületen lehet ezen eszközökkel áthaladni 1 nap alatt? nem tudom megmondani;
annyi igaz, hogy csupán elméletileg egyes munka-órák fokozott eredménye után ítélni
meg, a gyakorlati akadályok számba vétele nélkül a munkaképességet: téves számításra
vezet. Nálam naponta rendesen 1 holdat mivelnek meg velők; a lókapával mindenik soron
le is fel is kell járni, hogy a gyomot biztosan kitisztíthassuk .Az uj gépek kezelésére
valami különös képzettség nem kívántatik; csak egyébb gazdasági munkáimra alkalmazni
szokott kocsisokat és napszámosokat alkalmaztam melléjük kezdet óta, minden nehézség
nélkül. Sokkal czélszerübb lenne egyetlen lóval s 1 kocsissal dolgoztatni, de részint mert
ilyen gazdasági lovaink nincsenek, részint mivel a kocsisok azt a kettős teendőt, hogy a
gépet is tartsák, a lovat is vezessék, nem tudják megtenni: a mi apró parasztlovaink közül
kettőt fogatok egymás elébe, s külön kocsis tartja a szomszéd sorban járva a lovakat,
277

külön ember tartja, s vezeti a gépet. Mióta használom, előttem nem az tünt fel, az uj
gépek legnagyobb előnye gyanánt, hogy olcsóbbak, hanem főleg azért szeretem őket,
mert akkor veszem elő, mikor szükségem van munkájukra. Főleg tavaszszal, a törökbuzakapálás idején hétszámra nem lehet kézimunkást kapni, bármi áron sem; ilyenkor
befogatom a lovakat, s szőlőm pár nap alatt tiszta. Az eredeti eke Francziaországban
Moreau-Chaumier gyárából 90 frank volt, a lókapa gereblyéstől 110 frank; a szállitás,
behozatali vám és ágio még egyszer annyira rúgtatták. Most kitűnő gépészünk Rajka
Péter Kolozsvárt az ekét 60 frt. a lókapát 55 frtért épen oly jó minőségben késziti, — saját
tapasztalatom után mondhatom, — mint az eredetiek.
Paget János. L.Borászati 1871 május
Az ákosfalvi uj szövőszék. A marosvásárhelyi őszi ipari gazdasági kiállításnak
egyik érdekessége egy konyha fütő nagyságú ügyes konstukcióju szövőszék volt, amely
mellett a fiatal feltaláló anyja ült és állandóan dolgozott. Nagy előnye az uj eredeti ötlettel
megoldott konstrukciónak az, hogy akármelyik pillanatban munkára készen áll, a fonalat
nem kell rajta ereszteni, feltekerni, feszíteni, hanem mind ezt a sok időt elrabló dolgot egy
rugós szerkezet és egy szorító kar végzi el. Nem kell itt a vetélőt is ide oda dobálni, mert
ezt a bordafa magától dobja át fonalak közt. Szóval az ákosfalvi szövőmasinába csak bele
kell ülni s már is magától megy a munka. Az uj ötlet megteremtője Szatmári Samu 18
éves legény, amolyan istenadta tehetséggel megáldott ezermester lélek, aki eszét nem
pihenteti hiába a tokjában, hanem foglalkoztatja s vele együtt az ügyes kezét is. Amit
kigondol, azt meg is tudja csinálni, tehát nemcsak álmodik, fantáziál, mint a legtöbb
feltaláló. A sok érdeklődőre való tekintettel ép most közli a Magyar Nép 6. száma, a
különböző igények szerint szállítható szövőszék árát. Egyszerű alakban 1000 Lei.
Önműködő eresztő, rögzitő készülékkel 2500 Lei és önműködő vetítő szerkezettel
kibővítve 3000 Lei.
L.Székelység
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Fontosabb mezőgazdasággal kapcsolatos népi szokások általam összegyüjött
örökségi adatai.
Alsófehér vármegye
Vetéskor a gazda egy marék búzát jobbra a szegényeknek, egyet balra a
tolvajoknak, egyet hátra a madaraknak vet s az Isten segedelméért való fohászkodás után
kezdi a. magot a nyakába akasztott lepedőből, rendes tempóban, jobbról bal felé a földbe
hinteni. Holdújságkor sem vetni, sem ültetni nem szokás, holdfogytakor csak délután. A
hold növekvésekor oly korán kell kezdeni a vetést, hogy mire a nap felbúvik, bé legyen
fejezve; az a búza, melyet napfelkölte után vetnek, üszögös lesz.
-Legbiztosabb óvószernek tartják az említettek mellett, ha a. búzát megköthetik,
azaz babonázhatják. Tudós asszonynak vagy embernek nevezik azt, a ki ezen fontos
mesterséget érti s érette a negyedik ötödik határba is eljárnak. A maros-csucsi tudós
ember sírba vitte a titkát, mert halála előtt nem akarták azt méltóan megfizetni; most
aztán messze vidéken sem kapnak hozzáértőt. Rendesen pitymallat előtt végezték a.
szertartást. Csurdéra vetkezve, ha. asszony szitával, ha férfi felezővel járta körül a vetést;
négy szegletén csomóba kötötte a búzafejeket s közben a varázs-mondókat mormolta.
Tavasszal gyakran látható ma is egy-egy darab föld szőrfonallal körülkötve, a melyet
kátránnyal kennek bé s madártollakkal aggatnak tele, néha egy-egy ezüst pénz is csüng
rajta.. Ez bizonyosan a tudós-ember munkája. Ha nehéz idő közeledik, harangoznak, hogy
a harangszó a felhőt elzavarja; jégeső ellen fejszét vagy bicskot vágnak a földbe.
Aratás befejeztekor kalász-koszorut kötnek a marokszedő leányok, fölteszik egy
ügyes legény fejére, a ki aztán nagy zenebonával fut végig az utczán s mind azon
igyekszik, hogy a rá várakozó falusiak a koszorut le ne önthessék. Akár ázik azonban a
fiatal legény kivűlről, akár nem: a gazda várja otthon a vigasztalóval. A. koszorut
következő vetésig a falra akasztják. A behordás, ha jó idő jár s a gabonanem volt
burjános, két hét alatt megtörténik. Utána a csíplés következik, melyet kézerővel, jobb
gazdák géppel végeznek.
-Mikor a főpásztorok szeptember. elsején beállnak a szolgálatba, hat hétig nem
vesznek tisztát magukra s minden pénteken böjtőlnek. Ez időn túl nem szabad a szőlőben
szekérrel járni, annál kevésbé abroncsos edényt hordani. A szőlő négy sarkán a termésből
bogot csinálnak ………..szertartással igyekeznek azt megkötni, …….”
- Pityókát a vadalmafa virágjával egy időben ültetnek; de csak laza talajon s inkább
csak házi szükségletre, mint eladásra.
L.Lázár István
Csikrákos
A vadnövények fogyasztásánál tekintetbe kell vennünk, hogy jelentőségükkel a
18–19. századi botanikai és gazdasági munkák is foglalkoztak. Így 1830-ban az akkortájt
népszerű Mezei Gazdák Barátja ajánlotta a csalán termesztését, mert emberi tápláléknak,
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állati takarmánynak, gyógy- és textilnövénynek egyaránt alkalmas. A lovak szőre a csalán
magjától tündöklő lesz. A csalántól a tyúkok jobban tojnak, a tehenek jól tejelnek.
L .Magyar Néprajz II. k.
Báránykázás
- lakodalmas szokás Csikménaságon
L.Sepsiszéki
Borsika
-boróka (Juniperus communis)
L.Sepsiszéki
Borviz –
-az ásványvíz székely megnevezése L.Sepsiszéki
Cimboraság
-székelyföldi juhos gazdák társulása
L. Sepsiszéki
Cserépvetés
-kézi cserép készítés.
L .Sepsiszéki
Énlaka
-„A Firtos nyugati oldalán látható ló alakú agyagos rész ,a „suvadás” időjósló
jelentőségét minden faluban ,ahol látható ,elismerik. Ha szürke a színe,esős idő ,ha fehér
,akkor jó idő lesz.”
L. Gagyi József
Gyimesi csángók
Tavasszal a padlásról a méheket hajnali órákban imák mormolása mellett szedi le a
csángóné s rakja kí a méhes polcra és napkeltekor állítja be a farkas gégét a kijáró
nyílásba, hogy azon röpüljenek először a méhek.
Annyi kas méhet hoz elő, ahány farkasgégével rendelkezik. Mikor ezeken az útat a
méhek megtették,tovább folytatja a méhek kirakását. Farkasgége minden háznál van,
mivelhogy a csángó férfiak a pásztorkodás mellett állandóan vadászattal foglalkoznak.
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Ősszel a méhek telelőre helyezése az esti órákban, naplemente után közvetlen,
szintén szertartásszerű imák között megy végbe. Ezektől eltérés nincs.
Egymástól méhcsaládot nem kapnak, de nem is kérnek. Földi szerencséjét adja ki
az a csángó, ki másnak oda adna egy méh családot. Az erdő vadonjaiból szerzik be a
méheket s ebből kölykezteti (így hívják a méhrajt) a többi ivadékot. A méhek sózása
napirenden van. Egyetlen méhkast se láttam, mely mellett ne lett volna egy-egy darab
konyhasó. Nem ritka a méheknek hangyákkal való behintése is, szorgalmuk serkentése
végett. Mikor a méh kölykedzik (rajzik) a csángóné szentelt vizzel hinti a rajt, sűrű
egymás utánban veti a keresztet és csönget a végtelenségig. Ha sokat rajzik a méh a
háznál, vagy a nemzetségnél is szaporodás lesz, ha pedig a rajzás kimarad azon évben a
háztól, vagy a nemzetségtől kihal valaki.
A köpüket rajbefogás előtt tejjel öntözik meg.Hogy a méheknek királynéjuk van,
azt tudják, de hogy ennek mi a feladata s miféle egyedekből áll a méh család, arról
tudomásunk nincs. Annyit tudnak csak, hogy vannak nagyobb és vannak kisebb méhek.
Érthető tehát, hogy minden okszerű eljárás kivan zárva a méhek
kezelésénél s azt az egyetlen praktikus fogást, hogy az első rajokat mindig a hosszabb
köpükbe, a második és harmad rajokat a rövidebbekbe helyezzék el, szájhagyományokból
és az öregek tapasztalataiból vették át.
A méh istenes állat, aki nagyobb számban tenyészti őket tekintélyes és istenes
ember………………….. Télviz idejének beállta előtt a kijáró nyílásokba
bodzafa csövet, vagy beszáradt bürökszárat tesznek, ami a kijárásokat gátolja. A mézet
hevített kemencében olvasszák ki nagyobb teknőben, mikor a nagyobb fokú
meleg hatása alatt a méz a viasztól szétválik s a viaszat a mézről lefölözik, mint a tejről a
tejszint leszokták szedni. A zordon bekövetkező adventi böjtben a méz
naponkint asztalra kerül puliszkával, a viaszat pedig zsákban való leszűrés után
gyertyának dolgozzák fel.
A viaszgyertyát használják a tehenek fejésénél, mig a téli estéken vajba állított
mécsessel világítanak. A lámpa olajat még nem ismerik.
L.Erdélyrészi
A JUHBEMÉRÉS VAGY ÖSSZEFEJÉS
Tavasz kezdetével, többnyire május havában nagy népünneppel összekötve tartják
meg kivált az oláh, juhtartó gazdák ezt a népszokást, a mikor ugyanis társaságba állva
juhaikat nyaralni a havasba felhajtják. A társaság úgy alakul meg, hogy egy kitűzött
helyre, a tanyára (isztina, juhakol) gyűlnek, mely a juhpásztor (bács) felügyelete alatt áll,
ki megfelelő számú pásztorlegényt (pakulár) tart és a sajtkészítést vezeti. Rendesen már
hajnalban zeneszóval, hosszú menetben vonulnak fel családostól az érdekelt gazdák, a
hegyoldal benépesül emberekkel.
Mindenki külön kosárba (vesszővel bekerített helyre) hajtja juhait. Külön
edényekbe fejeti ki-ki magának a tejét. Az edényekbe, mielőtt fejni kezdenek, a gazdák
pénzdarabokat, vagy aranygyűrűket tesznek, mert erre jobban gyűl a tej. Mikor a fejés
készen van: kezdődik a mérés. Ez a napnak legjelentősebb ténye. Előre elkészített mérő
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fák (pálczikák) vannak. A nyitott, hordószerű edényt egyenes talajra állítják fel, bele
töltögetik egy-egy gazda tejét s akkor a mérőrudat beállítják és egy késsel ott, a meddig a
tej ért, rovátkot vágnak. A kinek a rovátka a legmagasabban van a mérczepálczán: az a
főgazda, ez dirigál ezentúl mindent; az övé az első tej, orda és túró. Mától kezdve
mindenki azon arányban kapja a juhok hozamát, amint a mérőpálcza mutatja: előbb a
főgazda, azután a kinek a rovátka következik sorban. A megmért tejbe oltót tesznek s
kavargatás által hamarosan édes sajtot készítnek; ezt a megjelent szegény nép közt
szétosztják. A főgazda boldogat, boldogtalant vendégel. A vendég, a meg nem szűnő
szíves kínálás közben, teletömi magát s már-már túlcsap a jó kedv, mikor jő lóháton a
lelkész. A juhokat előterelik a legelőről; ismét szorgalmas fejés kezdődik. (Csak férfiak
fejnek; asszony még közel se mehet.) Fejésközben a pap imát mond, megáldja a jószágot
s kéri Istent, hogy a nagy havasokon vésztől, vihartól, vadállattól és minden bajtól óvja a
hasznos állatokat. Megáldja a gazdákat, a jelenlevőket mindet; szenteltvizet hint szét,
orgonavirágból és lombból készült csokorral s tömjénillattal füstöltbe az egész megható
mezei jelenetet. Ez alatt mindig tart az ügyes és gyors fejés. A mit az isteni tisztelet alatt
fejnek: az a papé, fáradsága jutalmául; e czélra már minden gazda tejét összeöntik, ez az
első összefejés, ezentúl így lesz késő őszig. A papot illető összefejt tejből azonnal édes
sajt készül s a kántor felügyelete alatt jó csomó sajt kerül haza. — A mulatozás, az
örvendező eszem-iszom tovább oly. Felzendül a havasi kürt; a nap lehanyatlik s kedves
emlékekkel szétoszlik a nagy társaság.
Sok helyen a nép éppúgy, mint kimenetkor, hazajövet közben pláne rogyásig
tánczolva egész karaván módjára hullámzik hazafelé; a czigányzene hangjaira
fáradhatatlanul forgatják egymást, nem ritkán apa a leányát, fiú az anyját, ha más párja
nem akad, miért is a sokszor egy órai utat víg kurjongatások közt két-három annyi idő
alatt teszik meg.
L.Erdélyi Gyopár
Kaláka
-A kalákát a Kaláka hegyről hívták egybe. Volt arató, cséplő, kukoricafosztó stb. A
fiatalok kedvelték a kalákákat, mert itt találkozott a legény a lánnyal. A fizetség
rendszerint kalács és pálinka volt. Este pedig a falu közepén lévő Erzsébet kertben tánc
volt. Még az 1970-es években is falunkban a házakat kalákában építették. …….”
L.Székelyszenterzsébet honlapja
Korond.
-népi mondások:Ha Szilveszter éjszakája csillagos és tiszta a kukorica jól beérik.
Szilveszter éjszakáján hagymakalendáriumot készítenek. Egy fejvöröshagymát kétfelé
vágnak, 12 rétegre szedik szét s egy lapítóra sorjába helyezik. Minden rétegbe egy
csipetnyi sót tesznek, s amilyen mértékben a hagyma cikkek megnedvesednek olyan lesz
az év hónapja: nedves vagy száraz.
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December 27-én fogadták meg a „cimboraszerekbe” ,a juhtartó gazdák társulatába
következő évre a juhászokat
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján –február 2-án ha megcseppen az eszterhéj
/eresz / az ízékkel/ az állatok téli takarmányának a maradékával jól kell gazdálkodni
,mert még hosszú tél következik.
-Gergely napján -március 12-én ,ha verőfényes tavaszi nap van ekkor kezdődik a
kertekbe a veteményezés.:elültetik a hagyma és a káposzta magokat ,hogy idejében
legyen palántájuk. Ugyanebben az időben vetik a z érzékeny paradicsom magot.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján -március 25- a búzavetéseken ha hó vólna,
zsákkal is el kéne vinni , mert a termést veszélyezteti. Kihajtás előtt…a gazda a
kapuküszöbre helyezett láncon léptette át az állatait,hogy az év folyamán az állatok
védve legyenek a vadaktól és a nyavajáktól
A hármas vetésforgó idején -1942-ig Szent György napján zárták le az állatok elől
az őszi és a tavaszhatárt : ettől fogva már csak a fekete ugaron volt szabad legeltetni.
Márk napja –április 25 –utáni vasárnap tartották a katolikusok a búzaszentelést.
Május elseje előestéjén a nagylegények a nagyleányok kapujába –mindenik legény
szertőjének- zöld vargacsereresznyefa(vadcseresznye –Prunus avium) ágat állított….
Május 4-én a székelykeresztúri vásár napján ültetik az asszonyok a paszulyt,
így az érzékeny növénynek a májusi fagyok nem tudnak ártani mert később kel ki.
Gizella napja – május 9- az uborka vetésének az ideje, ugyanabból az okból.
Fagyosszentek- május 12. Pongrác,13.Szervác és 14 Bonifác-. Egykor a korondi
kirakó vásár –május 13- ekkor vetik az asszonyok a kendermagot ,hogy szép és jó kender
teremjen.
-Orbán napja –május 25-emlegetik ,hogy a szász is csak eddig félti a szőlőjét.
Orbán napján nyírták a juhokat. A nyírás után a nyíróolló élét bekötötték és így tették el
jövő évre.
-Pünkösd eledele az ordás kalács:ezen a napon a kijáró csordák pásztorait
hajnalban a gazdák pálinkával kínálták meg és ordás kalácsot adtak nekik. Csíksomlyói
búcsú.
-Medárd napján - június 8-ha esik az eső negyven napig esni fog.
-Margit napján –június 13- ha a kukorica eléri a szekértengelyt jó termés lesz.
-Ha Szent János napján-június 24-én esik az eső , a régiek hiedelme szerint
gyenge lesz a krumplitermés. A „ cimboraszerek” ezen a napon küldték ki ellenőrző
bizottságaikat a majorokhoz ,hogy a fejős juhok tejhozamát ellenőrizzék.
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-Mária Magdolna napján-július 22- kezdődik a kánikula. Ha az eső esik, kéthetes
esős időre lehet számítani. A búza aratásának kezdete.
-1942 –ben a hármas vetésforgó helyett a zöldugar rendszerre tért át,így azokon
a határrészeken, amelyekbe őszi búzát kellett vetni, csak olyan terményt lehetett
termeszteni, ami, szeptember 1-ig megérett-árpa, zab, bükköny stb- E napig be kellett
fejezni a betakarításukat, hogy megkezdődhessen a legeltetés vagy a búza vetésének
előkészítése.
-Kisasszony napján –szeptember 8- kezdték az őszi gabonák vetését – búza,rozs-.
A legjobb „vetőhét” az a hét amelybe a Kisasszony napja esik hétfőtől vasárnapig s ha
Kisasszony napján esik az eső.
-Annál rosszabbnak minősítették a Kisasszony hete utáni két hetet .Az első az
„üszöghét”: az ekkor vetett gabona üszögös lesz. Másik a szalmahét : az ekkor vetett
gabona „üresfejű” szem nélküli, s ami kevés terem az léha(könnyű és csiraképtelen) E két
tilalmas hét után jó” vetőhét” következik Szent Mihály hava.
-Szent Mihály napján/szeptember 27-én / hagyják abba a juhászok a napi három
fejésből a délit. Eddig kellett betakarítani a termést a Hegy, Leshegy, Farkasmező
határrészekről mert itt következett a legeltetés.
Szent Mihály vasárnapja /29-ét követő első vasárnap/ az unitáriusoknál az új
kenyér ünnepe, melyet a katolikusok egy rész e is átvett.
Korondon ismeretlen a szőlőtermesztés, három határnév pedig arrólárulkodik,hogy
valamikor itt is volt szőlő. Ezek a Szőlőmár ódal-és a Szőlőpatak /egy domb nyugati és
déli oldala/ valamint a Szőlőpatak borvízforrás. S még is van hagyományos szüreti bál.
-Megjegyzés:nagyon érdekes megjegyzés az,hogy habár a faluba nincs
szőlőtermesztés de a határban a szőlőről mégis vannak határrészek elnevezve,sőt évente
az ifjúság hagyományosan szüreti bált szervez. Hasonló helyzet több van a
Székelyföldön pl. a zord Csíkszeredáben is, s ez általános a szőlőtermesztés nélküli
szüreti bál. Mivel magyarázhatjuk ezt a helyzetet és ezt a hagyományt ? Talán ez is
bizonyíthatja azt a feltevést,hogy a székelyek a mai Székelyföldön való letelepedésükkor
ősmagyar lakossággal találkoztak,s ezek a magyarok szőlőműveléssel is foglalkoztak
őshelyükön ,s akik ahonnan jöttek azoknak ismert volt a szőlőtermesztés. S innen is
eredhetnek a székelyföldi szüreti bálok hagyománya. Vagy a székelyek hozták
magukkal pl. Telegd ,Székelyhíd stb. .környékéről ahol a szőlőművelés nagyon
elterjedt volt és ma is az.
Korond első említése 1333 ami azt is jelentheti,hogy oda székelyek elég későn
telepedtek meg. S ha tovább fonjuk a gondolatot, új gondolatok is születhetnek .Ilyen új
gondolat lehet az ,hogy a Telegdi székelyek akik Udvarhelyen és környékén telepedtek
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meg, s ahonnan jöttek pl. a Bihar megyei Mezőtelegdről és környékéről, ahol a
Nagyváradi Püspökséget védték, ott szőlőtermeléssel is foglalkozhattak. S ebből az új
helyükön csak a szüreti bál megtartásának a szokása maradt meg.Csikban ugyanis a
szőlő nem terem meg-elfagy. Itt csak az vetődik fel kérdésként,hogy milyen idős a szüreti
bálok rendezésnek a hagyománya. De a szüreti bálok megrendezésének élő hagyománya,
az egész székely földön onnan is eredhet,hogy a székely nép elég mobilis életformát élt
valamikor. Fát,sót,agyagedényeket szállított szerte az országban és ezeken az utakon is
megszerezhette ezt a hagyományt.
Korondon és környékén lugas szőlők is vannak s ez is
a szüreti bálokat megszervezzék hagyományosan.

vezethetett oda,hogy
Kiss Károly

-Márton napján november 11 –én ha éjjel esik a hó „ Szent Márton fehér lovon
köszönt bé,hosszú tél lesz „ .Ha az idő enyhe „ Szent Márton nyaráról beszélnek.”
-Miklós napján december 6- ekkor jár le a csordapásztorok szerződése,ilyenkor
adják számba juhászok a gazdáknak juhaikat.
-Korondon a Köröskerek nevű határrészben ,minden éjjel pont, pontéjfélkor ,
valaki kiáltozta „ Istenem hova tegyem le”?! Ez addig történt amíg valaki vissza nem
kiáltotta „Tedd oda ahonnan elvetted!”
-A népi hiedelem szerint a határkövet elmozdító személy lelke halála után vissza
jár mindaddig ,amíg az elmozdított követ helyére vissza nem teszi.
-A sóvidéki ember a kevés terményére
is büszke volt és magát
gazdálkodónak,földművesnek tartotta. A „paraszt” szó a sóvidéki ember számára
megalázást ,lenézést jelentett. Az utóbbi időben nagyon sokan tagjai voltak a
gazdaköröknek. Előadásokat hallgattak ,közös gazdasági gépeket ,szerszámokat kezdtek
vásárolni,ez bizonyítja a felemelkedésre való törekvésüket. Valamint az is ,hogy mára a
harmincas –negyvenes években egyes községekből az ifjúság egy része kezdett
beiratkozni a székelykeresztúri gazdasági iskolába ,ahol a tanítás október 15-től április
15-ig tartott. Ugyancsak sokan részt vettek a gazdasági tanfolyamokon.
L. István Lajos
-A vetés előtti napon a kenyérsütést, de még a pirítást is elkerülték sok helyen
(Kalotaszegen, Szilágyságban, Szatmárban, ……………stb.), mert a megszegők búzája
üszkössé vált.
-A vető levette kalapját, és ha katolikus, keresztet vetett, majd Isten segítségét
kérte és elszórta az első három marék magot (Mezőség – Erdély), az elsőt a madaraknak
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ajánlották, a másodikat az egereknek, míg a harmadikra azt mondták: „ezt már megtartom
magamnak”.
-A vetőre érvényesnek látszik néhány olyan tilalom, melyet a magyar
nyelvterületen sokfelé megtalálunk. Legelterjedtebb a szótlanság, melyre a vetőmag közé
rejtett bezárt lakat is utal (Kalotaszeg).
-Torontál megyében. azért dobták magasra a vetőzsákot, hogy olyan magasak
legyenek az asztagok.
-A termés védése tovább folytatódott a vetés befejezése után is, ezért a föld
végét kenderpozdorjával szórták be, ezzel egyrészt az üszögtől akarták megvédeni, de
egyben azt is jelezték, hogy a föld már be van vetve (Szilágy m.; Szamoshát, Szatmár
m.).
-A már befejezett vetés további megvédésére szolgált a föld meztelen megkerülése.
Háromszéken ezt valamikor elsősorban a madarak kártevése ellen tették.
Szilágyban, Szolnok-Dobokában nemcsak a madarak távoltartására, hanem a jégeső
elűzése érdekében háromszor vagy kilencszer kerülték meg meztelenül az asszonyok a
bevetett földet.
-Kalotaszegen a megmaradt vetőmagot nem vitték be a házba, hanem a tornác
egyik oszlopára akasztották.
L. Magyar Néprajz.II.
Magyarózd.
-A búzával kapcsolatos szokások.:A magyarózdi ember ,mint a világ legtöbb
magvetője,szinte vallásos áhítattal készült a búzavetéshez. Megjegyezte ,hogy milyen
nap éjjelén látta meg a nyáron A Fiastyúk csillagcsoportozatot,hogy olyan napon
kezdjen a búzavetéshez. Óvakodott attól,hogy újholdkor vessen ,Gáll hetében (október
16 körül senki sem vetett) mert az süket hét volt,s azon a héten vetett búza ,a hiedelem
szerint kevés szemet termett. , A vetéshez korán kellett kelni, hogy még sötétben pirkadat
előtt,a helyszínen legyen az ember. A búzavetés előtti éjjelen tilos volt szeretkezni mert
az a búza megüszkösödött…………A pirkadatkor megkezdett vetés már egyszersmind
varázsolás is volt. Azért kellett még hajnali szürkületben vetni ,hogy ne lássák meg a
madarak. A vetés megkezdése előtt szálas hófehér kenderpozdorját szórtak szét,jó
összmaroknyit, hogy a búza szára olyan fehér és erős legyen mint a csontszerű pozdorja
szál.
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-A vető az első marok búzát nem maga elé ,hanem a bal vállán keresztül hátra
vetette,megvarázsolva általa a vetést,hogy a madarak elkerüljék..Szokás volt az első
marok vetőmagból egy szájnyit befalni ,s a szájba tartva,némán végezni a vetést. A
vetés befejezése után a szájban tartott búzát a föld szélére vetették,miáltal a hiedelem
szerint a madarak elől a búzát elzárták,megóvták learatásig. …..
-A búzában való gyomláláskor,ha bármilyen büdös is volt a burjántól a gyomláló
keze, nem mosta meg étkezés előtt ,mert ha megmosta a hiedelem szerint jég verte el a
vetést.
- A kender. Ahhoz,hogy jó kendertermése legyen a magyarózdi asszonynak,már
az újév első napján megkezdi a varázslást.”Nagy guzsaly kendert ke kötni ,hogy jó
termés legyen abba az esztendőbe. Az újévi hamut a kenderföldre gyűjti meg.
Vigyáznak,hogy húshagyókedden még véletlenségből se fonjanak ,mert ha valaki ……
fonót vesz a kezébe megszulákosodik a kender. Vetés idején vigyáznak ,hogy nehogy
újholdkor vessenek A kendermagot vető ember egyenes tartásban veti.,hogy egyenes
szálas legyen a kikelő ,felnövő kender.” A magat bekapálni is gangasan kel ,hogy ne
dőljön meg a kender.” A kendermag bekapálása után nem szabad a kenderföld mellé
leülni,mert alacsony marad a kender. Nyüvés után ,szállítás közben nem jó az
asszonynak a kenderre ülni ,mert összefő.
L. Horváth István

Megjegyzés.: Ebből a néhány mondatból is, egy pár érdekes következtetést
tudunk levonni, az akkori kendertermesztési viszonyokról, amelyek örökségünk
részét képezik. Az a magyarózdi szokás,hogy a hamut amely káliumban igen
gazdag, a kenderre összegyűjtik és reáteszik valamilyen ősi tapasztalat eredménye
lehet, mert a kálium főleg a rostok mennyiségére és minőségére gyakorolt hatásában
jelentős. Egy másik dolog ami feltűnik az lehet,hogy a kender termesztés akkori
első veszélyes gyomja a szúlák volt. Ez a gyom abban is veszélyes ,hogy a
főnövénytől, esetünkben a kendertől elveszi a vizet ,a tápanyagokat .Ugyanakkor a
szúlák a kender kiszedésekor,szállításakor,feldolgozásakor nehezíti a rendes
munkát,sőt az egymásra rakott kendert hamar befúlassztja,gátolja száradását. Az
egyenes tartásban levő vetés egy olyan termelői óhajt fejez ki, amely a kender
feldolgozásakor fontos, ugyanis a sudár és szálas kender jobb kenderszálat ad és
jobban fel lehet dolgozni. S az a jelzés,hogy a kendert vetés után be kell kapálni
egy akkori termesztői eljárást jelez. A kendert nem
szántás alá,hanem a
szántásra vetették, ami káros volt,ugyanis a madarak a be nem kapált kender
287

magot könnyen fel tudták szedni. Ez kár is volt de ugyanakkor a mag kikelése is
bizonytalaná vált.
Kiss Károly
Szentgerice
-„Húsvét szombatján este ,mintegy ösztönszerűleg össze szoktak gyülekezni a
legények és ifjabb házasok a templomkertben úgynevezett cinteremben. „Semmi más
nem hívja őket meg, mint ősapáik hagyománya,senki nem adja tudtokra a nevezetes
ünnepélyt ,mint kebleikben ülő s fiúról fiúra szálló emlékezés „
-„ősi székely szokás szerint :a határt megkerülni, a határhalmokat megújítani,
forrásokat megtisztítani, a mezőre áldást s az égi csapások eltávozását kérni
összegyülekezénk: válasszunk ezért -úgymond –tiszteket, kik az ünnepély folyamát
vezessék, mindent rendben tartsanak, a határkerülésre újonnan felavatandókat
beiktassák, a megállapítandó szabályok ellen vétőket megfenyítsék.”
L. Jakab
A Székelyföldön, Moldvában, Kolozsvár vidékén, az Alföldön ismerik a
mesterséges beporzás kezdetleges formáját. Ha nem terem az uborka,
akkor uborkabaglatót, uborkabikát, uborkabugatót, bagzófüvet
(Trifolium
arvense)
visznek haza, s hozzáverik az uborka virágjához, az uborka közé dobják, a tövek mellé
ültetik, abban a hitben, hogy attól teremni fog (például: Péntek J.–Szabó A. 1985 –
Kalotaszeg). De meg is akadályozhatják a növény szaporodását.
L.Magyar Néprajz II.
Székelyszenterzsébet
Porgolóc kapu és éjjeli őrség A régmúlt időkben a faluvégeken volt egy bizonyos
kapu vagy sorompó, amit porgolóc kapunak hívtak. Szürkületkor takarodót harangoztak,
ami azt jelentette, hogy mindenki haza kellett takarodjon. Utána a kapukat lezárták. A
bíró tudta nélkül senki sem mehetett be a faluba. A kapu története visszanyúlik a
tatárjárás korába. A kaput a bakterek nyitották és csukták. Éjjel minden órában
végigmentek a falun és különböző figyelmeztető rigmusokat kiáltottak: „Tíz óra,
hallgassatok a szóra, tűzre, vízre vigyázzatok,hogy semmi kárt ne valljatok!” „Éjfél után
óra kettő, dícsértessék a Teremtő!”
L.Székelyszenterzsébet honlapja
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-XVIII. sz. vége Minden fele virág mag hamaréb virágzik ha minek előtte el veted,
almafa agocskába Szúrod, s ugy a főldbe teszed [Ks Kerti Oeconomia].
L. E.M.Sz.T.
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Erdélyi magyar népi mezőgazdasági foglalkozások és evvel kapcsolatos
népmüvészet, általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi adatai.
„Gyergyóban nagy mennyiségben készítették a hárskötelet, a nyírfagúzst, mert
azzal a tutajok szálfáit kötözték egymáshoz. A tutajba kötözött szálfákkal az Uz, a
Tatros, a Békás, a Kis-Beszterce folyókon jelentős kereskedelem folyt a 19. században
Moldva irányába.”
„… Hargitában az erdőszéli vagy magányos fenyő szállásfája a pásztornak,
szénacsinálónak. Fekvőhelyül csereklyét (apró fenyőág), szénát terítenek a fa alá. „
“A gombászás jelentőségére utalnak az ilyen
Gombászó (1714), Gombászórét (1737), Gombászóút(1752).”

háromszéki

helynevek:

„A 19. század végén a székelyeknél említik a hegyekben a viricsfőző házakat, ahol
a nyírlevet vagy juharlevet feldolgozták. Az utóbbit cukornak sűrítették be.
A nyírvíz gyűjtésénél a székelyek még őrzik az ősi fa- és erdőkultusz emlékét: egy
tavaszi vasárnap a legények és leányok csoportosan mennek ki az erdőbe, és táncolás,
éneklés közben csapolják meg a fákat. A székely népdal szerint:
Édös virics foly a fából,
Jer ki rózsám a házból,
Én bemennék, de az anyád
Tudom, hogy haragszik reám.
A székelyföldi tidó ’kéregedény’ ugor eredetű szavunk.
Vadnövényeket gyapjú-, kenderfonál és húsvéti tojás festésére napjainkban csak a
székelyeknél gyűjtenek. Újabb kutatások szerint csupán Csíkban még több mint hatvan
féle festőnövényt ismernek. A híres székely szőnyegek (festékes, kilim szőnyeg, kecse,
kecsécske) gyapjúfonalát vadnövényekkel festették. A vadalma-, vadkörte- és égerfa héját
barna, a nyírfa levelét és héját, a kutyatejféléket (Euphorbia), a zsoltinát (Serratula
tinctoriát), a magasrekettyét (Genista tinctoriát), az akácvirágot sárga festék készítésére
használják. Kászonban „a régi burjános festékesek leggyakrabban előforduló alapszíne –
olvassuk a kászoni népművészeti monográfiában – aszúrfűszín. A szúrfű vagy festőfű
(Origanum vulgare) a Répát oldalán köves helyeken csokrosan terem. A szúrfüvet
vizeletbenjól megfőzték, majd a trágyába gödröt ástak, s ott körülbelül egy hetet érlelték.
A levét leszűrték, s aztán úgy festettek vele, mint bármelyik festéklével. Kászonban a
köztudatban a szúrfű elnevezésen ma is növényi festéket értenek.” A szúrfűvel festett
festékes lepedő különböző növényi anyagokkal festett gyapjútakaró (Kós K.–Szentimrei
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J.–Nagy J. 1972: 170). A sóskafa (Berberis vulgaris) gyökere, a varjútövis (Rhamnus
cathartica) kérge, a müge (Aspe-rula tinctoria), a kökénybogyó kék; a fekete nadálytő
(Symphytum officiale), a cserfahéj fekete; a fűzfalevél, a bürök, az orgona, a hegyi
kökörcsin (Pulsatilla montana), a galambvirág (Aquilegia vulgaris) zöld, a szujfű, szúrfű,
szurokfű (Origanum vulgare), a galajfélék (Galium), a vadcseresznyefa héja, a vad
csombor friss hajtása fenyőtobozzal keverve vörös festék készítésére használatos (a
festőnövényekről lásd:„ A székely taplógyűjtők, feldolgozók a toplászok ……….. A
taplógombából nyújtással, veregetéssel sapkát, táskát s más apróságot formáltak.
L. Magyar Néprajz II.

←Székelyek déli pihenője.

-a
gabonagyomlálás
éppúgy
gyermek- és női munka volt, és ezt
mondhatjuk el Erdélyről is. Kalotaszeg
falvaiban: „Májusban, ’amikor még nem
hányta ki a búza a fejét’, amikor még
araszos a vetés, mennek búzagyomláni
L.Magyar Néprajz.II.k.
Karikás szőlő művelés
- Erdélyből származik és abból áll,hogy a szőlőtőkének törzsét 60-70 cm magasra
neveljük,de ezen a magasságban képezzük ki a vesszőket. is,éspedig a szőlőtőke
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erejéhez képest kettőt-hármat ,valamint egy a tőke alján előtörő fattyú hajtást is,amely
arra szolgál,hogy idővel abból új törzset csináljunk, .a két termővesszőt tavasszal
karikába hajlítva kötjük a karóhoz. Innen a karikás mívelés elnevezése:
L.M L 1912
-A falu és uradalmak szarvasmarháit a gulyás őrzi, többféle ágazat szerint. A tinót,
ökröt, bikákat, (meddő) tehenet őrzi a tulajdonképeni gulyás, a teheneket a tehéncsordás,
a borjunyájat a borjucsordás. A gulyás kint éjszakázik nyájával kora tavasztól késő őszig,
a tehén- és borjucsordások reggel hajtanak ki, este haza. Nyáját mindegyik jól ismeri s
csaknem mindegyik darabnak a nevét is.
Ökröket szarvok vagy egyéb tulajdonságuk szerint szoktak elnevezni : Pirók (a
szarva tövén pirosló a szőr), Szőke (fehér a szőre), Fátyol (keselyes a szőre, hajnalszinü),
Bokros (könnyen megbokrosodik), Csákó (felfelé széjjel álló szarvú), Bimbó (felfelé
összehajló),Virág, Gombos, Villás (fellengős szarvú). Tehén nevek:Szegfű, Vojka, Virág,
Kesely és adnak neki nagyon gyakran személynevet : Rózsi, Zsuzska, Mari, Julcsa stb.
A bika-nevek nagyobbrészt személynevek : Károly, Laczi, Pista, de vannak külső
vagy belső tulajdonságot jelző nevek is: Vihar, Szultán, Huszár.
A pásztorember hű segítőtársa a kutya, melynek több fajtája van : puli, juhászkutya
és mindenféle korcsvérű. Nevét e kutya vagy valamely tulajdonságáról kapja vagy
egészen esetlegesség szerint. Kutyanevek : Huncut, Pici, Kese, Vigyor, Fattyú, Fürge,
Filkó, Hattyú (szőréről), Vigyázz, Vitéz, Betyár, Sajó, Bodri, Tisza, Farkas, stb. —
továbbá : Mit-látsz, Mit-érsz, Bilét (adójegyéről). A kutya roppant tanulékony s megérti a
gulyás minden utasító szavát, aki így szól rá: Mici te, ott azt ! tereld vissza ! — Erigy
elébe, te! stb..
A gulyások öltözéke és szerszáma: szűr, széles kalap, bot, karikás, tarisznya.
A kondás (kanász, sertéspásztor) kezére van bízva a sertéscsorda.
Reggel hajt ki, este vissza. Szokottabb sertésfaj a mangalica (melyet murgának nevez a
nép) ; azután vannak a korcsok. Egyébként vannak még: kan, koca, süldő (fiatal 7—8
hónapos), ártány (herélt).
A csikós a falu növendék lovait őrzi. Kinn éjszakázik a mezőn. Nappal gyalog, éjjel
lóháton követi legelésző nyáját. A lónevek szintén vagy az állat valamely tulajdonságát
jelzik, pl. Madár, Csinos, Kesely, Büszke, Török, Lepke, Szultán (fiatal herélt ló), Vitéz,
Fogoly (deres szinű), Tündér, Csillag, vagy személynevek, pl. Lencsi, Fáni, Rózsi, stb.
L.Gaál Jenő
-A kukoricaművelés legkorábbi területein, ………..Erdélyben egykor szokásban
volt a kukorica cséplése. Erre a célra lábakon álló fonott kosarat használtak, amelynek
deszkából készült alján sűrűn fúrt lyukakon át hullott ki a kukoricaszem, amikor a
kosárba öntött csöveket görbe bottal vagy fakalapáccsal verni kezdték. A cséplőkosarak a
Balkán felől terjedtek el a kukoricaművelés korai időszakában, és bizonyítékai a KeletiKárpátok és a Balkán közötti kulturális kapcsolatoknak (Gunda B. 1966a: 269–270).
L.Néprajzi lexikon
292

Erdélyi magyar juhászat.
Juhnyáj megnevezések :
Sereg: Erdély délkeleti felén és a Keleti-Kárpátokon kívül.
Turma: Erdély középső részén.
A csíki juhászok szállása a Hargitán kosár ból, kalibából, esztená ból és
disznópajtából áll .

A juhteleltetés építménye: baromkert juhszínnel, Csíkszentkirály (Csík vm.)
…………..a juhászok a barlangokat is felhasználták juhaik védelmére, például
……….Erdélyben a Tordai-hasadék oldalában.
A régi állattenyésztési szakirodalom megkülönböztetett magyar-moldvairackát
…….”. a berbécs ’kos’ (1423), amelyet közszóként elsősorban Erdélyben használjuk”.
A 13–16. század között Erdélytől Galíciáig és Morvaországigún. vlachjogú juhtartó
falvak jöttek létre. Ezek népeit nem terhelték a jobbágyokkirályi és földesúri
szolgáltatásai, kedvezőbben adóztak és saját kenézeik irányítása mellett élhettek.
„……juhtartó társulások ismeretesek Erdélyben a magyarságnál,”
„A kárpáti, elsősorban erdélyi juhászszállások neve esztena. Jelentése az Új
magyar tájszótár szerint: 1. vesszőből font, szétszedhető kerítésből álló, hordozható
juhkarám a hegyi legelőn;…”
Az egyik legjellegzetesebb a fából hajlított, félhenger
alakú, leginkább szalmával fedett, hordozható kunyhó; ilyenek
például a Bálványosváralján és Sztánán használt kalibák.
Szállás a legelőn, Hargita, Tolvajos-tető (Csík vm.)
Erdély juhtenyésztéssel foglalkozó településein állataikat
ősztől tavaszig juhistállókban, csűrfiókokban, esetleg nyitott
aklos juhszínekben takarmányozták .
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Ivar szerint a hím ivarú: kos, Erdélyben néhol berbécs, magberbécs. A herélt: ürü,
örü, Erdélyben néhol berbécs: a későn herélt cap.

Juhtej beméréséhez használt rováspálcák, tejrovások (1909),
Gyimes (Csík vm).
Tejhaszonvételi formák Erdélyben 1900 körül
“….a kecskegyomor használatára csak a Partiumban és
Erdélyben van néhány adat; az erdélyi Bálványosváralján
a nyomáson fogott csicsenyúl (szopósnyúl) gyomrát juhtejjel
készítették el.”
Erdély nyugati felén savó, kisebb mértékben édessavó, fehérsavó, sűrűsavó,
zsírossavó, anyasavó; Erdély középső és keleti területein és a Kárpátokon kívül sajttej,
fehérsavó, savó, zsendice, szaú, zer stb
Erdély keleti régióiban putinatúró, dézsástúró, székelytúróstb. Székelyföldön
összegöngyölt lucfenyő héjába, kászuba is tömtek juhtúrót (kászutúró), ezt
Háromszéken szemere, szemerketúrónak is nevezik.
A jellegzetes juhtejkészítményt, az Erdély-szerte ismert bálmost kétféle módon
készítették: 1. Egy 1695-ben megjelent szakácskönyv receptje szerint friss, édes juhsajtot
melegítenek egy edényben, közben tejet, vajat vagy tejszínt tesznek alá, majd ebbe kevés
lisztet is kevernek. Ezt Erdélyben magyarok és románok puliszkával vagy kenyérrel
eszik. 2. A másik változat szerint a sajtpréselésnél nyert zsíros fehér savót két-három
napig savanyodni hagyják, majd forralják és lassan eresztik bele állandó keverés közben a
kukoricalisztet. Az erősen zsíros, kellemesen savanykás puliszkaszerű ételt rendszerint
hagymával vagy savanyú uborkával fogyasztják
Az Erdélyi-medencében, Kalotaszegen a juhoknak gyűjtik a sátés rétiszénát,
tartogatják a szalmát és szednek leveles tölgyfaágat (frunza). Mindezt a telek hátsó
részében lévő csűröskertben a juhok telelőhelyén raktározzák. A juhokat eléggé szellős
juhpajtába (hidegpajta) zárják, amely előtt telelő-esztringa áll. Karácsonytól javítanak
csak a takarmányozásukon egy kis abrak adásával. Bálványosváralján a hátsó
udvaron lészákból elkerítenek egy részt, amelybe egy kisebb ereszt eszkábálnak. Egyesek
ún. fonott falú kotyecet állítanak itt, amelyet fokozatosan trágyával raknak körbe.
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Csak bárányozáskor viszik be az anyákat a csűr egyik fiókjába. A téli aklokban
jászolba (lészajászol) kapják a takarmányt. Mikor az első hó leesik, Csíkban akkor hajtják
haza a juhokat. Ittcsűristállóban és baromkertben teleltetnek (Kós K. 1947b; K. Kovács
L. 1947b; Szebeni G. 1962; Gunda B. 1961). Az előbbi a csűr egyik, külön elkerített zárt
része, a másik pedig udvar egy vagy több oldalon nyitott színnel
„A kabalakosarazás Udvarhelyszéken (MG 1843: 1521) éppúgy ismeretes volt
egykor, mint Csíkszéken. Az egykorú feljegyzések azt írják, hogy az ilyen módon
megtrágyázott földbe nem lehet mindjárt tiszta búzát vetni, mert az könnyen kisül, sokkal
inkább valami kapást, mert azzal a trágyát beledolgozzák”
L.Magyar Néprajz II.
Késaljafa-veresvessző
-Új ültetvények létesítésekor a múlt század derekáig legtöbb borvidékünkön a
termő szőlőtőkékről levágott, egyéves vesszőket ültettek. Régebben veresvesszőnek…..,
bihari borvidék, …….vagy késaljafának (Erdély) nevezték.
L.Magyar Néprajz II.
Mérai kendertermelés és feldolgozás kellékei.
-Június a fűkaszálás, szénacsinálás, július a búza aratása, augusztus a cséplés és –
……….a kendernyüvés, áztatás, szárítás, tilolás hónapja volt.
“…..valamelyik földdarabkán kendert termesztettek. A kendertermesztésre
felhasznált terület nem volt nagy, csak akkora, hogy családi használatra pont elég kender
teremjen rajta.”
-A kender jó táperőben levő, gondosan előkészített talajt igényel. A kendervetés
kényes, nagy odafigyelést kívánó munka, a magvető többször is végigvetette a földet,
hogy kellő sűrűségű legyen a vetés, mivel a vetés sűrűségén múlott a kenderszálak
vastagsága és a vékonyszálú kender adott jó minőségű, elegendő mennyiségű szöszt, no
meg azt is jó volt szem előtt tartani, hogy a sűrűn
vetett kenderföldben nem telepedett meg a gyom. A vetés végeztével szokás volt jó
magasra feldobni a vetőtarisznyát, hogy „jó magasra nőjön a kender!”
A hím, a tulajdonképpeni rostkender finomabb felépítésű, nagyobb szármagasságot
ér el, tenyészidejerövidebb. Mikor a hím növények alsó levelei már sárgulni kezdenek, a
női növények még teljesen zöldek, még csak alig indulnak virágzásnak. Ezeket a nő
növényeket a magok teljes beéréséig a földben hagyták, csak akkor láttak az aratáshoz,
mikor a magok héja már teljesen megkeményedett, az őket borító buroklevél megsárgult.
Kinyüvésére csakis a reggeli vagy az esti harmatos idő volt alkalmas.
A kenderkórókat kévékbe kötötték, kúpokba állítva megszárították. A teljesen
kiszáradt magokat kicsépelték. Leterítettek egy nagy ponyvát, a kórókról ahhoz ütögetve
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rázták ki a magokat, melyeket aztán átrostáltak, hűvös, szellős helyen tároltak. Ezekből
nyerték a következő évben a vetőmagot.
Mikor a hím kendernövények elkezdtek virágozni, már nagyjából el is érték a
feldolgozásra alkalmas magasságot, állagot. Eljött az aratás, a nyüvés ideje. A férfiak
levonultak előkészíteni a kenderáztatást, ki a Pataka, ki a Nádas partjára. A
patakmedrekbe nagy, négyszögletes gödröket ástak. Mind a nyüvés, mind az áztatógödör
készítése, a kender feldolgozásának néhány további mozzanata kalákában történt, négy,
esetleg több család is összeállt ilyenkor, és rendre-szerre együtt végezték a szükséges
munkálatokat.
A kendernyüvést rendszerint az asszonyok végezték: kihuzigálták,”kinyűtték” a
növényt a földből, a szálakat szépen egymásra rakták, a férfiak ölnyi csomóba kötözték,
majd szekérre rakták és lehordták a patakhoz a megásott gödörhöz. A kenderkötegeket
rendre berakták a vizesgödörbe, mikor az megtelt, nagy köveket raktak a
kenderhalomra,részint hogy a kender teljes tömegét víz alatt tartsa, részint hogy az
esetleges nagyobb áradás ne sodorhassa el a gödör tartalmát.
Az áztatás addig tartott, míg a kender lágy részei a vízben megrothadtak, kezdtek
lefoszlani a növényről. Ez eléggé hosszú időt igényelt, egy hetet, tíz napot, vagy
valamivel több időt is, függött az áztatóvíz hőmérsékletétől is.
Mikor a kenderhalom áztatása befejeződött, a család újra kivonult a gödörhöz,
rendre kiszedték, a folyóvízben szétrázogatták, átmosták a kötegeket,hogy a fölösleges,
elrothadt részek kimosódjanak a rostok közül.
Az átmosott kenderkötegeket szekérre rakták, hazahordták, laza sorban kerítésnek
támasztva vagy kúpba rendezve száradni tették. Ez a művelet is eltartott pár napig. Mikor
aztán a kender tökéletesre száradt, az udvaron felállították a tilót, és ennek segítségével
megkezdődött a szösznyerés folyamata. Ezt a műveletet leginkább a nagyon meleg
napokon végezték, mert olyankor válik el a legkönnyebben a rost a fás részektől. Először
csak nagyjából törték össze a kenderszárakat, ez a művelet volt a „törés”,itt elkélt a
férfisegítség.Majd újra végigtörték, most már aprólékosan, a tilóhoz csapkodva kirázták a
rostok közül a kemény részt, a pozdorját. Egy-egy maroknyi rostra bogot húztak, további
feldolgozásig félretették. A pozdorját rendszerint tüzelésre használták fel, esetleg a
disznók alá szórták.
A kenderfonál-kötegeket dörzsöléssel (lábbal,vagy dörzsölő-készülékkel lazították
puhábbá. Ezután elővették a gerebent. Ebből több méretű is volt. A körülbelül méteres
falap végében hosszú vasszegek meredeztek, sündisznószerűen.
A lapot rögzítették,a szegeken áthuzigálták,mintegy megfésülték a kenderadagokat,először a nagyobb,majd a kisebb,sűrűbb fokú gerebenen. A gerebenezéskor
összegyűjtött selejtet, a kenderkócot is felhasználták,abból fonták a háztartásban
nélkülözhetetlen kóc-spárgát, és abból készültek az úgynevezett kócszőnyegek is. A
kenderköteg a fésülés hatására egyre selymesebbé, hajszerűbbé, finomszálúvá vált. Ekkor
újra csomót kötöttek rá és félretették.
A kender további feldolgozása, fonása késő őszi, de inkább téli munka volt. A
lányok a kendert guzsalyra téve fonták, ezt könnyen lehetett szállítani egyik fonóhelyről a
másikra, rokkája inkább csak az asszonyok idősebbjének volt.
L.Tóth Ildikó
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Népi állatgyógyászat.
-Achillea millefolium L.: féregfarkú fű, férëgfű, pujkafű. Fiatal baromfinak, főleg
pulykának adják, mert ettől erősödik. Méheknek szirupba főzik.
-Alchemilla vulgaris L.: zsanikalapi. Jól tejel tőle a tehén.
-Astragalus glycyphyllus L.: szokaburján.Meggyógyítja a sertések foghús
daganatát (szoka, szaka). Főzetet készítenek belőle, de néha „cask lekaszálják a
disznyónak, megeszi, elmúlik a szokája”.
-Carlina acaulis L.: bábakonty. A juhok nem szeretik a bábakontyos szénát.
Régebben a bicskával kimetszett torzsa csemege volt.
-Nardus stricta L.: szőrcse. „A marha nem szereti, a juh inkább megeszi.” Alacsony
tápértékűnek tartják
-Onobrychis viciaefolia Scop.: bartacin. Minden állat szereti, mert édes a kórója.
„Még a szarvasok is bejönnek érte az ódalba.” Terjesztik a kaszálón: érett magvait ki
dörzsölik és széthintik.
-Ononis arvensis L. (=O. hircina Jacq.): örményburján. Állítólag csak a 40-es
években került ide, az örmény gazdák által hozatott szénával. Az ő birtokukról terjedt el,
innen a neve. Igyekeznek irtani, mert az állatok nem szeretik
Érdekes megjegyzés!
-Primula veris Huds.: kukukvirág……..Hiedelem: ha Szent György napja előtt
beviszik a házba, akkor nem kel ki a tojásból a csirke.
-Rhinanthus minor L.: csëngőkóró….. A csëngőkórós szénát nem szeretik az
állatok.
-Trifolium pratense L.: lóhere……………..A méneknek is főzik
-Veratrum album L.: ászpa, zászpa. Étő burján (mérgező), az állatok el is kerülik.
Tetűirtásra használták: a szárított, összetört gyökeret disznózsírral keverték és bekenték
vele a szarvasmarha bőrét. A gyökér főzetében áztatott árpaszem elpusztítja a szomszéd
tyúkjait. Emberre is mondják: „Szédeleg, mint az ászpás tyúk.”
-Cirsium oleraceum (L.) Scop: medvesaláta. Disznóknak adják az esztenán:
savóval leforrázzák és korpát szórnak reá.
-Equisetum hiemale L.: sullófű. Ezzel tisztítják az esztenán a fából készült
edényeket
-Myricaria germanica (L.) Desv.: tamariska. Gyökerét az állatoknak ,adják
vérvizelés gyógyítására.
-Parnassia palustris L.: torokgyékburján. „Sejmékben [lefolyástalan mocsaras
helyen] nő.” Főzetét az állat szájába töltik, ha „torokgyék szökik a nyakába”.
-Abies alba Mill.: fehérfenyő……….Fájából készült a malom vízkereke.
-Acer pseudo-platanus L.: jávorfa, joharfa. Fájából tekenyőt vájtak, ordaleszedő
kalánt és sujkot faragtak. Fonókereket is készítettek belőle, az osztovátára (szővőszék)
pedig vetőllőt.
-Alnus glutinosa L.: cserfa, egërfa. Festőnövény, kérge a cser, amely a gyapjút
feketére színezi.
-A. incana (L.) Mnch.: cserfa, egërfa. Mint az előbbi.
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- Betula pendula Roth.: nyírfa. A tavasszal megfúrt fából kifolyó levet, a viricset
itták. „A nyírfalapi-feredő rehomától jó.” Fája sujok- és orsófaragásra, taligakészítésre
volt használatos.
-Corylus avellana L.: magyaró. Termését gyűjtik………Villanyélnek, és csüröknek
(játékhoz való bot) a magyarófa a legjobb.
-Fagus silvatica L.: bikfa. Makkja disznóeleség volt, sőt étolajat is ütöttek belőle. A
szárított bikfakereg az állatok hasmenésére jó. ……Bükkfából készült a malomban a
korong és a bélkerek;a vízigáter részei közül a cirkulapad, a csiga, a csigaszeker, a
párna,a járom, a sungkerek és a hajtórúd; a len és a kendermunkában használatos tiló,
léhelő,gereben és fonókerek;a szövőszék részei közül a hasajó, a vászonfeszítő és a
csőllőkerek.Továbbá a fészi (fejsze) és a csákány nyele, a vajveréshez használt
brigigyófeje, a cséphadaró hadarója és az eke farésze, a gerendej is.
-Fraxinus excelsior L.: kőrösfa. Ebből készült a gerebjefej és a gerebjefog,
esetenként a malomban a korong.
-Picea abies (L.) Karsten: vërësfenyő………………Ebből készült a lakóház,a csűr, a
nyároló kaliba és a malomház is. Gerendának, deszkának, dengának (donga) és
dránicának (nyersen hasított zsindely) egyaránt feldolgozták.
Fenyődeszkából készült a malomban a garad, a tejke, a lisztesláda, a laj és a futólaj; a
vízigáter lappancsa; a mosáshoz használt törzsölőtekenyő.Dongából készült az esztenán
nélkülözhetetlen fejősétár, küpüllő,budáka1(sajtkészítő cseber), légej (savanyútej
tartására), dézsa(ordának, sajtnak); a háznál a káposztáskád, a szapullókád és a
lúgoscseber. A háziipar eszközei közül a guzsaj, a szövőszék, a vetőfa, a tekerőlevel,
valamint a szövőszék eresztőrúdja, bordahíja és csőllőkereke
-Salix alba L.: fehérficfa…….Fája kaszanyélnek jó..
-Sambucus nigra L.: bojza………..Fájából van a fonalat tartó ,moszor (cséve) és a
szövőszéken a cső.
-Sorbus aucuparia L.: kórusfa….. Szárított, megtört kérge az állatok hasmenése és a
kutya veszettsége ellen használatos
-Viburnum lantana L.: somfa, csontfa. Pásztorbotnak ez a legjobb.
-Daphne mezereum L.: farkashárs, virága vadboroszlán. Disznóvész ellen adják, az
állat ételébe keverik.
-Digitalis grandiflora Mill.: tejes rëszfugburján. „Állat csicsére leveszéstől.” (A
rëszfug tőgybetegség.) A tehén sós, mákos lisztet kap; vizet nem ihat, csak rëszfugfőzetet.
Ezzel a lével mossák is a tőgyét; ez úgy gyógyítja meg az állatot, hogy közben nem apad
el a teje.
-Euphorbia amygdaloides L.: álivor.14 „Fertétlenítő a sebekre.” Különösen a ló
sebeit kezelik vele, szárított porát hintve rá vagy főzetével locsolva. A lé távol tartja a
legyeket is.
-Gentiana asclepiadea L.: epefű. A szárított herbából főtt tea, keserűen fogyasztva,
epebeteg állatnak és embernek egyaránt jó. A tyúk ivóvizébe töltik, a juhnak pedig
leöntik a torkán.
-Helleborus purpurascens W. et. K.: ëszpënz, ëszpëndz, paponya.Gyökerét a beteg
disznó fülébe húzzák. Mérgező növény.
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-Lycopodium clavatum L.: bundzsák…... Párnát készítenek belőle télire a
méhkaptárba.
-Monotropa hypopitys L.: rëszfugburján. Tehénnel etetik sós lisztben;
meggyógyítja, de elapasztja a tejét.
-Galinsoga parviflora Cav.: hadiburján, katonaburján. Az első világháborúban
hurcolták be a katonák szénával.
Nagyon érdekes megjegyzés arról.hogy milyen úton is terjedhetnek a
növények.
Kiss Károly
-Polygonum lapathifolium L.: hunyor, szégyënburján. Ha az állat sebét főzetével
locsolják vagy ráteszik a levelét, akkor nem járja a légy.
-Sonchus oleraceus L.: disznyókáposzta. Szeretik a disznók
-Symphytum officinale L.: feketenadáj. Gyökerét megtörik, édestejjel a
csonttörésre kötik. Festőnövény, feketét ad
-Artemisia vulgaris L.: ződüröm. A legjobb bolhaűző, pásztorszálláson is teszik a
fekhely alá.
-Chelidonium majus L.: vérburján, fökönburján. A vérhas ellenszere; a marháknak
nyersen megvágva vagy szárazon összetörve adják, az embernek teát főznek belőle.
„Leve elveszi a fökönt” (szemölcs).
-Matricaria chamomilla L.: kamilla, almabüzü. Virágát Szent János napja előtt
szedik. Teája bármilyen gyulladásra jó; ezzel öblögetik a fájós fogat is. Főzetét borjaknak
hasmenés ellen és a kérődzés elősegítésére adják, méheknek szirupba keverik.
-Nepeta cataria L.: méburján. Bedörzsölik vele a rajfogó ládát,mert illata vonzza a
méheket.
-Sambucus ebulus L.: büdösbojza. ………… „Ha pityókába vetik [dobják], a féreg
[egér] elmegyen.”
-Urtica dioica L.: csihány. Tavasszal baromfi- és disznóeledel.
Paeonia officinalis L.: bazsarózsa. Gyökeréből a szarvasmarha vérvizelése ellen
készítenek főzetet.L.Rab
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← Kézi aratás Biharban
Székely ezermester. Az ákosfalvi uj szövőszék. A marosvásárhelyi őszi ipari gazdasági
kiállításnak egyik érdekessége egy konyha fűtő nagyságú ügyes konstukcióju szövőszék
volt, amely mellett a fiatal feltaláló anyja ült és állandóan dolgozott. Nagy előnye az uj
eredeti ötlettel megoldott konstrukciónak az, hogy akármelyik pillanatban munkára
készen áll, a fonalat nem kell rajta ereszteni, feltekerni, feszíteni, hanem mind ezt a sok
időt elrabló dolgot egy rugós szerkezet és egy szorító kar végzi el. Nem kell itt a vetélőt is
ide oda dobálni, mert ezt a bordafa magától dobja át fonalak közt. Szóval az ákosfalvi
szövőmasinába csak bele kell ülni s már is magától megy a munka. Az uj ötlet
megteremtője Szatmári Samu 18 éves legény, amolyan istenadta tehetséggel megáldott
ezermester lélek, aki eszét nem pihenteti hiába a tokjában, hanem foglalkoztatja s vele
együtt az ügyes kezét is. Amit kigondol, azt meg is tudja csinálni, tehát nemcsak álmodik,
fantáziál, mint a legtöbb feltaláló. A sok érdeklődőre való tekintettel ép most közli a
Magyar Nép 6. száma, a különböző igények szerint szállítható szövőszék árát. Egyszerű
alakban 1000 Lei. Önműködő eresztő, rögzítő készülékkel 2500 Lei és önműködő vetítő
szerkezettel kibővítve 3000 Lei.
L.Székelység K.vár
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Kolozsvári hentesek↓

Az erdélyi magyar népművészet néhány jellemző képe. /a mezőgazdasággal
kapcsolatosak /Alsófehér megyei kenderfeldolgozás-tilolás-fonás-szövés-varrás.
-A kender számára száraz helyen jól trágyázott földet használnak, melyet sürün
vetnek bé, hogy vékonyan nőjjön. Átlag tizennégy hét alatt megérik, a minek az a rendes
próbája, hogy végig vonják rajta a kezüket s ha füstel, azaz virágpora sárgára érett,
kinyövik, főbe gyűttik, épülethez vagy sövényhez támasztva megszárítják.
Abban aztán már versenyre kelnek a jó gazdaasszonyok, hogy béáztatás végett
mennél hamarább álló vízbe kerüljön. -Lágyabb kender ázik a tóba-, azaz a meleg víz a
felső pozdorját, a kender csontját jobban meglágyítja s a kender könnyebben leválik róla.
Nyolcz nap múlva kiszedik a vízből, minden főt kerek sátor-formában napra teregetnek.
Ekkor következik vele a legfárasztóbb munka. Rendesen társaságba állnak össze,
hogy meg ne unják magukat; s az alatt, a míg széltiben-hosszában megbeszélik az egész
falu ügyes-bajos dolgait, komikus és tragikus eseményeit, alig képzelhető erővel,
fürgeséggel s kitartással verik nap nap után a kendertiló fakését, roncsolják a kérget s a
tilóhoz verve kicsapják. Annyi elevenséget tudnak társalgásukkal, tréfáikkal ebbe a
fárasztó munkába önteni, hogy az étkezés idejét leszámítva napkőttől napszállatig
képesek versenyt tilózni. A kitilolt kendert a ritkább héhelen meghuzzák, a sürübb
paczalóban (sertefogas) megecselik; s a mi a két tisztitás után megmarad, az a tiszta
kender. A mi kihull s a héhelen marad, az a szösz. Ezt ismét kétszer a nyolcz vasfogu
gerebenbe verik; a mi az első tisztítás után megmarad, az a másodja; a mi a másodikból,
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az az eleje. A tiszta kendert nem keverik gyapjuval, s belőle változót (fehérnemüt)
készítenek; a szöszből gyapjuval elegyítve, abrosz és lepedő készül.
A kender és szösz feldolgozása fonallá az orsón, vászonná az osztovátán történik.
A megtisztított kendert és szöszt hosszu botnak, a guzsajnak végére kötik s az
egyikből finomabb, a másikból durvább fonalat fonnakaz. orsóval. A guzsajt bal hónaljuk
alá szorítván balkezük mutató éshih'elvk ujjával pödrik s eresztik a kenderszálakat, jobb
kezük pedigszemkápráztató sebességgel forgatja az orsót. Olyan ez kezükben, minta. régi
nagyasszonyoknál a kötés. Ha egyéb dolguk nincs, ha jól beszélgetniakarnak, ha a
szomszédba mennek, menet közben, állva éüldögélve gépies gyorsasággal pergetik
orsójukat. A fonalakat hosszú matollára szedik, szapulóban tisztítják, a hiúban kiterítve
szárítják, tekerő-levélre teszik s innen legombolyítják. Ez a tekerő levél kecskelábon álló
s keresztbe rakott két küllő, mely vízirányos tengelyével köldökben forog, mikor a rátett
fonalat gambajégba húzzák. Négy szál fonal szélességben egy igét, harmincz ige egy
pászmát tesz Vajasdon; Magyar-Lapádon húsz ige egy pászma, egy ige pedig három szál.
Tíz pászma szélesség tesz ki egy singet.
A feleresztő fonalat, mely az osztovátára kerül, a nyargalóról vagy leánykáról a
vetőszegre csavarják fel, hogy láncz- vagy kalácsformábaszedve az osztováta tengelyére
vonható legyen. A vetőszegkét mt. hosszú tengely (orsó) körül két keresztben fekvő
rámából áll;a tengely egyik vége a földön, másik a mestergerendában forog. Akét ráma
talpfájának a vége a borda csapján túl is meg van nyújtva segyik ilyen sarokra akasztják
bé a fonalat; a megfelelő oldal bordájárapedig, mely lyukakkal van ellátva, olyan
magasságra, a mennyifonalat épen vetni akarnak, egy fakanalat erősítenek meg. Most a
kétrétűen vett fonalat a sarkon megakasztva keresztezik, a vetőszegettengelye körül
egyszer egészen megfordítják, a fonalat a kanál nyelébevetik s megkeresztezve
visszaviszik a bordákon a kiinduló pontig.
Így ismétlődik ez, míg a fonal kívánt hosszusága meglesz. A legalsó és legfelső
keresztszálat két oldalt megkötik s az egész fonalat az említett lánczformában karjukra
szedik. A fonal keresztjébe csípfát akasztván ráteszik az osztovátára, azaz szövőszékre.
Az osztováta két talpfán és négy lábon nyugszik, melyek két közfával vannak
összekötve. Az osztováta elején a talpfába eresztett két kar tartja a. bordahajat, ennek
alján van a 12–15 cmt. Széles borda, nádból készült fogakkal. A fonalat a hátsó hasajóra
(ponkostor) eresztő-rúd segítségével felhajtják abban a szélességben, a hogyan a
vetőszegre szedték. A. szálakat áthúzzák egyenkint a nyüstökön, melyek két rámára
megserített gyapjú-fonalból vannak kifeszítve s a nyüstpálczáról két csikótyán függenek.
Négy lábítóval (pedál) lehet a nyüstöket mozgatni. A szálakat a nyüstökön át kettesével a
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borda fogai közé vonják s a feszítő ruddal meghuzván az első hasajóra kötözik. A béverő
vagyis keresztfonál a csőrlő segítségével a vetéllő csövére van feltekerve. A szövés úgy
történik, hogy a szövő az egyik nyüstöt vagy nyüstpárt a lábával lenyomja, ez által a fonal
keresztbe kerül a bordán át; a béverő fonalat a vetéllő segítségével a borda előtt a fonál
keresztjébe húzza, a bordát erősen magához rántja s ezzel tömi vászonná a keresztfonalat.
- Fehér-nemü varrás A díszkendőket, melyek ékességül a szoba falaira, tányérok
mögé vannak akasztva, a párnacsúpokat vagy párnafőtőlvalókat, a női ing újja végét,
nyakát, néhol a mellét is, férfi-inget vállon, ujja hosszában, galléron és kézelőjén
varrottassal szokták kiczifrázni.
A kivarrásra ágynemüeknél s kendőknél piros, ritkábban kék fonalat, fejtőt
használnak, némelykor mind a két színből vegyesen; női változónál pirosat és fekete
czérnát; férfi-változónál fehér és szürke selymet.
Annak, hogy ez a női foglalkozás Kalotaszegről került volna ,megyénkbe, semmi
biztos jelét nem találtam; hacsak abból nem lehet erre következtetni, hogy a báró Kemény
család alsófehéri birtokaira folyton költözködtek a jobbágy-családok a gyerő-monostori
birtokról.
A kivarrás ezen módja széltiben meg van a megyebeli oláhoknál is, különösen az
ingeiken. Harminczkét férfi-inggallért vizsgáltam meg Remetéről és Ponorról; mind kék
fejtővel voltak kivarrva; csak diszítésnek vegyítették itt-ott közéje a piros csíkot. A
harminczkét forma egymástól mind különbözik, de a magyar nép használta mintáktól is
tökéletesen eltérnek. Kivétel nélkül egyenes vonalu mértani minták; egykét Maeándervonalas, egy-két rombusz, többször horgos kereszt (svastica),legtöbb azonban a gereblyealak különböző számu fogakkal. Valamennyi kék alapon van fehérrel kivarrva; mig a
magyaroknál fordítva..
A formák nevét nem igen tudják megnevezni; ha az ember utánuk tudakozódik,
többnyire azt a feleletet kapja, hogy - á sám pomenyit-./ így maradt ránk –így örököltük./
Díszített párnacsúpokat és kendőket a hegyi oláhoknál ritkán találunk; egyebütt a
magyarokéval közös formákat látunk rajtuk. Női ingeik varrása., a hegyek közt, eltér
ugyan a magyarokétól, de mintáikon virágok is vannak.
Magyar népünk különös gondot a párnák és kendők varrására fordítanak, s ebben
némely helyt, mint Vajasdon, Ózdon, Medvésen s Bükkösön nagy ügyesség és figyelemre
méltó forma-érzék fejlődött ki az asszonyokban. A mintát és öltéseket gyermekkorukban
egymástól tanulják s a formákat rajzolás nélkül is a legszabatosabb hűséggel tudják
utánozni; sőt egy-egy újabb mintát maguk is kieszelnek s azt otthonuk valamely
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eszközének, vagy jelenségének nevével látják el. Minden faluban van egy-egy művész,
rendesen nyomorék vagy vén leány, a ki szomorú életének terhét ezen ízléses minták
találgatásával és készítésével s közben egy-egy bánatos melódiának dúdolásával
enyhítgeti.
Az egész falu részvéte kíséri munkáját s dicsekedve szólnak róla az idegennek.
Az öltésnek két főalakja van: a keresztszem (keresztöltés) és az akasztalat (inasvarrás). Az előbbit a név maga magyarázza; az utóbbit úgy készíti, hogy három szálat
elhagy, hármat tőre vesz s visszaakaszt az első öltés lyukába.. Ezzel a minták tömött
részeit, a másikkal inkább a vonalakat s a minta közepének apró czifráját csinálja.
Az ing tászliját vagy pántját, amint a kézelőt nevezik, a tű hegyével meghúzzák,
czérnával ránczba szedik, hogy budrés legyen; a szélét a kivarrás színével, pirossal,
kékkel vagy feketével béhányják; közepébe pedig kereken, ugyanolyan színű serített
fejtővel vagy czérnával mintákat raknak. Némelyek a női tászlira csipkét is tesznek, amely
lehet kolozsvári, fordított, sodrás, vásárosi, rendesen Szentmiklósról; de csipkét maguk
nem igen készítenek.
Az ingmejjet a Maros menten nem varrjak ki; ez a divat inkább a Küküllő vidékén,
ott is főkép Bükkösön és Ózdon van elterjedve. A kivarrás külön négyszegletü
vászondarabon történik; ezt aztán az ingmell ránczai fölé borítják. Inkább az ing keskeny
nyakát lánczozzák ki kereken, a mint a keresztszemekben varrott vonalat nevezik; vagy
budrét varrnak rá, a mely fehér czérnával, vagy fejtővel van bészegve.
Szebb a legény-ing varrása, különösen, ha azt a menyasszony a. vendégség előtti
szerelmes hetekben vőlegény-ingnek készíti. Ez az ő remeklése, női ambicziójának s
szeretetének mértéke. Gallér, kézelő és az ingváll van rajta hosszában, meg két-három újj
szélességben szürke selyemmel kivarrva; dereka és újja pedig kötéssel összefoglalva. Igy
nevezik az eresztéket, foglalást, vagyis két vászondarabnak czérnával csipkeszerü
összeakasztását, melyet nem haraggal, hanem tővel csögrekészít. A két vászonszélet
bészegi, jukasan béprámázza; a kötést magát pedig göcsökből s lyukakból varrja.
Ugyanis a szálat urokra őtti, tekeregyet s visszaőtti; így készül a göcs. Az első versen
csupa göcsöket varr, a második versen hat göcsre egy lyuk, majd két göcs és egy lyuk
következik; a harmadik versen ismét csupa göcs egész hosszában.
A kötés szélessége szerint van három, öt, kilencz, tizenhárom rend, vagy vers.
Tyúksegg kivarrt lyukat, vonóhegy hármas lyukat jelent. Medvésen a kötésnek három
fajtáját csinálják. A mindenember kötése egyszerűbb s vele mindkét oldalt egyszerre
varrják leginkább darázslás azaz czikk-czakk varrás formájában. Egy felére öltenek
egyet, a másik oldalra kettőt, aztán göcsöt csinálnak, visszaöltik oda, a hol egy öltés van s
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megint göcsöt csinálnak. Az új kötésnél egyszer az egyik oldalt járják végig hat göcsöt s
egy rudat készítve, aztán a másikat. A harmadik a sima kötés, melyet minden lyuk nélkül
sürün varrnak sinorformára.
A kötés legegyszerübb alakja, vagyis inkább utánzása az, ha a vászonból kilencz
szálat kihuznak s béurkolják.
Mintákul az ingpántokra apró rózsát, ágas, sinóras, sujkas, aczélas, fagasas,
csillagas varrással, macskanyamat, asztallábat, vizfalyást, (hullámvonal), szarufát,
vetéllőt varrnak.
Nagyobb, teljesebb és részletesen kidolgozott minták díszkendőkön,
párnacsúpokon, asztalteritők szegélyén láthatók, ……….Vannak rajtuk nagy tömött 8
szirmu rózsák s közben darázsfészkek, széleiken aprórózsák vagy csillagok; vizfalyásos
vanalról kiemelkedő ágak s az ágakon csillagok; két párhuzamos vonal fölött s alatt
lambas ágak; vizfalyásasvanalon szőlőkacsak és szőlőlevelek; ugyanily vonalon csüngő
eperlevél gyümölcscsel; falyandár, tulipánt, magyaránt, Maeander-vonalakkalszegélyzett
három párhuzamos vonal, kakastaréj, kereszturi, S-es stb. Mindezekben a minták tömött
inas varrással, vagyis akasztalattal vannak varrva s a természetes hajlások meglepő
hűséggel utánozva.
Ezen diszítések virágos izlése teljesen megfelel a népies butoripar festői
motivumainak s bár megfigyelésükben a XVI. századon túl vissza felé nem mehetünk:
mégis, mivel a pogány sirok emlékein is általános a virágdísz, ősmagyar s egyszersmind
keleti ízlésnek kell azt elismernünk.
A Maeander-vonalak, a czikk-czakkos minta s a ritkább rombusz sokszor van
alkalmazva diszítésűl a népvándorlás korabeli cserepeken; az egymásba fonódó spirálok
pedig valószinűleg az iráni kardok bronz hüvelyének s övének diszítményeihez vezetnek
vissza bennünket.

- Nem tartoznak a köznép munkakörébe, hanem történelmi, kegyeletes és művészi
értéküknél fogva meg kell említenem azon úrasztali terítőket, kenyér- és szószéktakarókat, melyeket ev. ref. Lelkészeink sok helyt tisztelettel őriznek az eklézsiák
szekrényeiben. Ezeket maguk szőtte két nyüstös vászonra kitartó fáradsággal, éltük sok
esztendejét benne töltve, arany s ezüst fonállal (szkófium) hímezték az előkelő patronuscsaládok kegyes úrasszonyai. Közepüket rendesen a család czimere s neve foglalja el; a
négy sarkát tulipán, rozetta, lefelé hajló szilvaág, majoránna-ág, kehely töltik be; vagy
10–15 ctm. Szélesen díszes szegélyük, legtöbbször szabályos mértani alakokkal, van
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hímezve köröskörül. Egy-egy úrasszonynak kezemunkáját s nevét gyakran egész
uradalma minden ref. templomában megtalálni.
L .Lázár István.
Arad vármegyei
-A szövés-fonás és takácsmunka a Körösök közében (Vadász, Agya) télen ma is
gyakori házi foglalkozás.Láttam Agyán saját szövésű két szélből összeállított lepedőt,
melyeket görög-ires csipkével kötöttek össze.Ma már ily fajta csipkét nem horgolnak.
A szakajtókészités, cirokseprű- és vesszőseprű-kötés elterjedt foglalkozás
Magyarpécskán, Nagyvarjason, Feketegyarmaton és más helyeken.
L. Arad
Bihari cifraszűr
-Készítésének ősi fészke Nagyvárad volt. A váradi szűrszabók céhlevelüket 1614ben mutatták be megerősítés végett Bethlen Gábornak. Az eredetileg nagyon régies, tiszta
derékszögű darabokból álló bihari cifraszűr szabásába újabb elemek is keveredtek. Így az
összes többi magyar szűrtől eltérően a válla rézsútosan szabott és összevarrott. Felül már
rézsútosan szabott, négyszögű gallérja két alsó végén egy-egy csücskő van. E galléron
kívül a bihari cifraszűrnek még kis – kisnyaknak nevezett – álló gallérja van. A bihari
cifraszűr elöl, a mellen összeér, toldott eleje trapezoid alakú. Elöl fent csatos szíjjal vagy
összeakasztóval csukódik, hátravetőt is készítettek hozzá. Ujja alul és a hátulja néha
felhasított, s a felhasítást gombkötő készítette gombokkal csukták össze. Az ujjvégeknek
és az aljának kirojtosodását megelőzendő, szabáskor az ujj kéz felőli végére ép, ill.
szövött szél jutott. Aljára ugyanilyen sávból aljtoldást tettek. A toldás vonalát színes
posztó borítással fedték. Ujján, elején és gallérján színes posztó szegés futott körül.
Díszítése a régebbi darabokon ezenkívül igen aprólékosan varrott szegfű- és
rozmaringleveles hímzés, valamint színes posztó „csipke”. A virágkompozíciók
neve bokorvirág, ez a galléron virágkosárból nő ki. A korábban túlnyomórészt vörös
hímzést idővel sötétebb, fekete váltotta fel. – A bihari cifraszűr másik – újabb – típusa a
rátétes szűr, amelyet a szűrszabó posztó virágosnak, posztó metszett virágosnak nevez.
Divatja 1870 táján, a varrógép elterjedésével kezdődött. A kézi hímzés helyett
alkalmazott és géppel levarrott rátéttel a régi hímzett ornamentikát dolgozták át posztóba.
Így a rátétnek is fő motívuma a szegfű. Ez a szűr a múlt század végén Kolozsvár felé
terjedt el. Az applikáció színe túlnyomórészt a fekete. A varrógép hatására a szűr szegései
egyre szélesebbek lettek. A bihari cifraszűr díszítési módja még a színes posztóval
való csipkézés ( cigula). Ezeket több rétegben helyezték egymásra, s a közepükön haladó
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varrást sodrás takarta. A szegést is, a borítást is többnyire vörös cérnából, varrógépen
tűzéssel díszítették.
Szokásos díszítőelem volt a csipkéket befejező bojt vagy galambkosárnak nevezett
horgolt kis korong alkalmazása. ( cifraszűr)
L. Magyar Néprajzi Lexikon-bihari cifraszür

Magyarremetei öltözék Bihar megye↑

Butykos:
-A Nyárád mentén a kukoricafosztás díjába csinálták.13-13 dupla nagyságú
kukoricából, a csöveket a hajánál fogva összefonták demizson alakúvá, melyet odahaza
megőrizték s végül a tyúkokkal feletették
L .Murokország lakói
Csíki festékes
- Gyapjuból szőtt ,geometriai mintákkal díszített jellegzetes csiki szőnyeg.
L.Magyar Néprajzi Lexikon.-szőnyegErdélyi karikás szőlőmetszési mód
Erdélyi kétkarikás művelés.
A kétkarikás erdélyi művelésmódnál a combból kinőtt s karikára kötött, két
termővesszőnek képezi hivatását a termés szolgáltatása; de e két karikán kívül még egy
két éves szárrészleten nyugvó hosszú csap s egy rövid csap van; e részek mindegyike
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hajtásokat visel ,de ezenkívül van egy hajtás, mely közvetlen a tőke alsó részéből jő ki, ez
az u. n. ugar- v. vízhajtás . A tőkének minden hajtása ősszel venyigévé lesz s a következő
metszés abban áll, hogy az a combot karikástól lefürészelik s a hosszú csap hajtásaiból
lett venyigéket kötik ki karikára; a csapon levő hajtásból lett venyigét hosszú csapra
vágjuk s ugarhajtás indul ki, amelyek közül ha egyet meghagytunk, a megmetszett tőke
nyáron megint épp olyan képet fog nyújtani, mint induláskor.. Az ilyen metszési
rendszernél nem áll be az, ami a váltómetszéses rendszernél, hogy a tőkék évről évre
magasodnak, mi miatt azokat vagy a tőkék egyes ágait, meg kell ifjítani az által, hogy a
túlmagas részeket levágják s egyes lejjebbről kinövő hajtások felhasználásával
igyekeznek a tőke eredeti alakját helyreállítani.
L.Kislexikon-szőllőtőErdélyi magyar butorok.,házak.
Az erdélyi bútor korai stílusrétegének képviselője az ácsolt láda. E.zrégebben
kelengyeláda, később már csupán gabonatároló.
Hétfalusi csángó bútor
-Az erdélyi Hétfalu magyar községeiben (Pürkerec, Türkös) gyártott és színesen
virágzott asztalosbútor. Egyéb elnevezései: barcasági csángó bútor, brassói csángó
bútor, csángó bútor. Kibontakozására részben a közeli brassói szász, részben a
háromszéki székely bútor volt hatással. A hétfalusi csángó bútor emlékei a 18. sz.
második felétől ismertek. A korai sötét, kevés színt alkalmazó korszak után a 19. sz.
folyamán mind erőteljesebbé vált a színezés. Készítése a 20. sz. első felében szűnt meg
végleg. A hétfalusi csángó bútornál az asztalos munkája csupán a bútor kialakítása volt, a
virágozást hozzáértő asszonyokra bízták. A hétfalusi csángó bútor a helyi vásárlók
kielégítése mellett elkerült távolabbi vásárokra is, főleg a Barcaság és Háromszék
határvonalán fekvő helységekbe. Másrészt hétfalusi szekeresek szállították a brassói
ládakészítésre specializálódott asztalosok termékeit, a sajátjukkal egyetemben a Kárpáton
túlra, minek következtében a messzebb fekvő területeken a hétfalusi ládát is „brassói
láda” névvel illették, de már Bulgáriában mindkettő „magyar láda” néven vált ismertté.A
hétfalusi csángó bútor nem csupán egyenként készült, de a 19. sz. derekától egyes gazdag
hétfalusi parasztcsaládok az előszoba, azaz parádés szoba számára teljesfalborítást,
kideszkázást rendeltek, és a bútort, ágyat, padládákat, tékákat, kendőszegeket ( tálasfogas)
ezzel egybeépítették, egységes színekben és mintázattal kifestve. A bútorokhoz hasonló
festést kapott a kanáltartó, sótartó, az ajtó és az ablakra való zsalugáter is. A hétfalusi
csángó bútor kedvelt alapszíne volt az élénkkék, továbbá a sötétbarna, a vörös és a
sötétzöld. A tömött virágcsokrok, füzérek piros, kék, sárga színűek, a 19. sz. második
308

felétől gyakori a narancs. Szokásos volt a fehér és fekete kontúrozás is. A hétfalusi
csángó bútorra jellemzőek a nagy, festői foltok, felületkitöltőnek az élénk színű
terülőminták és a dús virágkompozíciók mellett a díszítmény középpontjában elhelyezett
magános vagy páros madár.
Kalotaszegi bútor
1. A kalotaszegi bútor túlnyomó többségében színesen virágozott asztalosbútor. A
legkorábbról, a 18. sz. második feléből fennmaradt kelengyeládák a korabeli kalotaszegi
ref. templomi berendezések virágos stílusában készültek, lévén az alkotójuk is azonos,
Umling János kolozsvári asztalos, aki akárcsak a templomi mennyezetek tábláit, ezeket is
ellátta családi mesterjegyévél. Jellemző ezen ládákra a barokkosan átfogalmazott, enyhén
stilizált olaszkorsós minta (→növényi ornamentika): alacsony edénybe szorított, zárt
levélcsokor, melyből vázlatos könnyedséggel megrajzolt, főként piros színű virágok,
gyümölcsök nyúlnak ki, fölöttük néha madár ül. – Kizárólag a paraszti bútorigény
kielégítésére létesült asztalosműhelyekre vallanak a 19. sz. elejétől kezdve jelentkező
kalotaszegi bútorok. A korábbi minták erőteljes és élénk színezésű átrajzolásával ezek
már a helyi stílus kikristályosodását jelzik. A díszítmény itt már szigorúan szimmetrikus
felépítésű, nemkülönben az egyes motívumok is. Leggyakoribb a tulipán, a korábbi
árnyalás helyett gyakran a középtengely mentén kettéosztva, piros-fehér vagy piros-sárga
színben. Kedveltek az apró rozettákból összetett kerek virágok és a ritmikusan váltakozó
színű levélkék. Dekoratíven egyszerűsítve illeszkedik a csokrokba az előző században
még valósághű alma és körte is. Míg korábban Kolozsvár és Bánffyhunyad asztalosai
állították elő az ilyen kalotaszegi bútort, a századfordulótól paraszti készítők is
bekapcsolódtak, akik egyéni megjelenítésben, ámde többnyire meglehetősen elnagyoltan,
a kivilágosodó alapon mind harsányabb színezésben variálták az átörökített stílust. Ilyen
falusi bútorkészítő volt pl. Sárvásáron Barta Sámuel molnár, Nyárszón Viskán László,
Mákófalván Csákány Károly, Magyarvalkón András Pista Gábor, Damoson Vincze János
Ferkó. Végül Magyarvistán asszonyok vették át, háziiparszerűen űzve a virágozást. –
2. Speciális helyet foglal el a kalotaszegi bútorok között a fonóba való kicsi
szék( fonószék). Ez négylábú gyalogszék négyszögletes lappal, melynek az alján néha
kihúzható kis fiók található. Ezek a rendkívül dúsan díszített, szerelmi ajándékul szolgáló
kisszékek csakis Kalotaszegre jellemzők. Kialakulásuk valószínűleg meglehetősen kései,
datált példányaik az 1870-es évektől maradtak fenn. A régiesebb darabok díszítménye a
fából faragott szerelmi ajándékok (pl. mosósulyok) helyileg kialakult ékrovásos, néha
ólomberakásos díszítésmódjának felel meg, mely datált darabok nyomán már a 19. sz.
első feléből ismert. A faragott munkák mellett a fonóba való kicsi székekre nagy hatással
lehettek az asztalos készítmények is. Ezt jelzi a mértanias díszítés sajátos átötvözése
növényivé, a leleményesen variált rozettáknak ( rózsa) virágtőből szerteágazó vékony
ágakkal való összefogása. Asztalosmunkákról kerülhettek át a tulipánok, a sokszor vaskos
levelek és a körtemotívumok is; ezek hatására kezdődött meg a motívumok színezése,
majd felváltása a század végétől tarka virágozással. Elterjedt ezzel együtt a lábak
esztergályozása is. A kisszékek peremén vagy a lapjuk alján, ritkábban a felső rész
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díszítményei közé iktatva gyakori a felirat, a datálás, a készítő, ill. ajándékozó vagy a
megajándékozott, ritkábban mindkettőjük neve. – A kisszékekkel kapcsolatban
megjegyzendő, hogy ellentétben az elterjedt téves vélekedéssel, az ékrovásos, vésett
díszítésmód a parasztságnál nem alkotott hosszabb életű, ill. a kalotaszegi bútor egészére
kiterjedő díszítőstílust. Megrendelésre, kiállításra készült ugyan a 19. sz. végén bölcső is
pad és ilyen modorban, ez azonban talajtalan maradt a festett virágozású kalotaszegi
bútorral szemben. Ugyanekkor az állami fafaragó iskolából kiinduló ösztönzésre elterjedt
egy a tiroli háziipari faragások szellemében kialakított faragásmodor sötétre politúrozott
alapba vésett, merev, sablonos mintákkal. Az ilyen tárgyak eleve városi eladásra
készültek, pl. asztalkák hatszögű lappal, kisszékek, támlásszékek, dobozkák, tálcák. A
stílus legismertebb korai művelője Péntek Gyugyi György.
3. Kalotaszegen is használatosak voltak → ácsolt ládák szuszing, ill. hombár,
ritkábban szekren, szekrin néven; ezek túlnyomó részt a Magyargyerőmonostorral
szomszédos Bedecs román háziiparosainak készítményei (monostori láda). Tetejük lapos,
fölfelé ívelő végű bütükkel. Díszítésük hornyolóval vésett, általában kevés elemből
összetevődő, geometrikus jellegű mintázat.

Székely bútor
-összefoglaló megnevezés a Székelyföldön használt, ill. készült népi bútorra. – 1.
Háziipar. A bükkövezet számos községe specializálódott bútorkészítésre. Legfontosabb
termék az ácsolt láda (pl. Siklód, Parajd, Korond, Oroszhegy, Pálfalva, Firtosváralja,
Varság, Kibéd, Sóvárad, Szováta, Verebes), de a múlt századból más bútorok háziipari
előállítására is van adat (pl. Zetelaka: padok). A székely ácsolt ládákra jellemző a lapos
tető. Közülük a gabonatartó szuszék díszítetlen, a ruhatartásra szolgáló kar (írott szuszék,
kelengyés-, gúnyás-, cifra szuszék, szekrényláda) elejét vagy egyetlen, nagyméretű
évszám foglalja el (ilyen már a 18. sz. második felétől ismert), vagy hornyolóval vésett
mértanias díszítés. Ez főleg egyenes vonalakból áll, emellett már a 19. sz. első feléből
ismertek virágmotívumos példányok, főleg geometrizált tulipánokkal, a tulipános ládák
hatására. – 2. Asztalosbútor. A székely bútor főként festett virágozású, kisebb mértékben
faragott. A változatos virágdísz kék vagy vörös alapra kerül, jellemző, hogy a láda eleje
és oldala általában eltérő alapszínű szokott lenni. A készítésükre specializálódó
asztalosok a városokban (pl. Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely,
Szepsiszentgyörgy, Bereck) dolgoztak; a 18–19. sz.-ra megjelentek nagyobb községekben
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is (pl. Vargyas, Abásfalva, Homoródalmás, Lövéte, Korond, Csíkkarcfalva, Dánfalva,
Csíkszenttamás). A legtöbb és legjelesebb készítőközpont Udvarhely-székben működött.
Egyes a székely bútor által megőrzött különösen régies díszítőelemek és tárgytípusok (pl.
gótikus szabású, deszkalábas → asztal) is az asztalosság korai elnépiesedéséről vallanak.
Ezt jelzi az a tény is, hogy a házilag barkácsolt székely bútor jórészt a korábbi
asztalosformákat őrzi (pl. deszkalábas → szék). – A 18. sz.-ból datált székely bútorok
már a működő asztalosközpontok stílusának elhatárolódását jelzik. A központok főleg
helyi igényeket elégítettek ki, de részben átnyúlt a piacuk távolabbra is (pl.
Marosvásárhely a Mezőség, Kézdivásárhely és Bereck Moldva és Havasalföld számára is
dolgozott). Másrészt szász központok készítményei is eljutottak a székelyekhez, bár ezek
elsősorban a Kárpátokon túli területekre szállítottak (pl. Beszterce Bukovinába, Brassó a
Havasföldre, Bulgáriába). Az évszámos bútorok tanúsága szerint a székely bútor
készítése 1880 táján szűnt meg a háromszéki medencében és általában másutt sem tartotta
sokkal tovább magát.; Csíki írott szuszékok , a vargyasi festett bútor.: Erdővidéki
szuszékok ; a Kászoni karocska körülbelül a 16. sz. végétől fordul elő az írásos
anyagban. Ebből az időből Kolozsvárott szűrköpenyegről, bohaiszűrről és posztózott
gallérú szűrről esik említés. Díszítését a posztózástól eltekintve nem ismerjük, egy 18.
sz.-ból származó adat, amely „varrott” szűrt említ, talán valamelyes hímzéssel díszített
szűrt takarhat. Mégis a cifraszűr divatja nyugat felől hatolt be Erdélybe, mépedig két
útvonalon: Nagyváradról a Sebes-Körös mentén és Arad felől a Maros mentén.
Nagyváradon akkor már a rézsútos vállú, kis álló gallérú és elöl a mellen összeérő
cifraszűr volt a divat. →Tűzéssel, nyargalással, gépen levarrott rátétes díszítésű volt. A
bihari cifraszűr – a múlt század vége felé – éppen akkor kezdett Erdélyben terjedni,
amikor a hímzett szűr ott a rátétes szűr olcsóbbsága miatt kiveszésnek indult. Így
Kolozsvárt és környékén meg sem ismerhették a hímzett cifraszűrt. A Maros völgyén
azonban a hímzett cifraszűr elterjedt D-Erdély felé.
L.Magyar Néprajzi Lexikon-erdélyi butor

Keleti háztípus, erdélyi háztípus, székely ház
-A kelet-európai lakókamrás vagy belső kemencés háztípus sajátos, helyi fejlődésű
változata, amelynek belső fűtésű kemencés (belső fűtésű szobai kemence)
tüzelőberendezését kandalló egészítette ki, ill. váltotta fel. Keleti háztípusunk házvidéke
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Erdély történeti határain kívül magában foglalta Magyarország Erdéllyel szomszédos K-i,
ÉK-i megyéit, úgyhogy a szomszédos középmagyar háztípus, ill. északi háztípus
elterjedésterületével széles átmeneti, vegyes sávot alkotott. A keleti háztípushoz tartoztak
a moldvai magyarság újabb telepescsoportjainak lakásai. A keleti háztípust a
magyarokkal együtt élő román, német (szász) nép is építette, használta. Jellegformáló fő
elemei ugyan különböző irányokban távolabbi európai kapcsolatokat mutatnak, azonban
abban a sajátos ötvözetben, amelyben a magyar népnél megtaláljuk, csak Erdélyben és KMagyarországon fordult elő. – A keleti háztípus fejlődéséről ma még nincsenek részletes,
megbízható középkori, régészeti vagy archivális adataink. Történeti források a 16. sz.-tól
teszik lehetővé részben közvetve, részben közvetlenül az alaposabb elemzést. Ekkorra
viszont teljesen kialakultnak látszik. A korai időszakból szórványosan, ritkán
egyhelyiséges változatai is felbukkannak még a 17–18. sz. fordulójáig is. Kevés számú,
de nem ritka alkalommal kéthelyiséges épületei is előfordulnak a forrásokban. Az egy- és
kéthelyiséges épületek között nem egy nemesi tulajdonú. S a nemesi kúriák között a 18.
sz. elején is a keleti háztípus elterjedési területén van adat arra, hogy csak két helyiségből
állottak. Leggyakoribbak a három vagy több helyiséggel épített hajlékok. A
lakószobához, amelyben a főző, sütő és fűtő tűzhely is egyaránt és együttesen helyet
kapott, előtér kapcsolódott, ezen át lehetett a szobát is, de az esetleg szintén innen nyíló
kamrát is megközelíteni. A keleti háztípus elterjedés területén gyakorivá váltak a 17–18.
századra a 4–5, sőt 6 helyiséges lakóházak is. A bejárati előtérhez második lakószobát
építettek be, esetleg a kamrán kívül, valamint az egyes helyiségek mellett (fél, harmad
szélességű) oldalhelyiségeket alakítottak ki a lakótér bővítésére. Ezek a kiegészítő
terek ( oldalházak, oldalkamrák) gyakran alig voltak elválasztva a szomszédos szobától,
ajtó nagyon ritkán volt a közfalban, inkább széles függönnyel eltakart nyílás. Az
oldalhelyiségek következetes széles körű alkalmazása gyakorivá tette a
párhuzamos, kéttengelyes, soros alaprajzú építkezést. A keleti háztípus jellegzetes
sajátossága volt, hogy az előtérként használt helyiségeket a legutóbbi időkig nem vették
körül minden oldalról fallal. A közelmúltig előfordultak nyitott előterű házak is.
Napjainkig számos olyan épület maradt meg Erdély-szerte, amelynek előterét csak
farácsozat vagy szellőzőnyílásokkal tagolt, díszített deszkafal határolja, légtere teljesen
nyitott. Ez a magyarázata annak, hogy az előtér-pitvar funkciót betöltő helyiség neveként
az eresz megjelölés vált általánossá. Az épületek nagyon gyakori, szerves
kiegészítőjeként építettek tornácot, amely gyakran közvetlenül az előtér folytatása, szinte
része volt. A román nyelvben valószínűleg hatására váltak honossá a tornác-folyosó
fogalmat jelölő foişor és a tîrnáţ szavak. – A ház legfontosabb tüzelőberendezése
a kemence vagy pest (kandalló) volt. A keleti háztípus tüzelőszerkezetének fejlődése
szempontjából jelentékeny változást hozott az, hogy a 16. sz.-tól mind nagyobb számban
építettek cserépcsempékből füstfogókat, kandallókat, amelyek a hőtárolás és kisugárzás
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céljára jobban megfeleltek. Erre a fejlődésre utal a cserény, cserepes kandalló jelentésű
szópár is. Házvidékünk jellemző vonásai, tüzelőszerkezeti sajátságai annyira egyöntetűen
jellemzők, egységesek voltak, hogy a 16–17. sz. folyamán felvett leltárak mind a
jobbágyházak, mind a polgári, nemesi, sőt fejedelmi háztartások felszerelésében,
berendezésében egyaránt rögzíthették a kandallós tüzelők előfordulását. A későbbiekben
szaporodott a kemence nélkül felépített kandallók száma. Ilyenkor a sütés célját szolgáló
kemencét az előtérbe vagy a folyosóra, vagy a háztól teljesen függetlenül, a szabadon álló
sütőházban építették fel. Arra is van példa, hogy az előtérbe kihelyezett sütőkemence
mellé a szobákban megszokott módon a füstfogós, hőpalástos kandallót is felépítették,
hogy az ételkészítés teljes műveletéről a lakóteret tehermentesítsék. A 19. sz. folyamán a
keleti háztípus Ny-i sávjában a szomszédos házvidék külső fűtésű tüzelőszerkezetei is
megjelentek, elterjedésnek indultak, sőt hosszabb ideig vegyesen fordultak elő. Minthogy
a keleti háztípus kandallós szerkezete füsttelen, egészséges légterű lakást biztosított,
fejlettebb életkörülményeket teremtett, mint az É-ról, ÉNy-ról szomszédos északi
háztípus belső fűtésű kemencés lakáskultúrája. A kandallós tüzelőberendezés fokozatosan
növekvő hatása bontakozott ki emiatt ÉK-Mo.-on és az Erdős-Kárpátok D-i előterében. A
19. sz. végétől egyre gyakrabban szüntették meg a lakószobák kandallóit, vagy
használaton kívül helyezve, vaskályhákkal, hordozható takaréktűzhelyekkel kezdték
fűteni a lakásokat. A konyha funkcióit fokozatosan átvevő előterekben viszont még
századunk derekán is sokfelé voltak használatban a másodlagosan ide épített cserepes
füstfogójú kemencék. A keleti háztípus elterjedési vidékén a kémények alkalmazására
ritkábban került sor, mint az Alföldön vagy É-Mo.-on. Bár a vakkémények számos
változata mellett a szabad kémények sem voltak ismeretlenek. – A házak előterei a
legutóbbi időkig padlásolatlanul, mennyezet nélkül épültek. Sokszor padlástalan maradt
az előtér, legalább részben még akkor is, ha szikrafogót, álkéményt vagy szabad kéményt
építettek be. Nemegyszer az előtérnek csak a hátsó térfelét padlásolták le. Ilyen esetben a
födém egyben szikrafogó funkciót is betöltött. A keleti háztípus elterjedési területén a
kémény építése kifejezetten a polgárosult szint jelzőjévé vált. – A keleti háztípus
legjellegzetesebb, legáltalánosabb, egyben legeredetibb építőanyaga a fa volt. Elterjedési
területén mind a boronaépítkezés különféle változatai otthonosak voltak, mind pedig a
zsilipeléses építési mód különféle típusai. Széles körben használtak sövény falazatokat is
aszerint, hogy a helyi vegetáció mit tett lehetővé, ill. a paraszti erdőllés lehetőségei
mennyire voltak korlátozottak. A keleti háztípus elterjedési területén még napjainkig is
építenek fából lakóházakat pl. a Székelyföldön. A Ny-i peremterületeken a különféle
agyagfalazatok is szerephez jutottak. – A keleti háztípus általánosan elterjedt tetőzeteit
torokgerendás, kakasülős kötésű, szarufás szerkezettel ( szarufás tetőszék) építették. A
tetőszékek 100–120 éve a polgárosult, városias jellegű közösségeket nem számítva mind
kontyoltak voltak. A közelmúltban viszont jellemzővé lettek a felső csonkakontyos
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nyeregtetők, sőt városiassá váló településekben a teljes oromzatos egyszerű nyerges
fedélszékek is kedveltekké váltak. Héjazatként hagyományosan szalmát, fazsindelyt
használtak. A szalmafedél készítésének sajátos technikája alakult ki, ami a tetőforma
alakulását is befolyásolta ( szalmatető). Az ilyen villával rakott, taposott szalmahéjalás
tartósságát csak fokozta, hogy a ház tűzhelyeinek füstje átjárta, konzerválta. A
zsindelyfedésnek két változata ismert. A szokásos kisméretű (30–40 cm hosszú, 8–10 cm
széles) zsindely mellett korábban nagy jelentősége volt a 30–80 cm hosszú, 10–30 cm
szélességet meghaladó dránicának, amelyet fatéglának is neveztek. A keleti háztípus
elterjedési területén ugyan a cserépfedés a 18. sz. óta fokozatos előrenyomulásban volt,
még a városokban is széles körben használatos maradt a zsindely használata századunk
közepéig, sőt az egyre inkább csak a szegény rétegeknél alkalmazott szalma helyett a
korszerűsítéseknél zsindelyre tértek át. A zsindellyel való építkezést (sőt a javítást is) az
1950-es években fagazdasági szempontokat figyelembe vevő adminisztratív
intézkedésekkel szüntették meg vagy korlátozták. A keleti háztípusnál a mai
Magyarország területén a zsindelyfedés nem vált hagyományossá, ritkán, egyedi
esetekben fordult csak elő. – A keleti háztípus sem vonta ki magát a történelmi stílusok
hatása alól. Míg azonban a központi és az északi területek építőkultúrája fejlődésében a
céhes szintet elérő kőművesmesterek szerepe az ízléskultúra fejlődésében nagy
jelentőségű volt, a keleti háztípus elterjedési területén a legutóbbi időkig az építkezések
döntő hányadát népi specialisták bonyolították le. Kőművesmunka igénybevételére csak
városi, mezővárosi vagy egészen kiemelkedő anyagi helyzetben került sor. Faépületeink
leghangsúlyosabb elemei az elő- és oldaltornácok voltak. Faragott oszlopaik és egyéb
részleteik a kapuzatokkal, födémgerendázatokkal együtt a népi faragóművesség legszebb
darabjai. Ezek mestereinek szerkesztésmódjában, faragótechnikájában, díszítő
motívumaiban számos archaikus vonás őrződött meg. – Stílustörténetileg különösen a
gótika hatása erősen érezhető, bár a reneszánsz, a barokk is maradandó nyomokat hagyott
faragóink alkotásaiban. A mezővárosokban, kisvárosokban, ahol a kőművesmesterek
alkalmazása általánosabbá vált, meglehetős késéssel ugyan, de kibontakozott a barokk, a
klasszicizmus, majd a 19. század . végén az eklektika hatása is, és megszületett helyi
provinciális változata. Kolozsvár, Torda, Marosvásárhely, Torockó stb. módosabb
kézműves, kereskedő, fuvaros, földművelő polgárainak kőházait az egész magyar
nyelvterület legsajátosabb architektúrájú együttesei között tartjuk számon. – A keleti
háztípus hazai lakáskultúránk fejlődésében sajátos helyet foglal el. Egyfelől a
legarchaikusabb épületszerkezeti, építőtechnikai és építészeti megoldások bukkannak fel
elterjedésterületén, másrészt a lakáskultúrában a központi házvidék után a legmagasabb
szintre jutott el. A keleti háztípus társadalmi fejlődésünk sajátos regionális változatához
kapcsolódott, nevezetesen a második jobbágyság és a kései feudalizmus K-mo.-i, erdélyi
formája alakította ki alapkereteit, ami nagymértékben magyarázza a háztípus
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hagyományőrző, archaikus, konzervatív sajátosságait. Itt is számolni kell azonban a
városok, mezővárosok és szabadalmas közösségek (bányászok, székelyek) 15–18. század.
közötti kedvező helyzetével, ami lehetőséget biztosított jelentős vívmányok
meghonosodására, elterjedésére. Ennek köszönhető, hogy 18. századig a keleti háztípus
fő elemei a társadalom egészében egyöntetűen előfordulhattak, valamint ez teszi azt is
érthetővé, hogy miért követhető a keleti háztípus közvetlen hatása a szomszédos É-i, ÉK-i
magyar, szlovák, ukrán településterületen, ahol a mezővárosi fejlődés alig, vagy csak
visszafogottan bontakozhatott ki, szabadalmas rétegek sem válhattak népesekké, de ahol a
politikai-történeti fejlemények is előmozdították a közvetlen erdélyi, partiumi
kapcsolatok megerősödését.

A kászoni ház alaprajzi változatai: a)
nyitott ereszű ház, b) deszkázott ereszű ház, c)
kétszobás, oldalkamrás ház, d–e) háromszobás
ház

Lakóház. Épült 1830-ban (Csíkmenaság, v. Csík m.)
– 1. Lakóház udvari nézete, 2 3. tetőszék gerendázata, 4.
alaprajz, 5. eresz deszkázata, gerendázata 6 7. szarufa
rögzítése koszorúgerendába, 8 9. szarufák rögzítése
tetőgerincnél, 10. a mestergerenda felirata, dísze
1. Tetőkonty szerkezete, 2. szarupár rögzítése, 3.
szarupár összefogása, 4. a tető gerendái az eresz sarkánál,
5 6. az eresz oldalfalának szerkezete (talpba állított sasfa),
7. alaprajz és berendezés, 8. mennyezetrészlet a
mestergerendával, 9. feljárat a padlásra az ereszből (1874,
Kászonimpér, v. Csík m.)
L.Magyar Néprajzi Lexikon-keleti ház tipusErdélyi fazekasság:
- Kalotaszegiek-Kolozsvár,Váralmás, Magyarvalkó, Bánffyhunyad,
- Székelyföldön:Korond, Küsmöd, Csíkmadaras, Kézdivásárhely
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- Szilágyságban:Désháza
L .M.N.L kályhacsempék
Erdélyi magyar népviselet
-Sok kisebb-nagyobb népcsoport, szemre igen eltérő öltözete tartozik ide,
melyeknek közös tulajdonsága a régiesség, valamint az, hogy bár néhány vonásukban
megváltoztak, alapjukban nem haladtak végig a többi magyar viselet 19–20. századi
átalakulásának útján. A női viseletekből pl. nem lett sokszoknyás parasztviselet. Noha
eljutott Erdélybe is egynéhány „magyarországi” öltözetdarab, mint pl. a szűr
Kalotaszegre vagy a zsinóros, fekete posztóból szabott, csizmanadrágos öltözet, de ez
csak kevés helyen illeszkedett az öltözetek rendjébe, s ott is csak a fiatalság ruhatárát
gyarapította. Példaként Kolozsvár földműves elővárosát, a Hóstátot említjük. Itt ismerik a
zsinóros posztóöltözetet. A magyar gyolcsból való bőgatya ideálját itt a szüreti bálokon a
derékra kötött s a két láb szárára – a nadrág fölé – húzott egy-egy pendellyel próbálták
megvalósítani, elébe a legény kötényt kötött. A lobogós ujjú ing megfelelője pedig a
mellényujjba varrt két bő és hosszú ujj. A túlnyomóan házi készítésű vászon-, gyapjú- és
pamutszőttesek szívósan tartják magukat. Egyik jellemzője az erdélyi magyar
népviseletnek a meleg felsőruhák sokfélesége (a zekékre, condrákra, szokmányokra
gondolunk) és a sok és ugyancsak változatos bőrruha általános viselése. – Egyik
megkülönböztető vonásként említjük a férfiak és nők sok közös öltözetdarabját. „Kitelelt”
az Alföldön is ugyanabban a ködmönben és csizmában akár egy hattagú család is, közte
férfiak, nők, gyerekek – de ez szegénységből, szükségből történt, azért, mert csak egy-egy
darabjuk volt. Erdélyben azonban azonos anyagból, azonos formára, nemegyszer azonos
színben készítették a két nem egyes felsőruháit. – Az idősek és fiatalok ruházatának
színek által való megkülönböztetése általános a határokon belüli magyaroknál is,
Erdélyben azonban olyan mértékben, szinte kiélezve található meg, mint sehol másutt. Itt
nemcsak a mezőn élénkpiros szoknyában dolgozó fiatal nők válnak el a sötétes szoknyájú
idősebbektől, de a férfiingeket is nem egy helyen azáltal különböztetik meg, hogy a
fiatalét piros, az öregebbét fekete galand köti össze nyakban. Az erdélyi magyar
népviseletnek van egy negatív megkülönböztető vonása is: a női fejviseletek
formaváltozatainak viszonylag szűkös köre, ha azokat pl. a magyarországiakkal
összevetjük. – Egy-egy ruhadarab változatlan formában tarthat ki több nemzedéken át.
Így válik lehetővé, hogy egy-egy kelengyében a nagyszülőtől, sőt a dédszülőtől öröklött
darabokat is hordhatják. Egyedül Erdélyből ismerünk 1700-as évekből datált
öltözetdarabot, a muszujt – ilyen korai szoknya talán nem is maradt fenn másutt, de nem
is raktak évszámot a szoknyára. – Az egységes sajátságokon belül az öltözetalakulásnak
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számos szintje különböztethető meg. Itt csak a széki, szinte uniformizált öltözetre
hivatkozunk, melyhez hasonlítható Magyarországon Ajak község öltözete.

L. Magyar Néprajzi Lexikon- Erdélyi magyar népviselet –

Erdélyi szekér
-Hosszú derekú, nehéz → ökörszekér, amelyet a Bihar-hegységben (a Körös
völgyében, Belényes vidékén) készítettek. Szétszedett állapotban, vasalatlanul –
szekerekre rakva – hozták le Gyula, Nagyszalonta, Sarkad stb. vásáraira, ahol főleg az
uradalmak és a vagyonosabb parasztgazdák vásárolták. Az eladók „faluztak” is áruikkal,
amikor terményért, kenderért igyekeztek azt elcserélni. A „nyers szekerek” vasalását a
helyi szokásnak megfelelően a helyi kovácsok végezték el. A vas anyagot meg a
torockóiak és a mecenzéfiek hozták. (még: szekér)
L.Magyar Néprajzi Lexikon-Erdélyi szekér
Gyergyói tutaj
-Az erdélyi tutajkereskedelemben a legnagyobb tutaj. Szép, egyenes szál fákból
állították össze, a hossza rendszerint 6, 6 és fél öl volt és egy fertálytutajba 9–11, olykor
12 szálfát kötöttek. Épületfának való legjobb gerendaanyagot tartalmazott, de különleges
deszkaáruk céljaira is a gyergyói tutajt keresték a fűrészmalmok. Deszkával terhelték, sőt
borvizet is úsztattak rajta. Nagy teherbírása sószállításra is alkalmassá tette.
L.Magyar Néprajzi Lexikon-Gyergyói tutaj
Györgyfalvai viselet
-A Kolozsvárral szomszédos községnek sok vonásban a kalotaszegi viselettel
egyező öltözete. –
Irod. Pap Jánossy Magda: Györgyfalva viselete (Ethn., 1971).
L.Magyar Néprajzi Lexikon - Györgyfalvai viselet
Hopolyag
- Szurokrágásra a hopojag, vagyis gömb alakú szurok alkalmas. A szurokrágást a
Gyimesből Gyergyószentmiklósra települt csángók gyakorolták.
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Az asszonyok guzsalyra ragasztva vitték a fonóba, mert ettől gyűl a fonáshoz a
nyáluk. A legények Gyimesben kirágott szurokkal kedveskedtek a leányoknak. Ha a
leány elfogadta az ajándékba hozott szurkot, ez közelebbi barátságot jelentett. A
szurokrágást sok esetben gyakorolták fogtisztítás végett is.
Szurokrágás-hopojagGyimesi csángó szokás,Gömbalakú. Az asszonyok a guzsalyra fűzve vitték a
fonóba mert ettől gyűlt a nyáluk .A szurkot a háztartásban is használták fa és
pléhedények réseinek betömésére. A fakéregre gyűjtött szurkot fáklyaként: tanyákon,
esztenákon világító eszközként is használták a kártékony állatok (medve,farkas stb )
elriasztására.
Tarisznyás Márton:A gyűjtögető gazdálkodás hagyományaí Gyergyóban.
L. pdf, 176.2k - Adatbank
Kakukk hangja :
-Nyárádmentén ha a kakukk tavasszal megszólal, meg lehet kezdeni a szalonnát.
L.Murokország lakói.
Kalotaszeg:
- Itt a vadgyümölcsök szedését a férfiak és az idősebb fiuk végezték .
L. Szani Zsolt
Kalotaszegi bútor festés:
Mákófalván bútorfestő iskola létezett.
L.Erdély.ma 2006.07.13.
Kalotaszegi férfi kelengye
L.M.N.L.
Kalotaszegi muszuly:
-Kalotaszeg felszegi és alszegi részén muszujként, a Kapus és a Nádas
menténbagaziaként ismerik azt a bő, ráncos, aljának belső részén posztóval vagy
bársonnyal bélelt, elöl nyitott szoknyafélét, amelyet a nők kétoldalt felhajtva, az övbe
szúrva vagy derékon kötő segítségével rögzítve viselnek.
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A szoknyatípus használatára utaló
legkorábbi írásos adat 1854-ből való, a
legrégebbi datált tárgyi anyag a 19. század
utolsó negyedéből származik. A Nádasmente
egyes falvaiban - Magyarvista, Méra - a bagazia
napjainkban is a női nagyünnepi öltözet részét
képezi, bár visszaszorult a fiatalok (nagylányok,
fiatalasszonyok)
ruhatárába.
De
míg
Magyarvistán a bagazia az ünnepi viselet
állandó, nagypresztízsű darabja volt végig a 20.
század folyamán, Mérában hosszú időre
kiszorították ezt a szoknyafélét a különféle
színes textilekből készült szoknyák, s
mindössze 1981-től kezdődően vált ismét a
nagylányok, s a fiatalasszonyok nagyünnepi
öltözetének a részévé. Ezekben a falvakban a
rendelkezésre álló többgenerációs ruhadarabok
mellett újabbakat is készítenek a konfirmáló lányok részére.
A muszuj/bagazia alapanyaga a klott vagy a szatén. A legkorábbi leírások kék
alapszínt említenek, a kék mellett azonban már nemsokára megjelenik, s a 19-20. század
fordulójára uralkodóvá válik a fekete színű alapanyag.
Készítésekor általában két bő vagy 3-4 szűkebb anyagszélt helyeztek egymás
mellé, a szoknya alsó bősége így kb. 260-300 cm volt. Az elejét kétoldalt - fent az
övrésznél vagy a felhajtott alsó résznél - gyakran a szoknya hosszánál rövidebb
textildarabbal toldták ki. Az egyenes széleket a derékrészen sűrű ráncokba szedték, a
ráncokat piros vagy zöld posztópántba szegték. Az összevarratlan előrész kivételével a
derékrész alatt a ráncokat a tervezett díszítmény szélességének megfelelő hosszúságú,
sűrű, függőleges öltésekkel rögzítették, amelyre átcsavarásos technikájú
hímzés, darázsolás került. A mintát az átcsavarás rendje, illetve a színek váltogatása adta,
az alapszín többnyire piros vagy zöld volt. Az előrész kivételével az egész anyagfelületet
vizesen kb. 0,5 cm-es ráncokba fogták.
Már a legkorábbi leírások is arról számolnak be, hogy a szoknyaféle alját bélelő és
díszítő posztócsík színe a viselő életkora szerint különbözik. Leggyakrabban a fiatalokat
megillető sárga, illetve piros aljat említik a források, de informálnak a - valószínűleg már
a 19. század közepén a középkorú nők viseletéhez tartozó - kék, zöld aljú muszuj
létezéséről is. A 19-20. század fordulóján már elterjedt fekete aljú változat az egészen
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idősek, illetve a gyászos alkalmak öltözetéhez tartozott. A korai abaposztót a
muszujkészítők idővel a finomabb angliai posztóra cserélték, majd az első világháború
után a posztó mellett hasonló szerepet kapott a sima, a későbbiekben a díszesen nyomott
bársony. Azokban a közösségekben, ahol a muszuj/bagazia korán kiment divatból, a
díszes nyomású, rezes bársonyaljakból mellényeket készítettek.
Az eleinte keskeny, legfeljebb tenyérnyi posztócsíkok egyre szélesebbekké váltak,
idővel a 20-25 cm-t is elérték. A posztóaljak legkorábbi díszei a gyárilag kivarrt
posztóvégjelek, illetve a két hosszú darabot egybefogó színes huroköltéses kötések.Az alj
másik jellegzetes dísze a színes díszítőöltésekkel varrt, a készítés évét, a tulajdonos nevét
vagy monogramját rögzítő felirat.
A 19-20. század fordulójától a kalotaszegi közösségek egy részében - pl.
Sárvásáron, Kispetriben, Magyarvistán, Mérában - elterjedt a posztócsík kézi hímzése. A
jellemző öltéstípusok - száröltés, laposöltés, láncöltés, huroköltés - mellett az egyszerű
keresztöltés, illetve az átcsavarás is megjelenik.
Leggyakoribb a szűcshímzések mintakincsét idéző szabadrajzú, a posztócsík
hosszában végigvonuló hullámvonal köré szerveződő díszítmény. A másik gyakori
változat a posztócsikk övbe szúrt felső részének, vagy a teljes felületnek a különálló,
gyakran ismétlődő szabadrajzú mustrával való díszítése. A nádasmenti falvakban a
bagaziaaljakat a férfiaujjasokról (bujka) ismert, azok mintakincsét hasznosító gépi
tűzéssel is díszítették. A hímzést utólag gyakran flitterrel, üveggyönggyel cifrázták.
A posztóval bélelt részt nagy, kb. 6-8 cm-es ráncokba hajtották, a ruhadarab
tárolásakor ezeket anyagdarabbal vagy szalaggal rögzítették.
L.Tótszegi Tekla
Kászu
-különböző fenyők, nyír, hárs, cseresznye, éger, juhar és más fák lefejtett kérgéből
készült kolomp-, henger- és tölcsérformájú edények összefoglaló neve. A megfelelő
formára összehajtott kérget szilánk, háncs, tüske, zsineg, bőrszalag segítségével fűzik
össze. A kászukat erdei gyümölcs, fenyőgyanta gyűjtésénél, túrótartásra (székely
kászutúró), vízmerítésre használják. A Mezőségen, a Székelyföldön a cseresznyefa kérgét
feldolgozás előtt vízben áztatják, puhítják. A kászuk készítése, használata a
növényföldrajzi viszonyoktól és az erdei gyűjtögetés intenzitásától függ.
L.Magyar Néprajzi Lexikon.-kászú
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Kemence:
-Szilágyságban sátorkemence,Kalotaszegen
kemence, csempés kályha, cserény a neve.

kaskemence,

Közép-Erdélyben

L..M.N.L. -kandalló
Kezes:
-Erdélyi-mezőségi táncrendező
L.M.N.L- kezes
Korondi fazekasság,taplászat,szőttesek,varrottasok és szőnyegkészítés-:
-1602-ben említik a „dio vapaja és a z „Eotwes almaja” forráshelyeket-fejlett
gyümölcstermelésre utalva.1600-ban „huzoneőt hean
hetzaz diznóth hajtanak
el,ugyanekkor makkoltatásról olvashatunk.
L. Sófalvi András
Kökény virágzás ideje:
-A kukorica vetési idejének meghatározása „miko a kökinfa kivirágzik”
Györgyfalva,” Mikor a kökénybokor kivirágzik,vessed a málét” Szék
L. Dr. Kós Károly: A Mezőség néprajza
Szalmafonás-Ősi erdélyi népi foglalkozás.Szalmakalap Múzeum létezik Köröspatakon, ahol
1879-ben 104-en fonták a szalmát. Szalmafonásra leginkább a Bánkuti búza és az Erdélyi
alakor szalmáját használták .Szalmából leginkább kalapot,dísztárgyakat,ritkábban táskát
készítenek.Szalmát fonnak:Hargita megyében:Béta, Köröspatak, Székelydobó, Vágás,
Maros megye: Jobbágytelke, Székelyhodos, Bordos,Bőzöd, Bözödújfalú, Csőb, Rava,
Vécke, Zsákod, Kolozs megye:Jákótelken.
L.MNL -szalmafonás
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Székely kapu:
A szejkefürdői székelykapú.
Székely kalákák:
Évszakonkénti eloszlása: Tavasz: trágyázó, szapuló,
kenderforraló?,juhnyíró,káposztaültető,kapáló,fonótapasztó, kalákák valamint útjavítás.
Nyár: kasszáló, takaró,szénahordó, arató,cséplő kalákák
Ősz: sarjúkaszáló, pityókaszedő, káposztavágó, répakiszedő, kenderáztató,
kendergyűjtő kalákák és szapulórakás
Tél: kenderfonó, tollfosztó, fonó, boronahozó, kőhordó, juhtartó és lopó kalákák.
L. Hajdu Farkas Zoltán
Mezőségi népdal
„ Befogom a lovam, befogom a lovam, festett kis kocsimba. Elviszem a búzám,
elviszem a búzám, a szentiványi gőzmalomba. Megkérem a lisztes molnárt, őrölje meg a
búzámat, úgy is más öleli, úgyis más öleli odahaza a babámat.”
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Erdélyi mezőgazdasági törvények általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági
örökségi adatai.
„Törvény és engedelmesség az ember méltósága s az élet boldogsága”
A mi jó atyáink, a jámbor régiek,
A törvényt mondották a város lelkinek.
Anélkül fennállni nem lehet senkinek.
Szükség hát lenni falutörvényinek.
Ehhez tartsa magát jámbor és csintalan,
Vakmerő és nyakas, bátor és bátortalan.
Erős és erőtlen, gazdag s gyámoltalan,
Örökös, jövevény, tudós, bölcs s tudatlan.
Az alsócsernátoni nótárius verse a 17. századból
Törvény és igazság ebből kimondassék.
Ki mire lesz méltó, consideráltassék (mérlegeltessék).
Vétségtelen igaz megszabadíttassék,
A vétkes és bűnös megbírságoltassék.
Fű, fa, vetés tiltva, s a falu utcája,
Falu gyümölcsének s kertjei karója.
E könyvben van írva módja és poénja.
Itt megtalálható a falu bírája.
Bogátpuszta Kolozs megye
Bogáti constitutio„Ezen régi törvények alapján való egyszerű gyors igazságszolgáltatás a régi
lovagkornak volt újabb időkig leható classicus nyilvánulása, mely lassanként ki lett
vetkőztetve eredeti egyszerűségéből, s azért a bogáthi régi törvények is újabb módosítást
és megbővítést nyertek. 1815. a kormányszék rendeletére Aranyosszék közgyűlése
egybeszedte és bogáthi constitutio név alatt kiadta a bogáthi régibb törvényeket, melyeket
kivonatozva szintén ide iktatni szükségesnek ítélek, a mint következnek:
1-ször: Bogáthon szántóföldet csak székbeli törzsökös székelyek bírhattak, mások
kirekesztésével az fiúról fiúra, csak ezek kihaltával szállt fiú-leányra; ezeknek is
defectusával az első foglalóra.
2-ször: A Bogáth tulajdonosi joga a ns. széké, s birtokosai csak használói levén,
azért ezt egy birtokos is semmi szín alatt el nem adhatta, vagy zálogosíthatta, vagy
cserélhette; de sőt hogy annak szorgalommal mívelése eszközöltessék, azt részibe sem
adhatta ki, s kaszálónak sem hagyhatta, hanem tartozik saját erejével, vagy pénzért
fogadott erővel, mindig megmívelni, (török búzát részibe megkapáltatni és behordatni
szabad volt), ha ki nem mívelné, s hevertetni hagyná, azonnal más kezébe menjen.
3-szor: Az iránt senki holta esetére dispositiót nem tehet, hanem az vagy fiúra, vagy
fiú-leányra száll; a ki azt csalárdsággal más kézre akarná juttatni, vagy 3 évig
míveletlenül hevertetné, pünköstkor az ezt észrevevő birtokos borozdálást vagy más jelet
teszen az inditandó perre nézve, mely e módon menjen.
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4-szer: A praevarikátor vagy hanyag észrevétetvén, az, ki a földet eljegyezte, annak
előbbi birtokosát vkirálybiró pecsétjével 3-ad napra (régebb 8-ad napra) megidézteti a
constitutionale forumra, hol diarium gyanánt 3 frtot tesz le, hol perét meginditja; de ha a
felperes kétszeri idézésre nem jelenne meg, vagy megjelenve keresetét törvényesiteni
nem tudná, akkor letett 3 frtja elvesztése mellett alperes költségét, fáradságát is kárpótolni
tartozik.
5-ször: A const. forum elnöke a törvényes alkirálybiró – kivéve ha valami
rokonságban lenne a perlekedőkkel, tehát érdekelt, mikor a főtiszt nevez mást helyébe –
tagjai az alszék kifogástalan bírái vagy oly assessorok, kik jelességük által kitüntek; ezek
előre a fórum előtt azért kinevezendők, hogy a felek, ha törvényes kifogásuk lenne,
idejében megtehessék.
6-szor: Ha 8 napi idézésre alperes meg nem jelenik, akkor a 8-ad nap délutánján
„per non venit” elitélik, s ha más 8 nap alatt a fő- vagy alkirálybiró pecsétjével meg nem
akadályozza, akkor minden törvényes menedék kirekesztésével végrehajtatik vagy az
elnök, vagy az általa kirendelt bírák által. Ha megjelenik idejében s a pert felvenni akarja,
akkor ő is leteszi a 3 frt asztalpénzt, közölteti magával a pert minden záradékjaival, s
érdemleges védveit még aznap beadja, hogy az itélet még aznapon kimondattathassék,
mert ha késedelme miatt a per másnapra átmenne, tartozik ujból 3 frt asztalpénzt a birák
napidijának fedezésére beadni. Ha a tiltó meg nem jelent s megujitó pecséttel felperesét
az itélet végrehajtásától el nem tiltotta, akkor is 8-ad napra megidéztetik, mikorra úgy
legyen védveivel készen, hogy többszöri elhalasztást nem nyerhet, az itélet véglegesen
kimondatván, alperes csak derékszéken birodalmon kivül folytathatja perét. Ez eset áll be
akkor is, ha megjelenve, elvesztené perét. Ugy végérvényes itélet hozatik akkor is, ha
valamelyik fél hitletételt kiván s ez elfogadtatva, le is tétetik; de ha a hitletételt maga a
törvényszék kivánja s ez ellen valamelyik fél előre felebbezést jelent, akkor az itélet
elhalasztatik s a per és hitvétel áttétetik a derékszékre, hogy igy a hosszas és költséges
perlekedés kikerülve legyen.
7-szer: Az ily pereket a derékszék extra serialiter látja el, s ha az előbb nyertes fél
itt is kedvező itéletet kap, minden további menedék kizárásával végrehajtás végett az
előbbi forumra visszaküldetik; ha pedig az előbb nyertes itt veszitene s ott törvényes
menedékkel nem élne, akkor igen rövid időre az első forumon még megengedtetik a
menedék.
8-szor: Lefolyván igy a perek, azok rögtön elégtételbe veendők még akkor is, ha a
megnyert fél katona lenne mert ezeknek is bogáthi perei a const. forumra tartoznak.
9-szer: Ha elszántás vagy praevaricatio történik, akkor a pernek nincsen helye, mert
azt királybirói kibocsátás mellett per nélkül is ki lehet rendes úton járattatni; de midőn
caducitás vagy a fiágnak kihalása adja elő magát, akkor az első törvényes foglalónak
jegytétele pedum positiónak tekintetik, s ekkor nem a foglaló keres magának alperest,
hanem lehető felperesei perelik, ha kedvök van hozzá; hogy az ily foglalásoknál minden
verekedés kikerültessék, ha valaki az első foglaló jegyét kihányná s ebből verekedés
támadna, akkor a jegy-kihányó a szegények cassájába menő büntetésen marasztaltatik el,
s a birtok mégis az első foglalóé vagy jegytevőé lesz. Azon esetben, ha kettő egyszerre
érkeznék mint jegytevő a földre, s egymás közt ki nem egyezhetnének s
összeverekednének, akkor mindkettő a fennebb jelölt büntetésen marasztaltatik el s az
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elfoglalni szándékolt föld egyiké sem lesz. A praevaricatiót észrevett rész tett jegyével
akkori birtokosára nézve semmi foglalást nem teszen, hanem csak másokat rekeszt el
azzal attól, hogy előtte hamarabb legyenek a praevaricator felperesei; de mig felperes
perét megnyerve, be nem iktaták, addig a jószágot alperes használja.
10-szer: Ha a folytatott perben hamis oklevelet használnának, ily esetben, ha
felperes tette, elesik keresetétől; ha alperes tette, akkor inactionált földét veszti el s e
mellett a vétkes fiscalis kereset alá vétetve, büntettetik hamisságaért.
„.....a bogáthi talaj igen jó és termékeny s gazdagon jutalmazza meg a 3, földmívelő
fáradalmas munkáját, a birtoklási jog megszilárdulása a talaj-javitásnak s gondosabb
mívelésnek versenyét hozta létre, s ez által a föld tenyészereje fokozódván, Bogáth ma
Aranyosszék ezen részének nemcsak belszükségeit fedezi, hanem nagyobb mérvű kiviteli
gabonakereskedést is lehetővé tesz, s ezáltal a közjóllétnek egyik leghatalmasabb
emeltyüjévé növi ki magát,...”
„....Bogáth terjedelmes rónáján...... aranykalász lengő tengere köti le az útas
figyelmét ...”
L. Orbán Balázs A székely
-1760-ban újabb céhszabályokat vezettek be Kolozsvárott. 1776-ban a
zsemlyesütők különváltak a sütők céhétől.
L Tar Károly
Cimboraság
-székelyföldi juhos gazdák társulása
L. Sepsiszéki
Erdély juhairól hozott országgyűlési határozatokból:
Hogy a juhra, gyapjúra milyen nagy szüksége volt Erdélynek a nemzeti fejedelmek
korában, kitűnik azokból az országgyűlési határozatokból, melyek „drágulásra",
„nyomorúságra" való hivatkozással megtiltották a kivitelt.
Az 1571. nov. 19-től egész dec. l-ig tartott kolozsvári országgyűlés 31-ik articulusa
igy hangzik: „Miért, hogy mely országban áros ember nem jár ott a pénz szük, de a hol az
áros ember kereskedik ott bővül meg a pénz: végeztetett, hogy mindenféle barmokat,
lótól megválva, bőröket és marhákat szabad legyen behozni és kivinni De az szűrt szabad
ne legyen vinni, hogy az szűr az szegény nép között ennél is inkább meg ne dráguljon . ."
Nagyon érdekes az 1579 évi tordai országgyűlés következő határozata:
„Értjük azt is, hogy ennek előtte való végzésünk ellen a görögök vakmerő
bátorsággal . . . törököket is melléjök vévén ez országot szerént-szerte járják; juhot,
berbécset szabadon kivisznek ez országbeli kereskedő népnek is, mindpediglen ez
országnak nagy nyomoruságára . . . Végeztük ezért . . . és könyörgünk Nagyságodnak is,
hogy Nagyságod efféléknek levelet (kivitelre) ne adjon."
Mivel azonban „nincs semmi új a nap alatt", jó lesz, ha tudja mindenki akit érdekel,
hogy mit végzett az 1615. évben Gyulafehérvárt tartott országgyűlés:
„Látván kegyelmes urunk, minemű szük légyen országunkban az jó pénz, annyira,
hogy határinkból sem mehetünk ki annak szüksége miatt, holott sohul szomszéd
országokban ez pénz ... el nem kél: végeztük azért országul, hogy inkább az jó pénznek
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országunkban valami bővülése legyen, az lábasmarhát szabad légyen ez országból
kereskedésnek okáért mindennek kivinni.."
L. Dr. Szentkirályi Ákos
Negyedfélmegye havasa-székely belső törvénykezés.
„Ez a havas szentmártoni Kereszt-havastól kezdve, felnyúlt a Gyimeshez és állott
a Hosszúhavas, Szellő, Borjustelke, Borda, Piricska, Pereshavas és Galambhalma nevű
havasokból. E havasokat pedig Báthori Kristóf fejedelem ajándékozta Negyedfél
megyének jutalmul azért, hogy a Piricska-szoroson a Szulcza vize mellett beütött török
portyázókat hősileg kiverték. Negyedfél megye pedig azért, mert azt 3 és fél
egyházmegyét (egyházközséget) alkotó 7 falu bírta, névszerint Ménaság, Mindszent és
Sz.-Lélek, Delne és Pálfalva, s végre a fél megyét alkotó Csobotfalva és Csomortány. Az
eredeti adománylevél 1562-ben elégett, minek következtében 1666-ban a Negyedfél
megye népei összegyültek a Csomortányon felül levő Vasondkapuhoz, hol 20 pontban e
havas birtoklására nézve törvényeket és rendszabályokat hoztak, melyeket Apaffi 1675ben Fehérvártt megerősítvén, törvény erejűvé tett. Ezen határozatokban oly sok
eredetiség, az akkori magánjog körére oly becses világot vető adatok vannak, hogy annak
érdekesebb pontjaiból kivonatilag egyetmást közölni nem lesz egészen érdektelen"
„Kaszálni sz. Lőrincz napkor kezdtek, és pedig nem volt ott senkinek elkülönített
birtoka, hanem mindenkinél a kaszások száma volt meghatározva, még pedig a havasbirák ötöd-magokkal, nemes nyolczad-magával, lófő negyed-magával, darabont harmadmagával, ökrös jobbágy ketted-magával, zsellér egyedül. Helyet foglalni napkeltekor
lehetett, de dolgot kezdeni csak naphaladtakor, hogy az ünnep meg ne szegessék; ki ez
ellen vétett, a havas-biróság kitiltotta a havasból, s csak három forint lefizetése után
vétetett vissza. Ha valaki maga kaszálni nem mehetett, rész füvét másnak el nem adhatta,
csinált szénáját is idegennek csak úgy adhatta el, ha a bebirókból vevő nem találkoznék.
A kaszálás alatt a havas-birákból legalább háromnak mindig ott kell lenni; ki a
havasbíró pecsétjének nem engedelmeskedett, kiveszett a havasból (kitiltatott);
hatalmaskodása ugyanazonos volt a más törvényszékek ellen elkövetett ily vétségekkel,
még ha gyilkosság, vagy haláleset fordult is elő, akkor is, más törvényszék teljes
kizárásával, a havasbiróság hozott itéletet. Ha valaki, vagy valamely falu idegen procatort
vagy birát akarna behozni, 100 arany forintra büntettetett, ugyanennyire azon falu vagy
egyén, ki e közös havasok felosztását inditványozná, és 200 arany forintra, ki idegent
csempészne be. Ezen havasbiróság itéletének semmi más apellatum-foruma nem volt, azt
megváltoztatni senkinek hatalmában nem állott, stb. Az ezen rendszabályok és törvények
alapján való birtoklás egész 1849-ig, sőt azután is érvényben volt; de 1852-ben a Bachrendszer alatt oly roppant adót róttak ki, hogy a birtokos községek azt fizetni nem bírván,
1858-ban községenként felosztották a nevezett havasokat, kivévén a Moldovába folyó
Szulcza vizén levő 20 fűrészmalmot, melyeket, hogy örökösen közösen használjanak és
soha fel ne osszanak, változtathatatlanul elhatározták „
L. Orbán Balázs A székely
„1569 október 26.Warad bírájának ,esküdt polgárainak a város valamennyi lakósa
nevében is tett tájékoztatásából értesülve - arról,hogy az egykori Warad-i püspöktől
nyert ,és neki bemutatott okleveleikbe foglalt kiváltságuk szerint Warad szőlőhegyein
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termett szőlőből készített boron kívűl idegen helyről senki sem hozhat be a városba
bort,hogy a szőlőhegyek elpusztulását,és ezáltal a Warad-i vár bevételeinek csökkenését
elkerüljék,-és mivel az említett vár jövedelmének jelentős részét a polgárok által
befizetett tized és kilenced teszi ki,a továbbiakban is megtartja őket a fenti
kiváltságukban,amely szerint más helyről senki ,még asztali használatra sem hozhat be a
városba idegen bort. Csak abban az esetben tehetnek másként,ha helybéli bor
elfogyott,betartva továbbá az országgyűlés ama határozatát,amelyek engedélyezik háború
idején a sebesültek részére a bor bevitelét a szabad városokba. Megparancsolja minden
alattvalójának,hogy a fenti kiváltságot betartva úgy kimérésre ,mint saját használatra
idegen bort-elkobzás terhe alatt-ne hozzanak be Warad-ra”
II János király
L. Erdélyi történelmi adatok.1569.
Zágon falutörvénye.1680 körül
Egykorú másolata a Bedé Amália úrnő birtokában volt Zágonban,de 1916-ban a
meneküléskor megsemmisült.
Mi Mikes Pál, Jankó György, Jankó Boldizsár, Tamás és Péter, László László
nemes személyek zágoniak és Kónya Ferencz zágoni hütös bíró, Vajda János minor és
Álbu Benedek, Antal Jakab kissebb, Bács István, Török András, Kónya Ferencz nagyobb,
az falubeli embereknek több része jelen lévén tekéntetes nemzetes Mikes Pál uram
házánál tőnk illyen megállandó végezést, hogy látván közönségesen istennek rajtunk való
csapását az sok egyenetlenség mia, az határainknak elvesztegetését az sok kár tétető
gonosz potentiariusok mia, így azaránt így végezénk egymás akaratjábúl, hogy
ennekutána az sok kár tétetők refrenáltassanak, hogy ennekutána ha valakit vádolnak
valakik, zálagoljanak meg egy forintig; ha mentheti magát az vádlo(tt), bene quidem,
semmi nélkül meg- ) Innen kezdve eredeti, a Jankó Tamás székjegyző írása.
menekedjék; ha nem mentheti magát, hogy marhája az tilalmas helyen nem járt, minden
marhájátúl singillatim adjon elsőben három három pénzt, másodszori hajtásra avagy
vádolásra adjon singillatim marhájátúl den. 6, az(az)1) 6 pénzt, harmadszoritól semmi
kedvezés nélkül flór. 1. Az ki az Botmezejire ökreinek fejeket öszve nem köti és úgy űzi
be, azokat is megbüntessék flór. 1, ha vádolják.
Az vádolót nem kell megmondani. Ezeket az bírságokat penig az ide alább megirt
személyek az provisorral együtt eligazítván, senki ne appellálhasson sem együtt, sem
másutt; ha valaki appellálna, flór. 12 maradjon, az büntetést ugyan megvehessek rajtok.
Melyeket hogy inkább megtarthassunk, rendeltünk ezek(et) úgymint
gondviselőknek: Jankó György atyánkfiát és ő kegyelme mellé záloglókot, hajtokot
Mikes Pál uram két bíráját, Jankó György uram Bogáti Bálint jobbágyát, Jankó Boldizsár
uram Horvát András nevű jobbágyát,Jankó Tamás uram Szász János nevű jobbágyát,
Jankó Péter uram Csutak András nevű jobbágyát, Kun uramék jobbágyai közül Tarcsi
Jánost, Henter uram jobbágyát Kelemen Lázárt, Vájna Ferencz jobbágyát Csorna Miklóst,
Vájna Orbán jobbágyát Birtalan Istvánt. Az szabados részről minden tízesből egyet-egyet,
úgymint Alsó- Tatárszegből Álbu Benedeket, Felső Tatárszegből Álbu Pétert, Dar(ék)
szegből2) Bárra Jánost, Közép Tízesből Izsák Jánost, Guruzda Tízesből Guruzda
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Györgyöt, Felszegből Bács Istvánt, Sáska Tízesből Andok Imrét, HoszuTízesből Török
Andrást.
Ez az végezés hogy erősebb legyen, ezek az personák erős hüttel követelék, hogy
ennek az igazságnak elkövetésire hogy senkit bűn nélkül ex ranchore meg ne
háborítsanak, hanem kit kit igazsággal éltessenek, az előttök járó előtt igazodjék, nála
nélkül semmi büntetés véghez ne mehessen.
1) Tollban maradt.
2) Tollban maradt.
Ez mellé az tilalom mellé addáljuk azt is, hogy ennekutána is observáltassék, hogy
az határok közönséges akaratbúl szabaduljanak, együtt tiltassanak, ki ki sertésit pásztor
nélkül otthon (így!) ne tartsa sub poena itidem flór. 1. Ha penig valaki ezeken kívül
hajtánd, hajtsa az hagyott helyre, de magánoson ne büntessen, hanem azokkal az
emberekkel. Ha penig valaki hajtana marhákat, el se (így!) vennék erőszakkal előle, flór.
1 maradjon, törvénye penig az előttök járók előtt agitálódjék, ha tétetik, bene quidem,
alioquin az falu eleiben appellálhasson, nemes uramék széki (!) azonban lévén, ő
kegyelmek az elébb fenmegirt dolog szerént flór. 12 Ítéljenek.
M. P , J. G., Jankó B., J. T.
1692. febr. 27. Köröspatak.
Kálnoky Sámuel menekült oláhoknak, évenként négynégy heti szolgálatért a
száraz-ajtai erdőn (Zalánpatak) falu alapításra egy helyet általenged.Eredetije szakadozott
papíron, alján három pecséttel, a Székely Nemzeti Múzeumban, Báró Apor-lt. Okiratok
V. 112.
Mü Székely György Sepsi széknek hites assessora, Székely Boldisár killyéni Sepsi
széknek vicekirálybírája, és Gidófalvi Gábor étfalvi azon Sepsi széknek hites nótáriussá,
mindketten sepsiszékiek, az alább megirt dologban bírák adjuk tudtára mindeneknek az
kiknek illik ez levelünknek rendiben, quod in hoc anno praesenti 1692. die vero 27.
Februarii Sepsiszékben Körüspatakon az tekéntetes nemzetes Kálnaki Sámuel uram ő
kegyelme nemes udvarházánál létünkben, jelenlévén mi előttünk egyfelől említett
Kálnaki Sámuel uram ő kegyelme Háromszéknek főkirálybírája, másfelől holmi jövevény
idegen emberek, úgymint Pópa Leonde és Morár alias Pólyák Vaszily magok és az több
jövevény emberek, úgymintRusz Péter, Rusz Stephan, Rusz Vaszil képekben, kik is az
mostani villongó időkben nyugodalmat nem találván magoknak, folyamodtanak Kálnaki
Sámuel uramhoz ő kegyelméhez.
Megtekéntvén őkegyelme is kéréseket adott lakó helyűl nekiek egy darab helyet az
Miklósvár széki száraz ajtai erdőn Egyed [mezeje1) nevű] helyben, hogy ott falut
csinálván magok . . . .2) Kálnoki uram is ígiré jó akajratját] 3) adván érnünk . . . . 4) az
mostani szűk 8) felette az üvegcsürhöz . . . .") fát ha vág-. . . . 7) nak mostani volta szerint
negyven öl f [át,] 8) egyköböl buz [át ada] ta 9) nekiek, ölit tizenöt pinzen computálván.
Ily nagy jó akaratjáért ő kegyelmének az jövevény emberek ígírék arra magokat,
hogy míg ebben az országban lesznek, az Kálnaki Sámuel uram ő kegyelme földerül s
keze alól el nem bujdosnak, hanem ő kegyelmét minden esztendőben négy négy hétig
jámborul szolgálják.
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Kaszálásnak idején magok kaszálnak s az cselédjekkel feltakaríttatják. Aratásnak
idején is minden gazdaember másod magával mígyen minden nap mikor parancsolják
aratni, míg az szolgálatnak ideje eltelik. Az több oda szállandó zselléreknek is dolga s
állapotja mindenekben az feljebb megírt mód szerint légyen. Ha pedig az Kálnaki Sámuel
uram ö kegyelme földerül elszöknének, akárhonnan is mint feje kötött jobbágyot
reducálhassa és reducáltathassa ő kegyelme ezen levélnek erejével.
Az adózástúl megmenti őket ő kegyelme. Ha ő kegyelme is feljebb erőltetné,
szabad légyen elmenniek.Mely dolog mi előttünk így menvén végben, kezeket is béadák.
Mi is ezen dolognak bizonságára irtuk ez [lejvelünket fide nostra mediante, pecsétünkkel
és kezünk írásával ismegerősítvén.
Datum anno dieque supranotatis.10)
1—10) Szavakra terjedő kiszakadozott helyek.
A hátára írt följegyzés szerint ugyan e napon megalkuszik egyikkel Kálnoky
Sámuel, hogy „csináljon békasó törő külyüt és egy kerekű lisztelő malmot," a miért kész
pénz nyolcz forint, egy köböl búza és egy mérték asszú szilva a fizetése.
Iidem qui supra: Georgius Székely nobilis de Kilyén ni. p. Balthasar Székely
Gabriel Gidóffalvi de Killyén m. p. de Éthfalva m. p.
1699. márc. 23. Zalán.
Zalán falu törvénye.
Eredetije papíron, aljára nyomott három pecséttel, a Szörcsey Vince úr leveles
ládájában volt Zágonban, azonban halála el00őtt több régi okirattal együtt elégettette.
Mű Miklós vár széki nagy ajtai Donát György azon széknek vicekirálybírája,
száraz ajtai Küs István és középajtai Szabó István lófü személyek recognoscimus per
praesentes, quod in hoc anno 1699. die vero 23. Mártii 1699.midőn volnánk nemes Sepsi
székben Zalánban nemzetes " ^Séra István uram házánál, jelen lévén mii előttünk elsőben
is az templum előtt az egész falu, kik is közönséges akaratból kérének münköt, hogy
egymás között való, falu javára s megmaradására czélozó elvégezett törvényekben mint
idegen emberek lennénk ő kegyelmektől megbírált személyek, melyre nézve az mostani
falus bírót úgymint zaláni Koncza Andrást két adiunctus hűtősökkel, úgymint Erdő
Györgygyei és Bodor Istvánnal lófű személyekkel az megnevezett Zalánfalva velünk
együtt az megirt Séra István uram ő kegyelme házához küldé és ott münköt mind az
hárman az falu akaratja szerint kezekbeadásával megbírálván ilyen okon, hogy az mely
végezéseket és egymás között való törvényeket írásban mü élőnkben hoztanak és adtának,
azokat jövendő bizonyságnak okáért az mü praesentiánkban ratificálják és megerősítsék
megmásolhatatlanúl örök emlékezetre. Mely punctumi ő kegyelmeknek rend szerint az
élőnkben adatott írásokban így következnek:
1. Az tizenkét hütös ember büntessen minden potentiariusok büntetésében és az
birságnak harmada az falué, két része az hűtősöké; az zálaglás penig magokon forogjon.
Az ki penig contumaciter az zálagját elvenné, infallibiliter egy forinton maradjon.
Az ki penig zálagját törvényre kivenné, abban az előbbeni mód observáltassék, ily
declaratióval, hogy minden harmadik törvényes napon az appellatiós széken törvénye
folyón, mikor reá érkezhetnek, máshuvá senki ne appellálhassa; ha mód nélkül appellál,
24 pénzzel szaparítsa büntetésit.
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2. Az praedicator és schola mester jövedelmit, isten üdőt adván és alkalmatosságot,
ilyen declaratióval szolgáltassabe minden ember: Mikor meghordja az falu az praedicator
kérésire, az egyik szentegyházfiu mellett legyen egy jó lelkű ember és vizsgálja meg az
gabonát, ha illendő-e az elvételre, jó lelki ismereti szerint, ha illendő kéve-e; és három
nap alatt minden ember behordja és harmad nap alatt büntettessenek meg.
Az praedicator és schola mester kertéit az szentegyházfiai szorgalmatosan mind
épületekkel procuráltassák és minden jövedelmekre szorgalmatos gondjok legyen.
3. Az pásinton az kerteket mind az 25 öl kertet mindenkor fenntartsák télben
nyárban, hogy kétszer szabadulhassonaz járó marhának.
4. Az Nagy Avas is minden esztendőben annak idejében az járó marháknak
felfogattassék.
5. Az izentetett1) embert nemcsak arról examinálják, ha maga potentiariuskodott,
hanem arról is, ha mást látott,és tartozzék hűti szerint kimondani.
6. Az határkertnek büntetésében ilyen declaratio observáltassék: Valakinek kerté
nyilván való résnek talál- ') 1679. febr. 19. — — „ha az Czerjék uramék marhájok a falu
tilalmas mezein járna vagy az erdőn, vagy ott erdőltetnének, Kálnokfalva addig meg ne
büntethesse, míg elő nem izentetik; és ha ő kegyelmek magok vagy szolgájok elő nem
mennének, az falu megbüntethesse."
Eredetije u. o. volt. tátik, primo büntettessék meg den. 10; 2. den. 20; 3. den. 30; 4.
toties quoties egy egy forintra.
7. Az határokban penig ha valakinek szénafű helyei vannak, hogy senkinek
szabadon oda hajtani nem leszen szabad, hanem járomban vagy kötélen.
8. Az falu felett való Avasban és Dögös Torkán kívül való felfogott Avasban
minden szál fa egy egy forinttal tilalmaztatik.
9. Az befüggő cserék penig egy egy forinttal tiltatnak Sorkolatig fel, és attól fogva
az mint az Övágásig megyén fel.
10. Az határok és az erdőn lévő kaszáló füvek egy egy forinttal tiltatnak. Az pásint
és az Nagy Avas negyven negyven pénzzel toties quoties.
11. Nyirest, az mint az falu megegyezett, tizes számra hogy felosztották, úgy
birják, és az tizek magok között annak idejében oszszák el; szent Mihály nap után
communiter az ki hol akar, ott kaszálhat, ha ott marad.
Ha valaki ezeket violálni akarná és ezek szerint nem akarna dirigáltatni, calumnián
maradjon.
Ezen végezés penig in vigore megmaradjon. Mely dolognak nagyobb bizonyságára
és megerősítésére ezen punctumokat magunk subscriptiónkkal és pecsétünkkel
megerősítettük fide nostra mediante. Datum 1699 március 23 anno, die locoque in
praenotatis.
Correcta per nos.
Judices iidem qui supra: Georgius Donát viceiudex regius sedis Miklosvariensis m.
p.
Scriba pro illiterato iudice: Stephanus Küs de Száraz Ajta m. p. Stephanus Szabó
de Közép Ajta m. p.
L.Barabás
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V. Articulus a szőlőbecsültetésbe bejött visszaélésnek eltöröltetéséről.
Minthogy a szőlőbecsültetés olyan árbitrarie* szokott volt ezelőtt való években
végbe vitetni, hogy a becsülőknek értelenségek miatt {378.} az által a feleknek sokszor
nagy kár okoztatott: tehát ezen tárgyban is orvoslást kívánván ezen vármegyének rendei
eszközölni, arról a következőkben tették meg a maguk határozatukat:
1. A becsűnek olyannak kell lenni, hogy abban ugyan egyfelől a colonusok vagy
hyppothecariusnak* munkája, fáradsága, költsége és industriája megfordíttatván, de
másfelől arra kell vigyázni, hogy ezenfelül nehogy valamiképpen a proprietarius* a maga
földjét is pénzen tartoznék megváltani a proprietatis jusnak* megsértésével, ugyanazért
2. Fel kell venni a szőlő egész építtetésére tett minden munkáját addig az ideig, a
meddig az olyan haszonvehetővé tétethetik, a melyben már legalább az esztendei
munkáltatásnak megadja az árát, melyre határoztatik öt egész esztendő.
3. Ezeket mindenütt egyformán nem lehet határozni, mert némely határon
nehezebb mívelésű a szőlőföld, drágább a munkás, a karó, a hárs s a többi, ugyanazért hát
minden helységben külön-külön limitatiónak kelletik tétetni ilyen planum szerint.
4. Ha gazból irtódott a szőlőnek a földje és olyan recenter,* hogy még arra
emlékeznének a becsüsök, tehát becsűljék meg azt, hogy hány napi munkával irtathatott
ki azon hely és azon summa tegye az első classist, de ha olyan régi a szőlő, hogy annak
földje gazosnak nem tudatik is, de először szántóföldnek vagy kaszálónak usuáltatott és
ha két esztendei haszonvétel által a munka megjutalmaztatott, úgy az irtásért semmi nem
becsültetik.
5. Végére kell járni, hogy azon helységben száz tő szőlőnek mennyiért ássák ki az
árkát és rakják el, vagy ha annak végére nem lehet járni, azt kell megtudni, hogy egy nap
hány tő szőlőnek lehet árkot ásni és azt ki is rakni s így napszám szerint kell
meghatározni száz tőke elrakásának az árát és minthogy egyszerre minden tő meg nem
fogamzik s a szőlővessző-válogatásban is kell valami időt eltölteni, másfélannyira
határoztatik.
6. Meg kell tudni, hogy a becsű alatt levő szőlő hány napokon kapáltathatik meg
őszszel és tavaszszal és hányszor nyáron, minthogy a palánt szőlők minden esztendőben
négyszer és így öt esztendő alatt húszszor kapáltatnak meg, a bért fizettessék meg azon az
áron, a mint azon helységben fizetik a napszámot.
7. Hogyha pedig a szőlő felette ritka volna és így az azt építő {379.} gazda ingyen
mívelte volna azon idő alatt a földet, vagy pedig ha a tőkéket már nagyon elrontotta
volna, ugyanazon mívelésről a mi hijja van a tőkéknek, vagy a mennyire el vannak
rontva, ki kell huzattatni.
8. Öt esztendő alatt hányszor kellett metszeni, megkötni és mennyi hárs mehet azon
szőlőre, azt is conputálni kell,* nemkülönben a karóját, annak jóságát vagy rosszaságát és
helybeli ára szerint kell computusba* tenni.
9. Minthogy ezen munkának vagy a reá tett költségnek öt esztendeig semmi haszna
nem volt, a mellett industriával kellett azt építeni, tehát ennek megfordítására annyi
határoztatik, a mennyit öt esztendei munkája teszen.
10. Az olyan rossz fajtájú szőlő, úgy az olyan elpusztúlt tőke, a melyet ki kellett
vágni, számba ne vétessék.
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11. A trágyázás csak abban az esetben mehet calculusba, ha a szőlő földje új
korában is olyan lett volna, hogy a szőlőt meg nem termette volna, mert ha jó kövér
földre épűl a szőlő, maga az építő vette ki annak a zsirját, a trágyázást a proprietarius nem
tartozik fizetni.
12. Ezen principiumok szerint minden helységben a v. szolgabírák vagy annak
helyébe exmittált értelmes regiusok jelenlétében a bírák által figáltassék*egy jó, ép és
illendő sűrűségű szőlőnek a tőkéje, mely szerint aztán a következő becsűben csak
annyiban neveltetnék a többeknek az ára, ha írtani is kelletett annak a földjét és annyiban
kevesíttethetik, ha a tőkék vagy rossz fajtájúak, vagy nagyon elromoltak, vagy pedig a
földje a rossz mívelés által el van soványítva.
13. Az is consideráltathatik,* hogy némely helyeken a földesurak dézmát nem
szoktak venni, ilyen helyen hát ha már a szőlő tizennégy esztendős és így hét esztendő
alatt dézmát tartozott volna adni belőle, ezen dézma nem adás által az industriája az
építőnek recompensáltatottnak tartathatik és így a reá tett munkájának és költségének
megfordíthatásával kielégíttethetik.
14. A szőlő közé plántált gyümölcsfák, minthogy azok ottan kárt tesznek inkább,
mint hasznot, a becsűbe fel nem vétethetik.
15. A szőlő alján és tetején oltott vagy ültetett s árnyékaikkal {380.} a szőlőnek
kárt nem tevő fáknak ültetésére s oltására tett munka computáltatva itt, ha már termők is
volnának az indrustriának recompensatiójára a munkabér in duplo* vétessenek fel.
16. Ezen feljebb leírt becsű pedig értettetik csak arra az esetre, midőn a
proprietarius valami usufructariustól* becsűlteti el a maga földjére építtetett szőlőjét, de
midőn az ugyancsak aproprietarius egy olyan zálogostól becsültetni vagy
condivisionalisától* veszi át, a ki maga építette azt az általa zálogba bíratott földbe már
akkor, minthogy ő az ő zálogsummájának semmi hasznát nem vette, azon öt esztendők
alatt, míg a szőlőt építette: tehát ezen esetben az ő zálogsummájának cessans lucrumát* is
lelkiismeret szerint meg kell ítélni, valamint
17. Midőn a proprietariustól magától valamely adósságba becsűltetik el a szőlője,
akkor annak nemcsak a tőkéjét, hanem a földjét is meg kell becsűlni.
L . Petri Mór Szilágy
Kézdikővár
A Felső-Fehér megyei Peselnek falutörvénye 1715. május 1.
Mi, Fejér vármegyei peselneki nemesség, látván s meg is tapasztalván a szegény
megromlott falunak határunkon lévő sok károk miatt való fizetését, úgy erdőnkben is a
gondviseletlenség miatt esett és ezután is következhetö kárunkat, tettünk magunk között
az egész faluval megegyezvén ilyen végezést:
1-o. Hogy magunk közül mindenkor egy nemesember rend szerint tartozzék fő erdö
és határbíróságot viselni, ki mellé is a falu magok közül tartozzék nyolc parasztembert
rendelni, kik is hittel légyenek kötelesek.
2-o. Mind erdőből, mind mezőből a szántszándékkal tött kárnak tilalma három
magyar forint légyen, melynek ketteje a határpásztoroké, harmada a falué, úgy, hogy a
nemes és fő bírónak, mind két parasztembernek, annyi cedáljon a bírságban, úgy a
gabonafizetésben is a bérből és hajtópénzből.
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3-o. Ha tudatlanságbó1 vagy szaladásból esik a kártétel, a kárral és hajtópénzzel
tartozik,hogy megfizesse; melyet ha oly cselekednék – gyermek, vagy oly szegény –,
erdőben vagy határban kárt tenne, hogy nem volna miből fizet[ni]e, vagy még törvény
szerint való időt el nem ért volna, a bírságért a falu előtt nyomattassék le, és verettessék
meg érdeme szerint.
4-o. Más ember füvét, borsóját, makkját, egyszóval akármi gabonáját valaki
hordja,vesztegeti, füzét meghányja, levágja, vagy erdőbeli és mezőbeli vad
gyümölcstermő fát,csak egy szálért is három forintot fizessen, úgy az harapégetésért is,
melyért ha az határés erdőbíráknak valakit kiadnak, reáizenvén egyszer, hogy elémenjen,
és magát nem mentheti, három forintig való zálogját vehessék és büntethessék meg,
kiadván az falunak az harmadrészt belőle.
5-o. Valahol pedig néhai praedecessoraink idejében falu közönséges
marháinak legeltetőhelye, csordáinak útja volt, azt tartozzanak kötelességek szerint az
faluval együtt megtartani és oltalmazni, hogy azokban el ne foglaljanak, sőt ha ennek
előtte olyan esett volna is; az mely erdő- és határbírák előtt világosságra jő, tartozzanak
faluval együtt rehabeálni.
6-o. Mikor annak ideje eljőne, hogy valahol határt szabadítsanak marháinknak,
határés erdőbírák hírivel légyen, az faluval megegyezvén, úgy, hogy semmiféle pásztorok
azoknak hírek nélkül ne szabadítsanak, sub poena flor 3.
7-o. Ha valamely erőszakos emberek ellen erdőn vagy mezőn segítségkívántatnék
az bírák mellé, tartozzanak elmenni, akiket hívtak, sub poena praespecificata;
mindazonálta ha gyakorta hívattatik, abban is jó rendet kell tartani.
8-o. Ha külső emberek vagy erdőnkben, vagy mezőnkben találtatnak hatalmasul
cselekedni, és marhástól-szekerestől behozhatják, bírák uraim éljenek az olyanok ellen
törvénnyel az ország végezése szerint, mivel az három forint bírságot rendeltük csak a
faluban lakó és possideáló személyek ellen.
9-o. A határpásztoroknak fizetése e szerint rendeltetett: aki három köböl búzát vagy
annál többet ha vét, fél kalangyával tartozik, aki három köbölnél kevesebbet, a vetés
szerint, aki három köböl tavaszt vetett, egy kalangyával tartozik, aki három köbölnél
alább vét, a vetés szerint, külső emberek pedig, minthogy határt nem őriznek, ha
kevesebbet vetnek is, a bért adják meg, minthogy ha károk lesz, ők is megkeresik;
határpásztor uraim is, ha kiknek mi károk lészen az határban, tartozzanak megfizetni,
hogyha olyan erőszakos nép, vagy kitől Isten oltalmazzon, tábori emberek miatt nem esik
a kár .
Az határban lévő gyepeket egyenlő értelemből engedtük és hattuk az határbíráknak,
de úgy, hogy egyebütt a szénafüveknek békét hadjanak, sub poena praespecificata.
10-o. Valaki a tanorokkaput nyitva hadja, mást nem látván, hogy közel utána
menjen, három forint a bírsága, mégis ha amiatt akkor kár esik valaki gabonájában,
fizesse meg. Ha valaki valaki kertét kihányja, úgy az határkertet is, megvilágosodván,
büntetése három forint, mégis a kárt fizesse meg.
Mely végezésünknek megállására kötelezvén magunkat, kezünk írásával ezen
levelünket megerősítettük. Datum Peselnlek, a[nno] 1715, die 1-a Maii
L. Tüdős S. Kinga
333

„A vadalma-, vadkörte-, berkenyefákat erdőirtás alkalmával nem vágják ki. A
székely falutörvények már a 17. század végén tiltják és büntetik a határban lévő vadalmakörte-, és cseresznyefák kivágását (Homoródszentpál, 1670). Vadgyümölcsöt szüretelni is
csak akkor szabad, ha a faluközösség a begyűjtést már elhatározta. Szent Mihály-nap előtt
vadalmát szedni nem volt szabad (Ozsdola, 1774). Zabolán –1847-es faluhatározat szerint
– szeptember 1-jén harangszóval jelezték, hogy mikor indulhatnak a közerdőre vadalmát
szedni.”
„Ha valaki a falu határában olyan vadalma- vagy vadkörtefát talál, amelynek bő
termése van, de a gyümölcs még nem érett, akkor a fa törzsét vékonyabb ággal, szalmavagy szénakötéllel körülköti, a fa tövéhez kőhalmocskát rak. E jelek azt jelentik, hogy a
fa termését lefoglalta valaki, s ahhoz más nem nyúlhat. Legfeljebb az idegen utas, a
pásztor szedhet gyümölcsöt az ilyen megjelölt fáról. A fáknak ilyen módon való
birtokbavétele csak a gyümölcs leszedéséig tart. Azután a fát bárki kivághatja vagy a
következő évben a termést bárki hasonló módon lefoglalhatja (Hargita hegység).”
„A faluhatár jelzése, védelme minden birtokosnak és minden faluközösségnek
érdekében állt. Évente elvégezték ahatárjelek megújítását az előírt módon
lebonyolított határjárások alkalmával. Erre az alkalomra választott tisztségviselők
vezetésével a közbirtokosság, a gazdaközösség tagjai húsvét időszakában körüljárták a
falu határát. Ahol voltak határkönyvek, azokban is rögzítették a határjeleket, a
természetes határfák, a határkövek, árkok, gyepűk, határdombok helyzetét és állapotát „
„A határjárás szerepe a feudális kor végén, s különösen a telekkönyvezés
bevezetése, rendtartásának szabályozása után……….., Erdélyben 1870-ben, majd az
1886. XXIX. tc.-ben) háttérbe szorult. Erdélyben a falvak körüli, a nyomások (fordulók),
dűlők és nyilak (parcellák) közti határbarázdák, árkolások közösségi megvonására
szolgált a falu, a földközösség tulajdonában álló falueke, a falu ekéje. Utolsó tárgyi
emlékei az erdélyi és budapesti múzeumokban láthatók, használatuk az 1850–60-as
években szűnt meg „
„Ha a mértéktelen favágás és legeltetés az erdő pusztulását, elsatnyulását
eredményezte, tilalom alá vették a felújítandó erdőrészt. A székelyeknél igen korán, már
1231-ből ránk maradt az eresztvény szó, ami sarjadzó, fiatal erdőt jelent,
detilalmas értelemben is használták. A 17. században még a nagyobb uradalmakban is
csak időleges tilalomról volt szó, amíg az erdő önmagától rekreálódott.”
„…a nemesek közbirtokosságban (komposszesszorátusban) éltek egymással.”
L. Magyar Néprajz II.k.
A háromszéki kilenc falu közös erdejének törvénye, 1713-ból „ Buza tilalmáról.
Brassai uraimék instalván az búza egyéb gabonakereskedések tilalmáról,
decernaltatott: ne engedjék se buzát, se egyéb gabonát városokból más országra kivinni:
parancsoltatott az székelységre is azon dologról. Az harminczadra hasonlóképen ne
engedjék meg,interim maguk is ne abutaljanak az kereskedéssel.”
L. Alvinczi Péter okmánytára Pest 1870-1887
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„…….; az 1552-i marosvásárhelyi országgyűlés súlyos büntetéseket szabott ki a
kertek pusztítóira.”
L.Biró József
-1614-ben Bethlen Gábor eltörli a juh és túró dézsmadót,engedélyezi a szabad
sóhasználatot. S megkezdi a székely jobbágyok jobbágyok felszabadítását.
-Csík,Gyergyó, és Kászon székek
1650-es Constituciója-tizenhat fejezetes
törvénygyűjtemény –amely meghatározza a székely gazda földműves-állattartó életének
mindenapját,de léteznek benne a termés védelmét megkövetelő rendelkezések is.
-főleg a vetéskertek előkészítésének a kötelezettségére,illetve ezek nagyságának
meghatározására vonatkozik.
-„…..ennek utána minden ember mindenütt az vetés kerteket,nyolc arasznyi
magosan kertelje erre pedig a falubéli bíráknak és hütös embereknek,olyan szorgalmatos
gondviselésük legyen,hogy a kertelésben fogyatkozás ne találtassék…..” Erre a
határozathozatalra a székely rideg vagy félszilaj állattartás kényszerítette a Csík,
Gyergyó és Kászonszéki székelyeket. Ez a constitució cikkely az állatok által okozott
károk megelőzésére született.
A XVII században Csik,Gyergyó, és Kászon székekben………a mezőgazdasági
termelésben a kettős fordulórendszer léte volt a meghatározó(egy év termelés-a
következő év parlag legeltetéssel).
L .A Kastély
Az 1921-es román földtörvényből.
-„A bánsági nagy- és középbirtokok, nemkülönben a magyar telepesek földjének
végleges kisajátítása az 1921. évi július 23-án kelt és július 30-án kihirdetett (Monitorul
Oficial 1921. évf. 93. szám) törvény alapján történt.”
-„A járási és megyei kisajátító bizottságok több esetben még az igen szigorú
törvényes rendelkezéseken is túlmenve sajátítottak ki területeket, holott a Bánság
területére is vonatkoztak Bethlen György gróf azon sorai, amelyeket az „Erdélyi Gazda”
53. évf. 35. számában írt: „A novella az agrárreform végrehajtása terén valóságos
statáriumot teremtett,mert eltörli a felek megidézését, valamint a kikézbesítéseket,továbbá
a fellebbezési időket oly rövidre szabja stb., hogy ezeneljárási rend példátlan a modern
jogi szabályozás terén és ennélfogva valósággal rögtönítélő jelleggel bír”.
L. az 1921- es földtörvény.
Háromszéki kilenc falu erdeje,kaszálója ,legelője : , név szerint: Bodok, Zoltán,
Étfalva, Gidófalva, Fotos, Sepsimartonos, Angyalos, Eresztevény és Besenyő, községek.
-A kilenc falu közös tulajdonában lévő terület: a Borvíz tere. . A’ Bor víz teriben A’
Telekben; Az Bor víz patakánál; A’ Bor vízárka mellett; A’ Bor víz teriben a’ Veres gödör
felett; A Borvíz teribenaz Asztagos kert; A Bor víz nyíre, A’ Bor vízre járo ut helyneveket
1821-ben, némelyiket 1852-ben, 1855-ben, 1856-ban, 1859- ben és 1861-ben is említik:
1876-ban A Borviz házat, A Borvíztetőt és A Borvíz avasát is A közös erdők felosztása
1804-ben elmaradt
-1747-es falutörvénye is védi a vadgyümölcsfákat
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-a Hatodon makkoló idegen sertések ügyében 1816- ban és 1834-ben is a
compossessor falvak, Zalán, Oltszem, Málnás, Barót, Bodos és Sepsibacon három-három
küldötte hozott döntést.
-A kézdiszéki bebírók 1713-ban a beerdőlés jogáva együtt bizonyára nem nyerték
el a kilenc faluerdejében való makkoltatás és/vagy az erdei juhlegeltetés jogát:
-Jellemző, hogy 1820-ban az erdőbirtokban bővelkedő kézdiszéki al- és feltorjaiak
is Sepsibaconban, a Hatodon makkoltatták a sertéseiket, mint ahogy a miklósvárszéki
bodosiak is.
-A Hat falu (Sárfalva, Szászfalu, Nyujtód, Lemhény, Almás és Csomortán)
marhalegelőül szolgáló közös havasát 1799-ben Lemhényben, a lemhényi és almási közös
erdőt 1799-ben Almásban említik, az ozsdolai szabad erdőre 1774-es adat szerint
emberemlékezet óta hat mezőföldi falu lakosai jártak.
-Az 1584-ben Ország szabadjának nevezett, Kézdivásárhely és több kézdi- és
kászonszéki falu által adományként bírt területet, amelyet az illető települések lakóinak
állatai mindaddig közösen és szabadon éltek,…….
L.Kilenc falu
Csík-Szent-Mihály -megyéje-falutörvénye. Kelt 1622. márcz. 29., pótoltatott 1639. febr. 10.
1. Valaki faluhíre nélkül az falu havassára avagy határára akármiféle marhát hozna,
in fl. 12 maragyon az hozó ember, akár jobbágy, akár mi renden való legyen. Az hozott
marha penig mindig az falusi közönségé.
2. Az szénafüvekből penig mindenütt valóból, valahol mi vagyon ezen az határon,
minden marhát ki tartozik minden ember Szent—György nap után harmad nappal tartani,
valaki penig ezután ott tartaná s ott találtatik pásztoros marha, ha tehén barom, egy-egy
forintig megbüntettessék kétszer, ha harmadszor is ott találtatik, üssenek meg egyet benne
egy emberében. Az juban penig 3 fogattassék el két ízben, melynek egyike az hajtóké
legyen, az kettője az falué; ha harmadszor is ott találtatik, megtizedlessék és az tizede az
falunak jusson. Ha ménes ló leszen, elfogassék benne.
3. Nyiresben penig senki semmiféle marhát ne tartson, se nyárban, se őszszel az
juhon kivűl, azt is az maga szénáján. Valaki marháját vagy juhát, vagy egyébféle
marháját oda vinnné, az fellyeb megírt mód szerint büntettessék. Ha tán nem találtatnak
is, de bizonyos nyoma az marháknak, szabad legyen oda menni utána és az felyűl megírt
mód szerint büntetni. Annak felette valakinek szénája nincs nyíresben, senki marháját oda
ne vigye;ha vakmerőképen oda viszi,az falu végezésén megbüntessék az marhás embert.
4. Az juhtól tilalmas határ az régi mód szerint Zilosteteje,Váruta, Asottut, Tekehida,
Boczihegyese, Eperjesmál-szakadatja és Katonafölde observáltassék. Ha azon alól
találtatik,az felyűl megírt mód szerint büntettessék. Ennek napja penig Szent-Demeter
napja legyen. Ezen küűl ezen büntetés alatt senki marhájátvetésben ne hálassa; ha ott
hálatja, minden éjjeli háláson egyegyforintra büntettessék.
5. Ha valaki lovával az vetésben hál és akaratjával kárt tétet és megbizonyosodik az
dolog, az falu 3 forintra büntesse, az kárt penig az károsnak megfizesse, annak felette
búza és szénafű között mesgyéken marháját ne terelje, ne őrizze, egy forint büntetés alatt.
6. Senki hordásig az kalongya és szénafű között marháját ne őriztesse, akkor is
penig innepre jutva, ne legyen szabad ott őrizni egy ft. büntetés alatt.
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7.Senki más ember vetéskertit meg ne szántsa; ha penig, megszántná,
megbizonyosúlván benne ki szántott, egy forinton büntetőgyék.
8.Senkise este vacsorakor után marháját az vetés között ne őrizze, se hordáskor
aljat senki ne horgyon; ha azt cselekszi valaki, egy forintra büntessék mindenszeri
cselekedetéért.
9.Végeztük ezt is, hogy senki se nyíresi, se másutt való szénafűvit,se szántó
nyilföldit faluhír nélkül se zállagon, se egyébképpen ne agyja, hanem a helyi tízessit
kénállya meg vele; ha meg nem veszik az falubeli emberek, azután úgy adhassa más
falubeli embernek. De más falubeli embernek ugyan nem zállagosithassa, hanem csak egy
idei hasznát; ha penig valaki ezelőtt elvétette zállagon s meg nem váltja öt esztendeig és
azután az falu megváltja, annak utánna az falu keziben száll és az e nélkűl marad. Az
közep nyil fl. 2, az kis fl. l.
10.Ha valaki hajtón küűl is valakinek marháját káros helyben találja, az végezés
szerint fogjon el hármat benne; ha penig arra ereje nem lenne, hogy 3-at elfoghasson,
csak egyet is elfoghasson; ha penig arra sem lenne ereje, tartozik az falunak megmondani.
11.Ha valaki marháját vagy hitesni, vagy másuva is kárral behajtják és
megrekesztik, ha erővel vagy orozva elvinné, vagy mással is elvitetné, 3 forinton
maragyon. Ha az mezőről penig valaki kárral el akarná hajtani s az marhás ember reá
támadna, az is 3 forinton maragyon, az kárral is annak felette még tartozik.
12.Ha valaki az hütös emberre rea támadna akármiféle zálaglásért, minden törvén
nélkül reá külgyön az falu és exekválják mindezért és mindaz több dolgokért ad florenos
6.
13.Ha az hajtókat az falu valahová küldi és perleni kezdenék az hajtókat, tartozik az
falu megmenteni; ha penig az faluban valaki mellé nem akarna állani, egy-egy forinton
maragyon, melyet minden törvén nélkül exeqválhassanak rajtok. Ezekre az dolgokra
választottuk hajtókat Sas Mihályt, Bereczk Istvánt, Incze Andrást,Szász Tamást, Abacsi
Mihályt, Varga Miklóst, Varga Antalt, Gecző Tamást, Kósa Mátét, Kis Búzás Jánost,
Vasmak Lörinczet. Ha penig ezekben valamelyik az falu szükségére küldetnék s el nem
menne, fl. 1 exequalljanak rajtok.
Mely végezésnek megírására és pecsételésére választotta az egész falu unanimi
consensu Sándor Pétert, Török Mihályt, Bartalius Ferenczet, Kósa Györgyöt, Sándor
Lőrinczet, Pető Lászlót és Koncz Bálintot falus bírót, Kelemen Györgyöt, János Balást,
BuzásTamást, Kósa Lukácsot, Varga Mátyást és Bernáld Ferenczet, melyvégezést mi is
pecsétünkkel megerősítettük és hitünk szerint megírtuk.
Datum in preseripta possessione anno die et loco praenotato.
Item anno 1639. 10 die mensis Februarii ezen felyűl megírt elébbi végezések
augeáltattak.
Az 10-dik elébbi articulus evvel augeáltatik: hogy ha valamely ember vetésen,
avagy akármi káros helyen marhát látna és ereje nem lenne az behajtásra, ha szintén
akarná is, tartozik az az ember mingyárást megjelenteni az bírónak, vagy más hites
embernek, ha penig az az ember, az ki az káros helyen az marhát látná és meg nem
jelentené, az falu büntesse egy forintra.
Az 11-ik ártikulus is augeáltatik: hogy ha valakinek marháját be találnák hajtani,
tartozik az behajtó ember illendő kezesség alatt
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kiadni az marhát, avagy zállagot adván az az ember, az kié az marha. Ha penig erdőn
találtatik afféle kártevő ember és csak két ökrön volna, az két ökröt el ne vehessék az
kárért, hogy ő is tőkét házához hozhassa, hanem itthon annak az embernek házához
menne az bíró vagy hites ember, kérjen illendő zállagot, ha nem adna. három ghirával
tartozik zállagot adni és az káros felet is contentálni. Az elébbi 13-dik articulus után
végeztetik ez is:
14. Mivelhogy ennekelőtte szokásuk az volt az uraimnak, hogy az havasból üdő
előtt aláhozták az esztenát, valamikor akarták szénafűnek széliben: mostan azért azt
végeztük, hogy ennekutánna Szent-Mihály napig senki az havasból esztenáját szénafűnek
széliben vinni ne merészelje, ha penig valaki contumatia ductus azt
cselekedné, 6 frtra exequaltassék; ha penig vagy pásztora halna meg, vagy elszöknék s
kételenség alatt alá kellene az marháját az havasról hozni, az nyomásba vigye esztenáját.
15. Ha nyíresben penig kaszálásnak idején az birtokáról akar bemenni, szekere
elejben két avagy legfeljebb négy ökörnél többet befogni vagy behajtani szabad ne legyen
a végre, hogy ott legeltesse, mindaddig, valameddig szénája kalongyában nem leszen.
16. Az falu határán az gyepű-kerti mellyéket senki se ne irtsa, se ne erdőllye egy
hajitásni földön 6 forint birság alatt.
17. Az falu erdeit penig senki tűzzel ezután ne irtcsa sub eadem poena.
18. Ha valaki vízútakat az falu erdeiben csinál, esztendeig az bírhassa, esztendő
után az falura szállyon, de az az ember az ki útat akar csinálni, az szentegyháznál
elsőbben azt az ő akaratját tartozik megjelenteni és kihirdetni, avagy falu gyűlésiben.
1639 febr. 10.
19. Ha az hites emberek valamely jobbágy emberre zállagolni mennek és az az
jobbágy contumatia ductus zállagot nem akarna adni, czitáltassék arra és conperta rei
veritate exequaitassék 6 frton ez a jobbágy.
20. Ha penig az erdőn valaki épületre való fát vágna és azt más ember elvinné,
czitáltassék az falu elejben és reá bizonyosodván azon dolog, maragyon 6 frton érette,
melnek az két része az hiteseké falunál, harmada az káros emberé legyen, az elhozott fa is
restituáltassék.
21. Senkinek ennek utánna bükkfát aszalni szabad ne legyen ha penig levágja,
hordgya el onnan; de hogy ugy aszallya meg, hogy az fa fennállyon, ne legyen szabad.
22. Ha valakik penig az ellen cselekednének, avagy ha egy privatus ember ellen
lenne az dolog és törvény szerint valaki convincáltatnék, ne tartozzék bíróval executiora
menni, hanem mind káráért szabad legyen az convictus embernek ... nap elteltére az
marháját elhajtani, ha penig valakinek dolga annyiban elébb menne törvény szerint, hogy
novum iudiciumot kellene insinualni falu között való dologból, tartozik az adversa pars az
novumnak árát leválni veror. d. 50, melynek fele falué, fele az adversa parsé legyen.
23. Valami kért birság és egyéb zállag falu között következik mind az altizesben, az
feltizesben, ennek utánna egy-egy hites embernél állyon regestrom szerint, ne úgy mint
addig, hogy minden hütesnél állott.
24. Nehán való adósságért az, ki tisztet nem illet, három forintig szabadoson
perelhessen akárki az falu előtt, ezeknek penig az brévis szerint legyen processusa.
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25. Minden esztendőnként bíró, polgár és hites ember Szent- György napban
tisztitől búcsúzzék és ha az falu rajta akarja hadni, szabados legyen, ha penig nem, mást
állíthasson helyében, az kin nem akarja hadni.
L.Székely oklevéltár VI.k.
Csík-Szent-Tamás falu törvénye. 1667. jan. 23.
Szent-Tamás falunak végezése
Csak a minket érdeklő rész.!
Kiss Károly
……….3. A templom és papföldek felűl így végezének: a mely földek pap számára
vadnak, vesse be maga a pap, ha pediglen másnak akarná anni, senki meg ne merészellye
venni és a pap se adhassa el, hanem elsőbben nemzetes Damakos Tamás uramnak és
megye bíráinak, falubeli embereknek hírré tevén, ő kegyelmek kinek akarják adni
falustól. Ha pedig valaki contumaciter megvenné, amittallya a fructusát, ha bevetné, A
templomhoz való földöket pedig valaki hír nélkül megvenné, annak is azon poenája
legyen. A kik eladnák, azok maradnának 3 forinton. Ezt elvégzők, hogy a templom felé
fordulóban a templomnak a mi földei vadnak, minden marhás ember két-két szekér
ganyét vinne azokra, a kik soványok.
Ezt jóakarattyakkal ígérik minden esztendőben; ha ki nem vinne, büntetnék 12
pénzen a megye bírái és a mint a bért adgyák, a ganét is úgy vigyék meg házas személyre
és a marhátlanok terítsék el.A mely földek új ganésok, azokat és a mellyek saványak, a
mint alkhatnak a megye bíráival, úgy adassák el, azoknak pedig jövedelmét az megye
bírái igazán és híven beszolgáltassák a templom épületeire.
4. Keskeny bükköt senki ne aszalhassa 3 forint büntetés alatt.
5. Falu lókőtő helyei voltanak, azokat keressék ki és tartsák meg falu szükségeire,
ha ki elfoglalná, három forinton maradgyon.
6. A mint azelőtt is végeztek volt, hogy vetés közt senki kesleg marhát ki ne
hajtson, hanem járomban, ezután is úgy legyen.
Az ménest is ha kihajtnák, a kinek vagyan, vagy szolgájával vagy jobbágyával
hajtassa ki, egyébaránt behajthassák és 12 pénz legyen a büntetése, mind a jármatlan
marhának kihajtásáért.
7. Falu híre nélkül senki juhát ki ne hazhassa se vetésre, se tarlóra, három forint
büntetés alatt.
8. Nyomás kerteket is, kik az erdőn vadnak, Fertőben és Magas erdején és
egyébütt is, Sz.-Mihály napig senki meg neszabadíthassa és meg ne hányhassa 3 forint
büntetés alatt azt is.
9. Az Olt vizében is senki szikanynyal és kappagatóval vagy maszlaggal halászni ne
merészellyen maga jószágánkivűl; egyéb formán garkűvel, habval halászhasson,
háromforint büntetés alatt.
10. A Lesőd pataka tilalomba legyen, senki ott halászni ne merészellyen, három
forint büntetés alatt, hanem falu szükségére halászhassanak és arra tartsák.
11. Ha ezek ellen valaki törvény vége szakadtáig tisztre mennepanaszlani, három
forint legyen a büntetése.
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12. Külső falubeli marhát juhakan kivűl privatus ember ne fogadhasson, falu híre
nélkül, három forint büntetés alatt a havasakba.
JOANNES BORBÉLY PETRUS NAGY de Madaras nobilis. et GEORGIUS
BARABÁS de Sz. Damakos nobiles STEPHANUS THAMAS
Földhasználat
A székely vagyonközösség tagjai, a fundussal rendelkezők, kénytelenek
egyszersmind a termelői logikából adódóan a termelési organizmus részeként élni,
alávetni magukat az agrárrendtartásnak. A nyílföldeken is csak egyszerre arathattak
például, mivel aratás után a tarló már nem volt "tilalmas" a legelő marhának, ezért aki
még nem aratta le a sajátját, kárt szenvedett. Gondosan ügyeltek a legeltetés rendjére: a
hosszú füvet igénylő szarvasmarha legelt elöl, utána a lovak, akik (a foguk állása miatt)
még a rövid füvön is legelhettek, s legvégül még a juhok is jóllaktak. A rendszerben
kezelt zöldtömeget védi a communitas, akinek nincs fundusa, abból ki van zárva. A
különféle funkciók (határ, legelő, vetés, mező, gyepű stb.) számára külön kertek létesítése
(vagyis vigyázatos elkerítése) még nem tette szükségtelenné a határ őrzését. Sokhelyütt
fellelhető a -- kevésbé jóhiszemű -- szabály, hogy "napfeljövele előtt vagy
vacsora/napszállat után" már senki ne mozogjon a határban (ilyenkor legeltethetett
észrevétlenül a máséban!), különben súlyos következményekkel kellett szembenéznie.
Talaj
A talajvédelem legfőbb nagy intézménye a két- és háromnyomásos gazdálkodás, az
ugar, a parlag megtartása. Az ilyen rendelkezéseknek se szeri, se száma. A legkorábbi a
feltártak közül Gyergyóújfalu törvénye, 1581-ből: "Ha valaki lovát vagy egyébféle
barmát a csóvás parlagon pásztoroltatja vagy ráköti... 3 girán maradgyon", vagyis ennyi
büntetést fizessen. A parlagoló gazdálkodás az irtásföldeket 5-10 évig használja, azután
felhagy vele, noha oltalmazza azokat, hogy be ne bokrosodjanak, az "erdő fel ne vegye".
A kétnyomásos rendszer inkább az állattartásnak kedvezett, a háromnyomásos (őszi, majd
tavaszi búza, legelő) inkább a növénytermesztésnek. Az ugart háromszor is
megszántották, az állatokat ridegen rajta tartották, mert trágyagyűjtés, kihordás csak kb.
évi három hónap termésére vonatkozhatott, s a föld termőerejének visszapótlására ez nem
volt elég.
Víz
A közösség tagjainak ki kell venniök a részüket a csordakutak és itatóhelyek, a
köpük rendben tartásából. Ugyanígy az árterület szabályozása nagy munkát ad, házanként
kell részt venni a vízlevezető árkok, töltések, gátak, sáncok karbantartásában. A
szabályozás nem mondható éppen kerettörvénynek, sokszor nagyon is konkrét: "Az egész
megye közönségesen köteles arra, hogy minden esztendőben az megyeház mellett járó
folyóvíznek az árkát ássák és tisztítsák, elkezdvén a Tekeresben, a pap szénafüvének felső
végén, alá az nemzetes Henter Benedek uram kertéig Kozmásfalva végénél (a Lestyánok
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kerti nem értvén hozzá, melyet magok a Lestyánok tartoznak tartani, ásni,
tisztítani.)..." (Csikkozmás megyéjének törvénye, 1608.)
A csikjenőfalvai 1776. évi határozat a közösség védelmét szolgálja a gátat építő
malmos emberek önzésével szemben. Szekeres János molnár négyöles malomárka úgy
vétetett gát közé, hogy az Olt vize Karcfalva felé kicsapott.
Erdő
"Az erdőnek a régi székely nép életében igen nagy szerep jutott. Az erdőségek
faállománya szolgáltatta az otthon óvó tetőzetét, védő falait, biztosította a tűzhely
melegét, nyújtott enyhhelyet az állatoknak, adott munkaeszközöket és sok termékhez
nyersanyagot. Az erdő füve, lombja, makktermése a takarmányozási gondot enyhítette
vagy szüntette meg. Érthető tehát, hogy a székely székek lakói terv szerint használták,
minden eresztékében kimunkált, évszázadokon át épülő, csiszolódó normák szerint élték
erdeiket. Ily módon teremtették meg a feudalizmus kori népi erdészeti kultúrának azokat
a formáit, amelyek a felvilágosult abszolutizmus erdőóvó rendelkezéseivel egybevetve
sem vallanak szégyent."
A székely faluközösség történelmileg sok országnál korábban gondolt az erdei
erőforrások védelmekor a "maradékra", a következő nemzedékekre, s"felfogtak", vagyis
tilalmasnak minősítettek erdőrészeket, komoly bírságot róva ki a tilalom megsértőire.
Mindez még az iparosodás által okozott erdőpusztítás évszázada előtt is előrelátással
történt.
A rendelkezések olykor minden részletre kiterjednek, csöppet sem elvontak.
Ozsdola (1774) szabályzata szerint például: "Amely új gazda épít: pincegerendának,
küszöblábaknak, előfának, sodlábának, töltéscöveknek, csűrajtó-soroknak osztanak fát.
És akinek a jószágát a víz mosná, annak ellenzésére cöveknek adatik cserefa, a
szükséghez képest egy vagy két szál, de több nem. De ellenben kaputámasznak,
kerttámasznak, fentőnek és egyéb ehhez hasonló elkerülhető dolgokra fa nem
adatik." Fűtésre csak ledőlt fákat, aszuságot, ágakat szabad használni, élőfát nem. A
faluközösség fáját "vidékbe hordani és eladni" nem szabad.
Az erdőhasználat során, ha a legeltetés és az erdővédelem között érdekellentét
támad, a székely faluközösség az erdő javára hoz szabályzatot, ha a szántóföldek irtással
való kiterjesztése kerül szembe az erdővel, akkor is az utóbbit védi. Tilos: tüzet gyújtani,
vadgyümölcsfát kivágni, csereszénát (lombtakarmányt) csinálni, olykor makkoltatni.
Fejsze előtt "tilalomban" volt az erdő növekedvén.
Az erdőt takarítják, az aszott fa kihordható, az élőfát védi a törvény. Gyérítéskor az
avast, az ősrégi, tilalmas csereserdőt szálalták, a kitermelt néhány szálfát elosztották.
Az osztott erdőből még a földbirtokos is csak a saját része szerint kapott,
építésre. "Apróság szükségre való fát" nem adtak.
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"...az ökörpásztorok... mikor a marhákkal ott járnak, meghálnak, (tölgyfán kívül)
szabad légyen egyébnemű lefeküvő holt fát az falu tilalmas erdeiből vinni tűzre, fészivel el
is készíteni, de az, ki nyers fát vág le, külön-külön valahány szálat vág le, minden szálért
forinton maradjon, mely éppen a falué." (A háromszéki Alsócsernáton falutörvényei,
1665.)
"Mü, Árkosfalvának mostani lakosai... fontolóra vévén azt, hogy néhai őseinktől
reánk maradott és nagy tilalom alatt felnevelt csere avassaink és mindennémű bükkös
erdős bérceink régi törvényeinknek ellenére csaknem a végső pusztulásra jutottanak...
nemcsak az épületbeli szükséges fánkot, de még a tüzifánkot is bajoson szerezhetnők meg.
Melyekre nézve, mind a mostani élő emberek hasznára, mind pedig a következő
successoraink boldogságára, az erdőbéli haszonvehetés, megtiltás és megtartás végett
írtuk e következő constitutiot törvényül." Ezután 18 pont szabályozza dűlőről dűlőre az új
tilalmas erdőt, a szabad erdőlésre maradt részeket és a communitástól elkérhető
használatokat. Jövevény lakosoknak semmi szín alatt sem piacon s háztól fát eladni, a
faluból ki nem szabad, még a szabad erdőből sem, sem szánat, vesszőt, de még
fuszulykakarót sem, mert "ezáltal pusztult el nagyobbára az erdő". A kovácsoknak a
tilalmas erdőben csak a földben álló tőkékből szabad szenet égetni. (Árkos, 1824.)

Földközösség
1848 előtt a földművelők fele szabad székely, akik a földesúrral szemben őrizték a
földközösséget. 1795-ben az erdélyi főkormányszék felhívására az aranyosszékiek nem
akarnak "végleges határosztályról" tudni: a földet nem tekintik örökös, örökíthető
tulajdonnak, csak jogosultságnak, évenként (nyílhúzással) változó életlehetőségnek.
1761-ben a felvinciek facultásuk-hoz, igaerejükhöz, a marhaszámhoz mérten osztották a
város földjét, vagyis az használta a földet, olyan mértékben, aki és amennyire meg tudta
művelni. A széki erdő a szükséglet-kielégítést szolgálja, a rendtartás tiltja a köz javaival
való kereskedést. "Ahogyan meg tudja dogozni, úgy élheti". "Aki mívelni elégtelen vagy
henye lenne... azonnal más... szorgalmatosnak birtokába jusson." Hajdan közös volt a
szántó, a családok nyílhúzással osztották meg; az egy családra jutó földet nyílnak hívták
(egyedülálló nem kaphatott nyilat), a falu közös szántóját nyilas földnek. A közföld
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művelése kötelező volt. A szabad foglalás módját továbbörökítő rendtartásban benne
foglaltatik a tulajdon és a munka, a termőföld és az ember régi összekapcsolódása. "A
föld nem mint a munka terméke jelenik meg, hanem természeti feltételként, amelyhez
jogot a dologtevő élni akarás és az egy közösséghez tartozás biztosít."
A régi falu a gazdálkodásban is szorosan egymásra utalt. A falut közvetlenül
érintette a közterhek jó elosztása. A keret a faluközösség, a communitás volt.
A döntéshozatal módja együttműködő, korporatív tervezés, konszenzusra juttatás.
A legkorábbi, 1581. évi gyergyóújfalusi falutörvényből megtudhatjuk, hogy az urak
(nemesek, birtokosok), a szabad székelyek és a jobbágyok együttesen hoznak határozatot,
amelyet szerződés jelleggel írásba foglalnak, hogy ismertté tegyék azt mindenki, a
fiatalok, a beszármazottak, a más falusiak számára is. A székely falvak még a XIX.
század első felében is alkottak falutörvényeket, vagy megújították azokat. A széki erdő
igazgatási rendje során"egyöntetű megegyezéssel és akarattal" döntöttek, a szék minden
falujának azonosak voltak az erdőlési jogai. A végleges földosztás, a magántulajdonba
vétel főképp a népességnövekedés miatt kísértés, vannak, akik "majorházakat, szántót
égetnek" a szék "mindenekfelett való kincsében", a szabad erdőben. A közösség úgy
védekezett, hogy büntetésül az így nyert majorházat felégette.
A népességnövekedés miatt ennek a közösségi tulajdonformának nem volt jövője.
Bár a bogáthi széki szántóföldközösség 1838-ig maradt fenn, a világutazó Balázs Ferenc
pedig még 1933-ban is talált 12 hold közösségi birtoklást, amelyet Mészkő község
unitárius egyházközségének tagjai káposztás, lenes vagy kenderes kertek mintájára
használtak 1798 óta. A határrész neve Hurkajuk, a családok nyilakra tarthattak igényt,
választott intéző tanács végeztetett közmunkát (út, árvíz, gyepű stb.) a közösség tagjaival.
E falunak nem is olyan távoli emléke a közjót szolgálni tudó önrendelkezés. Balázs
Ferenc szerint mindez "azon az elven alapszik, hogy a föld tulajdonjoga nem az
egyéneké, hanem a közé.
A szolidaritás intézményei
-A koldusinspektor összegyűjti és kiosztja az adományokat, hogy a szükséget
szenvedőnek ne kelljen személy szerint, megszégyenülve kéregetni. A katonaasszonynak,
vagyis aki katonának vitt urát nélkülözi a gazdaságban, heti egy nap (!) segítség,
legtöbbször erdőlés jár. Van, ahol heti egy nap "kalákát tesznek" a magukra maradt
asszonyokért, árvákért, öregekért dolgozva. Jól meggondolva ez 18 százalékos
társadalombiztosításnak felel meg mai gondolkodásunk szerint. Ha a tolvajlásnak,
rablásnak kitett ember, a kárt elszenvedő "egybecsengeti" a falut, mindenkinek azonnal
mennie kell segíteni, különben bottal üthetik a rablott marha nyomát.
A határbírónak járó fizetségben már a kárt szenvedett ember kárpótlása is benne
foglaltatik, például ha a marháját elhajtották, és az "egybecsengetett"népek hiába keresik,
annak nyoma veszik a falu határán túl, akkor a közvetlen jóvátétel helyett ebből
az "önbiztosításból" kárpótolható. Formája lehet pénz is, gabona is, vagy közhelyhasználat.
A "kegyelemrész" olyan embernek jár, aki a kapott nyilat "kifogyván
erejéből"többet nem művelheti, arról "többet nem szolgálhat", ekkor a nyilat, az azévben
neki járó közföld művelését kiveszik a kezéből, de "megmaraszt a falu nála bizonyos
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részt táplálásra, attól tőle, míg él, semmi szolgálatot nem kívánván". A kegyelemrész (a
nyugdíj) így mentesíti az időseket a kegyelemkenyérre jutástól.
A falutörvények részletekbe menő szabályozással védik az erdőrontók ellen a falu
erdejét." Erdőrontásnak minősül, ha a közerdőből szántásföldet irtanak maguknak, ha
fákat, erdőrészt "aszalnak", ha a tilalmasból cserefát vágnak. Számolnak azzal is, hogy
hány fával dolgozó, "kalányos" cigányt tud eltartani a falu erdeje -- olykor áttelepítik őket
más, erdősebb településbe. Végül a kecsketartás is az erdő elleni vétek, mivel mindent
lelegelnek, már II. József erdőtörvénye is óvja tőlük a faállományt. Két-három kecskénél
többet a szegények sem tarthatnak. A statisztika gondosan összeírta a hit és tisztelet
nélkül élőket (a templomot kerülőket, a szüleiket nem becsülőket, a gyermekeikkel
rosszul bánókat), a"fékteleneket": az egyszer vagy több ízben megesetteket,
házasságrontókat, botránkoztatókat és a betegségben sínylődőket is.
Biztonságpolitika
1721-ben a Székely vár alatt is volt tilalmas erdő, ha "revolutio" támad, legyen
hová menekedni.
Empátia
"A kertbírák pedig gyakorta megjárják a kerteket, és minden megjáráskor szabad
légyen két zálogot meginnya. De a több zálogot hütök szerént eladják... a bírónak. De
csak akkor igyanak zálogot meg, az mikor a kertet mind eljárják, egyébiránt csak
egyet." (Az udvarhelyszéki Homoródszentpál törvénye, 1670.)
L.Vásárhelyi Judit.
BETHLEN GERGELY UTASÍTÁSA BERVEI TISZTTARTÓJÁHOZ
1683-BÓL
Also Visti Rádul László Bervei gondviselőm instructiója
anno 1683, die 18 Iulii adatott eleiben
- csak az örökséghez kapcsolódó válogatás8. Az kaszálásra, aratásra, szántásra, vetésre annak idejében szorgalmatos gondgya
legyen,alkalmatos üdőben menteől teőbbet lehet kaszáltasson, és jó üdeőben fel is
takartassa; Az szénát peniglen nem csak rendiben, hanem buglyájában is megh kell várni,
jól meghszáradgyon, és azután rakassa kazalban, vagy öregh kalongyában. Az
szénakazalnak három eöl szélessége, magossága is három eöl legyen, hogy így ne csak az
kazalnak hosszúságának legyen száma, hanem az benne való szénának is valóságha
meghlegyen. Hasonlóképpen az aratást szép tiszta napokon igyekezze végben vinni, és
kalongyában szép rendel rakatni. Mellyet véghez vivén engemet mindenféle gabonámnak,
búzának, árpának, zabnak, tönkölynek és kölesnek számáról tudósítani el ne mulassa,
menyi számú, mellyik földemben, menyi köböl vetésután, hány kalongya termet, melljet
regestumában is az szerint felírasson.
9. Mindenféle gabonát igen szép száraz üdeőben igyekezze behordatni és asztagban
rakatni,aszt peniglen szorgalmatoson felrotassa, mellyik asztagban hány kalongya
gabonát raknak, és arról is engemet tudósítván regestumában is írassa fel. Az gabonát
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peniglen vizesen egybe ne hordassa, hogy eziránt engemet búsulás, magát peniglen kár ne
kövesse.
10. Mindenféle gabonának elcséplésekor szorgalmatoson vigyázzon maga is és
nem csak az csűrbíróra bízza elcsépeltetését, hogy valami kár, tékozlás és lopás
cséplésnek, méretésnek vagy az udvarban való bevitelének alkalmatosságával valamely
gabonában ne essék. Felmérésében is vagy maga, vagy az koltsár jelen legyen; és mellyik
asztagból micsoda féle gabonát és hány köblött csépeltetett el, s mikor, mind az csűrbíró
rovására, s mind regestumában felírassa, kalongya számával együt. Hogy ahoz képest az
koltsártól is vehessenek számot.
11. Az szénafüvekre szorgalmatos gondgya légyen, abból hírem és poroncsolatom
nélkül senkinek is se pénzért,se barátságért abban el ne adgyon, hanem szorgalmatoson
igyekezzék menteől teöbbet kaszáltatni. És amikor sarjúnak kaszálásának ideje eljő, aszt
is kaszáltasson és jó szárazon öszve is rakassa. Felében is vagy harmadában füvet adni
hírem és akaratom ellen senkinek ne adgyon, hanem mindenekben várjon
poroncsolatomtól, ha búvát és kárát nem akarja vallani…….
13. Az szőleő körül való gyepüknek meghcsinálására és réseknek bekertelésére az
szegénységet nógassa, hogy miattok valami kár az szőlőben ne essék, és mások is miattok
megh ne károsodgyanak. Egyébiránt ha kik vakmerőségből megh nem akarnak csinálni
réseket,az falu elsőben egy forintra meghbüntesse. Azután penighlen maga három
forintigh meghbüntesse, ha ugyan vakmerőségből mulatná el. Mellyet regestumában is
felírasson. Szüretnek alkalmatosságával szorgalmatoson rájok vigyázzon az emberekre,
éjjel mustot az faluban be ne hozzanak, és az kik kételenségbeől behoznak, hírt adgyanak,
hogy meghláthassa menyit hoztak be; külömben ez illyenek büntetés nélkül nem
maradnak, mivel akkor eshetik megh az dézmálásban meghesheteő csalárdságh, és az
dézmálás eleőtt való borának elrejtése. Annál inkáb szüret eleőtt vagy szüretnek
alkalmatosságával, hogy csebrekben szőlőtt hozzanak, megh ne engedgye senkinek is.
14. Az majorságh szőleőkre és műveltetésére szorgalmatos gondgya légyen mind
itt s mind Gyogyon, tavasszal annak idejében kifedesse, meghkaróztassa és szépen ki is
hajtogattasa és kötesse, jó száraz üdőben felkapáltassa, és minden ahoz való művet
meghadgya, kivált az úy szőlőt homolyítassa és építesse, az hol kívántatik tavaszal megh
is ganéroztáltassa, és építésére szorgalmatos gongya legyen, melyből jó maga viselése és
gondviselése ismertessék megh…………..
16. Mindenféle gabona, szalonna, sajt, túró, vaj, méz, bor és egyéb kezében forgó
egyetmások kolcsár számodásában forogván, szükségh magának is arra gondgya legyen,
heltelen helyre ne tékozollya, seőtt ha effélét eszében vehet, kötelessége szerint értésemre
adgya, hogy aziránt való…………….
19. Szoktanak ide Havasalyi emberek is Szeben székből jöni, kik szegődségh
szerint eősszel és tavasszal juhokot ez határon szokták jártatni, azért mindenkor fogadhat
efféle idegen juhokot leghaláb eött sereggel, kik is minden juhoktól tartoznak eősszel
egy-egy pénszt, és minden seregteől kétt-kétt eöregh sajtot adni; Tavaszal penighlen egyegy pénszt minden juhtól, és bárányokból dézmát adni, mely dézmabárányoknak fele
kos,fele nőstény szokott lenni;ezekkel is úgy bánnjék,hogy el ne idegenedgyenek
tőllem……..
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.21. Vagyon mezeő és erdeő pásztor is, kik egyéb szolgálattal nem tartozván,
szorgalmatosonű vigyázzanak az erdeőkre és mezőre. Melyre kegyelmednek is gondgya
legyen, mint vigyáznak az határra, és gyakorta meg is circállya, az tilalmasból az
marhákot kötelességek szerint, seőtt mégh az nyomásból is; ha oly marhákot talál, kiket
ide az határra nem alkuttak volna, behajcsák káromot is orvosolhassa megh, mert
külömben maga vallja kárát. vagy sereggel találnak. Azonban az erdeőben talált embert
marhástól, szekeresteől behozzák és törvént láttasson az illyenekre harmadnapon. Efféle
proventust peniglen regestumában feltegyen,kikteől, mikor, miért és menyit veszen.
Eziránt való maga fáratságáért való részi kiadattatik az idegenektől, csak hűségesen
forgolódgyék benne.
22. Vadnak mind ez határon, mind az Girbain tilalmas erdők, azért azokra is
szorgalmatoson vigyáztasson, és az kiket rajta kap az fa vágásán marhástól, szekerestől
behozatván, törvént láttasson harmadnapon rájok. Azonban ha mikor makkbeli áldását
mutattja Isten, engemet arról tudósícson, menyire való leszen, hogy eziránt is tehessek
rendelést feleőlle.
23. Történik néha az is, hogy ez határnak szabadságha ellen, másuva juhokot
hajtani akaró emberek ezen határon meghhálnak, azért ez illyenekre szorgalmatoson
vigyáztasson és ha kiket talál efféléket egy forinttal, vagy egy jó berbécczel büntessen
megh és eszt is regestumában felírassa.
24. Ménes, tehén, juh és sertés pásztorokra is legyen szorgalmatos gondgya, kik
keze alatt való marháknak legeltetésére és gondgya viselésére szorgalmatoson
vigyázzanak, idegen marhákot marháim között ne jártassanak. Annak felette maga is
gyakorta meghtekincse és rá is vigyázzon, mint viselnek gondot marháimra. Hogy ez
iránt is engemet búsulástól, kártól maga jó vigyázásával oltolmazzon.
25. Szárnyas majorságra is viseltessen gondot az majornéval és aszt is igyekezze
szaporítani, az jószágból karácson tyúkját felszedesse, és adgya az majornénak számban.
26. Az Fejérvári házokra is vigyázzon és amenyire érkezhetik, aszt is épícse és
jobban elpusztulni ne hadgya. Mihelt az vetést annyira végezheti, az pinczét, süteőházat
és konyhát meghfedesse. Azonban az elomlot falból az téglákot is egyben szedetvén jó
száraz helyre rakassa.
27. Az béreseknek, majornénak szokott fi zetéseket meghadgya, hogy azoktól is ne
búsítassam……………..
29. Mindenekre oly szorgalmatos és hűséges gondot visellyen, hogy abból jó
magaviselését és forgolódását eszemben vévén, indíttathassam én is hozzája való
jóakarattra. Kártól és búsulástól engemet mindenekben oltalmazzon. És az it való
dolgokról engemet kegyelmed tudósícson gyakorta. Isten minden jóra segéllye
kegyelmedet.
30. Szüretnek alkalmatosságával mellyik majorságh szőlőmben hány vider borom
és hány hordókban, kiben kiben menyi vider van, az adósságban vett és dézmában jutott
bor is hány hordóban és azok hány vidresek legyenek, regestum szerint agya koltsárom
kezében, hogy eő is az szerint adhasson számot rólla.
L.Tiszttartó
Megjegyzés: Előttünk van egy olyan földbirtokos, esetünkben Bethlen
Gergely, „Farkas kancellár testvére,aki már politikai karrierje kezdetén fontos
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tisztségeket nyert el (1659-ben főkamarás, a fejedelmi tábla ülnöke 1669–1678
között), és később a fejedelemség kormányzatában kulcspozíciót töltött be:
udvarhelyi főkapitány (1676–1690), tanácsúr (1678–1690), Fogarasvár és -vidék
főkapitánya (1681–1690), Küküllő vármegye főispánja (1689–1690), a főgenerális
helyettese (1686-tól)”. S aki messziről irányítja birtokát s nem vesz részt a
mindennapi irányításban. De mindemellett meg kell említenem,hogy adott
instructiója arról tanuskodik, hogy nagyon is jól ismeri az uradalmi életet, s annak
minden csinját-binját.
Mivel számszerű adatok nem állnak rendelkezésünkre, nem tudjuk megítélni
Bethlen Gergely földesúri jövedelmeinek nagyság Bervén. Ezek az alábbiakból
álltak: a majorsági földek jövedelme (főként gabona, bor, erdő), majorsági
állatállomány, jobbágyok cenzusa (bor), karácsony zabja (bor) és karácsony tyúkja,
dézsma (gabona, bor),10 az értékesített bor (pénz), bérbe adott legelők (pénz,
állatok), bírságok (pénz), makkoltatás (makk vagy pénz).
A kocsmatartás, borméretés a földesúr egyik legjelentősebb pénzbeli
jövedelmi forrását szolgáltatta, mivel saját szőlőjében termett és különböző adók
címén beszedett borból elég nagy mennyiség állt a rendelkezésére.”
Kiss Károly
-1578: Az előbbi végzések szerint berbécset, juhot,czápot és kecskét fejedelem hire
nélkül ki ne merjenek vinni az országból semmi rendbeli emberek [EOE III, 134 kv-i
ogy-i végzés].
L.E.M.Sz.T
-Azokban a falvakban, ahol a lakosság döntő többségében több urat szolgál — és
Erdélyben ez a jellegzetes forma —, ott a földesuraknak közösen kell olyan határozatokat
hozniok, amelyeknek a megtartását vállalják és tiszteletben tartásukra jobbágyaikat is
rászorítják. Az 1584. évbeli Hunyad megyei lozsádi rendtartás ezt a nemes birtokosok
közötti egyezséget jól példázza. Rövidebb lévén — egészében is bemutathatjuk:
„Húsvét után való harmadik vasárnap öszvegyülének az két nemzet, az Zudor
nemzetség és az Farkas nemzetség, és szabad akaratjokból ilyen végzést tőnek szénájok,
búzájok, kendedorok [!], szőlőjök [felől].Hogy valaki szénájokba belehajtaná barmát,
szabad akaratjával, annak ilyen büntetése legyen, hogy ha az Sitár benne találja, az avagy
az Sitáron küel oly ember találja, kinek szava meghihető leszen, hát az öt esküinek
megmondja. Mely esküttek ezek: Györgyfy Balázs, Ferenc Balázs,Farkas Lázár,Zudor
Máté és Zudor Ferenc. És ezek az öt esküdtek elmenjenek és kérjenek egy forint bírságot
az bűnös emberen. Holott az bűnös ember az öt esketteknek az forintot az végzés szerint
megadja, jó. Az hol meg nem akarná adni, hát az végezés szerint az esküdtek az két
nemzet akaratjából ispánt, bírát hozhassanak és az ispánnal három forintot vehessenek
rajta. Hogyha ebben az esküdtek el nem járnának, hát az több atyafiak, az község az
esküdtekre ispánt, bírát hozhassanak, és azon büntetéssel büntettessenek, miképpen szinte
az bűnösök.
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Zalán. Sepsi széki falu törvénye.
Eredetije papíron, pecsét nélkül, Szörcsey Vince úr birtokában volt Zágonban,
halála előtt azonban több más okirattal együtt elégettette.
Hátán: Zalán falva végezése az falu jószágáról. 1581. Anno Domini 1581.
esztendőben pünköst nap után való kedden mü Zalán falváúl töttünk ilyen végezést az
falu földe felől, hogy az falu igyenességéből választottunk tíz személt, tudniillik az falu
földinek megosztására Jankó Jánost, Jankó Istvánt, Jankó Pétert, Szabó Miklóst, Silvester
Jánost, Veres Benedeket, Henter Bálintot, Ko-[vács] Ilyest, Szabó Balást, Veres
Bernáldot ilyen móddal, [ho]gy megeskedjenek az feljül megirt tíz személy, hogy igazán
mindennek az [or]szag végezése szerént eloszszák, és az kit [az tíz] ember falu élő
földének hagynak, kiken barmokot tartsák, valaki ah [hoz nyúlnak) és elfoglalna abban,
...") forinton mar [adjon] és ezen bírák erejével megvehessek az ötven forintot. Többet
(így!) hogy ha az tíz hitesnek valamely személy hiti ellen szólna, flór.12 maradjon, ezen
bírák erejével igazat vehessenek rajta, se hibitióval (így!), se repusióval (így!), sem semmi
törvénnek remedium(á)val ellene ne állhassanak. Ha penig valamely valami kissebbség
szót szólna az osztás közbe egyik az másiknak, akár az hiteseknek, akár az falusiaknak,
törvén szerént meglássák és három girán maradjon.
'Valaki ennek nem állana, huszonöt forinton maradjon, ugyan ezen bírák erejével
megvehessek. De ilyen okon,hogy az ki oly darék orotas (így!), azt is meglássák és
másutt <tuztorotot>(így!)s) adjanak helibe. Mégis ilyen okkal, se Ouasnak (így!), se
egyéb tilalmasnak kert nélkül ne tarthassák. És valaki ennek nem állana, huszonöt
forinton maradjon. És ennek megállására köttük bíróul Chieriék Mihályt (!), Ferenczi
Tamást, Erdő Lőrinczet bodokiakot. Ezt mü előttünk így végezek el. Ezt az mü hitünk
szerént Írattuk az feljül megirt dolognak megerősítésére.
Pecsétünkvel is m[egerő]sítettük. Mi bírák az tízembert megeskettük.
L.Zalán

348

TÁRSULATI MŰKÖDÉSEK.
AZ ÉRMELLÉKI BORKERESKEDŐ-TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI.
1. §. Egy társaság alapíttatik, „érmelléki borkereskedő-társulat" czím alatt, melynek
czélja leend, csupán borral, részint saját, részint idegen számadásra kereskedést űzni, s
minden a borra vonatkozó másnemű kereskedelmi működéseket el-vállalni, melyeket a
társaság igazgatósága az ér-melléki borkereskedés emelésére alkalmasnak látand.
2. §. Az „érmelléki borkereskedő-társulat" működésében leginkább a szoros
értelemben vett Érmellékére szorítkozik ugyan, azon megjegyzéssel azonban, hogy a
társulat az Érmellék körében esö jobb fekvésű hegyeken termett borokat is befogadja;
mindeniket azon saját neve alatt, melyet anyaföldétöl nyert.
3. §. A társaság föczélja : az érmelléki bornak átalában, különösen pedig e vidék
főkincsének tekinthető, bakator bornak — tekintettel a termesztő hasznára — jó híre
neve terjesztésével nyereséges önálló kereskedést alapítani; és ez által a tiszta borkezelés gyarapítását és a közforgalom élénkítését előmozdítani,
4. §. A társaság leginkább előmozdítja, az ér-melléki fehér borral, a kiviteli
kereskedést.
5. §. A kiviteli kereskedéssel a társaság czélul tűzi ki magának: új utakat törni,
minél jutalmasabb piaczokat keresni, az érmelléki bortermésnek, és közbenvetésével azt
eszközölni, hogy a termesztök a lehetségig boroknak azon árát kapják meg, mely a
fogyasztási piaczon értök fizettetik.
6. §. És pedig ezen kiviteli kereskedést két módon kezelendi az érmelléki
borkereskedő-társaság : b) bizományképen, a) nyerészkedésileg saját merényére.
7. §. A társaság mint bizományos vállalkozó átveszen a bortermesztő gazdáktól
eladás végett minden eladásra alkalmas borokat (levonván az előre felvetendő s a
megbízónak a bizomány átvételénél tudtára adandó szállítmányozási, biztosítási és egyéb
költségeket, s igen mérsékelt bizományi díjt, (pro-visiót) az eladási árnak pontos
kifizetéséért egész értékével kezeskedik; minden eladásról hitelesen számolni magát
kötelezi. Ezen ügyviteli ág sikeresítése végett a társaság, mint kereskedelmi két helyen,
úgymint Székelyhídon és Diószegen állítand alkalmas pinczét, mint bizományi pedig
belátása szerint akárhol.
8. §. A kiviteli kereskedés másik ágát teendi : a saját merényletre üzendö
nyereséget ígérő, s azért csak a legnagyobb óvatossággal viendő üzlet, mire nézve a
szabad verseny útja mindenki előtt nyitva áll.
9. §. A társaság 200,000 pfrtnyi tökére óhajtja üzletét alapítani, 20 forintos pénzláb
szerint 3 ezüst húszast egy forintra számítva, mely töke 1500 da-rab 100 forintos és 1000
darab 50 forintos részvényekre fog osztatni, mely részvények egy ötödrésze a társaság
alakulásától számítandó egy hónap alatt készpénzben a többi négy részlet, ettől
számítandó 3 hónapi időközönként, a részvényes választása szerint akár készpénzben,
akár az igazgatóság által elfogadható borokban lesz lefizetendő; a kik pedig későbben
vennének részvényeket, a fentebbi kedvezés szerint annyit tartoznak befizetni, mindjárt
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az aláíráskor, mennyit a társulat alakulásakori részvényesek azon ideig már befizettek; a
többiek befizetése a fentebbiek szerint történend. Mihelyt azonban 50,000 forint az
íveken aláiratik, a választmány fölhatalmaztatik, hogy gyűlést tartva a teendőkről
határozat hozathassék.
10. §. Minden részvényesnek, részvényéhez aránylag, egyenlő része van a társaság
tulajdonában nyereségében és veszteségében, s mindeneknek rész-vényeik után évenkínt
a tiszta nyereségből aránylagos osztalék jár.
(Folyt, követk)
L.Borászati 1859 január 14
Szüretelési rendszabályok az uradalom szőllőiben Ér-Diószegen .
I. A szedők.
1. A szedők tartoznak tökéletes tiszta edényekkel és éles késekkel a kitűzött időre
megjelenni; kenyeret vagy olyast a dézsában tartani, vagy a szőllő közé vinni nem
szabad.
2. Szőllőszedés alkalmával, a szedő a leszedendő szőlőtőkéhez lehető közel
helyezze el dézsáját, a leszedendő fürt alá tartván a bal kezet, a jobb kezében lévő éles
késével azt ügyesen levágja, arra ügyelvén, hogy minél kevesebb szőllőbogyó hulljon a
földre, a netalán lehullott szemeket felszedni tartozik; kés nélkül csak egy fürtöt is
letépni, szigorúan tiltatik; arra is ügyeljen a szedő, hogy szőllőlevél vagy olyas a
leszedett szőllő közzé ne kerüljön
3. A sort, melybe a szedő felállitattik, nem engedtetik elhagyni, a szomszédjának
segíteni vagy nagyon előre haladni nem szabad; hanem ha valamelyik sorban kevesebb
szedni való szőllő volna, akkor az illető szedő szünetelhet egy keveset, mig a másik
jobban igyekezik, s igy végig mehetnek a soron, mint a daru.
4. A szőllőszedődézsa kiürítésével nem kell várni, mig az egészen megtelik, hanem
ha félig van szedve, már ki lehet üríteni, így a puttonyos mehet, jöhet, mindig felváltva.
5. A dézsában nem engedtetik szőllőt a présházba hozni, hanem délben, vagy
estenkint a szedők el nem hagyják helyüket, mig a puttonyosok utolsó szedett fürtig fel
nem vették a szőllőt.
6. Minden 10 szedő után állíttatik 1 felügyelő, kinek a szedők a szó legszorosabb
értelmében engedelmeskedni tartoznak; a melyik felügyelőnek alá rendelve van a szedő,
azt egész szüret lefolytáig nem szabad elhagyni, vele indul a szedő a présháztól a
szőllőbe, és a felügyelő hire nélkül, sem esős időben, sem délben vagy estenkint helyét
elhagyni nem engedtetik.
II. A puttonyosok.
7. Minden 10 szedőhöz rendeltetik 4 puttonyos, kik szintén azoknak felügyelője
alá rendelve vannak, és reájuk nézve a 6-ik pont alatt felsorolt szabályok épen ugy
érvényesek.
8. A szőllő közt össze vissza járni a puttonyosnak nem szabad, hanem azon a
soron, hol felvette a szőllőt, végig tartozik járni, mig a szőllő végéhez, vagy
keresztbarázdához ér, honnan egyenes irányt vehet a présház, vagy a kitűzött hely felé, a
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hová a szőllőt vinni kell, visszamenet is ahhoz tartsa magát, a szedők előtt sohasem
járjon, hanem mindig utánok.
9. Miután a szedőknek nem engedtetik a dézsával szőllőt hozni a présházba, a
puttonyosok tartoznak délben és estve ugy, a hogy a présháztól a felügyelővel és
szedőkkei egy csapatba indultak, vissza is jönni, hol a leszedett szőllőt utolsó fürtig
magukkal hozzák, mint ez már az ötödik pontban is emlitve volt.
III. A felügyelők.
10. A felügyelőknek első feladata, komolysággal, és következetességgel maguknak
a munkások előtt tekintélyt szerezni. 11. A szedőkre, mint puttonyosokra vonatkozó
szabályokat, a mint az elő irva van, a felügyelők tartoznak érvényesíteni; minden
felügyelőnek kiadatik másolatban egy olyan rendszabály, hogy tökéletesen
alkalmazhassa hozzá magát.
12. Naponta adatik az egyes felügyelőnek szóbeli
utasitás, melyhez magát szigorúan alkalmazni tartozik.
13. A felügyelőnek jogában áll, az alája rendelt munkások közül azokat, kik nem
engedelmeskednek, elbocsátani, ha ellenben valami bünt elkövetne valaki, azt büntetés
végett feljelenteni tartozik.
14. A reá bizott munkásokért az illető felügyelő felelős, és ha ezek közt valami
hiba felfedeztetnék, a felügyelőnek rövidséget okoz.
15. Minden felügyelő köteles, munkásait naponta egy rovatolt lapra feljegyezni és
átnézés vagy letisztázás végett azt minden nap beadni.
IV. A présházbéli munkások.
16. Miután a présházban is minden munkásnak ki van tűzve a helye, azt elhagyni,
kivált estenkint, mig a présházbéli felügyelő által el nem bocsájtatik, nem szabad; szőllő
leszemelés, vagy össze zúzás nélkül más napra, egyáltalában nem hagyatik.
17. A különféle munkák következtében, nagy zaj szokott a présházban lenni, azért
ezt lármával, danolással fütyüléssel sat. nem szabad fokozni, hanem minden ember
foglalja el a maga helyét, és a reá bizott munkát végezze becsületesen és csendesen.
V. Általános észrevételek.
18. Minden munkás, ki a szüret kezdetével felfogadtatott, tartozik az egész szüret
lefolytáig helyt állani, vagy pedig magát helyettesitetni, ellenkező esetben neve, fizetés
nélkül, végképen kitöröltetik.
19. A szőllőevés annyiban tiltatik, hogy egyes fürtökről egyes szemeket kiharapni
nem szabad, hanem olykor-olykor megengedtetik egy egész fürtöt megenni, kocsánya
pedig eldobni való.
20. A szőllőszedés kezdetét naponta a nagy présházon kitűzött lobogó jelzi, a mi az
egész városban látható; ha tehát reggel, vagy éjszakán egy kis eső volna, mely oknál
fogva mindjárt reggel nem lehetne szüretelni, a midőn az felszikad délig, vagy akár
mikor, a lobogó kitétetik, mely jel után minden munkás megjelenni tartozik,
figyelmeztetve arra, hogy akkor is egész napszám fog fizettetni. Ezen pont a présházbéli
munkásokra nem vonatkozik.
Bihar-Diószeg 1874. szeptember 10. Kreuser Fülöp, urad. Pineczemester
L.Borászati 1874 szeptember
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Erdélyi ételek és italok általam összegyűjtött magyar mezőgazdasági örökségi
adatai.
-Kultúrtörténeti vizsgálatok tanúsága szerint az erdélyi konyha életében igazán
elsöprő szerkezeti változások a XVII. századtól következnek be, amikor is az Újvilágból
érkezett zöldségek nagy többsége hódító útjára indult.
A XVII. századtól a kukorica a kedvező vetőmag- terméshozam aránya miatt
rendkívül gyorsan és intenzíven terjedt Erdélyben. A paprika – szinte kizárólagos
jelleggel a paraszti gazdaságokban –, a bab, a sütőtök és a krumpli kis fáziskéséssel, a
XVIII. század második felétől kezdett elterjedni a régióban. Az importált növények
mellett azonban továbbra is fontos szerep jutott a kásás ételek alapanyagainak. A
főzeléknövények közül a répa és káposzta vált kedvelt növénnyé, mely utóbbi Erdélyben
a XVII. századtól húsos ételek alapanyagául is szolgált.
A levesek közül először a kaszásleves említése történik meg ugyanekkor,amely
nevéből adódóan a paraszti konyha tápláléka volt.
A XVIII. századtól a krumpli népszerűsége töretlenül ívelt felfelé, mely nemcsak a
kedvezőbb termésátlaggal magyarázható, hanem összefüggésben áll a korszak
gabonahiányával is. Erdélyben azonban termelése nem tevődött át a szántóföldre, mint
történt az a központi területeken, mivel az 1700-as évek második felére a kukorica
végérvényesen dominánssá vált a szántókon. A húsos káposztát feltehetőleg ebben az
időszakban szorítja ki annak töltött változata, míg nagyjából ugyanekkorra tehető a
gulyás/pörkölt/paprikás az Alföldön betakarítási munkálatokon részt vevő
mezőgazdasági idénymunkások általi elterjesztése ezen a vidéken.
A szántóföldi és kertészeti növénytermesztés kibontakozása mellett az
állattenyésztés (részben a paraszti birtokon is) belterjesebbé vált a Kárpát-medence
központi területein. Egyre fontosabb szerepet kaptak a gabonafélék takarmányként is,
következésképpen a hús- és kenyérfogyasztás mennyisége fordítottan arányos viszonyban
állt egymással: az egyik csökkenésekor a másik növekedéséről számol be a
szakirodalom.16 A fajtaváltásoknak és a több tejet adó magyar tarkának köszönhetően a
tejtermelés nagyobb hangsúlyt kapott, míg a sertés jelentősége bizonyos területeken
(főleg Magyarországon) meghaladta a juhtartásét.
A XIX–XX. század fordulóján végbemenő iparosodási folyamatok kettős hatással
voltak a mezőgazdaságból élőkre. Egyrészt az ipari termelésnek köszönhetően csökkent
például a hús ára, ami elérhetőbbé tette azt a szegényebb háztartások számára is.
Mindamellett a zöldség- és gyümölcstermelés megsokszorozódása és az új tartósítási
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eljárások terjedése nemcsak a konzervipar fejlődését idézték elő, hanem kisebb
fáziskéséssel a falusi háztartásokban is éreztették hatásukat. A piaci termelésbe
bekapcsolódni akaró, az akkorra már saját földjén gazdálkodó parasztoknak fel kellett
ismerniük, hogy termelési technikáik modernizálása nélkül nem tarthatják a lépést a
rohamosan fejlődő gépesített termeléssel. A felesleges paraszti munkaerő a megélhetés
miatt elhagynikényszerült faluját, felgyorsítva ezzel az urbanizációs folyamatokat, illetve
ennek következményeként visszaszorítva az önellátó paraszti struktúrák továbbélését.
A vasútépítések robbanásszerű fejlődése kulináris téren is jelentősen csökkentette
az erdélyi területek lemaradását a tőle nyugatabbra eső országrészektől; a luxuscikkeknek
számító alapanyagokból (cukor, kakaó, kávé) készült termékek – különös tekintettel a
tortákra és süteményekre– előbb a polgári, majd a paraszti asztalokon is megtalálták
helyüket. Igaz utóbbi réteg esetében főleg jeles alkalmakkor, lakodalmakon, ünnepeken,
családi összejöveteleken. A sült édes tésztafélék közül Erdélyben terjedni kezdett a
francia mintára készített, parázsnál sültkürtőskalács. Az alkoholtartalmú italok – főleg a
sör és a korábban gyógyszerként ismert pálinka – a hétköznapi fogyasztásba való
beépülése szintén erre az időszakra tehető.
L.Bedő
- Ebben a munkában a legnagyobb segítséget a Kövi Pál által megírt Erdélyi
Lakoma c .könyv volt amelyet a Kriterion Kiadó adott ki 1989-ben .Innen
próbáltam kiolvasni a csak magyar hagyománnyal készített ételeket.
Alsófehér vármegye magyar lakosai eledele:
-Levesek: Tajásas, hagymás, tárkanyas, murkas, veresszőllős, egreses,
ződfuszujka; árva laska, fakhagymás lé (Bükkösön löv), csürkehússal s mamaligával,
rátattas lé, veres paréj bőttössen fakhagymával s liszteresztékkel,almás lé szalannával s
berbécshússal, karpa czibre peterzsejem-levéllel s kicsi tejfellel, kaszáslé füstös hússal.
-Főzelék és húsnemüek: Almás paszuj; a paszujt s almát megfőzik s ha az alma
megfőtt, szitán áttörik s a paszujt savanyitják vele.
Burgundi répa fuszujkával, hagymás zsirban rántatt berbécshús főtt
paradicsammal, ződkápaszta paradicsammal, tőtett kápaszta pujiszkával,csürke v. pipe
zsirba sütve pujiszkával, takány pujiszkával, perős (Bükkös),(tepertyű s apró disznóhús)
pujiszkával; aranversengő, (tavaszi mezeisaláta); urétyos v. rókagomba, keserű-, szekfü-,
szilvafa-, kenyér-, cseperkegamba; marti lapú.
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-Tésztánemüek: Laska, azaz hosszuvágott tészta; reszelt s koczka tészta levesekbe
főzve. Kártyafenék (rétes), kürtes kalács, kőre lepcsent(forró kövön sütött palacsinta),
lapatya tészta (zsirba sütött kenyértészta);kenyérsütéskor a vakaró s langaló, mely
utóbbit apróbb kerek darabokban pánkónak is neveznek; csöröge, tejfeles rétes,
szabógallér (rétesalakra nyújtott és darával töltött tészta, sarkantyúval levesbe
aprózva),paranyu (porhanyó) tészta.
-A hol juhot tenyésztenek: ordas, bálmas, turó; a tehénnek teje s vaja; kertből és
szőlőből némi gyümölcs, télen aszalva; döblöcz (sülttök) és kakas (pattogtatott
törökbuza) adnak még kedvelt táplálékot.
L.Lázár István
Áfonya lekvár elkészítése:
-Az áfonyát megtisztítjuk, megmossuk, és kissé összetörjük (villával
szétnyomkodjuk). A gyümölcsöt összekeverjük a citromlével, a korianderrel és a
cukorral. Lefedjük, és kb. 3-4 órát állni hagyjuk. Ezután a masszát kevergetve
felforraljuk, és a forrástól számítva 4 percig főzzük. Azonnal üvegekbe töltjük, lezárjuk.
Az üvegeket 5 percre fejtetőre állítjuk, majd hűvös helyen tároljuk.
L. Az én oldalam - Naplóm
Böjtös töltött káposzta
hús nélküli zöldségekkel töltött nagycsütörtöki töltött káposzta.
L. Sepsiszéki
Csiki gulyás
40 dkg marhabélszin, 1 fej hagyma, 1 ek zsír, 1 ek paprika, 1 gerezd fokhagyma,
kömény, fél kg savanyúkáposzta, 3 dkg rizs, tejföl.
Egy nagy fej hagymát felkockázok és a zsírban fedő alatt megpirítom. Rászórom a
paprikát, a fokhagymát, a felkockázott húst és annyi vizet, hogy jól ellepje. Mikor a hús
félig megpuhult, beleteszem az egyszer átmosott savanyúkáposztát, a megmosott rizst és
a káposztától függően sózom. Az egészet fedő alatt puhára főzöm és tejföllel bőven
megöntözve tálalom.
L. Erdélyi csiki gúlyás
Székely csöröge fánk recept:Összetevők listája:
0.5 kg liszt, 1evőkanál sertészsír, 1 tojás, 4dl víz, kevés szódabikarbóna,
1teáskanál só, 1 csapott evőkanál cukor, 3 dl olaj, 2 evőkanál porcukor, 1 csomag
vaníliás cukor, kevés ecet.
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Elkészítése:
A lisztet összekeverjük a zsírral, s a közepébe ütjük a tojást. A vízhez hozzáadjuk a
sót, a cukrot, a vaníliás-cukrot , az ecetet, a szódabikarbónát, és összegyúrjuk. Vékonyra
kinyújtjuk, és derelyevágóval rombusz alakúra vágjuk, kifordítjuk, és forró olajban
kisütjük. Porcukorral tálaljuk.
L.Erdélyi receptek
Ganca
Helyi étel specialitás a ganca(Magyarpécska),Arad megye…….
L.Gaál Jenő
Hólabda -csörögefánk tésztából- Kalotaszentkirályról
Háziasszonyunk és vendéglátónk Varga Tünde és anyósa Erzsike készítette nekünk
ezt a különleges csörögefánkot Kalotaszentkirályon.
Hozzávalók:
50 dkg liszt, 15 dkg vaj, 5 tojássárgája, 17,5 dkg porcukor, 1 dl tej, 1 citrom héja,
1/4 tk. szódabikarbóna, 1 csipet só.
Elkészítése:
A lisztet keverőtálba szitáljuk, és beledolgozzuk a meglágyított vajat, a tojás
sárgákat, a porcukrot, a tejet, a citromhéjat, a sót és a szódabikarbónát. Miután alaposan
összedolgoztuk a hozzávalókat, a tésztát vékonyra kinyújtjuk, derelyeszaggatóval
négyzeteket vágunk, és a közepét berácsozzuk.
Ezt a tésztát Kalotaszeg környékén egy speciális lukacsos kanálban sütik, amely
.gömb alakú, nyitható-csukható. Ebbe helyezik a rácsozott tésztát és forró zsiradékban
egyenként kisütik. A tészta felveszi a kanál gömb alakját, igen dekoratív és finom lesz.
Porcukorral bőven behintik.
L .ez Erdély-internet
Erdélyi baglyos leves
Elkészítése:
A füstölt húst hideg vízben feltesszük főni. Közben a murkot –(sárgarépát)
megtisztítjuk és megpároljuk, pirítjuk. A rizst megtisztítjuk, megmossuk és a pirított
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murokkal-(sárgarépával) együtt a fövő húshoz adjuk, majd ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk és újra főzzük.
A visszamaradó zsiradékkal, kevés kristálycukorral, liszttel rántást készítünk amit
a leveshez adunk. Belerakjuk az aszalt szilvát is és a levest újra forraljuk.
Tálaláskor tejfölt és citromlevet kínáljunk hozzá, amivel tetszés szerint tovább
ízesíthetjük az ételt
Az étel furcsa nevét arról kapta, hogy Székelyföldön az aszalt szilvát régebben
bagolyszemnek hívták.
L.Erdélyi baglyos leves
Erdélyi cukrospálinka (cukrozott pálinka, édespálinka):
-Kalotaszegen a tejbemérés (juhmérés) alkalmával korábban az asszonyok
cukrozott pálinkát ittak - újabban vodkát, likőrt. A kalotaszegi legényavatón Faragó
József így írta le a cukrospálinkát: „cukrot, szeszt vásárolnak és cukrospálinkát
vegyítenek”. Az Őrségben így készül a cukrozott pálinka: „Égetett pálinkát cukorral is
csinálnak. Vagy egy negyed liter pá- linkát töltenek egy tányérba, két kockacukrot vetnek
beléje. Meggyújtják. A szesz kiég belôle, a visszamaradó pálinka gyönge és édes lesz”
(Kardos László leírása)
L.Balázs Géza
Erdélyi fatányéros:
-25 dkg sertéskaraj, 25 dkg borjúcomb, 25 dkg bélszín, 16 dkg füstölt
szalonna, paprika, 5 dkg liszt, 2 dl olaj, só, friss saláták, hasábburgonya.
A húsokat kb 6 dekás darabokra vágom, kiverem, sózom, lisztbe mártom és forró
olajban hirtelen kisütöm. A szalonnát 4 szeletre vágom, a szeleteket 2 centiméterenként
mélyen bevágom és szintén kisütöm. Egy megfelelő méretű fatányér szélét csinosan
megpakolom vöröskáposzta-, paprika-, paradicsom-, uborka- és céklasalátával.
L. Erdélyi fatányéros
Erdélyi hagymástokány:
-Hozzávalók: 4 nagyobb fej hagyma, 2 kanál olaj, 2kanál tejföl, só,bors, paprika,
ecet
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-A hagymát szeletekre vágjuk és forró zsírban vagy olajban
megfonnyasztjuk,közben megsózzuk. Amikor megpuhult,paprikát szórunk reá(aki el
akarja ütni a tokány édeskés ízét,kevéske borsót is adhat,sőt ecetet is használhat)
-A Székelyföld egyes részein bérlevéllel is készítik. A hagymatokány minden
időkben az egyszerű emberek egyik legnépszerűbb és legegészségesebb étele volt
,amelyet igen gyorsan lehet elkészíteni.
L. Kövi Pál
Erdélyi mézes pogácsa-rostlisztből készül, kézdivásárhelyi és tordai mesterek készítik Attila király
udvarában mézbort szolgáltak fel a vendégeknek. A magyarok a honfoglalás előtt már
ismerték a mézet és a mézsört. A honfoglalás utáni első írásos dokumentumokban, Szent
István korabeli monostorok adománylevelében, a sokféleiparos között tizenkét méhészről
is említés tétetik. A székelyek sokáig éltek ősi mézgyűjtési módszerekkel. Nagy kerek
falapot bekentek mézzel, rúdra erősítették. Az odagyűlt méhek útját követve rátaláltak a
fészekre, amelyet megjelöltek, és időnként megdézsmálták.
-16. századi szakácskönyveinkből tudhatjuk, miként készült a mézeskalács, és
miként használták ételek készítéséhez. Az erdélyi fejedelem főszakácsmestere például
a Halnak való édes sufla készítését a következő módon jegyezte le: "Végy jó
mézeskalácsot, reszeld meg, vajat melegetvén, de nem felettébb sokat, rostály meg
benne, tölts jó bort hozzá, fahéjját s nádmézet eleget hints, azután az mikor fel akarod
adni nádmézet reá".
- Radvánszky Béla 1893-ban kiadott Régi magyar szakácskönyvében olvasható a
következő 16. századi recept: "A galóczának is beli kivetésével, besózásával úgy élj, mint
ide fel megmondom. A levelt mikor meg akarod csinálni, jó bort, mézes pogácsát hozass:
az mézes pogácsát szép vékonyan metéld a borban, mézet is vess reá, főzd meg azt
erősen, hogy a szitán által verhesd, apró szőlőt moss, mandolát tisztéts, almát vágj reá,
sáfrányozd, borsold, fahéjazd meg, így főzd ezt a levet; mikor fel akarod ereszteni, ássd
ki a sóból, s az mely leve a tűznél fő rázd abban. Minden szerszámát, valami hozzá
kívántatik add meg. Immár add fel." A receptből kitűnik, hogy az erdélyi konyha sokféle
húsételeihez mártást (szósz) adtak, amelynek - lett légyen az fekete, sárga vagy más színű
szósz - alapanyaga a mézeskalács volt. Ezt a fajta fűszeres mézeskalácsot nagy táblákban
sütötték, sokáig elállt, még századunk elején is használták a hagyományos konyhákon.-A
leghíresebb és talán legkedveltebb mézeskalács a "Tordai pogácsa" volt, amelyet formája
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tekintve a pogány hagyományokból eredőnek is magyaráznak, és a termékenység
szimbólumát látják benne.
Készítésének leírása a Rudnay J. - Beliczay L. Mézeskönyvében a következő:"A
lényegében négyszög alakú tészta négy sarkára egy-egy szinte kerek mézeskalácsot
tapasztottak, bekenték tojássárgájával, és a közepén hosszanti irányban úgy vágták ki,
hogy az sütés közben kinyílt. (Összetétele: 30 dkg méz, 20 dkg cukor, két dl tejjel
felfőzve 114 Celsius fokig.) Ez hosszúszálnak felel meg, vagyis a főzőkanál
bemártásával mintát véve, hosszú szálat tudunk a cukorból húzni. Lehűtés után 60 dkg
vajat, 2 dkg szalakálit, fél-fél g finomra őrölt fahéjat, szegfűborsot és késhegynyi
feketeborsot kevertek hozzá és alaposan összedagasztották. Megformázás után kenték rá
a tojássárgáját és sütötték középen meleg sütőben."
-Orbán Balázs 1889-ben ezt írta: "...nagy a híre a Tordai mézes pogácsának is, amit
rozslisztből mézzel sütnek, s ami igen sok ideig eltartható, kellemes és nagyon
egészséges csemege. Ily pogácsát csak itt és Kézdivásárhelyen készítenek, mindkét város
azzal nagy kereskedést űz, s vásárok alkalmával egész Erdélyben széthordják."
-„ És hogy elhiggyétek, csakugyan jártam Tordán, íme megkínállak benneteket
abból a híres tordai mézespogácsából, amit félpénzért vettem, de úgy egyetek belőle,
hogy a török szultánnak is ebből szoktak ünnepre valót küldeni „
Népmese Mátyás királyal
L. Tar Károly
Erdélyi sajtok(székely)
Ha a fejés véget ért, lezajlott s-a juhok is egyenként a kosárba, mentek, kezdődik a
bácsnak a munkája, a tejnek a feldolgozása. Első dolga, hogy a tejeskádban szűrés után
meggyűjtött tejet megoltja. És pedig a leölt szopó bárány gyomrában található „ótó"-val,
amely egy kis hólyag félében van. Ezt az ótót a pásztorok egy „ótós korsó"-ban főtelen
savóval feloldva gyűjtik össze, hogy a szükséges mennyiség készenlétben legyen.
Újabban használják az üzletben kapható „műóltót" is, amelyet rendes üvegben tartanak.
A bárányoltót a juhos gazdák hozzák a pásztoroknak, akik egy kupa ordát adnak
viszonzásul egy bárány oltójáért, amellyel 20–25 juhtejtúrót lehet megoltani. A műoltó
literje kb. 2.50 P és egy kis pálinkás pohár vagy egy evőkanál oltó szükséges egy kád tej
megoltásához. Ha az oltót beleöntötték a tejbe, azt összekeverik s 15–25 perc múlva már
megaludt tőle a tej. A gyors és jó munkának egyik feltétele, hogy az oltót meleg helyen
kell tartani és a korsót minden héten ki kell forrázni és ki kell szellőztetni. Magát a
358

tejeskádat pedig közel kell a tűzhöz állítani, lefödni, sőt hűvös időben még egy „zekét" is
ráborítanak, hogy a tej melegben legyen. Általában a hűvös időjárás alkalmasabb a jó sajt
elkészítéséhez, de ilyenkor még a rendesnél! is nagyobb tüzet kell rakni. A pásztor
kísérletként! a megaludt tej tetején keresztet vág az ujjával, amivel megérzi és meglátja
azt, hogy eléggé megaludt-e már a tej. Utána a tejverővel úgy elveri a sűrű tejet, amilyen
a közismert vert-tej szokott lenni, majd tenyerével, sőt alsó karjával lassan kavargatja,
körbe hajtja a tejet, amíg ezáltal különválik a sajt a savójától. Kis idő múlva
összegomolyítja a sajtot, amely töknagyságú és eléggé összeálló halmazzá válik. Ekkor
két kezével kiemeli az egész gomolyagot és a kelentában szétterített sajtruhába helyezi.
Ha több volt a tej s a rendesnél nagyobb lett a sajt-gomolya, akkor azt egy fakéssel két
vagy négy részre vágja s a részeket egyenkint emeli a sajt-ruhába, amelyet „sajt-vászon"nak, vagy ,,sajt-facsaró"- nak is neveznék. Ez egy gyér szövésű kendervászon és két 50
cm-es darabból áll. Nagysága 100X100 cm s közbül „selyemfogásosan" van a varrás
összefogva, amely likakon a sajtból a savó kifolyik. A sajtruha négy sarkára egy-egy
piros keresztet hímeznek (2X2 cm), mert azt tartják, hogy akkor szállásukat nem
igézhetik meg oly hamar. Ezért szoktak az esztenabeli edényekre is piros szalagocskákat
rákötni.
A sajtot a bács előbb a kezeivel apróra összetördeli, „megzsendujolja", hogy a
sajtlé belőle kifolyjon s csak miután jól kihűlt, „csongolyítja össze" a sajtruhába és
szorítja bele a „sajtkává"-ba. A sajtkáva egy egyszerű szita-káva, amelynek nagyságát
rendesen szabályozni is lehet egy madzaggal. Így a sajt a sajtruhában, a sajtkávával
körülszorítva fekszik az ovális alakú, teknőszerű kelenta közepén. Tetejére még egy
deszkát is helyeznek s arra nyomtatóul egy nagy (8–10 kg-os) követ raknak, amelynek
súlya alatt a még meglévő sajtlé is kifolyik a kelentába s onnan a kelenta csurgóján
keresztül egy 4–5 fertályos „ejtel"-be, füles kupába folyik. Ezt a levet, fotelen savót arra
is használják, hogy a bárányoltóba (öltenek belőle, hogy felfrissülvén tovább tartson. De
használják a sajtzsendicénél is ételbe. Némely helyen székien faragott és nyéllel ellátott,
a sujkolóhoz hasonló deszkát használnak a préseléshez. A deszka túlsó végét horgosán
faragják, hogy azt az esztenai falába vert vas- vagy falécbe beakaszthassák. Ezáltal a
nyomtató követ vízszintesebben, fekvő falapra helyezhetik. Újabban e célra már két
facsavaron működő rendes prést is használnak. Ha a sajt 20– 30 percig préselődött,
kiveszik a szitából és a sajtpolcra helyezik száradni, szikkadni. Nehogy légy vagy piszok
érje, egy kendervászonnal takarják be. A sajt legalább 2–3 napig kell a sajtpolcon
pihenjen. Ha a kész sajtgomolyát préselés előtt forró vízzel leöntik, benne marad a savó
és „nyomja a súlyt".
L.Erdélyi gyopár
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Erdélyi szalonna:
Hozzávalók 1 kg elkészítéséhez: 1 kg hasi szalonna, 30 dkg só, 12 gerezd
fokhagyma.
A hasi fehér szalonnát 8-10 cm-es csíkokra és 30-40 cm-es hosszúkás darabokra
vágunk. Sóval bedörzsöljük, öt-hat nap után 20-22 Beş-os fokhagymával ízesített sós
lében, vagy főzött páclében 8-10 napig érleljük. Ezután 70-75 Cº-os vízben kb. egy órán
át abáljuk, zsinegre felfűzzük, szikkadni hagyjuk és hideg füstön világosbarnára füstöljük
L.Erdélyi szalonna
Égett bor
Erdélyben a legutóbbi időig fennmaradt a pálinkára vonatkozó régi magyar szó, az
égettbor, míg az ország többi részén a pálinka szó vált egyeduralkodóvá, és gabonapárlat
jelentése hamarosan kiterjedt a gyümölcs- és borpárlatokra is.
Az Erdélyi magyar szótörténeti tár II. kötete oldalakon át sorolja az égettboros
címszavakat, voltaképpen egy gazdag szócsaládot: égettbor, égettbor alja (a pálinka
utója), égettbor árulhatás, égettbor áruló, égettbor-főzés, égettbor-főzhetés, égettbor-főző,
égettbor-korcsma, égettboros, égettboros-forma, égettboroz (pálinkáztat), égettborozás,
égettborozik, égettbor-szer, égettbor-vevés.
-…az Európai Unióban és használható a bihari, erdélyi, máramarosi és zilahi tiszta
gyümölcspálinka…..
L.Balázs Géza
Érbogyoszlói kenyér sütés:
”Megszitáljuk a lisztet,azután belemorzsáljuk az élesztőt ,teszünk bele ecetet és
langyos sós vízzel bedagasztjuk. Addig dagasztjuk míg sima tészta nem lesz belőle
aztán felhajtjuk és pihenni hagyjuk, míg meg nem kel. Amíg kel a tészta befűtjük a
kemencét és zsírral vagy olajjal kikenjük a lábasokat és kicipózzuk a tésztát. A lábasban
is hagyjuk kelni egy kicsit s amikor a kemence jól bevan fűtve,akkor betesszük a
lábassal a kenyeret .Attól az órától 2 óráig süssük.”Kenyérsütéskor készül az „ igazi
bogyoszlói lángos”.
L. Károlyí Fülöp Béla
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Fenyőviz(deckalé):
-„. Nagy tömegben szedik a boróka (Juniperus communis) bogyóit is, amelyek a
hideg hegyi tájakon nagy bőségben nőnek; ebből – gabonapálinkával elegyítve égető ital
készül, honi nyelven a fenyővíz nevezetű”
L. Benkő József
-A borsikafenyő elhúsosodott,hat-nyolc mm átmérőjű tobozbogyójából,amit
fenyőmagnak- borsikabogyónak neveznek készül a fenyővíz vagy borokapálinka. A
bogyók egyéves korukig zölden maradnak,a szó legszorosabb értelmében a tűlevelek
védelme alatt. Telelés után a fagy megkékíti őket,s ekkor válnak alkalmassá a fenyővíz
készítésre. A magvakat megőrlik, vízben erjesztik, majd kifőzik.
L. Kissné Portik Irén:A fenyőtermékek Székelyföldön Székelyföld folyóirat
2006 december
Gyergyói fekete ribizli szörp.
Jellegzetes erdélyi termék a gyergyói fekete ribizli szörp.
“Gáll Erzsébet nagymamája receptjei alapján főzi a házi szörpöket, nemcsaksaját
fogyasztásra. Takaros befőttesüvegekben házi készítésű lekvárok, kompótok sorakoznak
a vásári standon, mögöttük sorban többféle háziszörp: feketeribizli, málna, áfonya,
fenyőrügy, meggy. A gyergyószentmiklósi Gáll Erzsébet 2003-ban kezdett foglalkozni
saját készítésű gyümölcskészítmények eladásával. A feketeribizli-, meggy- és
málnaszörpöt 2003 óta saját termésből főzik, de lassan-lassan, ahogy bővítették a
termékskálát, a szomszédoktól, ismerősöktől beszerzett gyümölccsel pótolják a
nyersanyagot.”
L. Gáll Erzsébet
Hóstáti árvaleves
A hagymát apróra vágjuk,megdinszteljük,a karikára vágott gyökérzöldséggel
tovább, dinszteljük, felengedjük vízzel, s amikor a zöldség kellően megpuhult, ízlés
szerint nokedlit aprítunk bele. Butyka néni elmondta ,hogy nyáron amikor sok finom
zöldség van a levesek legtöbbször hús nélkül készültek.
L.Hostát Kolozsvár
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Hóstáti csöröge – Zágoni Szabó Juliannától
A kolozsvári Hóstátban így készült a Kalotaszegen is oly népszerű
csöröge.Hozzávalók: 6 tojás sárgája, 30 deka liszt, 2 evőkanál rum, pici só. A sütéshez
étolaj,szóráshoz cukorpor.
Elkészítés: A laskatésztáéhoz hasonlóan a hozzávalókból jó sima tésztát gyúrunk,
legalább 30 percig pihentetjük, majd a már előbb ismertetett módon nyújtjuk,
szabjuk,tekerjük, sütjük.
L.Toth Ildikó
Kadarka bor.:
- Őshonos ,Arad -Hegyalja büszkesége. Asszut csak a ménesi borvidéken
készítenek belőle. Ehhez meredek déli lejtő,sűrű tőkeállomány ,ménesi karikás metszés
s igen késői szüret szükséges .Olyan mint a barátkozó ,kedélyes ,hetyke legény. Nem túl
mély, de csillogó vörös színe van ,illata fűszeres ,íze szép savakkal izmos,gyümölcsös és
szegfűszeges mely újabb és újabb koccintásra ingerel. Őszinte bor és kitartó barát ,
fanyar humorral.
L. Csávossy
Kalotaszegi ételek
-Csigás; leves csigatésztával, benne a vele főtt marhahussal.
Laskalé; húsleves laskatésztával.
Szabogallér; a laskát kinyújtják, szalonnából zsirt olvasztanak azzal megöntözik a
kinyújtott laskatésztát, melyet aztán három új szélesen összehajtogatnak, czifrázóval
ékalakra kivágják és sósvizbe befőzik.
Reszelt-tészta leves ; húsleves reszelt tésztával.
Koczkás; apró koczkára vágott laskaleves.
Rátottáslé; négy tojásból kemény púpos rántottát csinálnak úgy, hogy a lábas alá
és főlé szenet raknak, egy fazékvizet felhabarnak eczettel és liszttel, aztán tejfelt tesznek
bele és borsot s a rántottát rátöltik.
Köméndlé; kőmény magos leves.
Hagymáslé; zsirban kirántott hagymát forró vizbe habarnak.
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Tejbelaska; tejben laskát főznek meg.
Fokhagymás czibere ; forró vizet liszthabarékkal felsüritik,fokhagymát apritnak
bele, megtejfelezik s aztán kenyeret apritnak alája.
Szilva czibere; nyers szilvát forralnak fel, lyukas ráton keresztültörik, s a tálba
aprított kenyérre rátöltik.
Pityóka-lé; megapritott pityókára forró vizet töltenek,petrezselyem gyökeret és
levelet tesznek bele berántják s tetszés szerint savanyun vagy édesen tálalják fel.
Fuszujka-lé; zőlden is, szemesen is savanyun berántott bableves.
Almás étel; berbécs húst megfőzik, almát koczkára apritanak hozzá, vele
megsavanyitják,habarással felsüritik s petrezselyem levelet téve bele, feltálalják.
Musqyé; megtörött fokhagymára sóseczetet töltenek s azt mártogatják puliszkával
vagy kenyérrel.
Töltött káposzta; van téli és nyári.
Tört borsó. Tejben köleskása. Tökk tejben. Tokány
Kocsonya. Rántotta. Gulyáshús. (Mindezeket az egész országban ismerik.)
Egreses; disznó vagy marhahus egressel főzve.
Csik; sósvizzel meggyúrt tésztát egy egész szitabéllel hosszúra kisodornak,
sósvizben megfőzik, leszűrik, czukorral vagy olajjal behintik.
Kaszáslé; ugyanaz mint az egreses, csakhogy fokhagymával.
Kalács; tiszta vizzel vagy tejjel habart lisztbe kevernek fahajat, szegfűborsot,
tojást, vajat és czukrot, megsütik, sütés után megkenik szalonna felsővel, beleteszik
tekenyöbe, letakarják s ott puhul meg egy óra alatt. Ugyanily anyagból készül a kürtös
kalács, csakhogy felcsavarják a kürtös fára s folyton zsírozva forgatják.
Perecz; tej, tojás, vaj és czukor összegyúrása által készül.
Pánkó; az alfőldi lángos, melyet kivágott darabokkal meg czifráznak is. A
laskapánkó tojásos, tejfeles, poronyos tészta.
Domika; túróval lehintett kenyérapritékra forró sós vizet öntenek.
Bálmos; juhtej tejfelébe málélisztet főznek, míg az zsírt ereszt.
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Ha a lé-ket zsir nélkül készítik, büdös leveknek nevezik; az olyan levesek neve
pedig, melyben hús nem fő, árva leves (az Alföldön hamis leves). Általános eledel a
kenyér és 'puliszka mely utóbbi túróval vagy tejjel leöntött kukoricza lisztből készül.
A poharas pánkot pohárral vágják ki, s olyanná dagad mint az öklöm.
A gyerekek szeretik a pattogatott kukoriczát, amit, ha kipattant, kakasnak, ha ki
nem pattant, tyúknak neveznek.
Verzás lepény ; túróval elegyes burján — apró zöld kapor— és hagymaszárral
töltött lepény.
Visa; kemenczében száritott alma. Hasonlóképen száritanak meg körtet, fuszujkát,
egrest, veres szöllőt, de ezt nem nevezik visának.
Bagolytüdő az aszalt gyümölcs.
A kenyeret egész Erdélyben (?) czőkkel csinálják. A czők úgy készül, hogy
gazdasszony a kenyértésztából meghagy egy alma nagyságú darabot, melyet a másik
sütésig benyújt vagyis komlos vizzel egy maroknyi lisztet leforráz s mikor az
gyengemeleg lesz, a megmaradt tésztát beleteszi.
L.Jankó
Kaszás puliszka
- Hajdanán ,amikor a székelyek ,nagy kalákákat szerveztek kaszáláskor,a férfiak
rendszerint pirkadatkor már kint voltak a kaszálón, és amíg felszáradt a harmat addig
lekaszálták a füvet. Amíg a férfiak húzták a kaszát, az asszonyok otthon elkészítették a
saláta levest, és a kaszás puliszkát,amit déli 12-kor kellett kivinni az erdei kaszálókra. Ez
volt a hagyományos kaszás étel. Hozzávalók:1 liter víz, kb 20 dkg puliszkaliszt
(kukoricaliszt) egy evőkanál só, ½ kg juhtúró,lapító ,cérna és puliszkakavaró
L. Fakanál tollforgatók .2011 aug 3.
Kézdivásárhelyi pogácsa:
- Orbán Balázs a tordai pogácsával egyenértékűnek tartotta.
L.Orbán Balázs,
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Kokojza lekvár
-A fekete áfonya (latinul Vaccinium myrtillus) népies nevén kokojza neve
községünk lakói előtt nagyon ismerősen hangzik. Talán mindenki gyermekkorára gondol,
amikor először ment kokojzát szedni, hiszen ez egy örök életre tartó, élményszámba
menő kirándulásnak is számított, amelyre felnőtt korban is szívesen visszaemlékezünk.
-A fekete áfonya 20-40 cm magas cserje,……... Az erdélyi havasok jellegzetes
gyümölcse, amely községünk hegyes területein is nagy mennyiségben megterem, így
elsősorban Hegyes, Katalina, Újerdő, Martonka erdei legelős részein, de kisebb
csoportokban Havasibükk, Kelenckő, Bakta, Juharos és más helyeken, ahol az erdő
szélén, lankásokon terem és a sekély, savanyú erdei talajt kedveli.
-Alacsony növésű, gazdagon elágazó cserje, levelei tojásdad alakúak,
kihegyezettek. Az érett bogyók gömb alakúak és fekete-kék hamvas színűek. Nálunk a
fekete áfonya májustól-júniusig virágzik, bogyótermése július végén és augusztusban érik
be. Az érési időszakban nagyon sokan felkeresik a kokojzást értékes gyümölcse miatt,
amelyet elsősorban házi fogyasztásra használnak.
L. Gyergyóremete portál
Kolozsvári szalonna.
- Húsos szalonna tetszés szerinti mennyiségben, ízlés szerint só, a pácléhez: lenként 1 dkg fokhagyma, 0,1 dkg salétromsó, 20 dkg só. A szalonnát (amelyet úgy
fejtettünk le a disznóról, hogy vékony húsréteg maradjon rajta)egyforma nagyságú
szeletekre vágjuk, és minden oldalán alaposan besózzuk. Egymásra rakva egy
megfelelő nagyságú edényben, 10 napig mindennap megforgatjuk. Ezután annyi vizet
forralunk, amennyi a szalonnát ellepi, beleszórjuk a salétrommal elkevert sót,
és a megtisztított, apróra metélt fokhagymát, majd ráöntjük a szalonnára.
További 10 napig érleljük a páclében. A pácból a szalonnát kivéve meleg
vízben lemossuk, és néhány napi s z i k k a d á s u t á n h i d e g f ü s t r e t e s s z ü k . 3 - 4
n a p i g f ü s t ö l jü k , ma j d h ű v ö s , s z e l l ő s h e l ye n felakasztva tároljuk. Nagyon
sokáig eláll.
L. Kiss Benő
Kolozsvári káposzta-hóstátiHozzávalók:
75 dkg hóstáti, gyalult savanyú káposzta, 50 dkg darált disznóhús, 1 szál füstölt
házikolbász,10 dkg rizs, 1 fej hagyma, só,bors, paprika, 3 dl tejföl,olaj.
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A káposztát átmossuk ha szükséges és kevés olajon megdinszteljük.A rizst
megpároljuk. A hagymát apró kockákra vágjuk, kevés olajon megdinszteljük, hozzáadjuk
a darált húst és tovább dinszteljük majd fűszerezzük.Hozzáadjuk a párolt rizst.A kolbászt
karikákra vágjuk. Egy tűzálló edényben rétegesen elhelyezzük egy sor káposztát,egy sor
darált húst, kolbászkarikákat és meglocsoljuk tejföllel. Forró sütőben 40 perc alatt pirosra
sütjük.
L.Aleda konyhája
Köménymagos pálinka:
-A cukrozott vagy cukros pálinkához hasonló ital a köményes vagy köménymagos
pálinka. Sütő András prózájában is sokszor előfordul: „[a] szoba megtelik a pergelt cukor
és köménymag illatával [...] a pálinkának szép rubinpiros színe van”
Székelyföldön
szokásos késziteni.
L.Balázs Géza
Kürtöskalács
-Jellegzetes székelyföldi sütemény. -mely kelt tésztából készül ,vékonyra
nyújtott,finom kelt tésztából ,mintegy 2 cm széles csíkot vágnak,és ezt a tésztaszalagot
kürtöskalácsfasűtő fára tekernek úgy ,hogy a tésztacsíkok széle egymásra tapad és
egybesül. szabad parázs melegénél ,kürtő alakú tészta-cukorborítást kap a készítése
során,hogy sütés közben a cukor reákaramellizálódjon ,így nyeri el mázas fényét .A
kürtöskalácssütő fa legegyszerűbb formájában egy darab keményfából faragott nyeles
eszköz:a tészta helye a 9-10 cm átmérőjű 30-35 cm hosszú hengeres ,esetleg enyhén
keskenyedő ,csonkakup alakú rész,amely egyik oldalon hosszú vékony nyélben,a
másikon a feltámasztást szolgáló rövid vékony szakaszban folytatódik Az eszköz teljes
hossza mintegy méternyi. Hengeres részére gyakran cserépborítás kerül. A nyél sokszor
vasrúd, amely a fahengert is teljes hosszában átszúrja,s kis darabon annak ellenkező
végén túlnyúlik. Vasrúdja a fahenger mindkét végén alig nyúlik túl,s hozzá az egyik
oldalon hajtókar csatlakozik .ehhez a darabhoz vas állvány tartozik A nyeles
kürtöskalácssütőfákat a sütés idejére két oldalon alkalmi állványra(sokszor fém
vasalóra)támasztva forgatják. Közben a tésztát vajjal ,kacsazsírral öntözik és cukros
tojásfehérjével kenegetik ,vagdalt dióval meghintik. A fahengerre tekert kelt tészta,
amelyen nincs cukormáz, vagyis utólag porcukorral hintik meg, nem minősül
kürtöskalácsnak. A receptje-hozzávalók: 1kg liszt,4,3 dl tej,5 dkg élesztő, 5-7 kanál
porcukor,egy csipet só, 10-03 dkg olvasztott vaj, 1 tojás és két tojás sárgája,1 citrom
reszelt héja alapanyagként .A tésztát jól ki kell dolgozni,majd egy órát keleszteni. Ezután
nyújtóval jó laposra simítani.
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A kürtöskalács keletkezési legendái:A tatár seregek elől sok székely falú lakossága
a hegyekbe, mások pedig a Budvár és a Rez barlangjaiban leltek menedéket. A tatárok
pedig ,hogy sem megtámadni,sem kicsalogatni
nem tudták a biztos és
megközelíthetetlen búvóhelyen levőket., elhatározták,kiéheztetik a székelyeket. Ez így
ment hosszú ideig,amíg egyszer csak a tatároknak és a székelyeknek is elfogyott az
ennivalójuk Ekkor egy okos székely asszony összekaparta a maradék lisztet,hamuval
összekeverte ,és hatalmas kalácsokat sütött, amelyeket dorongra vagy magas póznákra
húztak és felmutatták a tatároknak.” Nézzétek mi itt, milyen jól élünk,míg ti pedig
éheztek”A tatárok akik már alig bírták az éhezést ,bosszúsan elvonultak.”mád monda
szerint a honfoglalás idején a magyarok portyázás közben lisztet és tojást
zsákmányoltak,tésztát gyúrtak belőle,majd ezt kürtjeikre csavarva megsütötték a
tábortűznél
Egy harmadik legenda szerint , a már letelepedett székelyek a keményfa parazsát
,a főzésen és melegedésen kívül még valamire akarták használni,ezért az izzó parazsat
kivették a kályha tetejére vagy a kemence elé, és ott a parázs felett forgatva sütötték a
kályhacsőre tekert kürtöskalácsot
L. Klapka Emese Csilla blogja
Ludasi véres hurka
-1,5 kg nyesedékhús, 2 liter vér, 60 dkg toka, 50 dkg rizs, 5 fej hagyma, 10 dkg só,
2 evőkanál köménymag, kávéskanálnyi szegfűszeg.
A húst és a tokaszalonnát együtt megfőzöm, a húst megdarálom, a tokaszalonnát
pedig kis kockákra vágom. Megfőzöm a rizst, hideg vízzel leöblítem, majd ezután
összekeverem a nyers vérrel. Hozzáadom a megdarált húst, a szalonnát, az apróra vágott
zsírban aranysárgára pirított hagymát a köményt, a szegfűszeget. Sózom, majd
alaposan eldolgozom az egészet. Hurkabélbe töltöm. A hurkákat megszúrkálom és 80
fokos vízben abálom háromnegyed órán keresztül. Hideg vízbe szedem, majd
leszikkasztom.
L. Erdélyi ételekMagyarádi mustos:.
- Őshonos fehérszőlő-fajta Arad -hegyalján .Olyan sajátos hegyaljai jellege van
mint Tokajon a Hárslevelűnek. Kristályos fény,zöldessárga szín, üde,,gazdag boros
illat,kissé citromos,üdítő, hosszú lecsengésű íz, elegáns savakkal dúcolt gerinc jellemzi.
Bár könnyű bor,nem tűnik könnyűnek,igazi beszélgető bor,kártya mellé is ajánlható,nem
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főbántó,de magát itató. Remek kísérője a halételeknek, kiváló pezsgőalapbor,igen hosszú
életű.
L .Csávossy
Hólabda – mérai specialitás
Hozzávalók: 4 egész tojás, 4 jó kanál vastag tejfel, csipet só, csapott
kávéskanálszódabikarbóna, 4 evőkanál rum, liszt, amennyit felvesz. (Mami csörögéjének
a tésztája).
Elkészítés: A csöröge tésztáját vékonyra nyújtjuk, nagyobb kistányér méretű
köröketvágunk ki belőle. Egy-egy kör belsejét, körülbelül centis rámát hagyva,
derelyemetszővel másfél centis csíkokra szabdaljuk. A tésztakarikát úgy szedjük fel,
hogycsak minden második tésztacsíkot fűzzük az újunkra, felemeljük, és az egészet
belehelyezzük a hólabdasütő formába. A formát lezárjuk, belemártjuk a forró
olajba,rózsaszínűre sütjük. Süléskor a tészta kidagad, megtölti a kerek formát, labda
alakúlesz. A formát óvatosan kinyitjuk, kiborítjuk a kisült labdát, azon forrón
beszórjukporcukorral, a formába belehelyezzük a következő adagot.
L.Tóth Ildikó
Erdélyi sajtok
-tordai gogomán sajt, borsai sajt, monostori sajt, kendilonai sajt, mányai sajt,
noszoly sajt, kamarási sajt, Gabányi -féle sajt, dezméri Szász F-féle sajt.
Kendilónai sajt Lásd bővebben a monostori sajtnál
Mézes pálinka
-Etédi Gedő János 1843-ban a Magyar Gazdában tette közzé Udvarhelyszékrôl
szóló vázlatát, ebben kétszer is szerepel a mézes pálinka: „Lakomás ebéd vagy vacsora itt
abból áll, hogy akkor az asztalra mézespálinka, bor, töltött tyúk, palacsinta, kürtöskalács,
pánkó [= fánk], s másféle sütemények kerülnek […]. A dolog végével, a nehezebb
munkáknál há- romféle étellel, s természetesen mézes pálinkával vendégeltetnek meg a
segítők…”
L.Balázs Géza
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Monostori sajt:
-A monostori és a hozzá hasonló kendi-lonai sajt tavaszkor és nyáron át
készül,mikor a bárányokat elválasztják. . A tőgymeleg tejet megszűrik 30-35 cm mély
fenyőcseberbe öntik,50 liter tejhez lassú,egyenletes keveréssel 2-5 dkg festéket és 5 gr
folyékony műoltót adnak és vászonruhával befedve 30 percig állni hagyják.
Teljes megalvadás után az alvadékot, a csöbör fenekén lepényszerű tömeggé
gyúrják, a kiszorított savót pedig kiengedik. A savó kis részét félreteszik utómelegítés
végett. Az alvadékot most hüvelykujjnyi nagyságú darabokra vagdossák,megsózzák a
félre tett ,40 C-fokosra melegített savóval meglocsolják,az egészet jól összekeverik és
erősen megdolgozzák,hogy a savó tökéletesen eltávolodjék belőle. Az alvadékot ezután
bükkfából készült,ónozott vasabronccsal összefogott tégla,vagy négyzetalakú formákba
nyúrják .Ha a sajt formát vesz fel,sajtruhával kibélelt formába(véskába) kerül,6-8 óráig
tartó préselés után a sajtruhát kicserélik és újra présbe teszik.
A préselt sajtok 2 napra 8-10 %-os sósfürdőbe,onnét szárító polcokra,végre pedig
pincébe kerülnek. A kb. 10 hétig tartó pincekezelés alatt a sajtokat harmadnaponként
sósvízzel mosogatják és forgatják.
A monostori sajt két formában készül. A nagy téglaalakú 20 cm hosszú,10 cm
széles és 5 cm magas .A kicsi 10 cm hosszú 10 cm széles és 5 cm magas.
100 liter juhtejből 11 kg érett sajt készül. Hasonló módon készülnek a kendilónai,,a kolozsborsai, vagy a Bánffy –féle ,a mályai sajtok is,amelyek inkább csak alakra
és nagyságra különböznek a monostori sajttól.
L. Dr. Rácz Mihály
Noszolyi sajt.
-Kövér sajt ,elegyes tejből .A noszoly sajt híres ,jellegzetesen erős,pikáns, enyhén
ammoniás bukéjáról ,ami egyébként minden rúzsflórával(baktérium tenyészet)
rendelkező sajt jellegzetessége .A sajttészta lágy,legfeljebb kevés , apró erjedési vagy
rögluk található benne.
Szárazanyag tartalma 48% ,s a szárazanyagban 45 % zsírtartalommal,és 2-3 %
sótartalommal. A noszoly sajtot Schilling Ottó kezdte forgalmazni a 19. század végén ,az
eredetileg juhtejből készült és a szomszédos Göc község határában levő üregekben,
később pincékben érlelt sajtot.
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Az üregben érlelt sajtot a Breviabactérium linens nevű bakterium spórái érlelik,
beoltás nélkül. A sajttészta lágy, legfeljebb kevés apró,erjedési vagy rögluk található
benne. Kis méretű ,és tömegű,rövid érési idejű,kintről befelé érik .Jellegzetes íze az érés
idején alakul ki.
A noszolyi sajt a párizsi Világkiállításon aranyérmet nyert.
A noszolyi birtokot Schilling János építészmérnök vásárolta maga az 1800-as
évek közepén. A gazdaságot a z apa halála után felesége, majd Rudolf nevű fia veszi át.
A sajt védjegyét Zoltán nevű fia tervezi meg.
L,Szabó Piroska :Noszolyi vagy cegei ? Szabadság 2011 július 20. és a
Wikipédia,Dr.Csávossy György
Orda és erdélyi ordás palacsinta:
Tejtermék:Az orda egy másodlagos eljárással, tejsavóból készített sajtféleség.
A sajtgyártásból visszamaradó savó még sok ásványi anyagot, tejcukrot,
albuminfehérjét és zsírt tartalmaz.
Ha a savót természetes úton megsavanyítják (vagy ecetsavat adnak hozzá), majd
70–90°C-ra felmelegítik, akkor a savóban maradt fehérjék (laktalbumin) pelyhes
csapadék formájában kicsapódnak. Ez a zsendice. A zsendicét sajtruhán átszűrve, 12 órás
csurgatás után kapják meg az ordát (albumin savósajt). A friss sajtok közé tartozik.
Az alvadékból kinyert sajt mennyiségéhez képest az ordából csak kis mennyiség (6–
10%) nyerhető ki, de ezt a sajtnál magasabb áron értékesíthetik. Állaga lágyabb, mint a
tehéntejből készült túróé, de ahhoz hasonlóan felhasználható. Romlékony, emiatt csak a
frissen készült ordát javasolt felhasználni. Tartósítás céljából sóval gyúrják össze, és
hűtve tárolják. Az orda kiváló tápértékű, és szinte salakmentesen emészthető.Erdélyben
kedvelt desszert az ordás palacsinta, ami úgy készül, hogy a vékony palacsintát cukorral
és apróra vágott kaporral vegyített ordával töltik meg
L .Vidék íze
Pankotai borok
-az élénkvörös Burgundi, Merlot, Riesling, Ottonel Muskotály, Királyleányka,
legjellegzetesebb a Magyarádi Mustos.
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Pityókás székely kenyér:
-az erődben épp kenyeret sütöttek. Érdekes, hogy káposztalevelet tesznek alá, és rá,
amitől ízesebb lesz. Amikor pedig kisült, leverik róla a héját. Ez az ún. vert kenyér.
Sütöttek a gyerekeknek "csibét" is kenyértésztából. Ez egy ropogós, madárkát formázó
péksütemény.
L.Nibiru.hu
Plébános bor-és legendája:
-Egész Erdély egyik leghíresebb bora a Plébános-bor. Legendás bor, amelynek
kétféle eredete is van. és több legendája.
Keletkezhetett akár Plébános bor a Kemény család akár a csombordi, akár az
alsógáldi uradalmában sajátos ,kiváló terméke volt. Dr Csávossy György szerint az egyik
keletkezési legendája:Egyik kemény bárónak a felesége katolikus volt és lelki gondozását
az enyedi plébániát vezető minoriták látták el. Az egyik páter, rendszeresen járt ki
misézni, és sokszor ott is ebédelt. Egy ilyen alkalommal a báró meghívta a plébánost
,hogy látogassa meg a boros pincéjét. Kóstolgatva a hordókban levő különböző borok
izét és zamatát ,végig is vezette a plébánost borospincéjén .Mikor a 41 méteres pince
mindkét ágának végére értek a báró dicséretre várva,megkérdezte a plébánost. Melyik
bor ízlett a legjobban ? Méltóságos uram -felelte a plébános -kóstolja csak meg ezt a
poharat is. Kemény báró meg is kóstolta és megjegyezte ,hogy tényleg ez a legjobb.
Melyik hordóból van ?Tette fel a kíváncsi kérdést a báró ?Külön egyikből sem, hanem
többől is. Azokból amelyek nekem tetszettek össze töltöttem és azt kínáltam fel Önnek
.De ha méltóságos uramnak tetszik ez a keverék ,úgy h javasolnám,ültesse el ezeket a
fajtákat egy táblába vegyesen,szüretelje le termésüket közösen és mindig a legjobb bora
lesz. Így született a Plébános bora. Feltételezések szerint a Plébános borának összetétele
.29 % Furmint,21 % Kövér, 5 % Ottonel muskotály és 45 % -os vegyes.A vegyesben
volt.:Fehér leányka, Szürkebarát,Királyszőlő, Chasselas, tramini, mutatóba Mézes fehér,
Ezerjó meg egy két tőke Hóvíz is.
Az vitathatatlan ,hogy Csombordon Plébános szőlő létezett.
Egy másik eredet az alsógáldi Plébános ültetvény amelyet az Enyedi Hírlap 1935
december 8-iki számában Török Elemér ír le .A filoxéra után a szőlőtövek jórésze
kipusztult a Kemény birtokon ahova Dezső Miklós ny szőlészeti és borászati felügyelő
kerül aki Zöld József okleveles gazda segítségével elhatározzák,hogy a kastély körüli
területet ,mintegy 40 kat.holdat a „ plébános „szőlőjéből telepítik be ,s innen kapta a
későbbi idők kitűnő bora a Plébános nevet.
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A 90 éves Horváth Zoltán az 1935-ben alakult Csombordi Téli Gazdasági
Iskola,első tanári karának tagja szerint,a Kemény báró feleségét gyóntató tövisi plébános
kedvenc bora közelből származott. Ez lett a Plébános bora. Összetétele szerinte:főleg
rajnai rizling, és Kövér. Kisebb részben más fajták.
Röviden. Legszebben a Krudy Gyula,által megörökített legenda szerint: báró
Kemény pusztagáldi plébánosának, egy darab kipusztult szőlő területet adományozott A
plébános sok munkával beültette. S egy alkalommal a báró arra járva, szomját borral
enyhítette. Ekkor megkérdezte a plébánost,hogy honnan ez a jó bor? Épp onnan amely
földet a méltóságos úrtól kaptam.” Legyen hát plébános a bor neve-kiáltott a báró.”
L. Csávossy
Régi magyar étkek ezek valának:
- tormával disznóláb, káposzta tehénhússal, lúdhússal, szalonnával vagy télben új
disznóhússal, tehénhús polyékával, kukrejttel, árpakásával, de abban soha azelőtt
citromlevet nem töltöttek; tehénhús rizskásával, murokkal vagy petrezselyemmel, röstölt
lével, nyárban új hüvelykes borsóval; lúd töröttlével, tyúk sülve fokhagymával, ecettel,
szalonnával; borsó vagy héjalva, s arra felül szalonnát perzseltenek, s úgy töltötték az
tálban, vagy hajatlan hígan, abban darab szalonnát vagy disznóhúst tettenek; berbécshús
spékkel vagy tárkonnyal, vagy ecettel, vereshagymával (ennél kedvesebb étke nem volt
az öreg Teleki Mihálynak, sem Apor Istvánnak); tehén- vagy disznóhús kaszáslével,
ennél s az káposztánál magyar gyomorhoz illendőbb étket nem tartának az régi időben,
nyúlhúst fekete lével, csukát tormával vagy szürke lével etc. Vajat nem tettek semmi
étekben, hanem az kása közegiben, mikor feladták asztalhoz, mikor kalácsot, lepént,
bélest sütöttek, abba tettek vajat vagy penig pánkot, noha inkább ették akkor az új
oltasztott, hájban forralt pánkot, mint az vajban sültet. A kapornya volt minden éteknek
jó ízt adó szerszáma.
L.Apor Péter
Szatmári szilvapálinka:
A Kárpát-medencében is őshonos szilva már a 16-17. században aszalványként
jelentős kiviteli termék volt. Ugyanebből az időszakból van már adatunk a
szilvapálinkára (sligovica, szilvórium) is. A szilva hosszan érik, nagy mennyiségben
terem, nagy cukortartalmú, ezért kiválóan alkalmas pálinkafőzésre.
L.Balázs Géza
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Székely gulyás.:
nincs köze a székelyekhez-Kolozsváron a főtéri Székely vendéglőben született.
Székely köményes pálinka:
- A székelyek által főzött szilvapálinka híres magas szesztartalmáról. Igazi székely
különlegesség a köményes szilvapálinka,amelyet úgy készítenek ,hogy a tiszta
szilvapálinkához pörkölt ,majd kevés vízzel feltöltött kristálycukor és kömény leszűrt
oldatát adják hozzá. E recept népi zsenialitása abban van,hogy a z alkohol májat károsító
hatását a kömény mint a máj méregtelenítését segítő gyógynövény valamelyest
ellensúlyozza. A székelyek a pálinkát, pálinka főző házakban főzik.
L. Wikipédia.
Székely fenyőkéregbe csomagolt túró:-kászutúró:L.Erdély,ma 2011 július 18
-A Székelyföldön az összegöngyölt lucfenyőhéjba -kászuba-tömött juhtúró
,amelynek sajátságos illata,íze van.Háromszéken szemere,szemerketúró néven
ismerik.(szemerek = borsfenyő,borókafenyő)Mivel a kászut légmentesen lezárni nem
lehet,a kászutúró csak rövid ideig tartható el.....A székely pásztorok szerint a
fenyődeszka polcon tartott sajt,túró kellemesebb ízű,illatú mint a bükkfa deszkán tartott.
L. Magyar Néprajzi Lexikon
-A kászutúróról Orbán Balázs is feljegyzi” Juhaik tejéből azt a híres kászutúrót
csinálják, mely fenyőhéjba takarva felséges eledel,csak kár ,hogy soká nem áll el
L. Orbán Balázs.
Székely kaszás puliszka:
-Kaszáláskor az asszonyok vitték az erdei kaszálókra délben. Hozzávalók:1 l víz,
kb 20 dkg puliszkaliszt,1 evőkanál só, ½ kiló juhtúró,lapító ,kavaró és cérna.
Elkészítése.: 1,A vizet kevés sóval feltesszük főni,amikor felforrt,lassan hozzá adjuk a
puliszkalisztet,annyit,hogy jó kemény legyen 2, Lassú főzéssel tovább kavargatjuk, amíg
a szemek megduzzadnak,és magukba szívják a vizet Úgy főzzük mint a tejbegrizt.3,
Amikor a puliszak meglett ,levesszük a tűzről és egy hosszabb lapítóra kenjük,téglalap
alakúra, jól megszórjuk juhtúróval,majd hosszában
óvatosan feltekerjük.4.ha
konyharuhával letakarjuk tovább marad melegen. Tálaláskor vékony cérnával vastagabb
szeletekre vágjuk majd tejföllel meglocsoljuk.

373

A kaszás puliszka rövid története. Hajdanán amikor még nagy kalákákat
szerveztek kaszáláskor,a férfiak rendszerint pirkadatkor már kint voltak a kaszálón és
amíg felszáradt a harmat addig lekaszálták a füvet .Amíg a férfiak húzták a kaszát az
asszonyok otthon elkészítették a saláta levest és a kaszás puliszkát amit déli 12-kor
kellett kivinni az erdei kaszálóra. Ez volt a hagyományos kaszás menü.
L. Fakanál tollforgató 209 szeptember 28
Székely útipogácsa
1/2 kg lisztből, 20 dkg zsírból vagy vajból, 1 dkg élesztővel, 3 tojás
sárgájával, 2 evőkanál porcukorral, sóval és annyi borral,amennyit felvesz, jól
gyúrható tésztát készítünk. Kinyújtjuk, meglisztezzük és összehajtogatjuk, mint a
hájas tésztát. Ezt a műveletet kétszer megismételjük, majd vastagra nyújtjuk,
pogácsavágóval kivágjuk, tojással megkenjük, köménymaggal meghintjük, és 2
órai kelesztés után szép pirosra megsütjük.

Háromszéki mákos lőnye
Fehér kenyeret felszeletelünk. Előző napon jó, édes lében megfőzött aszalt
körte levébe, s utána cukros darált mákba mártogatjuk mindkét oldalukon a
szeleteket, majd tésztás tálra rakjuk össze, és a körtelevet ráöntjük. Tetejére aszalt
körtét rakunk. Fogyasztás előtt néhány órával kell elkészíteni.

Vásárhelyi lepény
1/2 kg lisztet, 30 dkg vajat, 3 egész tojást, 1 csomag sütőporral és fél csomag
vaníliaporral jól eldolgozunk. Kinyújtjuk, kettéosztjuk, egyik felét tepsibe
helyezzük, s egyenletesen elnyomkodjuk, majd rászórunk 1 kg kimagolt
cseresznyét, amelyre 20 dkg porcukrot és késhegynyi tört fahéjat hintünk. Azután a
tészta másik felét ráhelyezzük, és széleinél lenyomkodjuk. Sütés előtt villával
megszurkáljuk, tojássárgájával egyenletesen megkenjük, majd pirosra kisütjük.
Felszeletelés előtt vaníliás porcukorral behintjük.

Székely sütemény
30 dkg lisztet, 10 dkg cukrot, 1 tojást, kevés sót, 1/2 citrom levét, késhegynyi
szódabikarbonát könnyedén tésztává gyúrunk. Kétharmad részét fél centiméter
vékonyra kinyújtjuk és tepsibe simítjuk. 4 tojás sárgáját 20 dkg cukorral, 1 csomag
vaníliaporral habosra kavarunk, beleadjuk a 4 tojásfehérje kemény habját, 20 dkg
őrölt diót, és a keveréket a tésztára öntjük. A meghagyott tésztát nagyvágó
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reszelővel a tetejére ráreszeljük, majd rendes tűznél kisütjük, és éles késsel azonnal
felszeleteljük.
Kovács Anikó – Berecz Edgár: Erdélyi finomságok. 200 hagyományos recept. Bráz Sándorné Lázár
Juliánna gyűjteményéből Misztótfaluban. Székelyudvarhely, 2006. 28–34 .

Kovács Anikó, Berecz Edgár
L.Örökségünk 2007 4. Sz
Tárkonyos pityóka leves:
- Huszonkét éve jöttem el Erdélyből, de a mai napig, ha otthonról álmodok, mindig
a Marosvásárhelyi házban álmodom magam. Jóleső álmok ezek, mert éber állapotban
már van megfakult emlék…Ma éjjel Nagymamámmal álmodtam, ő főzött nekem
tárkonyos pityókalevest. Ízes, savanykás, laktató, erdélyi leves a javából.
Hozzávalók: fél kiló pityóka (krumpli) 2 nagyobb murok (sárgarépa)
1 fej hagyma 1 szelet szalonna vagy sonkaszelet zsíros része, de kevés füstölt házi sonka
sem árt neki fél dl tej vagy tejföl 1 ek liszt (vagy étkezési keményítő) 1kk őrölt paprika
ecetben eltett tárkony
Egy fazékba kiolvasztom az apróra vágott szalonna zsírját. A kockákra vágott
pityókát és murkot (istenem, de régen neveztem így!) a hagymával együtt megdinsztelem
az ízes zsiradékon, megszórom paprikával, majd felöntöm annyi vízzel, hogy ellepje.
Addig főzöm, míg a zöldség megpuhul. Kevés tárkonyt kihalászok az üvegből és apróra
vágom, hozzáadom a leveshez. Tejből (vagy tejfölből) és lisztből (vagy keményítőből)
habarást készítek, amit a megfőtt levesre öntök, pár percig forralom, kevés tárkonyos
ecettel ízesítem. Anno, második fogásnak lapótyát ettünk a pityóka leves után,
Mamafőzte málnalekvárral, abból a málnából, amit a Hargitán szedtünk
L .Anya ez isteni.
Tordai pogácsa.
-Rozslisztből készült ,barna
színű, színezés nélküli mézespogácsa. A
pogácsasütők a vásárokban vásárfiaként értékesítették,a háziasszonyok vasárnapi
süteményként készítették. A pogácsa egyetlen formában készült(csülökcsontból) ezt
kézzel formálták meg ,s közepét egy késmetszéssel felhasították .Az elszélesedő két
végére fenyőfából faragott pecséttel mintát nyomtak.
Orbán Balázs Tordán jártakor elismeréssel említette Torda nevezetességét,aminek
értéket adja,hogy kellemes ízű ,egészséges, hosszú ideig eltartható csemege.1893-ban
Tordán 40 pogácsasütő dolgozott. A pogácsát helyben Kolozsvárt, Szászrégenbe,
Mócson, Szászsebesen, Bánffyhunyadon, Balázsfalván, Marosvásárhelyen és
Nagyenyeden értékesítették. A pogácsa sütése,piacon,vásáron vasló árusítása a 1960-as
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évek végére teljesen megszűnt. Késöbb csak szorgalmas tordai háziasszonyok sütötték
családjaik részére.
L.Keszeg Vilmos:Tordai pogácsa Adatbank .ro
Tordai pogácsa recept:
- Múlt század végi recept. Lejegyezte: Jankó János; Torda, Aranyosszék, Torockó
magyar - székely népe. 1893. 38. lap.)„ 1 kalán potenst (hamuzsír) vízben eláztatunk, s
azt 1 kupa (1 ókupa = 1,5 liter) tojásban elkeverik. Az így előkészített tojást a mézzel
elegyítik, majd hidegen meggyúrják a rozsliszttel, addig, amíg csak lisztet felvesz az
anyag. A gyúrás pedig gyorsan kell történjék. A színét így csinálják meg: egy tejes kanál
potenst fertályos csuporban (1/4 liter) vízben feleresztik, aztán két kalán mézet kevernek
belé, s ezzel kenik be a tésztát ecset segítségével.”
Tordai pecsenye:
A tordai pecsenye nagyon híres és kedvelt eledel, amit régen, a tordai vásárba
érkezőknek sütöttek, fehér kenyérrel és kovászos uborkával kínáltak. Bár csak sóval
fűszerezték, mégis finom, omlós, ízletes és nagyon laktató volt. A szegényebb emberek,
akik a pecsenye árát nem tudták megfizetni, azoknak a forró zsírban kenyeret sütöttek,
mely szintén tápláló és finom falat volt. A pecsenyét a gabonán nevelt fiatal mangalica
disznó húsából készítették, a csontos, szalonnás, bőrös sertéskarajt 2.5 cm vastagságúra
felszeletelték, bőrös felénél bevagdosták egészen a húsos részéig. Erre azért volt szükség,
hogy a bőrös rész ne húzza össze a hússzeletet és, hogy hamarabb átsüljön, így sütéskor a
szalonnás rész kakastaréj formájúra kinyílott. A szeleteket előző este bepácolták, ehhez a
tordai sóbányából hozták a sós levet, abban tartották a hússzeleteket a sütés előtti 10
órában. A tüzelőt száraz gyertyán vagy tölgyfából készítették, mert az jobban tartotta a
parazsat, a sütéshez pedig acéllábost használtak, mert abban nem ragadt oda a hús.
Ahhoz, hogy a pecsenye bőrös-szalonnás része, piros és ropogós legyen, sütés előtt tejjel
bekenték.
Hozzávalók: 4 szelet, 2.5 cm vastag, fiatal mangalica disznó, csontos, karaja,
szalonnájával és bőrével együtt, sóa sütéshez: 50 dkg zsír, 5 cikk fokhagyma, 1 hagyma,
kevés tej tálaláshoz: 4 szelet fehér kenyér, kovászos uborka
Elkészítése: a hússzeleteket 10 óráig, sós vízben pácoljuk. Sütés előtt a bőrös és
szalonnás részét bekenjük tejjel, majd egész a húsig bevagdossuk. A zsírba beletesszük a
megpucolt hagymát és fokhagymát, majd felforrósítjuk. Ha a zsír forró, szűrőkanállal
kivesszük a hagymákat és beletesszük a hússzeleteket, majd erős tűzőn addig sütjük, míg
376

ropogósak és pirosak lesznek. Forrón tálaljuk, fehér kenyeret és kovászos uborkát adunk
mellé.
L.Aleda konyhája
Ürmös bor.
-Régi erdélyi borkülönlegesség.,melyet Erdélyben már a XVII. században
ismertek.
L. Csávossy
Vadászi ételek
- “……helyhez kötött specialitás pl.a lebbencs leves, (Vadász),….”Arad megye
- “……helyhez kötött specialitás pl.a , kukóleves (Vadász),….”Arad megye-“……helyhez kötött specialitás
(Vadász),….”

pl.a

szárma,/ alföldi töltött káposzta /

-Helyi specialitás a tésztaleves suhantékkal (vereshagyma pirítva kevés
paprikával), -Vadász- Arad megye
L.Gaál Jenő
Vargabéles
-”A magyar konyha 104 leghíresebbje között szerepel. Egész pontosan erdélyi
tészta, és készítésének a titkát az ínyencek véleménye szerint Kolozsvár egyik
leghíresebb vendéglős családja a Darvas család ismerte a legjobban..........A háború alatt
is repülőgéppel szállították Pestre Darvaséktól a friss vargabélest. A marosvásárhelyiek
szerint az igazi vargabélest Guscháték készítették a volt Tag vendéglőben....”
Hozzávalók:10 dkg mazsola (rumban is lehet áztatni) 40 dkg hosszúmetélt, só, 8
dkg olvasztott vaj,4 drb tojás,10 dkg porcukor,1cs vaniliás cukor, 1 citrom reszelt héja,50
dkg tehéntúró, 5 dl tejfől, 8 drb réteslap, 2-3 ec vőkanál zsemlemorzsa, s a szóráshoz
porcukor.
L.Szent Korona Rádió :A túró mint hungarikum.......Vargabéles.internet.
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Verzár-Dézna-, Arad megye -kukoricaliszt tejjel.
L.Gaál Jenő
Zilahi véres hurka
-50 dkg szív, 25 dkg vese, 40 dkg bőrke, 1 kg toka, 1 kg vér, 40 dkg rizs, 8 dkg só,
őrölt bors, csombor, szegfűbors ízlés szerint 20 dkg hagyma.
A húsféléket és a bőrkét sós vízben megfőzöm. Mikor megpuhult, kiveszem. Az
abalében főzöm meg a rizst is. A tokaszalonnát leforrázom, majd apró kockára vágom. A
húsféléket ledarálom, majd összekeverem a vérrel, a rizzsel, a sóval és a fűszerekkel. Az
egészet jól összekeverem, majd vastagbélbe töltöm. Megszurkálás után 90 fokos vízben
egy és negyed órán át abálom. A hurkákat hideg vízbe szedem, majd leszárítom
L. Erdélyi ételek
Magyarországi szakácskönyvekben talált erdélyi elnevezésű ételek.
1,Csángó leves–2,Erdélyi berbécs gulyás–3,Erdélyi húsleves–4,Erdélyi tárkonyos
halleves-- 5,Érmelléki kolbászleves–6,Fogarasi legényleves–7,Hargitai tárkonyleves
8,Marosmenti szárnyas aprólékleves–10,Váradi zöldségleves–11,Erdélyi brinzás
burgonya-12,Erdélyi rakott karfiol–13,Kolozsvári töltött káposzta–14,Székelygulyás v.
Székelykáposzta !!
15,Teleki káposzta–16,Háromszéki palacsinta–17,Aradi rakott csirke–18,Bánáti
csirke-19,Besztercei töltött kacsa–20,Borszéki kacsa–21,Erdélyi jércecombok–22,Erdélyi
káposztás pulyka–23, Háromszéki tárkonyos csirke–24,Kolozsvári kacsa–25,Szalontai
narancsos kacsa. 26, Szatmári töltött csirke 27, Szebeni sült jérce-28,Temesvári
pulykamell.29,Tordai csirke-30,Tusnádi libamell 31,Zsombolyai töltött kacsa–32,Zilahi
rakott pulyka 33,Erdélyi tűzdelt nyúl 34,Mezőségi nyúlpecsenye-- 35,Bánáti
felsáltekercs-36,Besztercei marhahús tekercsek 37,Csángó rostélyos--38,Erdélyi lángos
rostélyos-39, Bihari bundás karajszeletek 40,Bihari töltött comb-- 41,Bihari töltött
oldalas–42, Bánáti pikáns pecsenye 43,Brassói aprópecsenye–44,Brassói apró káposzta–
45,Csiki kapros csülök–46, Erdélyi almás pecsenye–47,Erdélyi apró pecsenye–48,
Hargitai töltött káposzta-- 49, Erdélyi gombás rostélyos-50, Erdélyi zsiványpecsenye51,
Fogarasi vadhús–52,Góbé rostélyos-53,Háromszéki marha pacsni-54.Háromszéki tokány
puliszkával-55,Háromszéki töltött stefánia sült-56, Hunyadi rostélyos-57,Kolozsvári
bélszín-58,Szatmári lakodalmas-59,Szatmári szilvás pecsenye-60,Szebeni töltött stefánia61,Udvarhelyi rostélyos- 62,Háromszéki káposzta 63, Háromszéki sertés borda- 64,
Kolozsvári káposzta-65, Kolozsvári káposztásborda-66, Kolozsvári sertés borda-Ludasi
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gombás pecsenye-67,Marosmenti tokány-68,Váradi lakodalmas tál-69,Góbépaprikás70,Erdélyi berbécs tokány-71,Erdélyi tárkonyos borda-72,Hargitai uriszeletÚj ételek-élelmiszerek
1, Háromszéki áfonya pálinka -Háromszéki recept alapján Magyarországon
előállított ital.
L. Hungaricumok boltja
2, Ábel székely mustár.Küküllőkeményfalván hagyományos erdélyi székely
recept alapján természetes alapanyagokból előállított előállított mustár
A székelytúró, monostori sajt, nagyszebeni szalámi, sz.-ujvári sonka és nyári
kolbász, fenyővíz, kolozsvári édes pálinka és szalonna (kaiserfleisch), brassói ráchát és
háláva, füstölt pisztráng, borszéki borvíz, tordai és székely pogácsa stb., stb.
Mindmegannyi remekei a transylvánizmus konyhászati, illetve háztartási
megnyilvánulásának, melyek lokális eredetiségüknél fogva szintén megérdemelnék, hogy
az idegenségre való tekintettel egészen külön árjegyzékbe foglaltassanak.
L. Székelyturó
Táplálkozás. „A székely egyszerű, de tápláló eledelekkel él. Naponta rendesen
háromszor étkezik. A reggelit, melyet 8 óra tájban költ el, ebédnek nevezi, a délebéd
ideje 12 órakor van, míg a vacsora idejét az elfoglaltság minősége szabja meg.
A reggelinél és vacsoránál a szokottabb ételek: túrós- vagy tejespuliszka, zsírban
rántott sóskáposzta, főtt aszalt gyümölcs, tojás rántotta,télen disznóköltség puliszkával,
sült vagy főtt burgonya káposztalével,reszelt almaleves; nyáron árva laska- vagy reszeltleves,köményleves, hagymalé, vetrecze (savanyú lé), kaszáslé; hagyma- és hagymás
tokány puliszkával, törökbúza-kása és zabliszt-puliszka (kiszi)tejjel. Leginkább a bárányés berbécshust fogyasztják. A délebédet leginkább képezi: bab-, borsó-, lencse-,
burgonyaleves, laska- vagy reszelt-leves kenyérrel. Vasárnap tyúkhús- vagy marhahúsos
laskaleves; télen töltött káposzta, tehénhúsleves rizs-vagy gyöngykásával, de csak ünnepés vasárnapokon. Fűszerük a bors,sáfrány, gyömbér, babérlevél.
A jó gazdasszony a füstölt disznóhúst úgy osztja be, hogy az újig eltartson. Az
étkezésnél rendesen csak egy fogás van, kivéve az ünnepeket, ilyenkor van még sült,
palacsinta, rétes, pánkó és kürtöskalács is. Szeszesitalul köznapokon a közönséges
pálinka, mig ünnepnapokon minden házban köményes-, mézes pálinkát használnak”
L. Barabás Endre
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Báthori Gábor fejedelem konvenciója.

Báthori Gábor fejedelem konvenciója főszakácsmesterének
fizetéséről,1613-ból.

Az My Few Szakács Mesterŭnknek
Krassznaÿ Thamas Mesternek
melly kezdetik a die 28 Novembris

Adok eszideig Neëky (mai átírással) Készpénzt száz forintot,tizenkét sing szövetet,
egy mentéhez való róka prémet, tizenhat kolozsvári köböl búzát és ugyanannyi zabot, tíz
szekér szénát, két nagy hordó bort, egy vég gallérnak való gyolcsot, két pár száras
380

csizmát, négy hízlalt (wereo) ártányt, külön asztalára napjában vehet hat fehér cipót,
délben pedig egy pint bort.
L.(Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár)
Könyörödös leves
Barkó Etelka pürkereci születésű tanárnő így magyarázza a leves nevét: „A név
eredetét nem ismerem, de az öregek szerint olyankor főzték, amikor hosszabb
könyörgésre mentek a templomba, ugyanis előre elkészíthető, csak melegíteni kellett az
istentisztelet után. Ma már kevesen ismerik és főzik.
Hozzávalók: leszűrt marhahús leves, főtt hús, 2-3 nyers tojás, só, bors, kevés liszt
és aki szereti, kevés reszelt hagyma.
Elkészítése: a húst kétszer ledaráljuk, ha nagyon sovány, kevés füstöletlen
szalonnát is hozzáfőzünk. Összegyúrjuk a tojásokkal, ízesítjük. Vizes kézzel gombócokat
formálunk, lisztbe megforgatjuk és a levesbe főzzük. Amikor majdnem kész, egy tojást
kevés liszttel elkeverünk és a levesbe forgatjuk.
L.Erdélyi Gyopár
Az egykori fejedelmi ebédet égett bor (törkölypálinka) és méhser nyitotta - első
étek vala „disznó kerme [körme] eczettel”. A 2.fogás leves rizskásával. (Bár Szádeczky a
leves mellé kérdőjelet tett – értelmezését kutatni kell.) 3. Tehénhús lével és
murokkal(sárgarépával). 4. Espékelt bárány. 5. Káposzta orjával. 6. Kövér pulyka, kövér
lúd és kövér kappan olasz salátával és hideg almakásával. Közben, hogy a dolog hús-vér
valóságában is értelmezhető legyen, berethalmi és holdvilági borokkal „nyomtatták le a
sok kövérséget”. És itt szusszanjunk egy minutát az üdítő savakkal csábító, zöldes
árnyalatban tündöklő, szőlővirág-illatú Küküllő menti borok társaságában. Leányka, ó,
Küküllő menti leányka! 7. Csuka következett lengyel módra édes lével. A „csuka sárga
lengyel lével” nevű étel elkészítési módja fennmaradt az úgynevezett Fáy-féle kéziratban
– készítsük is megfontoltan XVII.századi recipével. „Ennek is vakarásával ügyelj az
besozásával mint a törött level megmondtam; az levit is ugy tegyed föl,s csak hogy czipot
petreselymet ne hany ra, hagymat almat hany rea, aztat is felforrázzad hogy az szítan altal
verhesd, az levit tedd fel az tűz hátára, jó bort tölts belé,nádmézet is az mennyire
elegendő hozza, safranyozd, borsold, fahéjazd megh, aprószőlőt, lemonyát is hany rea, az
sobol mosd ki, vagd tiszta fazekba, szórd rea az levet s mikor megh fő uri modon add fel,
mert böcsülödtök.”Aztán következett a 8., a vaddisznóhús„szekfüves” lével. 9. Fácánsült
ducsáczczal(azaz dulcsászával; édességgel). 10. S jöttek a tészták, előbb túrós tészta
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vajjal, majd „mandolás tortáta” s ezekre rózsamáli borok.11. Havasi sajtok, elegyes
gyümölcs s asszonyi édességek (almapánkó, eperjes és szederjes „tortáták”) következtek.
12. Csiga és marczipán. S legvégül égett bor és különféle pompás borok a
fejedelem pincéjéből
De mindez semmi, mert az ebesfalvi ebédet záró rózsamáli és egyéb borok mellé
leginkább a fejedelem árnyalakjának spirituális emléke való (aki egy ültő helyében egy
veder, azaz 12 liter bort megivott) – s persze asztalának gondviselője, felesége is, az igen
jeles gazdasszony, Bornemisza Anna. Akinek szakácskönyve (Bornemisza Anna
szakácskönyve) az Egy újfőzésrül való könyv, amelyet Keszei János írt 1680-ban, s a
magyar gasztronómiai irodalom egyik alapmunkája
L.Erdélyi Örmény Gyökerek 2012. július–augusztus

382

